
 
 

 

 

 

 

                       Cadernos da Semana de Letras  

                                                      Ano 2012 

                   Volume II – Trabalhos completos 

                  Universidade Federal do Paraná  

      Curitiba, 28 de maio  a 1 junho  de 2012 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Comissão Organizadora 

Márcio Renato Guimarães (Coordenador do Curso de Letras) 

Francisco Carlos Fogaça (Vice-Coordenador do Curso de Letras) 

João Arthur Pugsley Grahl (DELEM) 

Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra (DELEM) 

Maria Cristina Figueiredo (DELIN) 

 

Membros discentes 

José Olivir de Freitas Júnior 

Maria do Socorro Gonçalves Gabriele  

Taira de Fátima Sakr de Oliveira  

Thayse Letícia Ferreira 

 

 

ISSN 2237 -7611 

mailto:tairasakr@gmail.com
mailto:tairasakr@gmail.com


 
 

 

Sumário 

 

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR DE INGLÊS: 
REPRESENTAÇÕES SOBRE A PROFISSÃO NO DISCURSO DE ALUNOS DE 
LETRAS 
Katia Bruginski Mulik        1-11  

 
A DERROTA COMO ALEGORIA E OS CORPOS COMO TRAUMA:  DE DOS VECES 
JUNIO E FIGLI-HIJOS  
Emerson Pereti         12-23   

 
A FRAGMENTAÇÃO MODERNA LEVADA AO MÁXIMO EM DESGRACIDA DE 
DALTON TREVISAN 
Caroline Aparecida de Vargas       24-32   

 
A LITERATURA NORTE-AMERICANA NA AMÉRICA DE MONTEIRO LOBATO 
Vanessa de Paula Hey        33-47   

 
A MULHER (AINDA) AMADORA 
Bárbara Luisa Martins Wieler       48-59   

 
A PATOLOGIA DA REVOLTA: A CONDIÇÃO DA MULHER E A LOUCURA EM O 
LIMIAR DE SUSAN GLASPELL 
Lucianne Christina Fasolo Normândia Moreira     60-73  
  

 
A SIGNIFICAÇÃO DO ESPAÇO E DA MÚSICA NA OBRA DE LUCÍA ETXEBARRIA 
Daniel Carlos Santos da Silva       74-88  

     
A SUCESSORA E REBECCA: DIÁLOGOS INTERTEXTUAIS 
Gabriela Cardoso Herrera       89-95 

 
A VIAGEM EM CECÍLIA MEIRELES: AVENTURAS LÍRICAS ATRAVÉS DA CRÔNICA 
Karla Renata Mendes        96-105 

 
AUGUSTO DE CAMPOS: TRADUTOR DE EDWARD ESTLIN CUMMINGS 
Luciane Alves Ferreira Mendes       106-118 
       

 
ANÁLISE LITERÁRIA DE NOTA DE RODAPÉ PARA UIVO, DE ALLEN GINSBERG 
Arthur Victor Ferreira Tertuliano       119-129  

 
BELEZAS PERTURBADORAS, TRAGÉDIAS ANUNCIADAS: A MORTE FEMININA NA 
OBRA FICCIONAL DE EDGAR ALLAN POE 
Greicy Pinto Bellin        130-139 

  
COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS FONÉTICOS  DO ESPERANTO E DO 
PORTUGUÊS 
Ivan Eidt Colling        140-154  

 
CONTEXTO DE APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS L2: COMUNIDADES DE PRÁTICA 
EM AMBIENTES MULTILINGUAIS/MULTICULTURAIS 
Ester Roos de Menezes 
Jovania Perin Santos        155-171 



 
 

 

 
 
CRÍTICA ALEGÓRICA À IDEOLOGIA DO BRASIL COMO “PAÍS DO FUTURO”, EM 
FAZENDA MODELO, DE CHICO BUARQUE 
Homero G. de Farias Jr 172-181 

   
DEVENTES DE MÃOS VAZIAS: UMA DISCUSSÃO SOBRE A REALIDADE SOCIAL 
DA MULHER EM UM BRASIL QUE SE MODERNIZA 
Regina Márcia de Souza         182-194 

 
EDUCAÇÃO BILÍNGUE: QUESTÕES DE IDENTIDADE E  MULTICULTURALIDADE  
Denise Akemi Hibarino         195-205 
 

EMBRENHADO NO SERTÃO, ACIMA SÓ DEUS E O PATRÃO 
Suelen Ariane Campiolo Trevizan       206-219 

 
ESCRITAS DE SI E ESCRITAS SOBRE O OUTRO: UMA LEITURA DE NOVE NOITES, 
DE BERNARDO CARVALHO 
Maria Aparecida Borges Leal        220-233 

 
EXPLICANDO GÊNERO - COM “SE EU FOSSE VOCÊ” 
Klaus Eggensperger         234-242 

 
FEITIÇARIA EM INGLÊS E ROSA 
Gregg Bertolotti Stella         243-251 

 
FORMAÇÃO EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA FINS ACADÊMICOS: AVANÇOS, 
PERSPECTIVAS E UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS EM SALA 
Deise Cristina de Lima Picanço 
Julio Cezar Marques da Silva  
Paula Tatyane Cardozo         252-263 

 
FRONTEIRA E AUGUSTO MATRAGA: FIGURAÇÕES DO ESPAÇO 
Érica Ignácio da Costa         264-273 

 
HAFIZ DE SHIRAZ EM TRÊS ATOS: TRADUÇÃO INDIRETA EM QUESTÃO 
Daniel Martineschen         274-282 

 
LATIM OU NÃO TÃO LATIM ASSIM? HARRY POTTER: UM ESTUDO DE CASO 
Cíntia Follmann          283-291 

 
LOLITA: O CABO DE GUERRA ENTRE KUBRICK E NABOKOV 
Cesar Felipe Pereira Carneiro        292-298 

 
O QUE SOBRA, AFINAL? – UMA ANÁLISE DO POEMA OURO PRETO, DE CARLITO 
AZEVEDO 
Arthur Victor Ferreira Tertulanoi        299-307 

 
OS PRONOMES NAS GRAMÁTICAS CATEGORIAIS 
Leandro Roberto Huryn  308-321 

 
POR TRÁS DAS MURALHAS DO PAVOR 
Luan Caroline Oliveira Fontoura Kugler       322-334 
 

REFERÊNCIAS CULTURAIS NECESSÁRIAS PARA A COMPREENSÃO DE “EL LA 
„VERDA BIBLIO‟”, DE LEJZEROWICZ 
Ivan Eidt Colling         335-348 



 
 

 

 
REFLEXÕES ACERCA DE UM DILEMA: REALIDADE/FICÇÃO EM AMOR DE 
PERDIÇÃO, DE CAMILO CASTELO BRANCO 
Valeria Evencio de Carvalho Pudeulko      349-357 

 
UMA DISCUSSÃO SOBRE A FILOSOFIA LINGUÍSTICA DE DESCARTES 
Ivan Eidt Colling        358-371 

 
UMA OUTRA LEITURA DE PLÍNIO SALGADO: AS ILUSTRAÇÕES DE POTY  
LAZZAROTTO PARA O ESTRANGEIRO      
Fabricio Vaz Nunes        372-384 

 
UNA VOZ QUE NO QUIERE CALLAR: TESTIMONIO 
Iamni Reche Bezerra        385-395 

 
WELTLITERATUR EM GOETHE: A MENSAGEM PROGRAMÁTICA DO DIVÃ 
OCIDENTAL-ORIENTAL 
Daniel Martineschen        396-405 

 
 
 

 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

MULIK 2012 
1 

A construção da identidade do professor de inglês: 

representações sobre a profissão no discurso de alunos 

de Letras 

 

Katia Bruginski Mulik 

 

Introdução  

 

 O propósito deste artigo consiste na discussão sobre a constituição da 

identidade do professor de línguas estrangeiras / inglês a partir da análise das 

representações que acadêmicos de um curso de licenciatura em Letras Português 

– Inglês de uma universidade pública federal possuem sobre a profissão. Neste 

trabalho, pressupõe-se que as representações dos alunos de letras podem indicar 

como são construídas as identidades dos futuros professores de línguas (cf 

GRICOLLETO, 2003; FERNANDES, 2006).   

 Este artigo se divide em quatro subseções. Na primeira serão abordados 

alguns pressupostos teóricos sobre os conceitos de identidade e representação 

seguida da metodologia utilizada para a coleta dos dados. Na sequência tem-se a 

apresentação e discussão dos dados que se subdivide em: razões para a escolha 

da profissão de docente e as representações sobre a profissão e finalmente 

discorre-se sobre as considerações finais do trabalho e alguns apontamentos 

para pesquisas futuras.  

 

Fundamentação teórica 

 

 Gricoletto (2001: 137) aponta que a identidade na perspectiva dos estudos 

culturais enfatiza a questão da ―fragmentação e a pluralidade, o movimento, a 

historicização radical da identidade, em suma, a identidade como produção 

levada a cabo por múltiplos discursos e práticas culturais historicamente 
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situados‖. Nessa perspectiva a identidade encontra-se em constante processo de 

transformação e mudança.  

Seguindo a mesma perspectiva de Gricoletto (2001), FABRICIO (2011: 

140) conceitua o sujeito como um ser sem uma identidade permanente ou fixa 

constituído por uma rede de identidades múltiplas ―em permanente 

mobilidade/fluxo‖. Além disso, a autora entende que ―somos constituídos por uma 

miríade de discursos produzidos na cultura, aprendidos nas diversas 

comunidades das quais fazemos parte (família, escola, trabalho, nação, etc) em 

nossa trajetória de vida‖.  

Wenger (2008: 145) defende que a ―construção da nossa identidade 

consiste em uma negociação de sentidos a partir de nossas experiências como 

membros de comunidades sociais‖. O autor argumenta que a identidade é o 

―ponto central entre o individual e o social‖. Os pensamentos, práticas, artefatos e 

as formas de ver o mundo que constituem a identidade de um sujeito, refletem 

diretamente nas relações sociais.  

SOUSA (2006: 96) em seu estudo sobre a construção de identidades de 

professores de inglês de escola pública no estado de São Paulo defende que: 

 

A construção identitária não se dá de forma passiva, apesar das 
diversas influencias que os indivíduos sofrem nesse processo. Os 
professores não são apenas influenciados, mas também 
influenciam nas relações sociais e na formação de identidades 
(SOUSA 2006: 96. 

 

O conceito de representações sociais não é pertencente a uma única área, pois 

este embora tenha suas raízes na sociologia, atravessa as ciências humanas, 

aparecendo de forma marcante na antropologia, na educação, na psicologia 

inclusive na área da saúde. XAVIER (2002: 24) expõem sua definição para o 

conceito como um sistema (s) de interpretação capaz de organizar as relações do  

indivíduo com o mundo que o cerca e orientar ―as suas condutas e 

comportamentos no meio social, permitindo lhe interiorizar as experiências, as 

práticas sociais e os modelos de conduta‖.  

Segundo FOGAÇA (2011: 94) o conceito de representação pode ser 

definido como ―ideias, sentimentos, imagens mentais que se originam na 
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interação com os indivíduos com o mundo e o meio social. São ao mesmo tempo 

individuais e coletivas‖. Semelhante à posição de Fogaça (2011), Rios-Registro 

(2011) afirma que é por meio da linguagem que é possível a construção das 

representações. Estas, por sua vez, podem ser de indivíduos singulares, ou seja, 

individuais e/ ou coletivas (representações coletivas).  

Diante dos conceitos expostos é possível afirmar que tanto a identidade 

quanto as representações se constituem a partir de construções individuais e 

concomitantemente sociais. É possível verificar também uma forte relação, se não 

direta entre o conceito de identidade e representação. Essa relação manifesta-se 

nos escritos de Coracini (2003):  

 

As representações que habitam o imaginário seja do aluno, seja 
do professor, são reveladoras da identidade de um e de outro, se 
compreendermos identidade não como um conjunto de 
características congeladas que nos diferenciam uns dos outros, 
mas como um processo que não acaba nunca, que está o tempo 
todo se modificando e que constitui a complexidade do sujeito 
(CORACINI 2003: 219).  

 

Segundo a autora as representações estão intimamente ligadas a 

experiências pessoais e se constroem a partir delas e também da convivência 

social. Coracini (2003) argumenta a favor da reflexão a partir da identificação das 

representações de alunos e professores, uma vez que essa prática convida os 

participantes do processo de ensino-aprendizagem a reformulações passíveis de 

gerar um movimento significativo dentro do ambiente escolar. Em se tratando de 

espaços isso certamente pode ser transferido para o ambiente universitário, pois 

o professor-formador ao conhecer as representações de seus alunos pode 

contribuir para que estes desmistifiquem visões negativas ou reforcem visões 

positivas. 

 

Metodologia 

 

 O instrumento de coleta de dados utilizado para identificar as 

representações dos acadêmicos de Licenciatura em Letras Português – Inglês foi 
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um questionário com perguntas abertas aplicado aos alunos do primeiro e dos 

últimos períodos (6º e 7º). No total foram respondidos 39 questionários sendo 17 

dos alunos do primeiro período e 22 dos últimos períodos. O objetivo de aplicar o 

questionário aos ingressantes e aos egressos foi de avaliar as possíveis 

divergências nas respostas entre aqueles que acabaram de entrar no curso e dos 

que estão praticamente inseridos no mercado de trabalho.  

 Em relação ao contexto de formação dos alunos, estes estudam em uma 

universidade pública federal situada na cidade de Curitiba no estado do Paraná. 

No ano de 2011 o referido curso de Letras teve sua primeira avaliação pelo MEC 

obtendo o conceito máximo (5).  

 

Análise e discussão dos dados  

 

 Nesta seção serão apresentadas e discutidas as representações dos 

acadêmicos de Letras em relação à profissão e o papel do professor de línguas 

estrangeiras/ língua inglesa. Inicialmente serão apresentadas algumas das razões 

as quais levaram ou não os acadêmicos optarem pela profissão e na sequência, 

apresenta-se as representações que estes têm em relação a esta última.  

Razões da escolha da profissão  

 

 Ao serem questionados sobre as razões que conduziram a optarem por 

serem professores de línguas estrangeira/ inglês, o principal motivo foi à relação  

de facilidade e afinidade com a aprendizagem de língua e literatura e o gosto 

pelos estudos da linguagem o mais cogitado entre os acadêmicos.  

A6B1 - A facilidade de compreender e aprender a língua (familiaridade) e o desejo de ser 

professora se juntaram. 

A6F - O gosto que sempre tive por literatura.  

A6G - Pela paixão pela língua e pela carreira no magistério que eu já tinha iniciado. 

A6I - A facilidade ou afinidade com língua/ literatura durante o ensino médio. 

                                                           
1
 O nome dos participantes foi substituído por siglas a fim de não comprometê-los. Leia-se A = 

Acadêmico; nº = período em que o acadêmico se encontra e a última letra representa apenas uma 
sequência de organização em que as respostas foram dispostas.  
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A7A - Desde que comecei a estudar a língua inglesa em um centro de idiomas, me 

apaixonei pela língua e fui muito incentivada pelos professores da escola. 

A7G - Eu gosto de línguas e tenho facilidade em despertar o conhecimento de formas 

variadas nos alunos. 

 

 A afinidade com as disciplinas de língua e literatura parece ser o 

determinante para a escolha da profissão neste caso, principalmente nas repostas 

dos acadêmicos dos últimos períodos. Nesse sentido é possível afirmar que a 

construção da identidade do professor inicia-se antes do ingresso a 

profissionalização.  

Segundo Menezes e Reis: 

 

O fazer docente com base no aprendizado a partir da observação 
poderá ser entendido pelo aluno como uma etapa do processo de 
sua constituição identitária, a qual não exclui nem minimiza a 
importância do conhecimento adquirido na academia (MENEZES; 
REIS 2011: 2) 

 

Nessa perspectiva, o futuro professor tem por base a sua experiência como 

aluno, ou seja, aquilo que observou e vivenciou na vida escolar serve de forma 

intuitiva para que o futuro professor tenha uma ideia do que é ensinar. Para 

Menezes e Reis (2011: 2) ―apesar de limitada, essa compreensão se torna, 

muitas vezes, difícil de superar, influenciando significativamente a atuação do 

professor‖, ou seja, o futuro professor pode desejar seguir as mesmas atitudes e 

metodologias que o ―seu melhor professor‖ no tempo de escola utilizava. Por 

vezes é possível que a língua estrangeira não seja a razão pela escolha da 

profissão, mas apenas a justificativa pela escolha do curso. Isso pode ser 

percebido no discurso dos acadêmicos do primeiro período.   

 

A1C - Não optei pelo „ser professor‟ e sim pelo conhecimento que o curso proporciona. 

A1E - Na realidade minha intenção não é ser professora de línguas, entretanto optei por 

essa área, pois a língua inglesa sempre foi uma matéria que me interessou. 
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 Nas respostas anteriores, os acadêmicos negam a o desejo de serem 

professores. No entanto, em outras respostas de alunos do mesmo período, é 

possível identificar que a ideia inicial não era ser professor, mas que com o 

passar do tempo, inserido na graduação, essa concepção se modificou.  

 

A1B - Na verdade não pretendia ser professora de línguas, mas com o tempo acabei 

deixando letras como minha primeira opção. Me apaixonei pelo curso.   

A1J - Primeiramente eu não tinha o desejo de ser professora. Mas com o inicio da 

faculdade fui me apaixonando pela educação e já me sinto mais a vontade com a ideia de 

ser uma educadora. 

 

 Representações sobre a profissão docente 

 

 No discurso dos alunos de letras a profissão docente foi representada de 

várias formas. Os alunos dos últimos períodos enfatizam que o papel do professor 

de língua estrangeira é de promover aos alunos o acesso a outras culturas.  

A6B - Nós podemos criar no aluno o interesse por uma outra língua ou desestimulá-lo. 

Por isso, é importante que sempre o incentivemos, mostrar outras culturas e diferentes 

visões de mundo. 

A6C - Vejo a importância desse profissional na sociedade; quanto mais um povo tem 

acesso a outras culturas, mais esclarecido é. 

A6D - Ensinar a língua (suas estruturas), e também a cultura dos países em geral. 

A7I - Representa gerar uma oportunidade de passar a outra pessoa os conhecimentos 

que garantem uma melhor comunicação com outros povos, culturas. 

 

 Em algumas respostas também foi enfatizada a função social do professor 

que deve ser o provedor do conhecimento, auxiliar na formação social do aluno, 

bem como a inserção destes no mundo da comunicação e da globalização. Além 

disso, os acadêmicos de Letras mencionam que o professor de inglês é muito 
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importante para a sociedade e, se assim o desejar, é capaz de fazer diferença na 

vida dos seus aprendizes através do ensino da língua.  

 

A7A - Ser professor de inglês é mais do que ensinar, é trocar conhecimento, é interação. 

A7F - Auxiliar na formação social do aluno. 

 

A6B - Representa a oportunidade de partilhar conhecimento, fazendo o possível para 

ensinar da melhor maneira a fim de melhorar a educação, mesmo que aos poucos. 

A6B - Representa a oportunidade de partilhar conhecimento, fazendo o possível para 

ensinar da melhor maneira a fim de melhorar a educação, mesmo que aos poucos. 

A6D - Mostrar aos alunos que eles também podem e tem direito de estar inseridos em um 

mundo globalizado, aprendendo uma língua estrangeira. 

A6E - É uma chance de poder ensinar uma língua que se faz tão presente na sociedade 

e que abre tantas portas para os aprendizes. 

A6F - A oportunidade de fazer a diferença na vida dos alunos, possibilitando uma 

ampliação dos horizontes e do conhecimento de mundo. 

A6J - Quanto à profissão, acho ótima. Muito importante para a sociedade, e para o aluno. 

 Em relação às representações dos acadêmicos do primeiro período nota-se 

que não há menção sobre o papel do professor de línguas de forma tão enfática 

quanto à dos acadêmicos dos últimos períodos. Dentre as respostas os 

acadêmicos mencionam sobre a profissão como uma realização pessoal e 

independência financeira.  

 

A1B - No momento representa o início do meu futuro, minha independência financeira.  

A1F - Acho importante e faz parte do meu objetivo de falar e ler fluente a língua inglesa e 

poder dar aulas futuramente. 
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A1I - É algo muito importante para mim. Quando eu me formar terei concretizado um 

sonho. Quando iniciei o curso, não pensava muito sobre a língua inglesa, mas me 

apaixonei por ela, e agora se tornou para mim mais importante do que outras matérias.  

A1Q - Representa acima de tudo amor pelo que faz e interesse em ajudar e ensinar com 

qualidade e excelência. 

Dentre as representações dos acadêmicos também foi mencionada a 

importância do ensino de língua inglesa atualmente.  

 

A1J - Para mim representa o auxílio no desenvolvimento humano pessoal e no 

desenvolvimento do país, sendo o inglês uma língua universal. 

A1L - Acho muito importante para a sociedade, ainda mais devido a crescente 

necessidade de conhecimento de língua nos mercados de trabalho. 

A1M - Uma profissão muito importante para os dias de hoje, onde uma segunda língua 

como o inglês é muito exigida. 

A1P - Ser professor, formar opiniões e principalmente ensinar línguas é muito importante. 

 É notável a diferença das respostas dos alunos dos primeiros períodos em 

relação aos últimos. O aluno iniciante sente-se ainda inseguro quanto à profissão, 

bem como quanto à língua que irá ensinar. Gimenez (2004, p. 176) aponta que a 

ambiguidade de papéis dentro de um curso de Letras é algo que não pode ser 

relegado. Para a autora ―embora seja um curso de licenciatura, muitos futuros 

professores se veem por um bom tempo ainda como alunos, aprendizes de língua 

estrangeira.‖ Isso se deve ao fato de que para o ingresso no curso não é exigido 

pré-requisito, ou seja, um determinado nível na língua. Assim, os alunos são 

tratados como aprendizes de uma LE e esta acaba se tornando referência 

dificultando que se vejam como professores (c.f GIMENEZ, 2004). Gimenez ainda 

advoga que ―o modo como o curso está estruturado pressupõe que a identidade 

profissional só é construída pelas disciplinas pedagógicas, por meio das 

disciplinas de Linguística Aplicada e Prática de Ensino: estágio supervisionado‖.  
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Considerações finais 

 O objetivo deste artigo foi discutir sobre a construção da identidade do 

professor de línguas a partir da análise das representações que alunos do curso 

de Letras possuem sobre à profissão. Diante dos resultados foi possível perceber 

que dentre as razões principais que levam o estudante a escolher um curso de 

Letras esta a afinidade com a língua, a literatura e o gosto pelos estudos da 

linguagem, pois os alunos tendem a se identificarem inicialmente como 

aprendizes da língua para, posteriormente se darem conta de que serem os 

futuros professores que ensinarão essa língua, ou seja, geralmente o processo de 

transição de aprendiz para professor é mais demorado (c.f. GIMENEZ, 2004).  

Embora a grande maioria dos acadêmicos tenha enfatizado a importância 

da profissão, alguns, principalmente dos primeiros períodos, mencionaram em 

suas respostas que não desejam serem professores mostrando que a suas 

identidades encontram-se em processo de construção, pois tal opinião, ao término 

do curso, pode ser alterada. Isso pôde ser verificado nas próprias respostas de 

acadêmicos dos primeiros períodos que inicialmente não desejavam serem 

professores e que após o ingresso no curso de Letras alteraram sua visão sobre a 

profissão.  

Acredita-se que os estudos sobre a construção da identidade, bem como 

das representações tanto de professores em formação, professores atuantes nos 

mais diferentes espaços escolares, bem como dos alunos contribui para que os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem reflitam sobre suas ações 

nesses espaços além da melhor compreensão sobre como esse espaço é capaz 

de modificar além dos pensamentos, as decisões e atitudes dos envolvidos. 

Nesse sentido sugere-se aos pesquisadores estudos longitudinais sobre a 

construção da identidade e das representações que auxiliem os educadores e 

educandos a se perceberem como seres em construção.  
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A derrota como alegoria e os corpos como trauma:  

de dos veces junio e figli-hijos  

 

 

Emerson Pereti 

 

O terrorismo de Estado implantado pela última ditadura militar na Argentina 

instaurou uma crise de representação que, como trauma, se extende ao presente 

pós-ditatorial. Aqueles que, por meio das artes, tentarem realizar o difícil trabalho 

de luto que essa catástrofe passada encerra, terão que lidar com uma constante 

tragicamente conhecida na história cultural do Ocidente:  representar o indizível, 

representá-lo com o risco de, ao fazê-lo, torná-lo banal, reduzi-lo a 

representações hiper-realistas que trazem consigo o risco de provocar um efeito 

de irrealidade, em vez de possibilitar um autêntico trabalho de rememoração e 

reintegração da cena traumática . Ou, ainda, trabalhar com a representação da 

barbárie sem torná-la espetáculo, escape catártico, como lembra Jean Marie 

Gagnebin (GAGNEBIN 2000:104), um recurso mais para acalmar nossa sede de 

compaixão e nosso apetite de sofrimentos alheios que estimular nosso espírito 

crítico. Levando esta advertência em consideração, procurarei aqui analisar duas 

obras que se propõem a realizar esse difícil exercício de representação do trauma 

ditatorial e pós-ditatorial argentino: o romance Dos veces junio, de Martín Kohan, 

e o filme Figli-Hijos, de Marco Bechis. Tentarei situar essas duas obras na 

intersecção entre o plano passado e o presente, como causa e efeito. Observarei 

primeiramente as simbologias intermediais e a representação da cosmovisão dos 

membros, civis e militares, que puseram em movimento a caçada humana do 

processo, assim como a relação entre poder e violência expostos no romance de 

Kohan, para depois analisar a extensão do trauma social carregado nos corpos 

dos jovens ―apropriados‖ que orienta o filme de Bechis. Espero com isso, e 

também com a extensão de minhas pesquisas, contribuir de alguma forma para o 
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difícil trabalho de luto que se insere ainda no horizonte de derrota instaurado 

pelas últimas ditaduras no Cone-sul americano. 

 

Sobre duas derrotas morais 

 

Estas multidões delirantes, purificadas, unânimes, são o mais 

parecido que vi em minha vida com um povo maduro, realizado, 

vibrando com um sentimento comum, sem que ninguém se sinta 

derrotado, marginalizado e talvez pela primeira vez neste país, 

sem que a alegria de alguns signifique a tristeza de outros. 

 

Discurso do historiador argentino Félix Luna, que encerrava o 

roteiro do longa-metragem La fiesta de todos, de Sergio Renán, 

sucesso de bilheteria em 1978. 

 

Dos veces junio reivindica o trabalho de luto pós-ditatorial descrevendo, em 

planos narrativos e temporalidades interpostas, episódios ocorridos no dia 10 de 

julho de 1978 e 30 de julho de 1982, dias que coincidem alegoricamente com 

duas derrotas da seleção argentina de futebol nos respectivos mundiais desses 

anos. Os capítulos são intitulados com números que indicam algum aspecto 

circunstancial ao qual se referem, e os blocos narrativos se intercalam sendo 

separados apenas por números romanos. O ponto de singularidade, que põe em 

movimento a narrativa, é um erro ortográfico: El cuaderno de notas estaba 

abierto, en medio de la mesa. Había una sola frase escrita en esas dos páginas 

que quedaban a la vista. Decía: ¿A partir de que edad se puede empesar a 

torturar a un niño?. É a partir desse ponto, intercalado primeiramente com a 

narração de um sorteio de loteria, que começa a se desvelar a ideologia de classe 

do aparelho repressor à qual a narração procurará representar. O narrador, 

seguirá no bloco seguinte:  

 

Mi pulso por entonces ya era bueno. Era capaz enhebrar um hilo 
hasta em las agujas más pequeñas. Por eso pude agregar el trazo 
faltante a la ese, y que no se notara que había habido una 
corrección posterior. […] ahora la ese era una zeta, como 
corresponde. Pocas cosas me contrarían tanto como las faltas de 
ortografía (KOHAN 2008: 12) 
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Diferentemente dos romances testemunhais que incidiram sobre o trauma 

ditatorial a partir da denúncia das vítimas, Dos veces junio se insere e narra a 

partir da cosmovisão das classes repressoras. O desvio semiótico que opera no 

começo do livro, a supressão da semântica da frase pela correção da ortografia 

expõe, na abertura da trama, uma sinistra mescla de meticulosidade técnica e 

submissão automática. A cumplicidade total de um indivíduo com um grupo, à 

qual se referia Hannah ARENT (2009) em seus ensaios sobre a violência, que 

implica em uma sublevação da individualidade em função de uma espécie de 

coerência grupal, mais intensamente sentida e muito mais forte que todas as 

variedades de amizade, civil ou privada. Este recruta, narrador principal do 

romance, será aquele indivíduo do qual o proceso – em todos seus 

empreendimentos ilegais, criminosos ou políticos – exigirá uma ação irrevogável 

antes que seja admitido na comunidade da violência. E, uma vez admitido, uma 

vez introduzido como peça do aparelho repressor, como lembra ARENT (2009: 

86) ao citar The Wretched of the Earth, de Frantz Fanon: ―sucumbirá ao 

encantamento inebriante da prática da violência, que amarra os homens em um 

todo coeso, pois cada indivíduo forma um violento elo na grande cadeia, torna-se 

uma parte do grande organismo da violência em expansão‖. Todas essas 

características técnicas de um soldado, totalmente subordinado ao regime, dão ao 

narrador de Dos veces junio a possibilidade de narrar a barbárie, não apenas 

desde o interior do aparelho repressor, mas também desde o maquinismo 

ideológico que põe esse aparelho em movimento. Assim introduzido e instruído no 

código de conduta do proceso, pode descrever os acontecimentos com a 

cumplicidade e obediência de um autômato, imune tanto à sensibilidade 

compassiva para com o inimigo, quanto a outros preceitos morais que não 

subscrevam-se à lógica de seu grupo, em um ―estado de guerra‖.  

Entre as lembranças do narrador e os episódios que se sucedem em 

decorrência da característica da mensagem – especulação sobre a idade a partir 

da qual se pode torturar uma criança, expectativas sobre o jogo da noite, 

renovada discussão sobre o caráter da mensagem – irrompe uma narração, 

impessoal, de um parto em um campo de detenção: ―Le arrimaron un balde y un 

trapo, y le ordenaron que limpiara lo que había hecho. […] ‗La placenta metela 
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nomás en el balde‘, le dijo uno, seguramente el que jugaba con la tijera que antes 

había servido para cortar el cordón‖ (KOHAN 2008: 22). Essa irrupção narrativa, 

que se estende ao segundo capítulo  com uma descrição detalhada de 

recomendações médicas,1 se insere como uma temporalidade alternativa entre o 

presente narrado, e as rememorações do protagonista. Tal plano narrativo, 

justaposto aos demais, será então o vínculo entre causa e efeito que irão 

movimentar a narrativa: Há uma prisioneira que acaba de dar à luz, como não 

conseguem extrair-lhe nenhuma informação, planejam subjugar a criança. O 

médico do campo de detenção de Quilmes tem dúvidas sobre o ―procedimento‖ 

com o bebê, e encaminha a mensagem ao comando. Sem saber como resolver o 

impasse, o sargento ordena ao recruta (narrador) para que entre em contato com 

o médico a quem serve como chofer. Depois de uma demorada procura, o recruta 

descobre que o médico, doutor Mesiano, ganhou dois ingressos dos generais 

para a partida entre Argentina e Itália e foi ao estádio com seu filho. Depois de 

encontrar o médico, o conduz até o campo de detenção; o bebê ao que parece, 

tem ―olhos claros‖, o que serve também de estímulo para que este médico use de 

sua influência para passar à frente nas ―listas‖ de adoção de crianças apropriadas 

com a intenção de entregar o bebê à sua irmã infértil. O epílogo da trama se dará 

quatro anos mais tarde, coincidindo novamente com uma derrota da seleção 

argentina no mundial de futebol na Espanha. O narrador, agora médico recém 

formado, verá o nome do filho de doutor Mesiano entre a lista dos combatentes 

mortos na Guerra das Malvinas, isso o levará a visitar o antigo comparsa, a quem 

encontrará na casa da família da irmã, em um churrasco. O ponto culminante da 

trama será a descrição do filho do casal: uma criança de quatro anos, cujo nome, 

como que fechando o círculo, irá remeter-se às primeiras páginas do romance, 

quando se intersectam as temporalidades narrativas: a relação dos pensamentos 

da mãe ao destino do filho: ―Pensó un nombre por si había nacido varón, y outro 

                                                           
1
   El doctor Padilla recomendó que nadie hiciera uso de la detenida, hasta tanto no pasaron unos 

treinta días desde el alumbramiento  […]; El doctor Padilla aclaró que el tracto retal con la detenida  
no debía traer consequencias negativas […]; El doctor Padilla detectó un intenso silbido 
respiratorio y calculó la existencia de agua acumulada en los pulmones. Por tales motivos 
recomendó la suspensión temporaria de las técnicas interrogativas de inmersión […]; El doctor 
Padilla sugirió que los golpes que se aplicaran a detenida preferentemente no estuviesen dirigidos 
a la zona abdominal […] (KOHAN 2008: 28-30-32) 
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nombre por se había nacido mujer, sin saber si esos nombres quedarían o serian 

despojados. Fue varón, y se llamó Guillermo (Idem, 24). 

 

Idos de junho e a vontade do irrepresentável 

 

Se, a partir do dogmatismo militar do recruta, Kohan estabelece uma 

perspectiva mais próxima da barbárie e ao mesmo tempo mais indiferente a ela, 

redimensionando as formas de representação das práticas do proceso, as outras 

narrativas, que se interpõem entre a descrição episódica e as lembranças desse 

narrador central, contribuem para a montagem de um mosaico alegórico do 

regime ditatorial. Nesse mosaico, formado também de descrições aparentemente 

alheias à trama, se juntam imagens cuja força expressiva reside sobretudo 

―naquilo que não é dito‖, nos silêncios intermediais que ativam o jogo alegórico do 

luto. Assim, os números que intitulam os capítulos, não apenas estabelecem a 

relação com algum elemento circunstancial narrado, o ano em que se passa a 

narrativa (capítulo 4), ou o número estimatido de torcedores na partida entre 

Argentina e Itália (capítulo 5). Antes disso, formam parte de uma espécie de jogo 

de azar, como se expressa emblematicamente já nas primeiras linhas da 

narrativa: ―Aquí, sin embargo, se trata de un sorteo y en los números no se jugaba 

otra cosa que la suerte‖. Seu tropo alegórico muitas vezes se encontra no 

interstício entre o significante e o significado,2 ou como representação da 

hiperbólica funcionalidade técnica do regime.3 Por meio desse jogo alegórico dos 

                                                           
2
   Como no capítulo intitulado Ciento dieciocho, que se introduz com a descrição do parto no 
campo de detenção: ―Le bastaron dos minutos a ese médico para palparla, como quien toca un 
objeto inerte, […] Todo lo hizo sin pedir que la desataran […]. Mientras, ella se puso a contar los 
segundos que pasaban. No llegó a ciento veinte‖. (Idem, 34) 
 
3
    O número que intitula o décimo primeiro capítulo, Dos trecientos, é uma referência direta ao 
peso da criança ―apropiada‖. Nesse capítulo, o doutor Mesiano, em resposta à pergunta que dá 
início ao romance, explicará que o erro de Padilla é ―conceitual‖: ―Es el peso lo que importa, y no la 
edad. Hasta un estudiante de medicina lo hubiese sabido‖. (Ibidem, 124). De fato, sobre estas 
―questões técnicas‖ da prática de tortura do corpo de tarefas da ditadura argentina figuram vários 
testemunhos de vítimas que descrevem que nas salas de tortura havia uma tabela para que se 
fizesse a relação entre o peso do corpo da vítima e a voltagem da descarga elétrica a ser-lhe 
aplicada. Cf. CONADEP. Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas. Buenos Aires: Eudeba, 2009. Marco Bechis também descreve esse ―procedimento‖ em 
seu filme ―Garage Olimpo‖, de 1999.  
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números é que também se inter-relacionam as diferentes temporalidades do 

romance, e que se fecha a cadeia das causas e efeitos. A ligação entre o número  

do advogado, sussurrado pela prisioneira – ―Me acuerdo por que en ese momento 

pensé en los números de la quiniela‖ – e o número sorteado ao qual o narrador 

faz referência no começo do romance expõe, na irredutibilidade de sua 

representação, a ironia sinistra do jogo do proceso. 4  

Assim como a alegoria dos números, outras reminiscências de um mundo 

encoberto pelo regime ditatorial pulsam, como vontade de representação, em 

meio aos planos interpostos de narração. Não será apenas a meticulosidade 

técnica dos instrumentos de repressão que se verá representada por meio das 

alegorias: da balança, do sistema de câmbio do Ford Falcon, das anedotas de 

humor negro, ou dos manuais de guerra; outros lampejos do indizível irrompem, 

em meio às narrativas, para mostra a facies hippocratica do regime. A descrição 

do peso e das medidas dos jogadores da seleção argentina; os torcedores saindo 

do estádio cabisbaixos, silenciosos, carregando as bandeiras da Argentina em 

uma espécie de cortejo lutuoso em decorrência da derrota no futebol; 5 uma 

aliança com os nomes Raúl e Suzana, que o recruta encontra nas imediações do 

estádio e enterra com suas botas de soldado; a bandeira da Argentina que, 

levada pelo vento, prende-se ao topo de uma árvore; a própria imagem da criança 

apropriada no final do romance. Todas essas alegorias encerram uma vontade de 

representação de um mundo completamente destruído pelo regime genocida do 

proceso, imagens fraturadas que pulsam insistentemente em direção ao passado, 

ao regresso da perda, e que impõe sua própria irredutibilidade representacional 

                                                           
4
   Y todas las veces encontró el número cuatrocientos noventa y siete. Entonces mi padre dijo 

―Tierra‖. Y entonces mi madre dijo: ―¡Mi soldadito!‖, llorando de emoción. (KOHAN 2008: 15). 
 
5
   Para retratar um pouco da ―irônica‖ relação entre a euforia com mundial de 1978 e a natureza 

do regime de repressão vigente consta o seguinte depoimento: ―Os prisioneiros do staff viram a 
final contra a Holanda numa televisão instalada no aquário, ao passo que os que permaneciam 
isolados no capuz escutavam os gols, cujo som chegava do estádio [...]. Ao terminar a partida o 
Tigre Acosta subiu ao palco para saudar seus prisioneiros e levar alguns para fora para que 
pudessem ver como os argentinos festejavam [...] ‗Festejavam como loucos [...] e se começo a 
gritar aqui, agora, que estou seqüestrada, ninguém vai me dar bola [...] e chorava em silêncio‘. 
[...] Depois foram todos jantar um churrasco em Martínez [...] ‗Éramos uns dez prisioneiros e 
uns trinta da Marinha. As pessoas cantavam [...] E nós também [...] Foi um momento em que 
senti que estava ficando louca [...] Sentia que não ia poder mais sustentar a simulação‘ 
(depoimento em Di Tella, 1999)Cf. NOVARO, Marcos; PALERMO, Vicente. A ditadura militar 
argentina 1976-1983. p. 215. 
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como vontade de presença de uma irreparável perda. Não por acaso que o 

epílogo do romance se dê às vésperas da queda do proceso, e coincida com duas  

derrotas simbólicas: a derrota, novamente contra a Itália no mundial de futebol de 

1982, e a desastrosa campanha das Malvinas, representações alegóricas de 

outra derrota, muito mais traumática: a derrota moral de toda uma nação.  

 

Figli-hijos: o corpo como trauma 

 

Doctor, he pasado media vida tratando de imaginar cómo sería el 
hombre que atendió el parto de mi mamá en la ESMA. Cómo 

serían esas manos que cortaron el cordón umbilical de mi único 
hermano. Cómo sería el rostro de aquél que tuvo el cinismo de 

decirle a mi mamá, detenida-desaparecida, que "se había portado 
muy bien" durante el alumbramiento de su hijo, en un campo de 

concentración. 
Parte de uma carta da irmã de um jovem ―apropriado‖ a um doutor 

da ESMA. 

 

O filme Figli-Hijos, de Marco Bechis estende o trauma retratado em Dos veces 

junio até o presente pós-ditatorial. Não obstante, se no romance de Kohan a 

prática da ―apropiación‖ se expõe naturalizada como um procedimento ―técnico‖ 

do regime para domesticar o futuro – criando os filhos dos ―subversivos‖ em 

famílias alinhadas à ideologia do proceso – no filme de Bechis ela é levada a tal 

ponto de tensão, que se despedaça como trauma irrepresentável no próprio corpo 

dos personagens. O drama relata a história de dois irmãos gêmeos, Rosa (Julia 

Sarano) e Javier (Carlos Echevarria), separados logo após o nascimento, que se 

reencontram na cidade de Milão, na Itália, no ano de 2001. Filhos de pais 

desaparecidos, os dois jovens carregam em seu corpo o trauma do passado 

ditatorial. Sua mãe os deu à luz em uma maternidade clandestina em dezembro 

de 1977, às vésperas do mundial de 1978, cuja euforia ―coletiva‖ e a indiferença 

popular com o sistema de extermínio do proceso Kohan tentou representar em 

sua obra por meio da alegoria. Não por acaso, no filme, a narrativa se abre com 

os gritos da mãe e o choro de um bebê sobrepostos à transmissão radiofônica de 

uma partida de futebol. A parteira, ao perceber que se trata de gêmeos, resolve 
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esconder a menina em uma sacola. O menino é adotado por um casal das ―listas‖, 

o pai apropriador é, emblematicamente, um piloto da aeronáutica. As imagens do  

mar, filmadas desde um avião, e que são acompanhadas com uma narração de 

um gol argentino, transpassam simbolicamente o espaço e o tempo até a Milão 

contemporânea, de onde começarão a se desenrolar os acontecimentos que 

encerram o encontro trágico entre os dois irmãos. 

Muitos dos personagens são os mesmos de Garage Olimpo, filme 

produzido por Bechis no ano anterior, e que tem como tema a problemática 

relação amorosa de uma prisioneira e um dos torturadores em um campo de 

detenção clandestino. Mas, levando em conta alguns aspectos circunstanciais do 

primeiro filme, é um pouco arriscado falar que Figli-Hijos, seja simplesmente uma 

continuação lógica de Garage Olimpo. Sou levado a crer que, assim como muitos 

episódios retratados em Figli-Hijos, Bechis deixe essa relação mais a cargo do 

expectador, procurando trabalhar também com instrumentais da recepção como 

operação dialética movimentada a partir de cada nova leitura. Enquanto que o 

tema dos ―voos da morte‖, sempre tratado indiretamente, recorre por toda a 

narrativa de Garage Olimpo, o dilema do sangue, como extensão do luto, vai 

operar simbolicamente ao longo de todos os episódios de Figli-Hijos. É, portanto, 

emblemático que um dos principais hobbies de Javier, único filho de uma italiana 

e um ex-militar argentino, seja a prática do paraquedismo. Javier pertence a uma 

família rica, embora aparentemente pareça um jovem introspectivo, tem uma 

perspectiva de vida inserida na prerrogativa das classes altas da Itália. O 

aparecimento de Rosa, a quem primeiramente teve contato por via de mensagens 

na internet, quebra um continuum de uma vida inserida dentro do determinismo 

econômico de classe. Não se estranha, portanto, que uma das primeiras coisas 

que diz à jovem, que veio da argentina para vê-lo, é em decorrência de alguma 

questão referente a dinheiro. Rosa, por sua vez, carrega consigo o trauma, marca 

de uma perda irredutível. Em sua expressão cansada, nos traços já bastante 

marcados de seu rosto, se refletem as duas mortes que tem que, desde muito 

jovem, levar consigo em seu próprio corpo, em seu o próprio nome. Era assim 

que sua mãe, no leito de uma maternidade clandestina, a queria chamar. À 

desolação que expressa, por carregar um irreprimível vazio representacional, se 
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contrapõem uma obstinada busca solitária por algo que, ao menos, lhe dê algum 

alento para recompor sua história, fraturada desde seu nascimento. 

    

A semiótica do luto 

 

As fotos dos verdadeiros pais, que Rosa entrega a Javier, começam a 

desmontar, em um plano pessoal, o futuro que o proceso se propunha a instaurar 

com as práticas da ―apropiación‖, transpassa a herança econômica da família 

apropriadora, põe em um ponto de tensão tamanho os laços afetivos e os 

biológicos que culmina em uma irrepresentável crise identitária. Javier seguirá 

com Rosa até Barcelona, lá está a parteira que pode lhe explicar o mistério de 

seu nascimento. É nesse contato entre os dois jovens que começa a se 

manifestar todo um conjunto de planos semióticos que expõem a um só tempo, 

uma irredimível vontade de regresso à perda, o peso das mortes que ambos 

trazem em seus corpos, e a vontade de presença dessas mesmas mortes, que 

rompe o espaço-tempo ditatorial e pós-ditatorial como impulso para a 

reconstituição da vida. O casaco vermelho de Rosa, que a destaca sempre em 

meio a uma multidão indiferente à trama, presença simbólica de uma vontade de 

ser, destruída pela caçada humana do proceso. Rosa escreve com a mão 

esquerda, Javier com a direita, mas no momento em que estão assinando os 

papeis para realizar o exame de DNA, o ritmo, as pausas com que ambos 

escrevem se manifestam de maneira idêntica. Muito parecidos em seus gestos 

corporais, na forma com que dormem, assim como fisicamente. A cena em que 

ambos medem seus braços, e observam as semelhanças entre seus corpos, 

tocando-se, como para descobrir no outro marcas de si consiste em uma das 

passagens mais marcantes da obra. O jogo semiótico do luto encerra sua beleza 

trágica no momento em que ambos dormem em uma mesma cama, um ao pé do 

outro, alojados como dois corpos dentro do mesmo útero. Em um outro plano, que 

joga com o reverso simbólico da apropriação, a mãe apropriadora, em desespero 

pelo desaparecimento do filho, deitará sobre a cama, abraçada a um travesseiro.  

Por meio desses jogos semióticos que trabalham dialeticamente com a percepção 

do expectador se desenvolverá a trama. Javier paga com o cartão de crédito o 
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exame de DNA, o que inevitavelmente, pelo menos para um expectador atento, 

põe em dúvida o resultado negativo do exame. Rosa, em decorrência do 

resultado, ficará desorientada, tentará fugir, levantar outras esperanças para 

encontrar o irmão desaparecido. Javier voltará para a casa de seus ―pais‖, mas 

não sem antes descobrir as verdadeiras e trágicas circunstâncias de seu 

nascimento: sua ―apropriação‖ por um piloto da aeronáutica que muito 

provavelmente tenha participado da ação de ―desaparecimento‖ de seus 

verdadeiros pais. Esse momento da trama, em que os jovens se separam, será 

também o momento de completa quebra representacional do trauma. O aparente 

suicídio de Javier, atirando-se de um avião, expressa o retorno simbólico à perda, 

o tropo alegórico que encerra o círculo dos voos da morte, a vontade de 

representação que só pode ser manifestada por de sua própria irredutibilidade, 

pela consciência indizível de sua própria ruína.  

Como em Dos veces junio, Figli-Hijos, como narrativa de luto pós-ditatorial, 

assumirá a difícil tarefa de representação do trauma deixado no corpo cívico de 

uma nação pelo morticínio do proceso. Ao assumir essa proposta, terá que lidar 

com o paradoxo resultante da necessidade de representação e a impossibilidade 

que esta tarefa encerra. Por isso, como no romance de Kohan, terá que trabalhar 

com os silêncios, os interstícios, as alegorias. Ambas as obras terão de deixar a 

seus leitores e expectadores também a difícil e ao mesmo tempo importante 

tarefa de completar o jogo do luto que se propuseram a representar. É nessa 

relação entre representação e recepção que se instaura a ―pausa reflexiva‖ que 

interrompe as práticas de esquecimento e a metafísica do perdão que os regimes 

conservadores pós-ditatoriais se dignaram a instaurar. A cena final do filme de 

Bechis, os dois protagonistas participando de uma manifestação real organizada 

pelo Movimento H.I.J.O.S6 em frente à casa de um militar acusado de práticas de 

―apropiación‖ durante a ditadura também evoca, alegoricamente, a natureza 

irrepresentável do trauma que estas pessoas trazem em seus corpos. Na janela 

do edifício em frente ao qual os jovens protestam, onde se esconde o acusado 

dos crimes de apropriação, aparece o vulto de uma mulher segurando uma 

criança pequena nos braços. A relação entre essa imagem e a dos jovens que 

                                                           
6
   H.I.J.O.S. Movimento organizado principalmente por filhos de netos de desaparecidos. (Por la 

Identidad y la Justicia Contra el Olvido y Silencio.  
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abaixo protestam é, também ela, circunscrita em uma impossibilidade 

fundamental de representação, que não tem outro recurso expressivo além do 

silêncio. 
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A fragmentação moderna levada ao máximo em 
Desgracida de Dalton Trevisan 

 

Caroline Aparecida de Vargas 

  

 Em se pensando na representação da realidade ―moderna‖ na literatura, 

Anatol ROSENFELD faz algumas reflexões sobre como as características da era 

moderna são transpostas para a ficção. Segundo ele: 

 

A hipótese básica em que nos apoiamos é a suposição de que em 
cada fase histórica exista certo Zeitgeist, um espírito unificador 
que se comunica a todas as manifestações de culturas em 
contato, naturalmente com variações nacionais (ROSENFELD 
1969: 73). 

 

 Se há um espírito de época, uma mentalidade que pode ser de certa forma 

representada nas atividades culturais, é possível inferir que a modernidade e sua 

evolução seja apreensível na obra de um escritor moderno como Dalton Trevisan 

(1925-).  

O foco principal deste trabalho é mostrar que na obra de Trevisan há uma 

acentuação das características consideradas modernas, o que talvez nos 

possibilite dizer que o espírito de época – o zeitgeist - seja representativo dos 

movimentos de intensificação –  ou diminuição – de características particulares de 

determinado período histórico que a ficção pretende representar.   

 Pensando nisso vejamos primeiramente como essa representação dos 

aspectos da modernidade acontece na obra ficcional, ainda segundo Rosenfeld. 

De acordo com o teórico, é fundamental levar em consideração, no campo das 

artes, seja na pintura ou na literatura, como de excepcional importância, o 

fenômeno da ―desrealização‖: 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

VARGAS 2012 
25 

 

(…) O termo ―desrealização‖ se refere ao fato de que a pintura 
deixou de ser mimética, recusando a função de reproduzir ou 
copiar a realidade empírica, sensível (...) Nota-se uma 
modificação análoga à da pintura moderna, modificação que 
parece ser essencial à estrutura do modernismo. À eliminação do 
espaço, ou da ilusão do espaço, parece corresponder no romance 
a da sucessão temporal. A cronologia, a continuidade temporal 
foram abaladas, ―os relógios foram destruídos‖ (ROSENFELD, 
1969: 74;78).  
 

 

 A partir dessas proposições, depreende-se que na era moderna não é 

mais possível representar a realidade de uma forma fiel, porque a própria 

realidade está em questão. Rosenfeld reitera em sua argumentação que o gênero 

romance faz a transposição da realidade para a ficção prevendo essa 

fragmentação não só de tempo, mas também de questões relacionadas a 

individualidade das pessoas/personagens que se quer representar:  

 

Talvez fôra básica uma nova experiência da personalidade 
humana, da precariedade da sua situação num mundo caótico, em 
rápida transformação, abalado por cataclismos guerreiros, 
imensos movimentos coletivos, espantosos progressos técnicos 
que, desencadeados pela ação do homem, passam a ameaçar e 
dominar o homem. Não se refletiria esta experiência da situação 
precária do indivíduo em face do mundo, e da sua relação 
alterada para com ele, no fato de o artista já não se sentir 
autorizado a projetá-lo a partir da própria consciência? Uma época 
com todos os valores em transição e por isso incoerentes, uma 
realidade que deixou de ser ―um mundo explicado‖, exigem 
adaptações estéticas capazes de incorporar o estado de fluxo e 
insegurança dentro da própria estrutura da obra (ROSENFELD 
1969: 84). 
 

 Para os intentos desse trabalho levamos em consideração a análise dos 

livros de contos Cemitério de Elefantes (1964), A Faca no Coração (1975), Dinorá 

(1994), Macho não ganha flor (2006), O Maníaco do Olho Verde (2008) e 

Desgracida (2010), além do romance A Polaquinha (1985). 
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Entre as características presentes nos contos de Trevisan que podem ter 

ligação com a representação da modernidade no desenvolvimento dos textos, 

podemos perceber como preponderante a falta de maiores informações sobre os  

personagens apresentados nas narrativas. Não há também a presença de maiores 

detalhes sobre o espaço em que ocorrem os fatos narrados, o que já aponta para 

a desfragmentação que envolverá a realidade representada na ficção daltoniana. 

Analisando o conto ―O espião‖, presente no livro Cemitério de Elefantes, uma de 

suas primeiras ficções, é possível perceber que os fatos relatados na narrativa da 

vida de algumas meninas orfãs são introduzidos abruptamente, sem maiores 

detalhes acerca da individualidade dos personagens: 

 

Oitenta meninas, entre cinco e onze anos, em todo esse povinho 
nenhum riso. Brincam em sossego com seus trapinhos, carretéis 
vazios e – as mais afortunadas – bruxas de pano. Durante a 
semana usam avental riscado e, no domingo, o vestidinho xadrez 
agora pendurado no corredor. Cada prego um número: de um 
lado, os vestidos xadrez e, do outro, o casaquinho de algodão. 
(TREVISAN 1964:32).  

 

 A descrição da forma de vida que as meninas possuem é feita de maneira 

enumerada e o narrador não leva o leitor a nenhuma conclusão. Ele não diz 

exatamente como a vida delas é, o leitor deve supor o sentimento vivenciado 

pelas meninas que a narrativa parece querer transpor. 

 Em A Faca no Coração, encontramos contos construídos de forma 

parecida com os de Cemitério de Elefantes. Temas como violência familiar e 

traição, recorrentes na obra daltoniana, estão presentes, explicitados de maneira 

distanciada, banal e rotineira, como podemos notar no conto ―Três tiros na tarde‖:  

 

Primeiro ela deitou uma droga no licor de ovo – a garganta em 
fogo, João correu para a cozinha e tomou bastante leite. Depois 
ela misturou soda cáustica na loção de cabelo, que lhe queimou 
as mãos. O vidro moído no caldo de feijão rangia-lhe nos dentes – 
e rolava no chão do banheiro, as entranhas fervendo. Chaveados 
no guarda-roupa o creme de barba, o talco, o perfume. João 
decidiu só comer na companhia dos filhos – e se, para matá-lo, 
envenenasse Maria também os filhos? (TREVISAN 1975: 53-54).  
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 Esse é o primeiro parágrafo do conto que mostra a história de uma mulher 

que deseja matar o marido e é exemplar para percebemos o que ocorre ao longo 

de toda a narrativa. Não conhecemos as motivações da esposa e não temos 

muitos detalhes dos sentimentos do marido em relação ao desejo da c 

companheira. Os fatos são mais importantes, e é deles que nós apreendemos a 

vontade da mulher e sua maldade.  

 A Polaquinha é o único romance escrito por Trevisan. A narrativa mostra as 

experiências da Polaquinha que giram em torno de um mesmo assunto, a 

sexualidade, mas nós as vemos em episódios e não de forma imediatamente 

relacionadas. A união desses episódios é que nos dá uma noção de como é a 

personalidade psicológica da moça. Há um recurso textual interessante utilizado 

no final da narrativa, pois os últimos sete capítulos têm a mesma estrutura 

fragmentada. Vejamos um trecho de um desses capítulos:  

 

 Uma da tarde. Um toque estridente na campainha. Você abre a 
porta:  

 Oi. 
Ele sonda ressabiado o corredor. Entra, olha dos lados, ninguém. 

 Alguém já veio? 

 Você é o primeiro. 
Sem se tocar, atravessam a sala. Você chaveia a porta do quarto. 
Fecha bem a cortina. 

 Tem revistinha de mulher nua? 

 As mesmas. (TREVISAN 1985: 136).  
 

 Os próximos seis capítulos começam com as horas seguintes: ―duas horas, 

três horas‖ e todos relatam cenas de sexo com uma remuneração posterior. É 

bastante claro que a protagonista está se prostituindo e o leitor consegue chegar 

a essa interpretação por conta da estrutura que se repete nos capítulos finais.  

  Em Dinorá é possível perceber uma mudança na construção das 

narrativas. A obra contém contos mais curtos e também poemas e pequenos 

haicais, intitulados dessa forma pelo próprio autor. Nessa obra é possível 

constatar uma evolução na representação dos quesitos modernos de que 

Rosenfeld fala em seu texto, pois o tempo e o espaço, que já não eram muito 

detalhados, agora não ganham quase nenhuma atenção.  
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 Alguns contos têm maior extensão, mas nem por isso apresentam o tempo 

e o espaço de forma próxima da maneira tradicional em que tais elementos  

costumam ser narrados. A maioria dos contos tem curta extensão, são menores 

do que todos os escritos até o momento pelo autor, conforme se pode depreender  

do conto, ou na reunião de haicais denominada ―Nove haicais‖: ―A tipinha de tênis 

rosa para o avô que descola um dinheirinho: Pô, você me salvou a vida, cara!‖ 

(TREVISAN 1994: 60). 

 Tratam-se de fragmentos do diálogo entre uma menina e seu avô e o que 

se pode interpretar talvez seja a forma como as diferentes gerações se 

relacionam nos dias de hoje. As relações são fluídas, não têm profundidade, e 

mais uma vez nota-se o valor monetário como sendo mais importante do que 

qualquer valor afetivo.   

 Em Macho Não Ganha Flor e em O Maníaco do Olho Verde encontramos 

algumas modificações em relação a Dinorá e às obras anteriores com relação à 

perspectiva que viemos analisando. Os contos são um pouco mais extensos. Há 

ainda a presença de alguns contos em forma de verso, fato que pode 

problematizar a classificação dos textos neste ou naquele gênero literário. Nessas 

obras há um novo elemento, os discursos dos personagens são contraditórios. A 

maioria dos contos narram assaltos, assassinatos e o uso de drogas, 

principalmente do crack. Em alguns casos é possível pensar que os personagens 

estão em uma espécie de interrogatório perante um delegado. Eles contam uma 

história sobre seu crime e apresentam algumas informações, ao longo da 

narrativa, que contradizem o que disseram há poucas linhas. Vejamos um trecho 

do conto ―Três ovos de páscoa‖ de Macho Não Ganha Flor, em que uma 

personagem feminina, simplesmente reconhecida como mãe, justifica para seu 

interlocutor um roubo cometido: 

 

Eu falo pro doutor a verdade. Não vou mentir. São três 
boquinhas que me pediram: 

 Mãe eu quero ovo de Páscoa. 
 Eu não tinha dinheiro. E bem dizer passando necessidade 
com três crianças pequenas.  

Aí eu entrei lá. Mas não entrei assim. Não tenho passagem 
na polícia e sempre trabalhando. Desde que vim do sítio com 13 
anos. Daí deu uma coisa ruim na minha cabeça, sabe, né? Lá 
dentro. 
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Cê vê todo mundo comprando e levando. Cheio de pacote e 

sacola. Uma chuva de ovo pendurado. E a imagem dos três 
anjinhos me pedindo. Eles têm 5, 7 e 11 anos. Com essa idade 
hoje ninguém trabalha. Sabe o que fiz, né?                                    
Aí peguei depressa e enfiei na blusa três ovinhos. E duas gomas 
de mascar. 

Eu posso responder, sim, quantos peguei. Três ovos 
pequenos porque são três pias.  

                                              (…) 
 Barbina! Será que de falar isso aí... Não vai a polícia ficar 
com raiva de mim? Todo dia, já viu, tem gente que aparece 
mortinha. E ninguém sabe por quê.  
 É isso. Uma filha de 5 anos, um de 7, outra de 11. Não 
tenho marido. Eu moro só com os tadinhos (TREVISAN 2006: 
43;46).  
 

 Em um primeiro momento a personagem afirma ter três meninos para 

prover, mas algumas páginas depois ela se contradiz dizendo que tem duas 

meninas e apenas um menino. O discurso da personagem não é totalmente 

crível. Ora, lembremos do que nos diz ROSENFELD em suas reflexões sobre o 

romance moderno. Já não é mais possível atestar que um relato é fiel à realidade, 

que a narrativa representa com fidelidade o ocorrido, porque a própria realidade é 

questionável. 

 E a partir da análise do conto ―Três ovos de Páscoa‖, pode-se elucubrar 

que na obra de Dalton Trevisan, os sentidos duvidosos apresentados pelos 

discursos das personagens, transpõem a realidade contemporânea que também 

se demonstra contraditória.  

 Em O Maníaco do Olho Verde, além da presença de discursos 

contraditórios por parte dos personagens temos também uma possibilidade de 

leitura bastante interessante. Em vários contos aparece um personagem chamado 

Edu. Podemos pensar que, como se tratam de contos, é possível lermos cada um 

deles independentemente. Nesse caso haveria vários personagens com o nome 

de ―Edu‖, todavia, podemos ainda ler os contos como relatos que tratam de uma 

só pessoa, e nesse caso Edu seria um só indivíduo.  

Vejamos um pequeno trecho do conto ―Garota de Programa‖ em que o 

personagem Edu, embora não sendo protagonista da história, como em contos 

previamente narrados, surge em lembrança da protagonista, referido como 
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traficante e preso, condições que o aproximam dos outros ―Edus‖ que figuram por 

todo o livro: ―Mãe de duas meninas fofinhas que... Sim, já usei droga. Custou,  

mas me livrei. Bem um ano que tô limpa. O meu cara trazia da favela. Tá 

preso por ladroagem. Um tal Edu‖ (TREVISAN 2008:73). 

 Em outro conto da coletânea chamado ―O bolso na ceroula‖, novamente 

temos a referência a Edu feita pela personagem/protagonista, uma prostituta que 

aparentemente teria um namorado que convivera com o Edu, o qual, por conta  

das características narradas, trata-se do mesmo ―tal Edu‖ (re) conhecido pelo 

leitor em diversos contos anteriores :  

 
Quando veio a notícia chorei direto. Mortinho e jogado num fundão 
lá do Véu da Noiva. Diz que foi o César e mais outro. Um tal Edu 
ou Dudu. Como é que pode, eu presa, os dois fugidos ou soltos? 
(TREVISAN 2008:82). 
 

 Há elementos que permitem a leitura dos contos como narrativas que 

tratam do mesmo indivíduo: o Edu ou Dudu. Se adotarmos essa perspectiva de 

leitura podemos concluir que a identidade de Edu é apresentada em fragmentos 

ao longo da obra. É necessário que recolhamos tais fragmentos que 

encontrarmos no decorrer dos contos para então fazer uma espécie de 

montagem.  

 A fragmentação do indivíduo está presente, o tempo e o espaço estão 

suprimidos, a representação da realidade não tem muita credibilidade e os 

próprios personagens não são muito críveis. Temos assim, em O maníaco do olho 

verde, a perfeita representação dos tempos modernos não somente nos temas 

que Trevisan aborda, mas também na forma como constroi seus contos.  

 Ao chegarmos enfim à Desgracida, ganhador do prêmio Jabuti de 2011 na 

categoria contos, podemos notar que a fragmentação da realidade da e na 

narrativa chega em seu ponto máximo na obra de Trevisan, perfazendo um ponto 

de chegada para nossas proposições. Nessa obra temos poucos textos extensos, 

pois a maioria deles ocupam apenas poucas linhas. 

 

     O Braço Armado 
O filho é o braço armado da mãe contra o monstro do pai. 
(TREVISAN 2010: 91) 
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     O Muro 

Entre  
a mão 
e 
o seio 
há  
o muro. (TREVISAN 2010: 67) 
 
Nome Difícil 
 A visita: 
Bidu, como é o nome do teu pai? 

Rarrruul... 

Isso mesmo, Raul. 

 Nossa! Que difícil. 
A pivete, dois aninhos: 

 Né, não. 

 ? 

 Eu só chamo ele de pai. (TREVISAN 2010: 113). 
 

 As características modernas como a fragmentação dos personagens, a 

eliminação do tempo e do espaço são perceptíveis desde o início da obra do 

escritor, mas agora, em Desgracida estão mais acentuadas, levadas ao limite em 

narrativas bastante minimalistas. Os textos são como flashes, como episódios 

apreendidos pelo narrador sem nenhuma preocupação em contextualizá-los.  

 Dessa forma podemos entrever que a produção daltoniana expõe a lógica 

moderna tornando-a muitas vezes complexa, problematizando-a, conforme 

tentamos demonstrar ao longo desse trabalho. A ficção de Dalton Trevisan 

representa o zeitgeist da época moderna e também sua complexidade, por meio 

dos temas de que trata e da forma como constroi suas narrativas.   
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A literatura norte-americana na América de Monteiro 
Lobato 

 

 

Vanessa de Paula Hey 

 

 O livro América, de Monteiro Lobato, foi lançado pela Companhia Editora 

Nacional em 1932, após a viagem do autor aos Estados Unidos, onde trabalhou 

como adido comercial junto ao consulado brasileiro em Nova York por quase 

quatro anos.  

 Monteiro Lobato escreveu contos, ensaios, crítica literária e social, um 

romance, produziu muita literatura infantil e é responsável ainda por muitas 

traduções. No entanto, a forma narrativa adotada em América não se filia 

facilmente a nenhum desses gêneros mais conhecidos. Nas palavras de Milena 

Martins: 

 

Como se sabe, América é uma obra de difícil classificação quanto 
ao gênero. Texto híbrido — misto de impressões de viagem, 
romance de ideias e crônica —, apresenta-se sob a forma de 
diálogo entre um narrador brasileiro, sem nome, e um interlocutor 
inglês, Mr. Slang, que já fora personagem de Mr. Slang e o Brasil 
(1926) (MARTINS 2011). 

 

 O livro, que permanece sem classificação definitiva quanto à forma ou 

gênero narrativo, pode ser aproximado das narrativas de viagem dentre outras 

razões porque as reflexões das personagens são motivadas pelo país estrangeiro 

que elas visitam. Num desses lugares visitados, o narrador comenta: ―Muitos 

passeios instrutivos fiz com Mister Slang, o qual me lembrava os filósofos gregos 

que só filosofavam caminhando — os peripatéticos‖ (LOBATO 2009 : 242).   

 É dessa maneira — por meio da apresentação dos muitos passeios 

realizados pelos dois personagens e dos diálogos instrutivos entabulados por eles 

— que Lobato conduz a sua narrativa em América.
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 Nesses passeios, o narrador brasileiro e Mister Slang percorrem vários 

espaços e lugares nos Estados Unidos, tais como museus, bibliotecas, edifícios, 

cafés e ruas. Se, em certos momentos, a narrativa parece um simples relato de 

viagem, o que predomina no livro são as reflexões acerca dos lugares e de outros 

temas, apresentadas por meio dos diálogos dos dois personagens, diálogos nem 

sempre consensuais, perpassados por outras vozes, trazidas ao texto por meio de 

referências a livros ou artigos norte-americanos lidos pelos personagens, cujas 

ideias eles apresentam e discutem. 

 Os diálogos construídos apresentam opiniões e possíveis explicações para 

o progresso e desenvolvimento científico e tecnológico da nação norte-americana, 

por vezes como uma reverência ao grau de modernização da sociedade norte-

americana. Ao mesmo tempo essas reflexões se voltam para o Brasil e procuram 

interpretar a situação brasileira, buscando também possíveis soluções para os 

nossos problemas. 

 Um dos primeiros passos adotados pela pesquisa foi o levantamento de 

referências à literatura americana e autores americanos que aparecem em 

América, assim como na Barca de Gleyre, livro de correspondências trocadas 

entre Lobato e o escritor Godofredo Rangel. 

 Identificadas as obras e autores citados, a pesquisa buscou por meio da 

análise dessas referências identificar a presença e influência da literatura norte-

americana nas obras de Monteiro Lobato — em especial em América. A intenção 

do projeto não é só identificar, quantificar e transcrever todos os intertextos, mas 

integrá-los à interpretação dessa obra lobatiana, que, como nossas pesquisas têm 

apontado, é essencialmente intertextual (Cf. MARTINS 2008, 2010 e 2011). 

 O projeto adota como fundamento de análise a noção de intertextualidade, 

ou seja, a presença de um texto em outro texto, pensando no texto como algo que 

se constrói a partir de citações, referências, alusões e comentários diretos e 

indiretos de textos alheios. Como justificativa para a adoção desse tipo de análise 

está a ideia do perpétuo diálogo que a literatura tece consigo mesma, com textos 

não literários e com o contexto social e ideológico de maneira ampla. E também a 

crença de que o intertexto orienta a leitura do texto, podendo conduzir 

eventualmente a sua interpretação. 
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 Uma noção importante, para esse processo de análise, é a da memória da 

literatura apresentada por Tiphaine Samoyault em A intertextualidade (2008). A 

autora explica a intertextualidade com uma espécie de memória da literatura: 

 
[...] a literatura se escreve com a lembrança daquilo que é, daquilo 
que foi. Ela a exprime, movimentando sua memória e a 
inscrevendo nos textos por meio de um certo número de 
procedimentos de retomadas, de lembrança, e de re-escrituras, 
cujo trabalho faz aparecer o intertexto. Ela mostra assim sua 
capacidade de se construir em suma ou em biblioteca e de seguir 
o imaginário que ela própria tem de si (SAMOYAULT, 2008: 47). 

 

 O levantamento de referências a obras e autores americanos conta com 43 

entradas. Numa análise preliminar dos textos citados ou mencionados pelos 

personagens, três correntes foram identificadas: uma linguística, uma romântica e 

ainda uma de caráter artístico-literário, que apresenta e discute o teatro e o 

cinema americanos dos anos 1920/30. Selecionamos uma delas para analisar de 

maneira mais aprofundada. A corrente romântica, à qual atribuímos maior 

importância no desenvolvimento desse projeto, pode ser encontrada em inúmeras 

referências a e citações de autores e obras românticas que os personagens 

fazem em América. Como se sabe, Monteiro Lobato também faz esse tipo de 

comentários de obras e ideias românticas em seus contos, na literatura infantil e, 

de maneira explícita, em suas cartas a Godofredo Rangel. O livro A Barca de 

Gleyre compila cerca de quarenta anos de correspondência ativa entre Lobato e 

seu amigo (e também escritor) Godofredo Rangel; essas cartas versam sobre 

assuntos variados: ambições profissionais, debates políticos, problemas 

socioeconômicos, mas o principal tema ainda é a literatura, com destaque para as 

inúmeras referências a autores que Lobato estava lendo no momento, e é por 

esse aspecto que a obra se faz muito útil para este projeto. 

 Uma das obras citadas em América e de maior relevância para a análise 

desse livro é, como já dissemos, Walden, de Henry Thoreau, editada em 1854. De 

todas as referências literárias diretas a autores e obras americanas encontradas 

em América, a referência ao livro Walden é a única que não aparece 

anteriormente nas cartas da Barca de Gleyre. Talvez Monteiro Lobato  
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desconhecesse essa obra antes de viajar para os Estados Unidos (um dado 

curioso, embora não tenha alterado os rumos da pesquisa). 

 Henry David Thoreau nasceu em Concord, Massachusetts, no dia 12 de 

julho de 1817. Graduou-se em Harvard, em 1837, e voltou para sua cidade para 

lecionar. Anos depois percebeu que tinha mais vocação para escrever do que 

ensinar. Seguindo os passos de Emerson, seu vizinho e amigo, também 

integrante da corrente transcendentalista, Thoreau começou a escrever poemas e 

ensaios, primeiro para os diários do movimento, em seguida para os jornais e 

periódicos. O autor discorre muito em seus escritos sobre história natural e 

filosofia, chamando a atenção para métodos e preocupações da ecologia e do 

ambientalismo. Seu estilo de escrita literária é uma mistura de observações 

naturais, experiências pessoais e também dados históricos, que no conjunto se 

afastam do estilo convencional da prosa ficcional. 

 Thoreau é mais conhecido por seu livro Walden – considerado a obra prima 

do autor – que foi considerado o livro não ficcional mais lido da literatura 

americana do século 19, e que possui mais de 200 edições diferentes e que já foi 

traduzido para a maioria das línguas modernas. Walden, em linhas gerais, é uma 

reflexão sobre a vida, como uma resposta para as questões particulares do autor, 

mas que também acabam sendo respostas para questões sociais, políticas, 

econômicas e espirituais de muitos de seus leitores.  

 O livro se abre com a seguinte passagem: 

 

Quando escrevi essas páginas seguintes, ou melhor, o principal 
delas, eu vivia sozinho na mata, a um quilômetro e meio de 
qualquer vizinho, numa casa que eu mesmo tinha construído à 
margem do Lago Walden, em Concord, Massachusetts, e 
ganhava minha vida apenas com o trabalho de minhas mãos. Vivi 
lá dois anos e dois meses (THOREAU, 2010: 17). 

 

 O livro inclui uma série de relatos e reflexões relativas ao tempo vivido às 

margens do Lago Walden, escrito como forma de respostas às próprias questões 

que permeavam o autor, que diziam respeito ao seu novo modo de vida, assim 

como seus propósitos. Walden é composto por várias partes que apresentam as 

observações e discussões do autor acerca da natureza. Muitos críticos de 
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Literatura Americana, como Walter Harding, afirmam serem estas as partes mais 

aproveitáveis do livro, ao menos mais do que suas reflexões filosóficas: Muitos 

vêm a obra como uma espécie de declaração de independência pessoal, uma 

experiência social e também uma descoberta espiritual, assim como um manual de 

sobrevivência na mata, prevendo a autossuficiência daquele que decidir seguir os 

mesmos passos do autor. Pode ser estudado também como manifesto poético em face 

ao grande desenvolvimento da civilização industrial que ganhava forças nos Estados 

Unidos (HARDING, 1969: 151). 

 A nação americana presenciava o seu apogeu industrial e urbano nessa 

época, derivado de um crescimento exponencial que intensificava a complexidade 

da sua vida social. Nesse aspecto, já começam a ficar mais claras as relações 

entre Walden e América. 

 Thoreau se mostra insatisfeito perante esse novo modo de vida social e 

procura eliminar o desperdício e a ilusão causados por esse novo modelo; sua 

proposta é voltar ao simples. E esta proposta não fica só na teoria e crítica 

declarada em Walden, mas sim na sua prática, sendo o autor a própria cobaia de 

sua experiência. Retira-se para as matas, onde vivencia um intenso contato com 

a natureza, constrói uma moradia com suas próprias mãos e mostra ser possível 

viver apenas com o mínimo necessário à sobrevivência. Faz isso durante dois 

anos, e sua experiência confirma que uma vida simples e humilde é viável em 

termos financeiros. 

 Finalmente, essa obra não só relata a estadia do autor na floresta, como 

também analisa e avalia a sociedade capitalista do século XIX, incitando o leitor a 

ser crítico e refletir profundamente acerca de seus próprios modos de vida, 

propondo novas perspectivas sobre o conceito de liberdade e o da própria vida, o 

que retoma diretamente muito do discurso transcendentalista. 

 A primeira referência ao Walden em América aparece no capítulo 32, onde 

o autor já anuncia em seu título que do irá tratar: ―Walden Pond. Henry Thoreau. 

Seu personalismo. A morte do indivíduo. Colmeização. A bacanal do consumo. 

Abuso do crédito.‖ (LOBATO, 2009: 241).
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 Aqui o autor faz menção direta e clara ao texto de Thoreau. Assim, já no 

título do capítulo temos o intertexto, que faz a ligação imediata com a obra, sem 

que o leitor tenha que adivinhar de onde o autor tirou as suas reflexões; sabemos 

de forma explícita com quais textos e, portanto, com ideias de quem o autor 

dialoga. 

 O capítulo se inicia com a seguinte frase: “Muitos passeios instrutivos fiz 

com Mister Slang,o qual me lembrava os filósofos gregos que só filosofavam 

caminhando — os peripatéticos”.(LOBATO, 2009: 242).  

 Esse trecho, utilizado para justificar a maneira do autor de conduzir sua 

narrativa em América, revela também a semelhança entre o movimento realizado 

por Thoreau em sua obra. Thoreau realizava muitos passeios pela mata, 

observando a natureza e assim refletindo sobre sua vida, esses passeios podem 

ser também considerados instrutivos, sendo o leitor o seu maior beneficiário. 

 Em América, esses passeios instrutivos são uma das formas pelas quais o 

narrador entra em contato com esse novo mundo, onde descobre lugares 

diferentes dos já visitados por ele antes e também vivencia todo o progresso 

dessa grande nação. Aos passeios propriamente ditos, somam-se as lições do 

inglês Mr. Slang e as leituras feitas por ambos. O narrador ao tentar revelar a 

fórmula do progresso imensurável dos Estados Unidos, tenta também deixar 

claras as falhas desse mesmo sistema. E isso é feito sobretudo por meio do 

diálogo com o livro Walden. Em outras palavras: se a crítica tem salientado a 

adesão de Lobato ao progresso americano, é importante acrescentar que o 

mesmo livro que contém o elogio também faz a crítica ao mesmo 

desenvolvimento industrial e urbano. O diálogo com Walden é uma das maneiras 

pelas quais essa crítica ao progresso americano se mostra em América. 

 Neste mesmo capítulo, os dois personagens estão passeando pelo Lago 

Walden, conhecido histórica e literariamente. Nas palavras de Thoreau, que lá 

viveu por dois anos e dois meses: 

 

O cenário do Walden é de escala modesta e, embora seja muito 

bonito, não chega a ser grandioso, e tampouco é capaz de 

despertar grande interesse em alguém que não frequente muito 

ou não viva junto a sua margem; este lago é tão admirável em sua 

pureza e profundidade que merece uma descrição toda sua. É 
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uma água límpida e verde-escura, com oitocentos metros de 

extensão e dois mil e oitocentos metros de circunferência, e ocupa 

cerca de vinte e cinco hectares [...] (THOREAU, 2010: 171). 

 

 Ao passear por esse cenário, o narrador em América deixa-se guiar pela 

fantasia e recorda-se da ponte do rio Pardo, que era construída tanto fisicamente 

na época quanto literariamente pela obra Os sertões de Euclides da Cunha, 

deixando-se ficar na memória e na história da nação. O mesmo também acontece 

com o Lago Walden, que, além de suas belezas naturais, ganha espaço e 

relevância na história dos Estados Unidos após a estada de Thoreau no lugar, o 

que atribui a ele uma importância além da natural. 

 Sabe-se que, em América, Mister Slang opera como aquele responsável 

por mostrar ao seu discípulo – o narrador – as grandezas dessa pátria. Não só 

mostra como também tece opiniões sobre os mais diversos assuntos que 

concernem essa nação, entre eles a política, o progresso e desenvolvimento 

industrial e a arte. É este senhor inglês quem quase sempre orienta as reflexões 

desse narrador, apresentado pela obra como ingênuo. É ele quem introduz o 

tema sobre o escritor americano e sua obra: 

 
— Aqui esteve, fará mais de oitenta anos, Henry Thoreau, o mais 
individual dos individualistas americanos. Construiu com as 
próprias mãos uma cabana tosca na qual passou dois anos a 
escrever Walden, livro hoje clássico. Vivia com o dispêndio de 1 
dólar por mês, para a alimentação, e soube realizar um período de 
absoluta vida livre. Contam que certa vez lançou ao lago os três 
únicos enfeites de sua cabana (...) ―Escravizam-me... Exigem que 
eu os espane...‖ (LOBATO, 2009: 242). 

 

 Mister Slang chama Thoreau de o mais individualista dos individualistas 

americanos pelo isolamento do autor, que por um tempo se recusou a continuar 

vivendo em sociedade, mantendo-se afastado da civilização, recluso em sua 

cabana, seguindo sua vida de acordo com suas próprias ideias e crenças. 

Thoreau declara em Walden as razões para ter adotado essa postura: ―O homem 

que segue sozinho pode sair hoje; mas quem viaja com outrem precisa esperar 

até que o outro esteja pronto, e a hora da partida pode demorar muito.‖ 

(THOREAU, 2010: 78) 
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 O autor não esperava que ninguém seguisse o seu modelo de vida; quando 

abordado por um rapaz que acabara de herdar alguns acres, ele diz: 

 

Eu não gostaria que ninguém adotasse meu modo de vida em 
hipótese alguma; pois, além de poder encontrar algum outro antes 
que ele tivesse aprendido direito este de agora, desejo que possa 
existir o maior número possível de pessoas diferentes no mundo; 
mas gostaria que cada uma delas se dedicasse a encontrar e 
seguir seu próprio caminho, e não o do pai, o da mãe e do vizinho 
(idem, p.77). 

 

 É individualista à medida que decide seguir seu próprio rumo, não se 

importando com o outro, tanto aquele que poderia acompanhá-lo como aquele 

poderia criticá-lo por essas ações. Não encoraja ninguém a seguir seus passos, 

mas sim encontrar seus próprios, sua própria individualidade, como o autor o fez. 

Thoreau ainda encoraja: ―Seja o Colombo de novos continentes e mundos inteiros 

dentro de si mesmo, abrindo novos canais, não de comércio, mas de 

pensamento‖ (idem, p.303). 

 O autor de Walden não achava próprio do homem adotar modos de vida 

seguindo os modelos da sociedade, mas sim que sua atitude encontrasse e 

mantivesse obediência às leis de seu ser. Em mais uma passagem o autor 

explicita isso: ―Se o homem não mantém o passo com seus companheiros, talvez 

seja porque ouve um outro toque de tambor. Ele que acompanhe a música que 

ouve, por mais marcada ou distante que seja‖ (idem, p.307). 

 Algumas ideias semelhantes a essas povoam a obra do escritor brasileiro, 

pensando-se aqui numa afinidade de percepções. 

 Quando Mister Slang se refere à obra Walden como um livro hoje clássico, 

quer dizer que na época que seu autor a escreveu, seus contemporâneos não 

conseguiam apreciar o seu valor, eles mal podiam entender a reclamação que 

Thoreau fazia a respeito da vida complicada que eles levavam, ou mesmo quando 

sugeria a massificação do homem, ou quando dizia não acreditar que o chamado 

progresso era necessariamente progresso no sentido de evolução da 

humanidade, assim como o sucesso ao conquistar algo, nem sempre significava 

um avanço positivo. 
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 Mas agora, mais de um século depois da obra ter sido escrita, nos 

encontramos com essas mesmas questões e problemas que Thoreau previu; 

assim, ele parece uma espécie de profeta do nosso tempo. E igualmente do 

tempo de Lobato, quando as discussões a respeito de progresso, industrialização 

e modernização estavam no centro das preocupações. 

 Mister Slang, com um distanciamento próprio do tempo que o faz enxergar 

melhor essas mesmas questões, dá valor às ideias de Walden; a apresentação e 

a explicação de suas ideias mostram isso. 

 Mais adiante o narrador em América se encoraja e dá a sua opinião sobre 

esse mesmo assunto, mostrando compreensão quanto à atitude de Thoreau ao 

se isolar:  

 

Compreendo essa atitude – comentei, recordando os meus dias 
de humor negro e enjôo da civilização e da vida em sociedade, em 
que me vinham ímpetos de viver o anacoreta no deserto. – A 
disciplina social exaure. O chamado progresso não passa duma 
escravização cada vez mais apertada, que as massas consentem 
e aplaudem e, portanto, impõem à minoria individualista. Conheço 
a obra de Thoreau. É o meu homem nos momentos de desespero 
(LOBATO, 2009: 242). 

 

 O narrador nessa passagem parece assumir quase que por completo as 

ideias de Thoreau, como se emprestasse sua voz, nesse momento de desabafo e 

exaustão – nesse momento da narrativa, os dois personagens já haviam 

percorrido muitos espaços e paisagens americanas descritas anteriormente, e já 

caminhavam para o fim da viagem. 

 Thoreau considerava meras ilusões o progresso e o chamado avanço 

moderno, pois nem sempre o progresso significava algo positivo: ―Nossas 

invenções costumam ser brinquedos bonitinhos, que distraem nossa atenção das 

coisas sérias. Não passam de meios aperfeiçoados para um fim não 

aperfeiçoado, um fim que já era muito fácil de alcançar‖. (THOREAU, 2010: 61) 

 Thoreau não era contra o progresso e nem contra as inovações 

tecnológicas, mas sim contra o mau uso delas; por vezes o preço a pagar por 

esse tão louvado progresso é muito caro, e a natureza é uma das que sofre as 

consequências: 
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Olho a passagem dos vagões matinais com o mesmo sentimento 
com que olho o nascer do sol, tão regular quanto ela. Seu séquito 
de nuvens se estendendo longamente e subindo cada vez mais 
alto, indo para o céu enquanto os vagões vão para Boston, oculta 
o sol por um instante e lança uma sombra sobre meu campo à 
distância, um comboio celestial ao lado do qual o insignificante 
comboio de vagões que abraça a terra não passa da farpa de uma 
lança (...). Se a atividade fosse tão heróica e imponente como é 
prolongada e incessante (idem, p.118-9). 

 

 Como já dito anteriormente, Thoreau, ele mesmo, não era contra o 

progresso, ele era inclusive fascinado pela tecnologia, esta vista em ascensão 

naquela metade de século, tecnologia que proporcionava a invenção de certas 

máquinas – como, por exemplo, os trens, carros e máquinas industriais que 

substituíam a mão de obra – que mudariam o mundo radicalmente. Mas Thoreau 

via essas invenções como produtos de um movimento maior, a Revolução 

Industrial, onde a máquina era um instrumento de força em potencial para 

destruição da natureza. E notava como a tecnologia tinha influência sobre as 

pessoas, fazendo com que elas se distraíssem de questões mais importantes da 

vida. Ele acreditava que a posse excessiva de bens materiais, em detrimento das 

necessidades básicas da vida, se tornaria um obstáculo ao invés de um avanço. 

 Em América temos durante quase todo o livro o elogio ao progresso e 

desenvolvimento acelerado dessa nação e todos os benefícios advindos deles. 

Quando o autor apresenta a obra de Walden no diálogo de seus personagens, ele 

introduz um ponto de vista contrário ao dos elogios ao progresso, à modernização 

e ao desenvolvimento urbano, até então dominantes no livro. 

 No final do capítulo VIII, por exemplo, Mr. Slang havia declarado: 

 

— Nesse caso, o remédio único é os alijados precipitarem a 
marcha da adaptação. A América impõe rapidez de julgamento e 
trote largo: quem for lerdo da cabeça ou de movimentos que 
emigre, para não ser esmagado. Países onde ninguém corre não 
faltam...‖ (LOBATO, 2009: 81). 

  

 Esse era o ritmo de vida que a América daquele tempo levava, como ainda 

hoje é: um movimento contínuo e acelerado, a produção constante de novos 

objetos e, em consequência, novas maneiras de agir e pensar. Como declara o 

próprio Mr. Slang, aqueles que não acompanhassem o ritmo deveriam emigrar.  
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Essa parece ser a ação tomada por Thoreau, no século anterior, ao se 

refugiar em sua cabana às margens do Lago Walden. 

 A apresentação do progresso científico e material dos Estados Unidos 

como um problema a ser enfrentado já aparecera em América, em capítulos 

anteriores àquele em que a obra de Thoreau é discutida: no capítulo IX Mr. Slang 

apresenta as ideias de um bispo inglês, que, em face do ritmo acelerado do 

progresso científico, propunha ―férias‖ para a ciência: 

 

Essa questão está sendo muito debatida. Um bispo inglês chegou 
a lançar a ideia dum período de férias para a ciência, cinco ou dez 
anos, por exemplo, durante os quais nada se inventasse, nem 
melhoramento nenhum fosse introduzido nas máquinas 
existentes. Muita gente chegou a discutir a sério essa proposta à 
Swift. Edison teria de ser amordaçado, ou multado, se aparecesse 
com um dos seus habituais benefícios à humanidade. Porque a 
invenção é sempre isso – mal momentâneo para uma classe, 
benefício tremendo para a maioria.‖ (idem, p.83). 

 

 Mr. Slang apresenta essa ideia de maneira pouco séria (diferente do tom 

com que se refere às ideias de Thoreau), sem concordar com as ideias do bispo. 

Prefere tomar a atitude de não fazer nada, ou de simplesmente não interferir no 

progresso, ou ainda, deixar que as mudanças se operem por si mesmas, sem que 

haja intervenção. Pois, como afirma logo após esse comentário, usando o 

exemplo brasileiro do Convênio de Taubaté, a interferência oficial estava 

causando um desastre no negocio do café, concluindo que intervir não era a 

solução, pois, ao invés de o governo deixar que os assuntos se ajustassem por 

conta própria, preferiu cuidar ele mesmo da situação, algo que causaria mais 

adiante uma calamidade em escala nacional, como se pode verificar 

historicamente. Tal intervenção poderia causar o mesmo caos aos americanos, ao 

tentarem frear algo que seguia o seu próprio ritmo. 

 Retomando a passagem anterior, só o fato de Mister Slang destacar em 

seu discurso ―os benefícios à humanidade‖ já mostra que o inglês não concordava 

inteiramente com esse progresso ou que ele não o considerava cegamente, 

observando apenas os benefícios advindos dele. Pelo contrário, o ponto de vista  

crítico é apresentado em seguida, justamente por meio da discussão das ideias 

de Thoreau e da adesão a elas.  
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 Pensamos também que o livro América não apresenta somente as ideias 

de Thoreau, sua percepção de progresso e o cansaço por ele causado; o bispo 

inglês parecia compartilhar alguns desses pensamentos também, e assim, essas 

ideias são expostas. Mas parece claro que Mr. Slang recusa as ideias do bispo 

inglês por recusar a intervenção de algum tipo de autoridade (religiosa ou política) 

no desenvolvimento científico. Esse parece ser o problema naquele capítulo. 

Apresentadas essas ideias, tanto as de Thoreau como as do bispo inglês, ao final 

do livro Mr. Slang adota uma postura e uma linha de raciocínio que não seguem 

necessariamente a mesma linha das apresentadas por esses pensadores. Mister 

Slang, descrito como ―o mais impetuoso justificador do progresso sob a sua forma 

yankee de aplicação em massa da ciência ávida‖ (LOBATO, 2009, p.243), não 

parece concordar totalmente com esse autor americano ou com o bispo inglês, 

pois não espera, como vimos anteriormente, que a ciência e o progresso cessem 

ou que as pessoas se isolem como fizera Thoreau. O movimento realizado pela 

obra (as discussões de ideias alheias) incita a reflexão sobre toda essa situação, 

apresentando posicionamentos extremos. Temos o comportamento das pessoas 

que estão inseridas nessa sociedade moderna e seguem o rumo da massa, sem 

pensar na sua própria individualidade, e temos aquele que, frente a todo esse 

progresso, se isola e vive somente de acordo com sua própria individualidade, 

não admitindo viver nesse tipo de sociedade, e portanto, vivendo sozinho. 

 Nem tanto a Walden, nem tanto ao elogio exagerado da modernidade. O 

livro incita uma reflexão, sendo ambas as ideias apresentadas. O autor nos 

convida a pensar nessa modernidade, não só nos benefícios, que parecem ser os 

mais visíveis, mas no que vem com eles, no que vem com esse progresso. E, 

principalmente, nessa noção de massificação do individuo: 

 

A independência pessoal que o levou a vir filosofar neste silencio 
está hoje moribunda, graças ao incansável avanço da máquina. 
Vai-nos ela transformando em abelhas. Presos na sua 
engrenagem, o espernear dos indivíduos se torna pueril. As novas 
adaptações econômicas – a produção em massa, a entrefusão 
das empresas (mergers), os chains stores, os chain teatros, os 
chains jornais e todas as modalidades do emassamento, da 
coletivização, nesta guerra contra o individuo, tornam bem claras  
as tendências do amanhã: corporatividade do mundo. 
Colmeização (idem, p.243). 
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 A ideia principal é encontrar-se como indivíduo, seguir suas próprias ideias, 

em meio a uma sociedade que é conduzida pelas leis do mercado, da oferta e da 

procura. 

 Considerando a morte do indivíduo, a postura que Mr. Slang assume frente 

a essa situação é apresentada na seguinte reflexão: 

 

Reagir seria voltar as costas ao que vem vindo por amor a 
fantasmas de lá atrás. O que foi, foi. Deixou os seus resíduos 
positivos em nosso imo, como material para a construção do 
Amanhã. Resistir é abandonar a criancinha que temos nos braços 
para tentar a arregimentação de espectros. O que há a fazer 
resume-se em descobrir caminhos novos para o indivíduo (idem, 
p.244). 

 

 Vemos mais claras essas ideias ao final do livro, quando durante um sonho 

o narrador se depara com uma tartaruguinha às margens do Walden: 

 

Sonhei com a humilde e grotesca tartaruguinha de Walden Pond, 
que tocaiava os peixes incautos. Um homem sentado à beira 
d‘água conversava com ela – Thoreau, talvez. – ‗Se quer paz, 
venha morar comigo dentro dessa água‘ – dizia ao filósofo o 
bichinho. –‗Temos peixe em barda para comer e uma liberdade 
infinita. Você nunca terá de espanar coisa nenhuma...‘ O homem 
fez um movimento para entrar n‘água, como seguindo o conselho 
da tentadora. Depois vacilou. Em seu olhar li o seguinte: ‗Sim paz, 
calmaria eterna. Mas...‘, e olhou para um grupo distante de 
fábricas, com grandes chaminés fumarentas. ‗Mas...‘, e sem 
concluir a frase ergueu-se dali e para lá se dirigiu (idem, p.265). 

 

 Aqui podemos pensar na maneira como o narrador faz referência a 

Thoreau e suas crenças. Certa vez, Thoreau lançou ao lago as três pedras que 

lhe enfeitavam a cabana, isso porque queria simplificar, espaná-las sempre lhe 

dava um trabalho que o próprio autor considerava desnecessário. E nesse trecho 

temos a menção desse mesmo episódio. Entrar dentro do rio o faria simplificar 

ainda mais a sua vida. Mas, frente a todo esse progresso e desenvolvimento, é 

difícil ser como Thoreau e simplesmente ignorar, ou virar as costas para esse  

progresso e para a sociedade. Mas, a reticência permanece, cabendo ao leitor 

tirar suas próprias conclusões sobre a melhor postura a ser adotada. 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

HEY 2012 
46 

 Assim, menos que um elogio acrítico ao progresso, América promove um 

debate a respeito do progresso numa outra sociedade, para a qual os olhos do 

mundo se voltavam, levando em conta seus aspectos positivos e negativos, 

suscitando reflexões acerca desse novo mundo que estava sendo presenciado, 

mundo não muito distante do que temos hoje, em que aparecem questões que 

ainda hoje são debatidas, como, por exemplo, a busca do indivíduo numa 

sociedade pós-moderna, descrita por Stuart Hall. 
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A Mulher (ainda) Amadora 

 

 

Bárbara Luisa Martins Wieler 

 

Introdução 

 

Tudo começou com a Eva. Ao incitar Adão e tentá-lo a provar o fruto 

proibido da Árvore do Conhecimento, a primeira mulher da humanidade condenou 

todas as outras a padecer pelo seu pecado original. Porém, Eva não está sozinha: 

ao abrir a caixa e soltar no mundo os sentimentos negativos, Pandora também 

sacrificou as pessoas a viverem em desgraça. Esses são apenas dois exemplos 

de figuras femininas que representam a calamidade, as dores, a destruição. Ao 

longo da História, o desenho da mulher foi sempre pintado com tintas vis e 

amaldiçoadas, já que ela seria a responsável por provocar as tormentas 

humanas. Assim, ela seria o ser impuro, renegado e marginalizado; o sangue da 

menstruação penitenciaria seus erros, e a ela caberiam as dores do parto. 

Estigmatizadas, sendo portadoras da maldição e vistas com desconfiança e temor 

(PATRASSO e GRANT, 2007), as mulheres sofreram, por muito tempo, uma 

discriminação exacerbada em todas as culturas, principalmente na ocidental-

cristã.  

Na Europa Ocidental do século XVII, o movimento feminista, que apregoa a 

igualdade entre os sexos, começa a desabrochar, ganhando suas primeiras 

partidárias. Aliado à Revolução Francesa e à Revolução Industrial, o feminismo 

imprime mudanças substancias na ótica e nas relações sociais, como direitos 

femininos ao voto, à educação e ao trabalho. Autoras como Simone de Beauvoir e 

Betty Friedan direcionam suas obras à defesa da igualdade entre os gêneros.   

Desde o século XXVIII, foram incontáveis as conquistas femininas e sua 

presença em âmbitos da sociedade anteriormente dominados pelos homens. 

Inevitavelmente, explode a revolução sexual. Com o advento da pílula 

anticoncepcional, a mulher passa a ser dona de seu corpo, e, ao controlar sua 

fertilidade, abre-se para outras esferas da vida que não a materna. Podendo 
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transitar em áreas mais largas que seu próprio lar, e possuindo o poder de escolha sobre 

ter ou não filhos, moças descobrem (ou apenas deixam emergir) seus desejos sexuais, 

desatrelando-os ao amor e ao compromisso matrimonial.  

 

 

Surge uma “nova mulher” 

 

Os meios de comunicação, sobretudo os de massa, registram o perfil dessa 

―nova mulher‖ do século XXI, mais livre e ativa, e o moldam como o paradigma 

contemporâneo: intelectualizada, antenada ao mundo, possuidora de bens, em 

busca de seu prazer. Por seu poder persuasivo, tais meios encantam e 

embebedam seus consumidores, criando mitos facilmente digeridos, e, 

posteriormente, cobiçados (MORIN, 1969). Essa imagem da mulher é mais um 

desses fantoches propalados pela mídia, que mesmo enaltecendo certas 

características, ainda as mantêm acorrentadas ao sexo masculino: todas essas 

super-mulheres vendidas pela televisão e pelas letras, por mais bem-sucedidas e 

livres que sejam, por mais sexo hedonista que façam, por mais desbocadas que 

pareçam, invariavelmente, esperam por seu príncipe encantado. A mulher 

assujeita-se, mais uma vez, para corresponder a esse padrão estabelecido 

modernamente. Como bem explica Swain: 

 
A mídia, em tempos de globalização, pretende a homogeneização 
da condição feminina e a recuperação da imagem da ―verdadeira 
mulher‖ feita para o amor, a maternidade, a sedução, a 
complementação do homem, costela de Adão reinventada 
(SWAIN, 2001: 20). 

 

 De qualquer forma, a mulher do século XXI, inegavelmente, assume uma 

postura de independência e força, admitindo seus desejos e criando um novo 

estereótipo, hiperbolizado pela indústria cultural, como revistas e filmes. Sobre o 

boom de produtos culturais destinados à mulher, Patrasso e Grant afirmam: 

As mulheres gradualmente passam a tornar públicas suas 
intimidades, idéias, desejos e devaneios, que antes eram escritos, 
quase que secretamente, em seus diários; Aliás, esse tornar 
público, encurtar cada vez mais a fronteira entre o público e o 
privado, que foi inaugurado na modernidade, está no ditame do 
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―manual da mulher pós-moderna‖ (PATRASSO e GRANT, 2007: 
141). 
 

Basta uma rápida visita a uma banca de jornal para encontrar inúmeras 

publicações destinadas ao público feminino. As capas dessas revistas são 

estampadas por modelos e atrizes deslumbrantes, enquanto as manchetes 

anunciam reportagens sobre moda, comportamento, astrologia, e, em especial, 

sexo: dicas para seduzir o homem, truques para ter mais prazer na cama, 

manuais de como se portar no primeiro encontro... Segundo a Revista Nova, a 

publicação feminina mais vendida no Brasil, essa atual personagem feminina é 

―moderna, guerreira, sexy, ousada e determinada‖, e os veículos de comunicação 

engajam-se para cristalizar essa personalidade, comercializando-a como a ideal 

para suas consumidoras. 

 A televisão enverga-se pelo mesmo caminho. Seriados incensados por um 

público fiel retratam a vida de mulheres contemporâneas e, sempre em destaque, 

suas complicadas relações amorosas. Sex and the City, série americana 

produzida ente 1998 e 2004, é uma representante desse padrão – ―quatro 

mulheres solteiras, bonitas, inteligentes, independentes, sexualmente ativas‖ 

(MESSA, 2007: 2), na faixa dos 30 anos, vivendo em uma grande cidade, 

respondem a esse estereótipo que ganhou o senso comum e atualmente povoa o 

imaginário feminino.  

A partir dessas mídias, é possível desenhar a imagem feminina que se 

pasteurizou: não mais a virgem e delicada donzela à espera do príncipe 

encantado, tampouco a feminista valente queimando o sutiã em praça pública. 

Impinge-se como modelo feminino uma mulher ―dona de si‖. Entretanto, o que 

mais se exalta recentemente é sua dita igualdade perante os homens. Essa 

igualdade implica, sobretudo, nivelação sexual. O sexo deixou de ser um assunto 

escondido, de alcova, e ganhou a pauta da conversa em diferentes círculos 

sociais. A sociedade, inclusive, incita a perpetuação dos assuntos, usando esses 

meios de comunicação como canal para revelar as fantasias, angústias e dúvidas 

femininas. Fala-se de sexo para e com as mulheres. Se antes a palavra ―sexo‖ 

era silenciada na boca das meninas, atualmente há uma provocação explícita 

para que elas verbalizem seu lado erótico. 
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Nesse mesmo cenário contemporâneo, irrompe-se ainda a literatura erótica 

feminina, liderada por autoras corajosas, dispostas a retratar toda a violência do 

sexo frágil. Essas letras (nem tão) cor-de-rosa fogem do paradigma de mulher 

lançado pelos outros meios, já que está na própria essência da arte subverter e 

aflorar o que está encoberto. Como bem define Coelho (1989 apud PATRASSO e 

GRANT, 2007: 141), ―Há, na literatura feminina atual, algo mais, algo essencial 

dentro das transformações em processo no ser humano e na sociedade, e que 

podemos definir como a busca da Nova mulher‖.  

 Amadora, de 2001, é o primeiro romance da paulista Ana Ferreira. O livro 

começa instigando pelo título dúbio: ―amadora‖ pode tanto remeter à novata, 

inexperiente, pueril, como pode se tratar de quem pratica o amor, ―aquela que 

ama‖. Protagonizada por Ângela, a história desdobra-se em uma série de relatos 

de uma mulher intensa, que deitou em diferentes lençóis. 

A obra, construída em 1ª pessoa, não apresenta uma narrativa linear. Ao 

descrever seu envolvimento com diversos tipos, Ângela demonstra como o sexo é 

democrático: pessoas de diferentes raças e credo, homens e mulheres, cultos e 

rudes, ricos ou pobres – todos desfrutam as mesmas sensações e necessidades. 

A personagem se relaciona com motorista de táxi, artista de circo, advogado – 

não há restrições ou imposições para ela. Contanto que haja disposição, Ângela 

não alimenta preconceitos nem privilegia tipos. Explica-se, assim, uma das 

possibilidades do título: ―amadora‖ porque é capaz de sempre se entregar com 

paixão, e sempre ter o amor (ou um sentimento de afeto, na maioria das vezes 

transformado em desejo sexual) sombreando seus passos. ―Só sei falar de amor‖ 

(p. 14), ela confessa. Ângela é enérgica, e contagia seus pares com sua sede por 

sensações. Revelando o lado mais instintivo do humano, ela guia-se pela atração 

do momento, como fica claro em seu encontro com o dono da imobiliária. 

Metaforizando o mundo animal, os dois copulam, refestelam-se. Nesses 

momentos, o livro tenta dessacralizar o sexo ao desamarrá-lo de sentimentos 

amorosos. Nesse sentido, confirma-se o perfil esperado da (super) mulher de 

hoje: realizada profissionalmente, próspera, senhora de seu corpo e de suas 

escolhas, mesmo que tal imagem seja desmistificada ao longo da narrativa. 
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O livro, submerso nesse clima de sedução, ganha um ritmo quase 

inverossímil. Ângela é apresentada como uma mulher irresistível. Ela confessa-se  

traída no caso com Jaime, mas não é outra mulher que a desbanca – o namorado 

a troca por outro homem. Difícil ignorá-la ou não se sentir encantado por ela. É 

esse o comportamento esperado da jovem contemporânea, que de tão perfeita, 

acaba assustando os homens. Na coluna ―Cabeça de Mulher‖, da Revista Nova 

de setembro de 2008 (p. 86), a leitora Aline Souza, de 27 anos, diz-se tão 

prodigiosa e autossuficiente que acaba assustando os homens – reclamação 

feminina generalizada, registrada pelas revistas e televisão, mas que não ressoa 

na obra aqui discutida. A independência e a cultura de Ângela não afugentaram 

nenhum parceiro, e nem a fizeram mais criteriosa (ou crítica) em relação a eles. 

Paradoxalmente, esse estereótipo de Ângela também converge para outra 

reportagem publicada nessa mesma edição da revista, ―Por que a mulher de 

NOVA tem mais chances de encontrar o amor‖ (p.180), em que são elencados os 

adjetivos das leitoras que atraem o sexo oposto: ―decidida‖, ―confiante‖, 

―naturalmente sexy‖ – qualidades que a protagonista parece esbanjar em suas 

conquistas.  

Ao mesmo tempo em que essa característica cria uma heroína um pouco 

exagerada, desmente também as arcaicas representações midiáticas da mulher 

do século XIX e do início do século XX: ela também busca seu prazer, não há 

uma reificação. Usualmente, sobretudo no cinema pornográfico, as garotas são 

apenas corpos vigorosos dispostos a satisfazer o viril macho. As mulheres da 

maioria das obras pornôs são os objetos que levam os homens ao gozo, mas têm 

suas fantasias ignoradas. Ângela as contradiz ao também reivindicar suas seus 

desejos. 

 A protagonista afina-se ao modelo da ―super mulher de capa de revista‖, 

mas a autora persevera em diferenciá-la em um aspecto: ela não é escrava do 

universo masculino. O orgasmo de Ângela não está associado ao amor, como 

também se insinua nas publicações. A prática sexual sem vínculos afetivos ainda 

desemboca na culpa, como se a mulher estivesse cometendo um pecado e 

precisasse se justificar por isso, sendo celebrado o sexo com envolvimento, em 

que não apenas o prazer está em jogo, mas também a intimidade. 
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Mesmo ostentando a exuberância e a pose segura, Ângela é uma mulher 

em busca de identidade. A personagem percorre vários caminhos, 

tentandoencontrar sua verdadeira vocação. Se suas constantes mudanças de 

profissão e moradia  

denotam impermanência e versatilidade, essa intermitente procura também 

demonstra que a personagem não sabe ao certo qual é o seu lugar no mundo. A 

diversidade de experiências sexuais comprova que além de insaciável, Ângela é 

uma garota em busca de referências. Assim como ela procura a variedade e a 

intensidade no sexo, ela o faz nas outras instâncias de sua vida, e a urgência que 

mostra na cama é um reflexo do que espera em outros âmbitos. A tônica do livro 

é a busca por variadas formas de se satisfazer sexualmente, mas se 

examinarmos não apenas essa superfície, veremos que Ângela também garimpa 

atividades cada vez mais desafiadoras e lugares inusitados. Há uma ânsia em 

conhecer, descobrir, degustar. Aqui reside a outra interpretação do título: ela é 

uma amadora, experimentando a vida, tentando, provando, aprendendo, enfim. 

Tal busca pela identidade não é privilégio de Ângela. Ao se abrir um recente 

e convidativo leque de possibilidades, há uma tentação de experimentar todas. A 

mulher não precisa mais ser dona-de-casa. Solteira ou separada, não enfrentará 

tão ferozmente as cobranças sociais. Ela não obedece, como condição imposta, 

obedecer ao pai e ao marido. Ângela não se prende a nada e a ninguém, e 

desfruta de todos os caminhos que a mulher conquistou o direito de trilhar.  

 

Ela amando ela: descortina-se o prazer  

 

Outro livro dessa geração feminina que desabrocha para a literatura erótica 

é Calcinha no Varal, de Sabina Anzuategui. Mas enquanto a Ângela de Ana 

Ferreira transpira liberdade, revelando um deleite em seus atos, conforme o 

esperado das mulheres contemporâneas, a adolescente Juliana apresenta um 

discurso mais pungente e visceral. Calcinha no varal desnuda o amadurecimento 

de uma menina que entra na vida acadêmica, e, por meio dela, descobre os 

meandros e as agruras das relações amorosa. A protagonista de Anzuategui, ao 

mesmo tempo em que se distancia consideravelmente do modelo feminino 
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proposto pelos meios de comunicação, aproxima-se dolorosamente da realidade 

ao vivenciar as situações conhecidas das meninas de hoje, tornando-se quase de  

carne e osso. Nesse sentido, essa autora é mais ousada do que Ana Ferreira, por 

fugir dos tabus (já virados clichês) sexuais pontuados em Amadora. Conforme 

aponta Dalcastagnè: 

 
Parece ser mais fácil atacar os tabus relacionados à sexualidade 
feminina, o que já é feito, de algum modo, na mídia em geral, do 
que representar, por exemplo, o sentimento de perda causado por 
um aborto involuntário ou mesmo voluntário, bem como os riscos 
e o estigma que pesa sobre aquelas que passaram pela 
experiência, comum entre tantas mulheres. (DALCASTAGNÈ: 6) 

 

 Percebe-se que Anzuategui aborda questões mais marginalizadas da 

sexualidade do que Ferreira, que apela para as situações mais corriqueiras e 

menos embaraçadas, assemelhando-se ao discurso das revistas e dos programas 

televisivos.  

 Como Ângela, Ju também aventura-se em encontros com desconhecidos, 

porém, os resultados para ela são mais devastadores. A menina procura, ao 

deixar-se ser penetrada, preencher um vazio existencial, mas essa tentativa 

acaba sempre a frustrando. Há nesse livro um tom de melancolia, e a paulistana é 

possuída por tipos abomináveis, como o velho que paga seu jantar – ao mesmo 

tempo em que essa entrega é uma auto-penitência, Juliana parece cultivar uma 

espécie de insensibilidade, tornando-se impassível a esses acontecimentos, como 

se eles não pudessem tocá-la. Essa aparente indiferença, entretanto, quebra-se 

quando a menina confessa sua solidão e seu tédio em relação ao mundo.  As 

experiências dela também são mais doídas que as de Ângela: ela sofre um aborto 

e encara o sexo com uma pontada de desespero. Juliana admite que muitas 

vezes deitou-se com Tico por puro impulso e necessidade. Ela é desajustada à 

sociedade, e busca no sexo uma inspiração para a vida e um meio para ser 

aceita, para se encontrar. Quando descobre a paixão por Isabela, a obra ganha 

outro ritmo e outra cor – a protagonista, enfim, intensifica-se, reagindo com uma 

emoção ímpar a essa epifania. O lesbianismo, nesse sentido, ―abre um espaço 

para a realização pessoal e sexual da mulher, no qual a identificação com outro 
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ser igual torna possível a auto-integração do sujeito feminino‖. (FERREIRA-

PINTO, 1999:407) 

O lesbianismo, tratado com muita delicadeza em Calcinha no varal, é 

também apresentado em Amadora. O tema não é novidade na literatura brasileira 

– o naturalista ―O Cortiço‖ já traz um envolvimento entre duas mulheres, e 

Cassandra Rios escancara essa forma de identidade em seus romances. Não há 

estereotipagem no relato desses dois casos – há, antes, certa naturalidade. 

Ambas as autoras narram com muita segurança o amor entre duas mulheres, e 

tentam apresentá-lo com algum sentimento, ou seja, o romance não é apenas 

uma experiência carnal, há também o aspecto afetivo. Essa representação ainda 

não encontra espaço na mídia, que permite uma libido controlada, incentivando 

certas práticas e recriminando outras, e, especialmente, julgando com assombro 

manifestações de homossexualidade, estancando-a como uma categoria à parte. 

A Revista Nova, por exemplo, dificilmente destina alguma matéria a meninas que 

gostam de meninas, enquanto em Sex and the City, Samantha, a personagem 

mais sexual, considerada, inclusive, promíscua por seu comportamento liberal, 

mantém um relacionamento homossexual por três episódios na quarta temporada 

(MESSA, 2007). Samantha, Juliana e Ângela são registros da ―mulher 

contemporânea‖, que provam novas possibilidades (incluindo, aqui, os 

envolvimentos homossexuais) e, com a abertura e exposição de sua sexualidade, 

sente-se até impelida a testar limites, isto é, a desafiar a sociedade patriarcal 

burguesa.  

 

E todos viveram felizes para sempre... 

 

  Ângela encara o sexo com naturalidade. Ela não precisa de apetrechos e 

artifícios para se sentir feminina e sedutora. Despojada, em um dos episódios ela 

comenta estar usando uma simplória calcinha azul, e não é uma refém de sua 

imagem para hipnotizar os homens. O sexo, no livro, é abordado de forma menos 

mecânica e artificial: as personagens seguem seus instintos, são atraídas pelo 

cheiro, pelo clima, não precisam de super-produções para se entregar. Ela, 

mesmo sabendo-se bonita, em momento algum se descreve fisicamente ou 
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menciona regimes e tratamentos estéticos. Sua atividade sexual e seu poder de 

atração parecem descolados dos ditos ideais de beleza, independem do tamanho 

dos seios ou da rigidez da barriga – apenas em um encontro com Luiz, ela relata 

 ter se perfumado e passado rímel. Esses valores eróticos sobrepostos aos 

valores plásticos desdizem o teor geral das publicações femininas, em que 

maquiagens, cirurgias e tratamentos são usados como fórmulas para se tornar 

mais irresistível ao sexo oposto. Ângela é uma mulher que, em todas as relações, 

sente muito prazer, e talvez desacorrentada de ideologias religiosas e preceitos 

morais castradores, vive sua sexualidade de forma plena, colocando-se como 

prioridade. Nas revistas femininas, o poder de atração da mulher vem sempre, 

mesmo que sutilmente ligado à sua aparência – até por isso, as matérias 

destinadas à estética usam como chamariz os homens que poderão ser 

conquistados com tal visual. 

Há ainda nessas representações, mesmo que de intenção velada, uma 

submissão da mulher em relação ao homem, subordinando o prazer daquela à 

aprovação deste. O sexo continua visceralmente, segundo a ótica da cultura de 

massa, ligado ao amor e a sentimentos. Por mais que se incentivem encontros 

casuais, descompromissados, e esteja em alta divulgar esse tipo de prática, em 

que nenhum laço afetivo ou vínculo se forma, ainda se prima pelo ―fazer amor‖. 

Essa postura liberal é aprovada em momentos isolados, como um grito de 

emancipação e uma prova que a mulher pode ter até os mesmo sentimentos que 

o homem, mas, como normalidade, o esperado são relações estáveis, 

monogâmicas, nas quais o sexo é um momento a mais para viver o amor.  Arruda 

Filho constata que: 

 
Uma parcela do imaginário feminino ainda está atrelada ao mito 
de Cinderela: com os pés no século XXI e o coração no século 
XVIII, essas mulheres sonham com o dia em que o ―príncipe 
encantado‖ vai superar as adversidades, matar o dragão, derrotar 
o vilão e pedir em casamento a virgem desprotegida – ao fundo, 
uma música orquestral acompanhará as palavras ―The end‖, que 
encerram mais uma bela história de amor. (ARRUDA FILHO, 
2006: 2) 
 

Os meios de cultura de massa endossam essa mensagem, ainda que 

maquiada, de que a real felicidade e completude feminina só é encontrada no 
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casamento. Não basta estar apenas acompanhada: a aliança ainda, para esses 

veículos, é a jóia mais idílica com que as meninas podem sonhar. Isso é bastante 

explícito em Sex and the City, conforme assegura o estudo de Messa (2007), e 

embora a Revista Nova não faça menção direta ao casamento, visto seu público 

alvo não ser mulheres casadas, suas reportagens insistem em pautas sobre como 

conquistar um pretendente e nas artimanhas para se conseguir um 

relacionamento estável. Ângela casou-se três vezes, mas não demonstra 

preocupação com o termo. Ela, de fato, não passa longos períodos solteira, e 

parece igualmente sentir um desespero, um vazio quando está sozinha. A 

passagem do capítulo Furta-Cor é bastante significativa: 

 

Vivi uma seqüência de decepções amorosas que deixaram o meu 
coração em farrapos. Nada a ver com medo de amar, eu só 
estava decidida a apagar os homens por um tempo, queria 
experimentar uma solidão inédita... (FERREIRA, 2001: 119) 

 
 

Essa sua postura confirma o paternalismo dominante na sociedade, cuja 

ideologia vigorante é ―ninguém pode ser feliz sozinho‖, e a solteirice é só um 

período. O amor, encarnado na figura do matrimônio, é pesado como uma 

recompensa, como uma garantia do final feliz e o remédio para todos os 

problemas existenciais.  

 

Conclusão 

 

 Na conta-capa, Amadora promete uma leitura incendiária, e com certa 

petulância, desafia cânones da literatura erótica mundial, colocando-se mais 

arrojada, atrevida e desvirtuada que autores como Henry Miller e Charles 

Bukowski. Essa arrogância, entretanto, esvanece-se ao término do livro. Ângela, 

de fato, é provocante, brinca e goza das delícias do sexo, extrapola limites, mas 

não é maldita – é, antes de tudo, uma mulher apaixonada. A protagonista é 

desatrelada do domínio masculino, e nesse ponto, a literatura consegue ser 

acintosa e avançar nas fronteiras ainda mal-traçadas dos outros produtos 

midiáticos: a personagem possui um erotismo próprio, inerente, sem depender de 
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um homem ou de fórmulas para desabrochá-lo, como impõem os outros meios 

aqui analisados. Entretanto, o ―happy end‖ ao lado do homem amado deixa ver 

que Ângela se aproxima muito das mulheres fabricadas pelos outros veículos de 

comunicação, já que ―a busca pelo prazer, assim como seu poder de compra, são  

uma espécie de resistência ao poder masculino, mas, por trás desta 

independência e desprendimento, a mulher tem medo de ficar sozinha.‖ (MESSA, 

2007:4) Ela gosta de sexo, vive sua sexualidade, mas o amor ainda sublima os 

instintos carnais. 

Amadora conta, sobretudo, uma história de amor, e os delírios sexuais da 

protagonista são fulminados quando ela se aconchega nos braços do homem da 

sua vida. A imagem de sexo descomprometido é, mais uma vez, subjugada ao 

enlevo de um amor romântico, confirmando, por trás da aparência despojada e 

independente, a espera pelo príncipe encantado. 

 

 

Referências bibliográficas 

 

 
ANZUATEGUI, Sabina. Calcinha no varal. São Paulo, Companhia das Letras, 
2005. 
 
 
ARRUDA FILHO, Raul José Matos. Síndrome de Marcha Mellow (algumas 
observvações sobre mulheres e sexualidade na literatura do século XXI). Ruídos 
na representação da mulher: preconceitos e estereótipos na literatura e em outros 
discursos. Seminário Internacional Fazendo Gênero 7: Gênero e Preconceito. 
Florianópolis, UFSC, 2006. 
 
 
CASTELLO BRANCO, Lucia; BRANDÃO, Ruth Silviano. Literaterras: as bordas 
do corpo literário. São Paulo Annablume, 1995. 
 
 
DALCASTAGNÈ, Regina. “A construção do feminino no romance brasileiro 
contemporâneo”. Disponível em: <www.crimic.paris-sorbonne.fr 
/actes/vf/dalcastagne.pdf>  Acesso : 3 out. 2008. 
 
 
FERREIRA, Ana. Amadora. São Paulo, Geração Editorial, 2002. 
 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

WIELER  2012 
59 

FERREIRA-PINTO, Cristina. O desejo lesbiano no conto de escritoras brasileiras 
contemporâneas. Revista Iberoamericana, vol. LXV, n. 187, p. 405-421, 1999. 
 
MESSA, M. R. As mulheres só querem ser salvas: Sex and the City e o pós-
feminismo. E-Compós, Brasília , v. 8, p. 1-19, 2007. 
 
MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX. Rio de Janeiro, Forense, 
1969. 
 
 
NOVA. São Paulo: Abril, n.9, set. 2008.Edição 420. 
 
 
NOVA MULHER BRASILEIRA. “A nova mulher”. Disponível em: 
<http://nova.abril.com.br/especiais/nova-mulher-brasileira/nova-mulher-
paulistana.shtml> Acesso em: 14 out. 2008. 
 
 
PATRASSO, Rahel; GRANT, Walkiria Helena. O feminino, a literatura e a 
sexuação. Psicologia Clínica, Rio de Janerio, vol. 19, n. 2, p. 133-151, 2007. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pc/v19n2/a10v19n2.pdf> Acesso em: 3 
out. 2008. 
 
 
SWAIN. Tania Navarro. Feminismo e representações sociais: a invenção das 
mulheres nas revistas ―femininas‖. História: Questões & Debates, Curitiba, n. 
34, p. 11-44, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nova.abril.com.br/especiais/nova-mulher-brasileira/nova-mulher-paulistana.shtml
http://nova.abril.com.br/especiais/nova-mulher-brasileira/nova-mulher-paulistana.shtml
http://www.scielo.br/pdf/pc/v19n2/a10v19n2.pdf


 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

MOREIRA  2012 
60 

A patologia da revolta: a condição da mulher e a loucura 

em o Limiar de Susan Glaspell 

 

 

Lucianne Christina Fasolo Normândia Moreira 

 

Introdução 

 

Em uma análise do cânone literário, é comum que a pesquisadora ou o 

pesquisador se depare com uma multiplicidade de obras de autoria masculina, e 

uma comparativa escassez de obras escritas por mulheres. No entanto, tal 

discrepância quantitativa não deve levar à conclusão fácil e um tanto precipitada 

de que as mulheres não escrevem ou escreveram muito. A mulher não é um ser 

desprovido de expressão; mas permanece o fato de que o desejo de analisar a 

fundo a sua literatura exige um trabalho árduo de caráter arqueológico. Até 

mesmo obras de autoras que adquirem notoriedade durante suas vidas 

frequentemente são relegadas ao esquecimento após alguns anos, ou após a 

morte das escritoras.  

Uma explicação pertinente para essa exclusão é a de que o âmbito literário 

ainda é um espaço sob controle de homens. O critério para indicação das obras a 

integrar o cânone continua baseado nas ideologias dominantes, que ditam o que 

é relevante ou de interesse a uma elite social majoritariamente masculina. Sendo 

assim, produções de mulheres que não servem aos interesses dessa elite são 

descartadas como sendo insignificantes ou desprovidas de valor literário. 

Ademais, obras de autoria feminina de fato aceitas pela elite literária são 

relegadas ao ostracismo – consideradas como anomalias (RUSS: 84-85); ou, 

como argumenta Rich, mulheres artistas cujas obras são reconhecidas tendem a 

ser encaixadas no mito da mulher ―especial‖, o que nega o fato de que tais 

mulheres são meramente representantes simbólicos (token women) e que muitas 

outras têm suas vozes silenciadas (2001: 15). 
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Dessa forma, obras escritas por mulheres, principalmente aquelas que 

estão centradas na análise da condição feminina, são descartadas como 

integrantes de uma literatura menor, desinteressante, amadora ou ―histérica‖ 

(RUSS 1997: 96). Isso pode ser compreendido como um reflexo do tratamento 

destinado à esfera da experiência feminina, relegada a um segundo plano e 

considerada de pouca importância se comparada à ―universalidade‖ da esfera de 

experiência masculina. Por conseqüência, qualquer manifestação feminina de 

revolta é vista como irracional: segundo o senso comum, uma mulher que se 

rebela não possui motivos para se queixar, e está cometendo um crime contra 

sua natureza. Assim, mostra-se de extrema importância resgatar a escrita de 

mulheres, sobre a qual o julgamento masculino, o silêncio e o esquecimento são 

impostos com tanta firmeza. 

Este projeto propõe a análise da obra de uma escritora submetida ao 

esquecimento, e apenas recentemente retirada da obscuridade na qual foi 

mantida: Susan Glaspell. Será analisada a sua peça O Limiar – The Verge, no 

original, publicada originalmente em 1921. Susan Glaspell (1876 - 1948) foi uma 

escritora americana, que se dedicou tanto à produção de romances quanto de 

peças. Esta escritora teve o valor de suas obras reconhecido pela sociedade da 

época – embora não sem uma dose de controvérsia: as peças de Glaspell foram 

equiparadas às de Eugene O‘Neill por sua profundidade, e seus romances foram 

populares (BEN-ZVI, 2005, p. xiii-xix). Após sua morte, no entanto, a produção de 

Glaspell adentrou um longo período de silêncio, no qual suas peças e romances 

saíram de publicação. Foi apenas com o ressurgimento do movimento feminista 

no final do século XX que suas obras começaram a ser recuperadas, 

principalmente através da peça Bagatelas (Trifles, 1915). Deve-se observar que, 

mesmo após mais de trinta anos desde os primeiros redescobrimentos, o re-

conhecimento do valor de Glaspell não está completo. 

A produção dramática de Glaspell possui como tema central a análise da 

posição social da mulher – motivo pelo qual suas obras foram causa de 

controvérsia em meio à crítica da época das primeiras encenações; ironicamente, 

foi pelo mesmo motivo que foram resgatadas e bem recebidas dentro do 

movimento feminista. A peça escolhida para esse trabalho é talvez a produção 
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menos popular de Glaspell – e certamente a mais radical em sua crítica da 

posição oprimida da mulher. Nesta peça, a protagonista identifica a opressão da 

mulher como parte integrante da instituição da sanidade, e sugere que a única  

forma de libertar-se é por meio da destruição dessa instituição pela loucura. O 

Limiar apresenta Claire Archer, uma mulher que, atormentada pelas limitações 

sociais, se encontra no limite entre sanidade e loucura. É interessante notar que a 

obra foi mal interpretada pela crítica da época, cujas análises em muito a 

reduziam a um estudo da progressão de uma patologia ou, no caso de uma 

opinião desfavorável, taxaram-na de desprovida de sentido.   

 

Entre a inovação e a “histeria”: Susan Glaspell e seu teatro  

 

Susan Glaspell (1876-1948) nasceu em Davenport, no estado de Iowa. 

Como observado por Noe (1983), Glaspell teve uma trajetória profissional variada: 

foi jornalista, romancista, atriz, mentora e dramaturga (p. 11). Ozieblio (1989) 

relaciona o início da carreira literária de Glaspell à sua posição de jornalista, que 

fomentou seu trabalho ao prover inspiração e material para a produção de suas 

obras (p. 150). Em 1913, Glaspell se casa com George Cram Cook e, dois anos 

depois, o casal ocupa, alternadamente, duas residências: uma em Greenwich 

Village e outra em Cape Cod. É em Cape Cod que os dois fundam a companhia 

de teatro experimental Provincetown Players, que viria a revolucionar o teatro 

moderno norte-americano. Iniciou-se aí sua carreira como dramaturga, 

primeiramente com a co-produção de Suppressed Desires (sem tradução) no ano 

da inauguração da companhia seguida pela produção no próximo ano de Trifles 

(Bagatelas), a primeira peça escrita individualmente por ela e considerada sua 

obra mais famosa (NOE 1983: 29-33). Glaspell optou por abordar temas 

polêmicos em suas peças, como políticas públicas e a posição social da mulher, 

desafiando a convenção do teatro da época (OZIEBLIO 1989: 151). Como Ben-

Zvi também observa, todas as peças de Glaspell são uma resposta a eventos 

sociais do período em que foram escritas (2005: 242).  
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  Como romancista, Glaspell obteve sucesso significativo e praticamente 

unânime; porém, suas obras dramáticas foram alvo de comentários mistos da 

parte da crítica, expressando desde uma postura de reverência ou aceitação a um  

repúdio violento (SANDER 2007: 15, 158-159; GAINOR 2001: 1-5, 262). Devido a 

desentendimentos de Cook com membros da Provincetown Players, Glaspell 

mudou-se com ele para a Grécia em 1922, retornando após a morte do marido 

dois anos depois. Quando retornou, o próprio reconhecimento do seu trabalho 

dentro da companhia teatral – fundada por ela e com a qual trabalhou por oito 

anos – havia desvanecido (OZIEBLIO 1989: 150, 159). Em 1930, Glaspell 

escreveu sua última peça montada, A Casa de Allison (Allison‟s House). Embora 

Glaspell tenha recebido reconhecimento oficial por via do prêmio Pullitzer 

concedido à peça em 1931, este fato ―não garantiu à premiada um passaporte 

para a história‖ (SANDER 2007: 20); ou seja, suas obras foram gradualmente 

postas de lado, e finalmente apagadas da história literária após a morte de 

Glaspell, em 1948. 

Até o redescobrimento gradual nas últimas décadas, a obra dramática de 

Susan Glaspell permaneceu mergulhada em silêncio, portanto excluída da análise 

acadêmica; no Brasil, o nome de Glaspell continua obscuro. Porém, mesmo no 

contexto acadêmico dos Estados Unidos ainda hoje não há muitos trabalhos 

críticos sobre ela (GAINOR, 2001, p. 1-4). Em uma busca inicial, encontram-se 

talvez pouco mais de uma dúzia de publicações em formato de livro (apenas um 

destes escrito em português e não havendo tradução para os demais), e um 

número relativamente pequeno de artigos em periódicos ou dissertações e teses. 

A maioria destes trabalhos constitui biografias críticas, análises da peça 

Bagatelas, visões panorâmicas da obra da escritora, e, como é o caso de artigos 

e dissertações, enfoques da obra de Glaspell de natureza parcial ou periférica. 

Quanto a O Limiar, a quantidade de análises existentes é consideravelmente 

menor, reduzindo-se a um ou dois capítulos em cada livro de crítica panorâmica e 

muito poucos artigos. A despeito da considerável escassez (ou falta de 

disponibilidade) de análises sobre o teatro de Glaspell, alguns trabalhos foram 

selecionados para compor uma revisão bibliográfica. 
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As peças de Susan Glaspell foram vistas por boa parte da crítica 

contemporânea como ―estranhas‖ (―queer‖, em inglês); em alguma medida, talvez 

ainda sejam mal compreendidas. O teatro de Glaspell, como escreve Sander, é 

realmente inovador em diversos aspectos. Na opinião dessa pesquisadora, a não 

compreensão e apagamento da obra de Glaspell dos anais da literatura se 

deveram tanto ao fato de que as peças estão primariamente centradas na análise 

da condição e experiência da mulher – em contradição direta, portanto, com a  

ênfase na esfera pública e masculina observada na maioria das produções 

dramáticas – quanto à evidente inovação formal apresentada por elas (SANDER 

2007: 37-42, 157-176). Nesta seção do projeto, será feita uma rápida análise da 

obra dramática de Glaspell no que diz respeito à crítica da posição da mulher. 

As peças de Glaspell predominantemente apresentam mulheres como 

personagens principais, e se focam nas suas experiências de opressão e 

silenciamento. Aliás, o cenário predominante é o considerado especificamente 

feminino, como espaços no interior de uma casa nos quais se concentra a 

vivência das mulheres; em algumas peças, o cenário da casa também representa 

o confinamento e a opressão a que as personagens são sujeitas (SANDER, 2007, 

p. 96-97). A ação dramática em O Limiar, por exemplo, ocorre nos ambientes de 

experimentação e reclusão de Claire, constituindo um traço expressionista devido 

à representação vívida do seu estado mental (OZIEBLIO 1989: 149, 154; 

FRIEDMAN, 1984: 76). Segundo Sander, a tradição do teatro prescreve cenários 

nos espaços da esfera pública, onde ocorrem as grandes ações dos homens. 

Mesmo quando a ação ocorre no interior de uma casa, é na experiência 

masculina, e não na feminina, que ela se concentra (2007: 97). O ―universo das 

mulheres‖ é, dentro desta tradição, relegado às coxias e laterais do palco, pois as 

ações que porventura ocorrem nestes espaços são de importância periférica: a 

experiência das mulheres é considerada trivial. Ao centralizar suas peças no 

espaço da vivência feminina, escreve Sander, Glaspell se desvia da norma 

dramática (2007: 173-174).  

Além de centrado na esfera da experiência masculina, o teatro tradicional 

possui seu foco principal na ação, prerrogativa dos homens e predominantemente 

executada por eles. Uma vez que as peças de Glaspell não se concentram na 
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expressão da experiência e ações dos homens, mas sim na representação da 

vivência das mulheres, diversos críticos da época queixaram-se da sua falta de 

ação (SANDER 2007: 164-165). De fato, nas suas peças não há ação 

convencional: as personagens femininas são caracterizadas pela sua posição 

impotente, pelo seu desejo de agência e pela repressão acentuada que sofrem 

em suas vidas, (SANDER 2007: 174). A ação proveniente de mulheres, 

destituídas de poder institucional para sequer controlar suas próprias vidas, não é 

vista como ação dramática legítima no teatro tradicional, que reconhece apenas  

os atos ―transcendentes‖ de homens a quem é permitido o acesso à esfera 

pública. 

As protagonistas de Glaspell são mulheres de cuja pessoa emana o desejo 

de expressão plena de suas capacidades, desejo este que entra em conflito direto 

com o padrão comportamental imposto pela sociedade (OZIEBLIO 1989: 150, 

158). Em mais de uma peça, os homens expressam incompreensão frente à 

frustração e agonia vivenciadas pelas personagens femininas (Ibidem, p. 157). 

Pergunta o marido da oprimida Claire Archer em O Limiar: ―Mas o que é que 

perturba Claire? Pelo que eu vejo ela tem tudo.‖ (GLASPELL 2003: 150)  Os 

homens não reconhecem as mulheres como seres humanos plenos, com direito a 

autonomia e integridade; como cidadãs de segunda classe, elas devem contentar-

se com sua posição subordinada. Dessa forma, eles interpretam qualquer ato de 

violência da parte dessas mulheres – motivado pela situação insuportável em que 

se encontram – como uma agressão inexplicável ou ―insana‖.  

 

O Limiar: uma breve revisão bibliográfica 

 

O enredo de O Limiar, peça ainda tão pouco conhecida e analisada, é 

relativamente simples (GAINOR 2001: 143). Claire Archer, a protagonista, é uma 

mulher casada, que busca se libertar das constrições sociais impostas à sua vida 

através da experimentação com novas formas de plantas. A revolta que ela sente 

contra a repressão de sua agência a leva a um comportamento ―não natural‖ e 

―inconveniente‖, que culmina na rejeição de seu papel de esposa, amante e mãe 

―dedicada‖. Ao final da peça, Claire comete o assassinato do homem que ama e 
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opta mais ou menos conscientemente por enlouquecer. Esta descrição do enredo, 

no entanto, não oferece uma visão satisfatória desta obra, ou tampouco esgota 

suas análises possíveis. O Limiar é uma peça marcada por uma profundidade 

temática e um discurso simbólico; a loucura de Claire Archer não pode ser 

resumida em poucas frases. A mera descrição da ―história‖, sem uma análise 

mais atenciosa dos diálogos e das rubricas, acaba por levar a uma leitura 

superficial da obra.  

Segundo Sander (2007), O Limiar foi considerado pela crítica da época de 

suas primeiras montagens como uma das peças mais radicais produzidas por 

Glaspell, sendo ela inovadora tanto em relação aos aspectos formais quanto à 

temática abordada (p. 65). Em seu artigo, a pesquisadora observa que a peça foi 

mal compreendida por boa parte dos críticos da época, que, independentemente 

de uma opinião favorável ou não, se concentraram em uma análise da loucura da 

protagonista como patológica ou inexplicável; portanto, o efeito das ações das 

demais personagens sobre o comportamento de Claire era ―neutralizado‖ (p. 67). 

De forma interessante, Sander propõe reverter este quadro ao desenvolver uma 

análise menos centrada na protagonista, a fim de que as ações das personagens 

secundárias sejam reavaliadas e a loucura de Claire não seja interpretada como 

algo intrínseco, gratuito ou descontextualizado. Conforme a análise da 

pesquisadora, O Limiar ―desenvolve-se em uma sequência de confrontações 

entre Claire e [as demais personagens]‖, e que ―essas confrontações sucessivas 

parecem seguir um padrão: iniciam-se invariavelmente com um ato de invasão e 

terminam com um ato de expulsão‖ (p. 68). Portanto, segundo este raciocínio as 

ações de Claire não são entendidas como violência gratuita, mas como uma 

reação de defesa frente às atitudes invasivas das demais personagens. 

Tanto Friedman (1985) quanto Ben-Zvi (2005) e Gainor (2000) 

caracterizam Claire como uma mulher em busca de sua identidade e agência 

plena, e também ressaltam o caráter expressionista da peça (que se manifesta 

através do cenário, gestos, iluminação e sentenças fragmentadas). Segundo Ben-

Zvi, a protagonista ptocura libertar-se de padrões sociais sufocantes, e seu 

comportamento põe em evidência sua recusa em desempenhar o rígido papel 

social esperado dela (p. 240). Ao discutir a loucura de Claire, a pesquisadora não 
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a define como libertação definitiva, mas como a única forma de libertação de que 

uma mulher pode dispor (p. 242-244). Friedman, por sua vez, caracteriza as 

ações de Claire como feministas no sentido de que a protagonista percebe 

claramente as limitações da posição social feminina e busca por uma existência 

autônoma através da tentativa de apropriação do comportamento criativo 

considerado ―masculino‖ (p. 75-76). Quanto à loucura da protagonista, Friedman 

sustenta uma visão um tanto semelhante à de Ben-Zvi, argumentando que a  

loucura é tanto um meio de isolamento e libertação quanto o reflexo da angústia 

causada pela pressão social a fim de que ela esteja em conformidade à norma 

social (p. 76). Quanto a Gainor, a pesquisadora destaca o modo como, em um 

traço expressionista, diversos componentes da peça – dentre eles sua linguagem 

não-convencional, interrompida e por vezes poética – contribuem para expressar 

o desejo de Claire por transcendência e sua rejeição de formas fixas e opressivas 

(p. 143-159). Em relação à loucura de Claire, Gainor argumenta que, ao contrário 

do sustentado por outras pesquisadoras, a caracterização da loucura ao final do 

último ato representa não a libertação da protagonista, mas sim uma reflexão 

irônica sobre impossibilidade de transcender o patriarcado (p. 162-163). 

 

O que é a insanidade: uma visão feminista  

 

A fim de que a análise proposta de O Limiar seja possível, deve ser 

analisada a abordagem da temática da loucura da mulher na peça. No entanto, 

entende-se que essa tarefa poderia se mostrar demasiado complexa: não há uma 

definição única para a loucura, o que multiplicaria as análises possíveis da obra. 

Obviamente, existe uma definição hegemônica dentro da psicologia e da 

medicina; porém, há diversos estudos e correntes de pensamento que contestam 

ou se opõem à visão convencional. Visto esta pluralidade teórica, é então possível 

questionar: a loucura consiste de fato em uma patologia? Qual é a sua origem? A 

resposta a tais questionamentos fica dependente da abordagem teórica a ser 

adotada para a pesquisa, assim como o rumo da pesquisa depende do viés 

teórico escolhido para a mesma. 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

MOREIRA  2012 
68 

Assim, é preciso optar por uma teorização específica da loucura, bem 

como se deve apresentar uma revisão crítica das definições da psicologia e da 

medicina tradicionais, prevalentes tanto nos dias de hoje quanto (com algumas 

diferenças) no período em que Susan Glaspell escreveu suas obras. Para este 

trabalho, naturalmente foi selecionada a abordagem feminista da loucura da 

mulher. Optou-se por esta abordagem porque foi através dos estudos feministas 

que se estabeleceu uma relação entre a definição patriarcal do comportamento 

normal da mulher e os distúrbios mentais que advêm da imposição desta  

normalidade, bem como foi a partir da análise feminista que se construiu uma 

crítica ao controle institucional masculino. 

French (1986) argumenta que a institucionalização da medicina se deu com 

o objetivo de exercer controle social, uma vez que se estabeleciam padrões de 

―saúde/sanidade‖ para serem impostos a determinadas classes da população com 

o objetivo de controlá-las (p. 380). Segundo ela, a psicologia e a medicina 

possuem uma tradição de utilização do discurso e autoridade científicos para 

naturalizar e legitimar práticas de interesse à elite social dominante, o que define 

esses campos da ciência como dois dos pilares que sustentam a sociedade 

patriarcal (p. 379). Daly (1979) também afirma que a criação e popularização do 

ramo da ginecologia acompanharam a organização da primeira onda do 

feminismo, e constituíram uma tentativa masculina de controlar o movimento, ao 

impor o padrão de comportamento ―normal‖ e classificar sua revolta como ―não-

saudável‖ (p. 227).  

Quanto à medicina, Burin descreve o conhecimento médico como 

―expresso pelos homens que transitaram pela medicina oficial; são eles que 

interpretam os fenômenos do corpo feminino, mantendo as mulheres presas ao 

funcionamento de seu aparato biológico como se este fosse patológico‖ (2000: 32, 

tradução livre). Um exemplo claro disto é a definição da histeria, que foi definida 

como ―essencialmente feminina‖, constituída de sintomas como depressão, 

irritabilidade, letargia e dores de cabeça – que de fato são sinais de frustração e 

angústia. No entanto, a causa de tal enfermidade foi atribuída não à condição 

social da mulher, mas ao funcionamento do aparato reprodutivo. Na psicologia, a 

teoria de Freud também serviu aos propósitos da elite masculina, uma vez que 
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constituiu uma teorização do poder patriarcal (FRENCH 1986: 398). Chesler 

aponta que Freud estabelece o padrão de normalidade psicológica da mulher 

como baseado no desempenho do seu papel reprodutivo, considerando os 

sintomas de sofrimento como a negação patológica do seu destino biológico de 

mãe e esposa (2005:140). 

A loucura da mulher, segundo Burin e Chesler, representa sua reação de 

revolta contra a opressão patriarcal de sua agência (BURIN 2000: 36-37; 

CHESLER 2005: 77). Burin estabelece tais enfermidades como psicopatologias 

de gênero, que, segundo ela, são causadas pela imposição de papéis de gênero  

(2000: 48-50, 54-61). Ela também observa que as psicopatologias de gênero 

podem ser interpretadas como uma reação de resistência à opressão social, e 

que isso se aplicaria especialmente à histeria (p. 36-37). Para Chesler, no 

entanto, a mulher cujo comportamento a afasta do padrão social da normalidade 

não consegue transcender a impotência característica da vivência feminina: sua 

agência no mundo continua a ser negada, e ela será severamente punida até que 

comece a se comportar de forma ―normal‖. Portanto, na visão de Chesler a 

loucura não culmina em libertação real (p. 115-116).  

 

Formulação do problema  

 

O Limiar de Susan Glaspell é uma peça cujo tema principal é a abordagem 

da relação que a protagonista mantém com a dicotomia loucura/sanidade – sendo 

abordadas nesse tema a angústia que a imposição do comportamento feminino 

normal lhe causa e sua convicção de que apenas a destruição da norma patriarcal 

tornaria possível uma libertação real. O objetivo do presente trabalho é elaborar 

uma análise contextualizada da condição oprimida de Claire Archer, a 

protagonista da peça, e da sua loucura, tendo como base a teorização feminista 

acerca dos distúrbios mentais que acometem a mulher. Também é objetivo 

verificar como o desejo de Claire de libertar-se das imposições da norma social é 

percebido pelas demais personagens (seu marido, sua irmã, seu amante, o ―amor 

de sua vida‖, etc.).  
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A hipótese de interpretação para a loucura em O Limiar, com base na 

teorização feminista da loucura, possui duas partes. Primeiramente, propõe-se 

que os atos de transgressão da protagonista na peça coloquem-na além do limiar 

da sanidade – o mais perto que ela como mulher conseguirá chegar de um estado 

de liberdade. Em segundo lugar, propõe-se que, embora seu comportamento não-

conformista lhe proporcione uma sensação de liberdade, nenhuma das ações de  

revolta de Claire torna-a realmente livre, ou evita que ela seja percebida pela 

sociedade como louca e perigosa, alguém que não pode mais ser ―salva‖ devido à 

gravidade e extensão da sua revolta. Seguindo-se este raciocínio, propõe-se dizer 

que o comportamento da protagonista a distancia ao máximo da instituição da 

sanidade, mas não abala a base da opressão patriarcal presente em sua vida.  

Dessa forma, a insanidade de Claire poderia ser interpretada como o único 

mecanismo de defesa de que pode fazer uso. De acordo com a hipótese 

proposta, seria apenas possível à protagonista manter sua integridade 

relativamente intacta através da loucura. 

 

Metodologia 

 

Como mencionado anteriormente, o objetivo deste projeto de pesquisa está 

centrado na análise de uma obra literária, a peça O Limiar, e na verificação da 

representação da loucura nesta obra e sua relação com a posição social da 

mulher. A fim de desenvolver este projeto, no entanto, é necessário seguir 

algumas etapas. Em primeiro lugar, é preciso realizar um apanhado bibliográfico 

acerca das peças de Glaspell – especialmente O Limiar – com o propósito de 

verificar as análises existentes sobre a obra da dramaturga; a essa etapa deve 

ser acrescido um apanhado do contexto histórico e social das obras de Glaspell. 

Em segundo lugar, deve-se realizar uma recapitulação das concepções 

tradicionais acerca da loucura da mulher, provenientes da medicina e da 

psicologia, a serem contrapostas a uma visão feminista dos distúrbios mentais da 

mulher. Esta etapa se mostra importante, uma vez que, em uma observação 

inicial, as análises existentes de O Limiar não parecem ter sido baseadas em uma 

avaliação (ou reavaliação) do conceito de loucura – o que, em relação aos 
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objetivos deste projeto, impossibilitaria o seu bom desenvolvimento se o mesmo 

processo fosse aplicado. Em último lugar, é necessário construir uma análise 

contextualizada de O Limiar, levando-se em consideração os dados bibliográficos 

recolhidos e a seção dedicada à revisão da concepção da loucura da mulher. 

 

Capitulação 

 

O presente projeto de pesquisa deverá ser desenvolvido em duas etapas 

principais. Primeiramente, uma parte do trabalho será dedicada à 

contextualização de O Limiar, que será dividida em duas etapas. Em um primeiro 

subitem, será realizada a retomada do contexto histórico e social no qual se 

encaixa a peça; em um subitem seguinte, será feita uma revisão bibliográfica  

acerca do teatro de Glaspell, com ênfase em O Limiar. Uma parte subsequente do 

trabalho será dedicada à análise da loucura, a ser desenvolvida em dois 

momentos. Primeiramente, será realizada uma revisão bibliográfica de 

interpretações da loucura com base na teoria feminista – representada 

principalmente pelos trabalhos de Chesler (2005), Burin (2000) e French (1986) – 

a fim de que se estabeleça uma base teórica para a análise da representação da 

loucura em O Limiar. Em seguida, será realizada a análise da obra em si. Como 

de praxe, o primeiro item do trabalho será precedido por uma introdução, e ao 

segundo item será acrescida uma conclusão de análise. 

 

Cronograma 

    Tarefas Jan Mar Abr Mai  Jun  Jul Ago  Set Out Nov Dez 

Revisão bibliográfica   X   X   X      X          

Análise parcial dos dados    X X       

Entrega doc. p/ qualificação      X      
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A significação do espaço e da música na obra de Lucía 

Etxebarria 

 

 

Daniel Carlos Santos da Silva 

Apresentação 

 

Eu poderia fechar meus olhos quando 
escrevo e ainda assim fluiriam as palavras. 

Não tenho tema, somente um ritmo. 
(ETXEBARRIA 1997: 141) 

 
 

Lucía Etxebarria iniciou sua carreira literária nos anos 90. Em 1997 ela 

publica seu primeiro romance: Amor, curiodidade, prozac e dúvidas, seguido de 

Beatriz e os corpos celestes, publicado no ano seguinte. Por estar inserida no 

contexto literário pós anos 80, a escritora é corriqueiramente vinculada à geração 

de escritores espanhóis contemporâneos, cujas obras, de acordo com Alchazidu 

(2001), são publicadas em um contexto de ―crise universal dos objetivos da 

modernidade, [de] uma incredulidade generalizada‖, em uma época em que a 

sociedade é pautada pelo consumo. 

A partir do estudo das duas obras inaugurais de Etxebarria, percebemos 

como temas relacionados à crise da mulher moderna – já não mais caracterizada 

como inferior e dependente do homem, mas tampouco inteiramente livre de tais 

marcas sociais – e às relações interpessoais se fazem obsessivamente presentes 

nas obras da escritora. Também entendemos que no desenlace de suas 

narrativas alguns elementos se fazem constantes, tendo como principal atribuição 

contribuir para a significação das obras. Neste sentido, o espaço é um dos 

primeiros aspectos que se fazem presentes em Amor, curiosidade, prozac e 

dúvidas e Beatriz e os corpos celestes e que assume grau de importância 

eminente nas obras, por sua capacidade de dar sentido às tramas de Etxebarria. 
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A casa: espaço fechado 

 

Para nosso estudo, ressaltamos a presença do espaço fechado como um 

dos principais elementos para a constituição das personagens Cristina, Rosa e 

Ana (as irmãs Gaena), protagonistas do primeiro romance de Etxebarria, e Bea, 

personagem principal da segunda obra da escritora. Para chegarmos às ―noções 

mais gerais de moradia‖ (DIMAS 1987: 45), que é lugar mais representativo de 

espaço fechado consideramos que: 

 
 [...] entre a personagem e o espaço se cria uma relação de olhar-
reflexo que pode se configurar ora da personagem ao espaço, ora 
do espaço à personagem, ou seja, as personagens através de 
suas atitudes e olhares humanizam e dão sentido a determinados 
espaços, ao mesmo tempo em que o espaço pode projetar, 
através das palavras do narrador ou de outras personagens, 
elementos que caracterizarão a personagem social ou 
psicologicamente (PEDRA 2001: 20). 

 

 Deste modo, reiteramos nosso argumento sobre a relevância do espaço 

para as narrativas de Etxebarria, pois, ao longo dos enredos, vamos conhecendo 

a caracterização de cada personagem pelo lugar em que estão inseridas. Suas 

casas representam os espaços mais caracterizadores, pois é, sobretudo, neste 

ambiente que conhecemos o desenlace de suas histórias e os motivadores de 

suas crises, bem como as suas relações interpessoais. Com isso, ponderamos 

também que ―ao longo da tradição simbólica se atribui à casa o valor de 

representante do pequeno mundo em que vive o ser humano, o lugar de 

descanso, união e comunhão em que o homem pode se recolher quando se 

encontra desarraigado‖. (PEDRA 2001: 52). É pela casa que conhecemos Rosa, 

que vive em um lugar extremamente projetado, que nos remete a extensão da 

sua própria imagem: 

 
Empurro decidida a porta do meu apartamento conceitual, 
estritamente monocromático. Todos os objetos de ornamento 
foram eliminados. Fica moderno. Sofá preto com elementos de 
desenho Philip Stark. Mesa de metacrilato transparente. Televisor, 
vídeo e raque pretos, de alta definição. Inclusive os cedes (música 
clássica em sua maioria) estão guardados num móvel preto 
desenhado especificamente para armazená-los. Estantes pretas, 
cinzeiros pretos, lâmpada preta (ETXEBARRIA 1997: 62). 
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Partindo dessa descrição podemos construir a primeira imagem da 

personalidade da segunda irmã Gaena: a organização. Ela é a mais bem 

sucedida das três, se consideramos sucesso um emprego rentável, uma casa, 

uma estabilidade financeira. Rosa é apresentada na narrativa como a mais 

aplicada profissionalmente. Trabalha em uma empresa multinacional, 

transgredindo a ordem hierárquica de gêneros por não ser a secretária, mas 

possuir um cargo superior a muitos homens que a cercam no trabalho. Na escola, 

ela também tinha grande destaque e eram justamente as disciplinas de exatas 

que a faziam ser notada. Sua rigidez, no entanto, é abalada pelo mistério 

existente no romance. Rosa recebe ligações em que só escuta uma música 

clássica, que culmina em sua decisão de mudar de vida ao final da trama. 

 Para as quatro personagens de Extebarria, as casas são sinônimo de 

refúgio, contudo, encontramos dois extremos em cada um dos romances. No 

primeiro, a casa terá o sentido de esconderijo amplificado para Ana, que sofre de 

depressão no momento temporal da narrativa: ―Agora quero apenas voltar para 

minha casa. Voltar para minha casa, voltar para minha casa, deitar na cama, 

fechar as persianas e os olhos e submergir no nada, vestida com capas e capas 

de escuridão que me asfixiem lenta e docemente‖ (ETXEBARRIA 1997: 140). Já 

na segunda obra, a casa de origem não cumpre o papel de amparo para Bea. É a 

casa de sua amiga Mônica que se configura como abrigo, diferentemente do que 

ocorre em sua própria casa, espaço arbitrário e de repulsa nos últimos anos em 

que viveu em Madrid e espaço de alheamento no tempo presente, em que a 

personagem retorna à casa de seus pais: 

 

[...] mas o fato de eu valorizar a beleza dos móveis não quer dizer 
que o quarto me seja acolhedor, de maneira alguma. A cama está 
perfeitamente arrumada, onde minha mãe pôs uma colcha branca 
em cima, muito limpa. O ar monástico do quarto revela que 
ninguém dorme aqui há muito tempo. Meus livros continuam 
empilhados nas estantes, mas quanto ao resto, se apagaram os 
rastros da minha presença. Quando eu morava aqui havia papéis 
espalhados sobre a mesa, fotos alfinetadas e pôsteres decorando 
as paredes; agora alguém voltou a pintar de branco as paredes 
nuas, desprovidas de minha marca, vazias de personalidade e de 
conteúdo (ETXEBARRIA 1998: 34). 
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 Embora o sentido de pertencimento ao espaço seja diferente, para as duas 

personagens podemos inseri-las no conceito de ―crise familiar‖ defendido por 

Goicoecha (2008). Ana é uma mulher tradicional, dona de casa, mãe e esposa, 

mas que se vê insatisfeita com sua realidade. Tal descontentamento, manifesto 

nas três irmãs de Amor, curiosidade, prozac e dúvidas, é gerado a partir da morte 

de seu amor de adolescência. Essa morte significa para Ana o entendimento de 

que a vida que ela tem e sempre buscou nunca foi algo que realmente quis para 

si mesma, mas algo assumido para provar para esse amor passado, para as 

pessoas que a cercavam e para ela mesma, que era capaz de viver um modelo 

social esperado por todos, mas que não lhe correspondia. 

Em contrapartida, Bea – em Beatriz e os corpos celestes - é a adolescente 

que mal se relaciona com o pai e constantemente tem atritos com a mãe. Ela é 

apresentada em dois grandes momentos de sua vida: os seus últimos meses em 

Madrid e os seus quatro anos de vida em Edimburgo. Neste período a 

personagem vive quase integralmente na casa de sua namorada, Cat, naquele, 

ela está grande parte do tempo na casa de Mônica, refugiando-se de seu 

ambiente familiar. A representação da vivência em um espaço sempre 

compartilhado deixa clara a dificuldade que Bea tem de estabelecer sua 

individualidade. Ela não possui um espaço seu em que esteja completa e de 

alguma forma estável, mas sempre está anexada aos espaços e às vidas das 

duas mulheres mais significativas para ela (Mônica e Cat). Com isso, Bea tem a 

personalidade refletida em casas que não são originalmente suas, 

consequentemente, de vidas que não são suas. Tal representação do espaço 

confirma a vulnerabilidade psicológica da personagem que transparece também 

em sua sexualidade, já que, segundo Ceia:  

 
Em Beatriz encontramos três mulheres e duas cidades: duas 
destas mulheres, Mônica e Cat, representam os extremos polares 
de gênero sexual e se refletem nas duas cidades antitéticas de 
Madrid e Edimburgo, respectivamente. Bea é a figura 
intermediária do romance, pois não se identifica com nenhum dos 
dois extremos binários. A protagonista desta obra é, portanto, uma 
figura cinza e irrepresentável (CEIA 2006: 15). 
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Bea não chega a ser homossexual, ela também se envolve com um homem na 

narrativa. Isso, contudo, não a faz ser bissexual, uma vez que ela mesma afirma 

não sentir, necessariamente, atração por homens e por mulheres, mas pelas 

pessoas com quem se envolve. Ou seja, à indefinição de sua sexualidade soma-

se à indefinição de seus espaços de refúgio, justamente pela sua não-

permanência e pelo seu não-pertencimento – a casa de Mônica (a Madrid 

heterossexual) e a casa de Cat (a Edimburgo homossexual). 

 Coincidentemente, nas duas obras temos como um dos últimos espaços 

representados, as casas de reabilitação. Elas são ultimatos para as vidas das 

personagens e também lugares de encontro entre elas.  

 Bea se lembra de Mônica durante grande parte da narrativa. Regressando 

à sua cidade natal, ela entra em contato com a mãe de Mônica, mas somente ao 

final do romance ela reencontra sua antiga amiga, percebendo como esta estava 

diferente e também como já era distinto o grande sentimento de amor alimentado 

por ela durante sua adolescência e nutrido em suas recordações em Edimburgo: 

―[...] me descreve o trabalho diário que realiza – limpar a horta, dar de comer aos 

animais, limpar os dormitórios, ajudar na cozinha – com a maior trivialidade, sem 

um assomo de ironia‖ (ETXEBARRIA 1998: 262). A Mônica de personalidade forte 

e sagaz havia desaparecido dando espaço a uma pessoa que Bea desconhecia. 

Nessa clínica de desintoxicação Bea retorna a um passado que já não existe e 

esse espaço a reabilita para um novo caminho, no qual Mônica já não será mais 

que uma lembrança: ―ao despedir-me de Mônica compreendo que todo aquele 

amor que eu mantive vivo durante quatro inacabáveis anos não foi mais que a luz 

de uma estrela morta‖ (ETXEBARRIA 1998: 263). 

Ana ao longo de sua depressão usou vários remédios e teve que ser 

internada pela superdosagem de tranqüilizantes que utilizava. Em determinado 

momento, ela chama suas irmãs para visitá-la na clínica em que está internada. O 

espaço de reabilitação se configura não apenas como estabilizador de seu 

organismo, mas também como motivador de sua decisão: separar-se de seu 

marido e, assim, dar um novo rumo à sua vida. A determinação conquistada na 

clínica de reabilitação é simbolicamente o que a une às suas irmãs. Sendo a irmã 

mais velha, ela compartilha sua nova motivação e em uma escala de influência 
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contagia a irmã do meio, que, por sua vez, contagia a irmã mais nova. Cristina 

demonstra seu desejo de recomeçar e lutar por uma nova forma de vida. Voltando 

para casa, Rosa revela em seu carro à irmã mais nova sua decisão de pedir 

demissão de seu trabalho que, assim como o casamento de Ana, é o empecilho 

para que ela viva da maneira que realmente deseja.  

Ainda que as personagens não estejam em suas casas, frequentemente os 

espaços que são representados através de suas vidas têm caráter fechado, 

sendo que os espaços abertos têm presença quase nula em Amor, curiosidade, 

prozac e dúvidas. Isso se modifica justamente no desfecho da narrativa, em que 

as irmãs Gaena se posicionam em direção a um novo caminho para suas vidas. 

No desfecho do romance, o espaço aberto, representado no momento em que 

Rosa e Cristina estão voltando à Madrid, configura-se em um lugar de destaque e 

alude à possibilidade de abertura de um novo começo: 

 
Longe, Madrid se levantava orgulhosa, uma estrutura monstruosa 
de cimento e concreto que se alçava ameaçadora, enorme e 
cinza, no horizonte; e o carro, indo em direção àquele inquietante 
bloco, parecia uma pequena nave de reconhecimento que, depois 
de um voo tranquilo, regressava até sua nave-tanque. Madrid, de 
longe, parecia a Estrela da Morte. Darth Vader, pensei, aqui 
chegam suas guerreiras, abra-nos a porta (ETXEBARRIA 1997: 
315). 

 

A discoteca: espaço musical por excelência 

 

Como já expusemos até aqui, entendemos que o espaço possui caráter de 

significação privilegiado nas obras iniciais de Lucía Etxebarria. Acreditamos assim 

que ―as localizações presentes na narrativa estão carregadas dos sentimentos 

consequentes de processos de identificação vividos pelas personagens‖ 

(BOECHAT 2011: 109), o que se configura de maneira eminente nos espaços 

fechados presentes nos romances aqui analisados. Neste momento, no 

centramos em outro espaço fechado: as discotecas. Somamos a este ambiente a 

presença da música, entendendo que os dois elementos se interseccionam. É no 

espaço que aparece a música, outro elemento-chave na construção dos 
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romances de Etxebarria, também de outros escritores espanhóis 

contemporâneos: 

 
Os autores dos anos noventa […] escrevem para um público que 
sofreu um corte geracional com seus parentes mais velhos, que 
tem muito pouco em comum com eles porque se produziu uma 
fratura dos referentes socioculturais. Estes se anglosaxonizaram 
por meio de novos referentes literários [...], assim como [...] pelo 
rock androll e pelo blues estadunidense, [...] por diferentes 
vertentes musicais (IZQUIERDO 1999: 3).  

 

Os referentes musicais são inúmeros nos dois romances que estamos 

tratando, mas aqui faremos apontamentos acerca de quatro gêneros: o tecno, 

neste momento; o Rock e o Punk Gótico e a Música Clássica, a seguir. 

 Nos dois romances o tecno está relacionado com as drogas, com o viver o 

presente, sem consequências. Este gênero musical nos é apresentado nas 

discotecas que Cristina e Bea frequentam ao longo das narrativas. Mais que uma 

usuária de drogas, a personagem central de Beatriz e os corpos celestes também 

se envolve com tráfico, auxiliando nos planos de sua amiga Mônica, que é 

influenciada pelo seu namorado Coco, quem a envolve em uma vida de vícios até 

o momento em que ela é internada na clínica de reabilitação. Por sua vez, Cristina 

é usuária inveterada de êxtase, se autodefinindo como politoxicomaníaca.  

 Assim, as músicas e as drogas dão ritmo aos corpos das personagens: 

 
O corpo humano é, inevitavelmente, o eixo de comunicação entre 
dois mundos. De um lado, o mundo exterior, percebido através 
das coisas e espaços habitados; de outro, o mundo interior 
pertencente a cada ser humano, sem materialidade, mas cheio de 
sentimentos e racionalizações. Por esses dois mundos transita o 
homem procurando o equilíbrio (PEDRA 200: 62). 

 

Deste modo, consideramos o corpo também como um espaço, que dará o 

ritmo a Cristina e Bea, ou seja, há uma confluência entre o espaço-corpo e a 

música-ritmo, que se complementam nas narrativas resignificando os espaços 

frequentados pelas personagens e os seus modos de vida: 

 
Na pista a massa dança em comunhão, ao ritmo de uma só 
batida, uma só música, uma só droga, uma única alma coletiva. O 
DJ é o novo messias; a música, a palavra de Deus; o vinho dos 
cristãos foi substituído pelo êxtase e a iconografia dos vitrais da 
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igreja pelos monitores de televisão. É o retorno ao tribalismo 
ancestral, herdado geneticamente, dizem, no inconsciente coletivo 
(ETXEBARRIA 1997: 42). 

 

 
Percebemos a importância que Cristina dá ao espaço musical, justamente 

pela comparação que ela estabelece entre ele e o divino, apresentando-nos o 

sentido e elevação que este ambiente tem para ela. Ademais, deparamo-nos com 

um grupo que também está envolvido no mesmo ritmo e valoriza o espaço em 

que se encontra. É como se nos fosse apresentada uma nova Geração, a 

―Geração X‖, descrita pela própria Cristina, com seu ritmo moderno, com suas 

drogas e com sua estreita relação com a sociedade do consumo.  

 Tão forte é a aproximação entre as discotecas, o êxtase e a nova geração 

das personagens de Etxebarria, que reincidem em Beatriz e os corpos celestes: 

―em Cream e em Taste, os dois clubes que haviam se convertido nas catedrais 

nortenhas do tecno, a massa dançava em comunhão ao ritmo de uma só batida, 

uma só música, uma só droga, um único espírito que unia os fieis‖ (ETXEBARRIA 

1998: 176). A elevação do tecno a um ritmo divino é feita novamente e a repetição 

da ideia que se estende de uma obra a outra nos faz entender que Cristina e Bea 

estão inseridas em um grande grupo, em que suas individualidades se ofuscam 

em meio à grande massa que as cercam. Portanto, nas discotecas, seus corpos 

mostram ao mundo exterior o que o mundo exterior apresenta a elas, como em 

um jogo de espelhos em que ao abrirem os olhos, as personagens se vêm 

refletidas por pertencerem a uma mesma geração contemporânea, com os 

mesmos traços característicos: as discotecas, o tecno e o êxtase. 

 

Nos anos 80, a música tecno apareceu como um estilo musical 
[...] associado às novas tecnologias sonoras e de composição que 
utilizavam o computador. [...] associou-se intimamente a um 
ambiente social específico, sendo a principal música tocada nas 
grandes festas raves [...] ao lado do uso do êxtase (SHUKER 
1999: 273).  
 

Caracteriza-se o tecno como um gênero musical especificamente 

relacionado ao ritmo, sem letra, e também associado ao consumo de êxtase. 

Esse gênero musical reflete uma das possibilidades do modo de vida moderno 

presente também nas vidas das personagens de Etxebarria. Para que o sentido 
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deste estilo se complete, temos, ainda, a dimensão de seu ritmo que se estende 

no espaço-corpo das personagens através do espaço-fechado em que elas 

frequentam – as discotecas. Pertencendo agora a um grande grupo, Cristina e 

Bea têm suas individualidades ofuscadas por uma massa que, assim como elas, 

também se dilui no ritmo do tecno e no êxtase à procura de uma completude que 

não encontram em seus espaços, em suas individualidades. Assoma-se o divino, 

a completude surge momentaneamente no efeito da droga e do ritmo da música. 

Já não há um mundo real para as personagens, existe apenas o sagrado: 

 

Eu tomava um êxtase e me lançava na pista, me diluindo em 
tecno e MDMA. Dance, se esqueça de tudo, deixe de ser pessoa, 
se funda nessa massa que dança com você. Deixe de existir como 
indivíduo, deixe de pensar por conta própria e deixará de sofrer, 
enquanto o tempo segue se esgotando minuto a minuto. Naqueles 
momentos entendia porque os homens e as mulheres de todo o 
universo, apesar de tudo, se empenham em acreditar em poderes 
superiores às manifestações humanas; em meio àquela extrema 
exaltação sentia que me perdia por alguns momentos em uma 
vida superior, divina, que me absorvia e me integrava nela. Como 
um astro ao despontar do dia, minha identidade se borrava ante 
uma luz maior (ETXEBARRIA 1998: 177). 

 

A cama: espaço mais que fechado 

 

 Nos romances estudados as discotecas nos apresentam a música e sua 

importância nos enredos. Diferentemente das casas, elas nos mostram a 

existência de um grupo, não mais de um indivíduo. Este nos é apresentado 

majoritariamente pelas casas das personagens e também pelos lugares 

existentes no interior desses espaços de refúgio. Com isso, quanto mais íntimo o 

espaço, maior é a aproximação aos sentimentos e à personalidade das 

personagens de Lucía Etxebrria.  

 Em suas obras encontramos como grande hiperônimo a capital espanhola. 

Continuando pelos espaços configurados nos romances percebemos um 

processo de afunilamento, passamos pelas casas das irmãs Gaena e pelas casas 

das mulheres da vida de Bea (incluindo agora sua mãe) e nos deparamos com 

seus quartos, até chegarmos à presença do hipônimo cama.  
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 Anteriormente expusemos a depressão sofrida por Ana. Sua cama é 

espaço que conforta a sua doença: ―todas as noites vou para cama e choro, 

choro, choro e choro. Quando Borja volta do trabalho encontra sua mulher na  

cama, com olheiras, abatida e taciturna. [...] agora, pelas manhãs, sinto uma 

infinita preguiça, desejos incontroláveis de voltar para cama e chorar‖. 

(ETXEBRRIA 1997: 199). Ana, neste momento, já tomara ciência da morte de seu 

antigo amor. A personagem passa a pertencer primordialmente ao espaço-cama, 

onde nos dá a conhecer seu problema e se refugia. Ao final do enredo a 

personagem também está em uma cama, mas diferentemente da cama de sua 

casa (lugar da doença), a cama da clínica será o espaço da recuperação e da 

cura.  

 Para Bea, a cama que compartilha com Cat será um lugar de recolhimento, 

onde a personagem também vive a sua depressão:  

 
[...] eu preferia passar o meu tempo livre chorando, encolhida 
embaixo do edredom, arrastada em direção ao fundo de mim 
mesma por uma negra onda de lembranças e maus pensamentos, 
escutando, enquanto sorvia minhas próprias lágrimas, velhos 
discos dos anos oitenta, pesadelos góticos que escureciam a casa 
ainda mais. Baixos minimalistas e estribilhos monótonos repetidos 
até a exasperação. Eu parti à noite para sua casa... Eu nunca 
amei essa vida... Eu me afogo à noite em sua casa... Fingindo 
nadar. Escutava as batidas da chuva nas janelas e era como se 
os cristais estivessem chorando comigo. Eu me afogo à noite em 
sua casa... Fingindo nadar1 (ETXEBARRIA 1998: 182). 

 

A própria personagem apresenta o gênero musical que escuta: o gótico. 

Esta passagem referencia a banda The Cure, que tem como gêneros o Rock e o 

Punk Góticos. Temos no Gótico uma ―música geralmente sombria, introspectiva e 

dominada pela angústia, [que] combina imagens góticas [...] com uma visão 

negativa da sociedade contemporânea‖. (SHUKER 1999: 149). A música em 

questão – Na sua casa – nos remete à sensação de abatimento de Bea não 

apenas pelo ritmo, mas também pelos versos expostos pela personagem-

narradora. O título da música sustenta a ideia do não pertencimento de Bea a um 

espaço próprio, como referido anteriormente. Ademais, a casa de Cat é sinônimo 

                                                           
1
  As traduções das letras das músicas em inglês são de Ana Elisa Lima Germano (acadêmica do curso de 

Letras - Português com Inglês). 
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de sufoco, não de conforto. Bea simula uma aparente satisfação pela vida que 

leva junto a Cat, no entanto, a personagem deixa transparecer sua insatisfação 

que é demonstrada precisamente na cama, seu lugar de esconderijo.  

 Se anteriormente relacionamos o tecno às drogas e a uma relativa 

completude de Cristina e Bea, agora pautamos o Rock e o Punk Gótico dos anos  

80 ao sentimento de nostalgia destas personagens, brindado pela tristeza de suas 

lembranças e de seus momentos presentes. A insatisfação vivenciada por Cristina 

se dá pelo rompimento com seu namorado Iain. É na sua cama e, por meio de 

outra banda Punk dos anos 80, que são apresentados seus sentimentos:  

 
Apaguei todas as luzes do apartamento e acendi um único círio 

vermelho que tingiu as sombras de mistério. Pus o disco. Escutei 

o som chiante e obsessivo da agulha quando começa a rasgar o 

vinil. Deitei na cama e fechei os olhos. Ali dentro, fumaça e 

pedaços de nuvem vermelha flutuavam em direção a um horizonte 

negro. A voz de Ian Curtis invadiu de improviso aquele território 

bicolor, e se complementou nele. Quando a rotina corrói 

duramente e as ambições são pequenas e o ressentimento voa 

alto, mas as emoções não crescerão... Você chora em seu sono 

todos os seus fracassos expostos? Era a voz de um morto. Amei 

sua solidão e amei seu orgulho. Há um gosto em minha boca 

enquanto o desespero toma conta. Algo tão bom pode 

simplesmente não funcionar mais? O amor vai nos separar. Mas 

eu não precisava escutar aquela música desoladora, tão bela e 

real, aquela rotunda aniquilação da esperança, aquele retrato 

preto e branco do prazer e do tormento, aquela afirmação da 

impotência ante um mundo sem respostas que penetrava na 

minha carne com a mesma ácida certeza com que o bisturi de um 

cirurgião faria, para saber o que eu sabia desde criança, desde 

sempre: o amor destroça. Fere profunda, dolorosamente 

(ETXEBARRIA 1997: 271). 

 

O amor vai nos separar é a música da banda inglesa Joy Division que nos 

remete ao sentimento de desolação de Cristina, ambientado por uma esfera 

lúgubre, em que visualizamos a personagem imersa em sua cama, que a acolhe 

para a escuta do gótico que tematiza um rompimento amoroso, expresso pelo 

vocalista suicida Ian Curtis, e protagonizado na narrativa pelo par Iain e Cristina. 

Com esta passagem completamos o compreendimento dos quatro substantivos 

presentes no título do romance: o Amor, sentimento algoz, que é apresentado 
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constantemente pela cama de Cristina, ora pelas suas relações sexuais, ora por 

sua nostalgia complementada pela música gótica; a Curiosidade e o Prozac 

presentes no uso de drogas pelas irmãs Gaena, que buscam a completude 

ofuscada pelas suas condições de gênero e de vida, ao passo que fogem de suas 

próprias realidades pelos efeitos das drogas; e finalmente as Dúvidas, expressas  

ao longo de toda a obra, em que temos como grande questionamento a 

possibilidade de se sobreviver ao naufrágio, simbologia do tempo presente da 

vida das personagens.  

 

Conclusão: A hora fatal 

  

 À maneira clássica chegamos à conclusão deste artigo, retornando à 

personagem Rosa, à sua casa e ao gênero musical que a define: 

 
Através do auricular se escuta uma música, ao princípio quase 
imperceptível. Prontamente, seu volume vai aumentando de 
maneira gradual até ficar perfeitamente reconhecível. É A hora 
fatal, de Purcell. Reconheço a letra. 
A hora fatal vem depressa, eu preferiria morrer a ver, pois quando 
o destino o chama deste lugar a Miséria é certa (ETXEBARRIA 
1997: 66). 

 

 Reafirmamos as associações que os gêneros musicais têm com os 

espaços em que estão inseridos nos romances de Lucía Etxebarria: o tecno, o 

êxtase e as discotecas; o gótico, a nostalgia e as camas. A música clássica, por 

sua vez, representará a personagem Rosa, que em seu passado tinha uma 

relação estreita com esse gênero musical, afinidade perdida após seu pai sair de 

casa e nunca mais voltar. O clássico representa na obra o antiquado de Rosa, 

seus momentos de infância e início de adolescência em que ela não se adequava 

a nenhum modo de vida – justamente por viver da maneira que realmente queria - 

ao qual assume ao longo do romance. Assim, A hora fatal representa para Rosa 

momentos de sua vida que não seguem nenhum modelo social, mas tem estreita 

relação com o que a personagem realmente queria para si em seu passado. Ela 

acaba assumindo um estilo de vida que a clausura em um padrão social que não 

a satisfaz. Estendemo-nos ao final da letra da canção e lemos ―só você pode 
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curar minhas feridas que são a fonte da minha dor‖. Lembramos que as 

chamadas telefônicas são um mistério para Rosa, já que ela não sabe quem está 

fazendo as ligações e sempre colocando A hora fatal para tocar: 

 
[…] pegarei o telefone e marcarei o número de Rosa, mas como 
não sei dizer ‗estou sozinha‘, estou desesperada, quero ser como 
você e preciso de ajuda‘, me limitarei a fazê-la escutar A hora  
atal, convencida que o desprendimento da música expressa 
perfeitamente o estado em que me sinto e transmite como a ideia 
da morte não me abandona em nenhum momento, como vivo em 
uma agonia opaca e ingrata, enlameada no tédio [...] 
(ETXEBARRIA 1997: 271). 

 

No excerto acima, percebemos que somente a música é capaz de explicar 

o estado de espírito de Ana. Ademais, tal canção encerra o ciclo do romance ao 

fazer com que Rosa entenda por meio das ligações misteriosas, feitas por sua 

irmã mais velha, o significado maior contido na canção: ―a música se agitava 

dentro de mim, corria por minhas veias, continha o mundo, e dentro do mundo a 

mim mesma, o meu verdadeiro eu que permaneceu adormecido ali dentro tantos 

anos e acabava de despertar furioso, bêbado de entusiasmo‖ (ETXEBARRIA 

1997: 313). O arrebatamento causado pela música é crucial para Rosa, assim 

como é categórico na análise das obras de Lucía Etxebarria. 

 Nas músicas presentes em seus romances, encontramos significados nos 

seus ritmos e letras, que se entrecruzam com os sentimentos das personagens e 

os espaços vivenciados por elas: 

 
 [...] o desdobramento lugar/espaço se projeta no próprio 
entendimento do que é a obra: por um lado, são partes 
autônomas, concretamente delimitadas, mas que podem 
estabelecer articulações entre si (segundo, pois, uma concepção 
relacional de espaço); por outro, é a interação entre todas as 
partes, aquilo que lhes concede unidade, a qual só pode se dar 
em um espaço total, absoluto e abstrato, que é o espaço da obra. 
(BRANDÃO 2007: 5). 

 

 Aqui entendemos o espaço como conceito independente e articulador da 

obra literária, o que também pode servir de caracterização para a música nos 

romances analisados. O espaço e a música estão presentes em Amor, 

curiosidade, prozac e dúvidas e em Beatriz e os corpos celestes apresentando-se 
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de maneira autônoma, mas também estabelecendo articulações ao longo dos 

romances, tornando pouco possível a compreensão das obras sem as suas 

presenças e sem as associações entre esses elementos. Os temos como os 

articuladores das obras, que exercem a função de caracterizar o sentido dos 

romances, bem como ampliar as significações neles existente.  
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           A sucessora e Rebecca: diálogos intertextuais 

 

Gabriela Cardoso Herrera 

 

Literatura e cinema são mídias com inúmeras características diferentes, 

mas também com muita semelhança, como afirma Assis BRASIL, em Cinema e 

literatura (choque de linguagens) (1987: 11): ―O cinema é a arte que mais próxima 

está – ou mais se aproxima – da literatura‖. Devido a esta proximidade, a 

literatura, com sua tradição e longevidade, é uma fonte inesgotável de material 

para o cinema. Marcadas no início por uma perspectiva calcada no grau de 

fidelidade do filme em relação ao texto-fonte, as análises de adaptações da 

literatura para o cinema, em suas primeiras manifestações, atuaram como um 

elemento ratificador da posição hierarquicamente superior da arte literária em 

comparação com o cinema, que, para muitos, ainda não tinha adquirido o estatuto 

de arte. É evidente que, quando um espectador conhece o texto literário fonte da 

adaptação, automaticamente faz comparações entre as obras e, na maioria das 

vezes, desconsidera a complexa ligação entre elas. O desconhecimento do 

intrincado processo de adaptação leva a análises que apontam o filme como uma 

versão equivocada (e medíocre) do texto-fonte. Mais tarde, contudo, graças 

principalmente à incorporação da noção de intertextualidade, o estudo das 

adaptações oscilou significativamente o seu eixo, passando a considerar as duas 

formas de expressão da ―mesma história‖ como criações de mesmo valor 

artístico, cada uma com suas especificidades. Em A literatura através do cinema: 

realismo, magia e a arte da adaptação (2008), Robert STAM afirma que: 

 
Uma adaptação é automaticamente diferente e original devido à 
mudança do meio de comunicação. A passagem de um meio 
unicamente verbal como o romance para um meio multifacetado 
como o filme, que pode jogar não somente com palavras (escritas 
e faladas), mas ainda com música, efeitos sonoros e imagens 
fotográficas animadas, explica a pouca probabilidade de uma 
fidelidade literal, que eu sugeriria qualificar até mesmo de 
indesejável (STAM, 2008: 20). 
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Assim, a troca do foco de fidelidade para intertextualidade deu às análises 

novas e aprimoradas possibilidades. Proposta por Julia Kristeva a partir do 

conceito de dialogismo de Mikhail Bakhtin, a intertextualidade inclui o estudo das 

influências literárias que nutrem um texto literário, superando a unidirecionalidade 

do termo ―influência‖ e dando uma ênfase especial aos processos de criação e, 

principalmente, de recepção. Para ela, ―qualquer texto se constrói como um 

mosaico de citações e é absorção e transformação dum outro texto‖ (apud 

JENNY, 1979: 13). Por esse motivo, uma obra literária não consegue se fazer 

entender por si só, ela precisa de todo um universo literário que a cerca: ―Fora da 

intertextualidade, a obra literária seria muito simplesmente incompreensível, tal 

como a palavra duma língua ainda desconhecida‖ (JENNY 1979: 5). Dentro da 

poética da intertextualidade, é estudado, por exemplo, a forma como um autor se 

apropria de um texto preexistente, transformando-o em seu, utilizando-se de 

diferentes mecanismos, como a citação, a referência, a paródia, o pastiche, etc. 

Além disso, a noção de intertextualidade possibilita que as relações entre os 

textos não sejam consideradas empobrecedoras das obras. Ao contrário, elas os 

tornam ainda mais ricos, devido às diversas novas possibilidades de leituras que 

suscitam. Segundo Leyla PERRONE-MOISÉS: 

Entende-se por intertextualidade [o] trabalho constante de cada 
texto com relação aos outros, esse imenso e incessante diálogo 
entre obras que constitui a literatura. Cada obra surge como uma 
nova voz (ou um novo conjunto de vozes) que fará soar 
diferentemente as vozes anteriores, arrancando-lhes novas 
entonações (PERRONE-MOISÉS 1978: 63). 

 

Já que a intertextualidade enfatiza a incessante permuta dos vestígios 

textuais, ela possibilita ao estudo das adaptações uma aproximação menos 

valorativa entre cinema e literatura. A análise inicia-se pela comparação, 

entretanto não se limita em listar semelhanças e diferenças entre o texto-fonte e a 

adaptação. O mais importante é questionar quais elementos da narrativa foram 

alterados e, principalmente, ―qual o ‗sentido‘ dessas alterações‖ (STAM 2006: 39-

41). 

O filme Rebecca (1940) de Alfred HITCHCOCK é uma adaptação do 

romance homônimo de Daphne du Maurier, de 1938. Quatro anos antes, a 
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brasileira Carolina Nabuco publicava seu romance A sucessora (1934/1985). É 

notável a semelhança entre os dois textos literários. Na época, foi considerada a 

possibilidade de plágio e mesmo sugerido à escritora brasileira processar Maurier, 

que teria tido acesso aos originais de Nabuco por meio da editora que publicaria 

uma tradução inglesa do livro. Assim, apesar de não ser o ―texto-fonte oficial‖ da 

adaptação cinematográfica, e sem considerar a polêmica da possível cópia, este 

trabalho pretende fazer uma breve análise de como o romance A sucessora ecoa 

no filme Rebecca, sem considerar o romance Rebecca, principalmente em 

relação à atmosfera gótica das duas obras, construída com elementos 

semelhantes e diferentes pelos dois autores. 

O filme Rebecca apresenta a história da chegada na propriedade de 

Manderly da nova esposa de Maxim de Winter, que não é nomeada, e como ela 

se relaciona com a presença/ausência da primeira mulher dele, Rebecca, já 

falecida. O mesmo acontece em A sucessora, que conta a chegada de Marina na 

mansão de seu marido Roberto Steen e a sua relação com a presença/ausência 

de Alice, sua primeira esposa, adorada por todos que a conheciam. Porém, 

enquanto no filme, Rebecca confirma-se como vilã, em oposição ao novo casal, 

no romance, a visão de Marina em relação a Alice não passava de perturbações 

psicológicas/imaginativas da própria Marina. 

É interessante perceber que algumas situações do romance foram 

desenvolvidas de forma diferente em Rebecca, como, por exemplo, a vontade de 

Marina encontrar alguma mácula no passado de Alice, a doença de Alice, a 

suspeita de gravidez, o quadro, a adoração da governanta, a beleza de Marina, o 

incêndio, entre outras. 

Dentre tantos possíveis diálogos entre as obras, a presença do gótico é 

marcante, principalmente considerando que a atmosfera gótica do romance 

também pode ser observada no filme, mas alguns dos elementos utilizados para 

construí-las são bastante diversos. Sobre o filme, pode-se observar a 

presença/ausência de Rebecca, a mansão de Manderly, a influência de outros 

personagens que conheceram Rebecca sobre a nova Sra. de Winter, a 

dificuldade de diálogo com o marido a respeito da falecida esposa, o 

comportamento da governanta, enfim, diversos elementos que vão construindo o  
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clima gótico1. Eles são semelhantes aos do romance, por isso, nesta análise o 

que vai ser central é o personagem Miguel, do romance, que não aparece no 

filme. Ele, primo de Marina, seu primeiro noivo e sua maior influência desde a 

infância, é o elemento-chave para perceber que o gótico do romance é diferente 

do gótico do filme. 

Antes de passar à análise propriamente dita, cabe apresentar algumas 

características do gótico literário ―original‖. Ele surgiu num contexto Iluminista do 

século XVIII, uma época de grande desenvolvimento científico, na qual 

interessava apenas o lado racional do sujeito. Neste contexto, a literatura deveria 

fazer uma exposição nítida entre os contrários – bom ou mau, sério ou cômico, 

elevado ou baixo –, uma racionalização com vistas à formação moral do leitor. Um 

romance, para ser tomado como uma obra séria, necessitaria desfazer-se ―de sua 

imagem de inverossimilhança para se colocar como avalista do realismo, 

colaborador da visão científica e mesmo como instrumento de conhecimento‖ 

(REUTER 1995: 11). O lado sombrio do indivíduo, relacionado à melancolia, era 

considerado pecaminoso, pois deixava o homem vulnerável e, por isso, precisava 

ser evitado. Alguém em estado melancólico volta-se para dentro de si mesmo, 

não reconhece a igualdade que as convenções sociais impõem. A Literatura 

Gótica surgiu, ―na terrível obscuridade que assombrou a racionalidade e a 

moralidade do século XVIII‖ (BOTTING 1996: 1), para representar, de forma 

positiva, ambientes melancólicos e, dessa forma, valorizar a subjetividade, já que 

o gênero descreve o funcionamento da mente e sua relação com o sobrenatural. 

Fred BOTTING, na obra Gothic (1996), diz que: 

 

 Através da apresentação do sobrenatural e de incidentes 

sensacionais e terríveis, imaginários ou não, o Gótico produziu 

efeitos emocionais em seus leitores ao invés de desenvolver uma 

resposta racional ou apropriadamente cultivada. Empolgando em 

vez de informar, congela o sangue, deleita seus desejos de 

superstição e alimenta apetites não-cultivados por eventos 

maravilhosos e estranhos, em vez de instruir os leitores com 

lições morais que inculcam atitudes decentes e de bom gosto para 

literatura e vida. Ao transgredir os limites da realidade e da  

                                                           
1
 Elementos analisados nos outros trabalhos que faziam parte da mesma sessão coordenada, 
―Hitchcock e o gótico‖. 
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possibilidade, também desafia a razão através da grande 

indulgência em idéias irreais e vôos imaginativos. (BOTTING 

1996: 6) 

 

Este gótico utiliza-se de espaços e tempos que não pertencem à 

contemporaneidade do século XVIII. Os romances se situam em regiões 

inóspitas, em construções medievais, para que o público, afeito ao realismo, não 

se sentisse atingido e aceitasse os elementos não-realistas da história. Dessa 

forma, era apresentado um embate entre duas racionalidades, a pré-moderna/pré-

científica, que aceita a subjetividade, e a moderna, objetivamente racional. 

É este embate que o personagem Miguel traz ao romance. Ele representa, 

além de uma racionalidade pré-moderna, o papel da literatura e, neste contexto, 

da perigosa imaginação que tanto encanta Marina. Miguel, que se auto-intitula um 

―anacronismo vivo‖, não se adapta ao mundo moderno, racional, algo que é 

percebido já em sua apresentação, no capítulo II: ―Miguel era feio, com uma 

seriedade de velho e com rugas prematuras na testa ampla. Falava sem cessar 

[...] Tratava principalmente de coisas literárias e abstratas‖ (NABUCO 1985: 26). 

Foi ele que apresentou a literatura para Marina e incentivou o gosto da prima pela 

leitura, presenteando-a sempre com livros, os quais ela leva para sua nova casa, 

e que marcam seu espaço em meio a todo o resto das coisas que pertenciam a 

Alice e que foram mantidas na decoração: ―a pequena biblioteca gravaria na sua 

nova salinha alguma coisa de sua personalidade‖ (NABUCO 1985: 28). 

Marina, ao fantasiar a respeito de Alice, chegando inclusive a imaginar 

conversas entre ela e o quadro da primeira esposa de Roberto, demonstra que a 

influência de Miguel via literatura contribui para esta criação não-realista de sua 

mente. 

Outra passagem interessante do romance é quando Miguel comenta com 

Marina sobre um colega de trabalho, perfeitamente adaptado ao mundo objetivo, 

prático, racional:  

Improdutiva é uma das palavras dele. Essa e todas as palavras 
práticas, que eu quase não ouvia em criança – competência, 
eficiência, sistema. Eu ouvia, eram as nossas, que hoje estão 
desaparecendo – vibração, lirismo, melancolia (NABUCO 1985: 
146). 
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Melancolia, o ponto de partida da literatura gótica, aliás, é usada outras 

vezes fazendo referência a Miguel, por exemplo, ―Miguel mirava-se 

melancolicamente no grande espelho do patamar‖ (NABUCO 1985: 49). Isso 

reforça a posição dele como pré-racional, em oposição a Roberto, que é o 

sensato, o que não hesita, o racional, o saudável. 

Marina, que foi noiva de Miguel, opta por Roberto. Assim, ela deixa de lado 

a imaginação fora do controle, que prejudicaria o desenvolvimento ―correto‖ do 

indivíduo, para finalmente adaptar-se a novos valores. A polaridade entre os dois 

personagens, Miguel e Roberto, o melancólico e o saudável, e a escolha de 

Marina pelo segundo, e, com isso, por deixar os devaneios literários de lado e 

adaptar-se à vida prática, é bem representada pela carta que Miguel envia à 

prima no último capítulo do romance, na qual conta que largou o emprego no 

jornal e a cidade grande para se refugiar no campo: 

Imagine que me refugiei [...] longe do mundo, ao qual não 
consegui adaptar-me. Talvez ressurja um dia, quando já souber 
dominar minha imaginação, e minhas emoções [...] Caminhamos 
em direções opostas, eu para o pessimismo, você para o 
otimismo. A mim, o sofrimento transformou. A você, a felicidade 
revelou sua verdadeira personalidade (NABUCO 1985: 262). 

 

Dessa forma, percebe-se que, no romance, com seu final racional-

moralizante, o melancólico Miguel influenciava Marina de forma negativa, e é 

Roberto que abre seus olhos para a realidade objetiva e permite o ―final feliz‖. 
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A viagem em Cecília Meireles: aventuras líricas através 
da crônica 

 

 
Karla Renata Mendes 

 
A arte de viajar é uma arte de 
admirar, uma arte de amar. 

(Cecília Meireles) 
   

 
O escritor Mário de Andrade define a crônica da seguinte maneira: ―Crônica 

não é artigo, nem ficção. Dentro da prosa é a libertação da rigidez do gênero.‖ 

(apud LOPEZ, 1992: 170) As palavras de Mário evocam aquilo que parece ser a 

essência da crônica – um gênero multifacetado, que comporta em si uma 

miscelânea de características, que abarca uma variedade de outros gêneros. 

Exatamente por estar liberto ―da rigidez do gênero‖, o texto da crônica pode 

desdobrar-se e apresentar-se ao leitor sob várias formas. Muitas vezes o que 

predomina são imagens do presente, o tempo ―atualizado‖ pelo autor na 

observação da cidade, das pessoas ou dos fatos; em outros momentos a crônica 

pode adquirir ares de texto memorialístico, isso porque o cronista resgata 

imagens do passado.  

Ainda observam-se crônicas com uma maior carga lírica, o que Massaud 

Moisés define como ―crônica-poema‖, outras que defendem um ponto de vista, 

argumentando com o leitor, o que seria a ―crônica-argumentativa‖. (cf. MOISÉS, 

1979, p: 50) Enfim, entre tantas nomenclaturas e tipologias, a afirmação 

marioandradiana é reforçada, pois, dentre os gêneros em prosa, a crônica talvez 

seja um dos que permitem maior liberdade ao escritor. É neste espaço que o 

cronista reorganiza os gêneros, podendo criar algo novo. 

No tocante à crônica de Cecília Meireles, percebe-se que a escritora usou 

esse veículo literário e de comunicação sob os mais variados prismas. Cecília 

escreveu textos que correspondiam exatamente à imagem de crônica 

popularizada: aquela que trata de assuntos corriqueiros, do cotidiano da cidade. 

Em muitos outros, aborda temas da educação, transformando a crônica num 

espaço de debate político e social. E ainda observa-se uma terceira vertente na
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 obra em prosa ceciliana, que são as chamadas crônicas de viagem, relatos da 

autora, publicados em jornais da época, comentando suas visitas aos mais 

diferentes lugares do mundo.  

O presente trabalho contempla essas crônicas agrupadas sob o signo da 

viagem. Tais textos não perdem suas características primordiais de crônica, pois 

são curtos (apesar de estenderem-se mais do que o habitual para os padrões 

atuais), destinavam-se à publicação em jornais e são localizados temporalmente. 

Mas, observa-se também que tais relatos reinventam a matéria da crônica, pois 

tratam-se de textos especialmente articulados para levar até o leitor as 

impressões das viagens de Cecília Meireles. Compartilhando seus itinerários, a 

cronista não se limitava, à maneira de um guia turístico, a fazer descrições dos 

lugares ou das visitas que realizava, mas, como afirma Marcos Antonio Moraes, 

criava crônicas 

 
que fornecem com grande força expressiva, o resultado da 
contemplação dos caminhos que ela [Cecília] percorreu, 
observando lugares e pessoas. Diante de uma paisagem, de um 
objeto de museu, de um local onde morou há muito tempo certa 
personalidade, não lhe basta a descrição de aspectos exteriores, 
a aparência. Para isso bastaria o guia turístico, sempre tão bem 
informado e pragmático em sua meia hora de explicação. A 
cronista tem necessidade de ‗sentir‘. (...) Diante de um objeto, 
procura estabelecer uma ―comunicação sentimental‖, apurando a 
audição e o olhar. (MORAES, 2006: 16-17) 

 

Assim, os relatos cecilianos configuram-se como uma terceira via dentro da 

crônica. Primeiro porque se apropriam das características do gênero e estendem 

seus domínios até a literatura de viagens, segundo porque não se tratam apenas 

de uma narração ou descrição de perambulações turísticas, mas desnudam um 

olhar incansável na busca de uma observação diferenciada, na tentativa de levar 

até o leitor essa ―comunicação sentimental‖ com a realidade circundante.  

Muito mais do que retratarem as impressões da escritora ao longo de suas 

incursões por regiões da Europa, Estados Unidos, México, Israel, Índia, seus 

textos revelam uma autora que consegue ir além da mera descrição de lugares e 

pessoas. As reflexões cecilianas mostram toda a riqueza do contato com o novo 

vivido a cada viagem. Como afirma Alfredo Bosi, ―vale a pena viajar com Cecília. 

Ela viu, como poucos em nosso corpus poético, cidades e paisagens, cenas de 
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rua ou simples instantâneos, com um frescor de impressões e um raro 

discernimento antropológico na percepção de outras culturas.‖ (BOSI 2007: 20)1 

A percepção antropológica da autora, como destaca Bosi, traduz-se em 

seus relatos de viagem e assegura muito da essência desse tipo de narrativa. É 

sabido que tais relatos, como afirma Tzevtan Todorov, ―existem desde sempre... 

ou pelo menos desde Heródoto‖ (TODOROV 1999: 22), isso porque as narrativas 

de expedições marítimas, conquistas de territórios, desbravamento de terras 

desconhecidas, contato com outros povos e culturas, fossem ficcionais ou reais, 

sempre fizeram parte de nossa cultura. O que se observa, no entanto, é que esse 

tipo de texto passou por inúmeras transformações ao longo do tempo.  

Como atesta Sandra Nitrini, até o século XVI, a narrativa de viagem tinha o 

caráter de descoberta e aventura, nela o mundo exterior e seu (re) conhecimento 

seriam o alvo principal, fator substituído a partir de então pela ―narrativa de uma 

experiência, que colocaria o viajante no centro de suas preocupações. (...) seu 

propósito não é mais apresentar um universo mais ou menos novo e 

desconhecido, mas o de dar conta dos ecos deste universo na individualidade que 

viaja e observa.‖ (NITRINI 1998: 51-2) Assim, a partir dos séculos XIX e XX, a 

narrativa de viagem não se vê mais atrelada somente à historiografia e à 

cosmografia, mas pode desenvolver-se paralelamente à literatura, ao diário intimo 

ou à própria ficcionalização dos fatos. Dessa forma, como afirma Nitrini, das  

 
viagens de descoberta, de exploração e de aventura que tiveram 
suas repercussões num determinado perfil do gênero literatura de 
viagem, passou-se para a viagem centrada numa experiência 
individual do sujeito viajante, o que dará lugar a uma poética de 
impressões subjetivas e evocações, explicada, entre outras 
coisas, pela facilidade de transporte e comunicações (...)‖ (idem, 
ibidem)  

 

É possível perceber que a experiência de viagem relatada por Cecília é 

pautada pela individualidade, por uma visão particular de cada lugar que visitava. 

Sua percepção, sempre amalgamada por um tom mais poético e lírico, fez com 

que suas crônicas se transformassem em verdadeiros poemas em prosa. Textos 

                                                           
1
  BOSI, Alfredo. ―Em torno da poesia de Cecília Meireles‖. In: GOUVÊA, Leila V.B. (org.) Ensaios 

sobre Cecília Meireles. São Paulo: Humanitas; Fapesp, 2007. 
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em que um ―eu-lírico‖ em deambulações por determinados lugares se propõe a 

registrar as ―impressões subjetivas‖ de que fala Nitrini, as sensações e emoções 

despertadas em cada lugar, o que lhe agrada ou desagrada, o que lhe emociona 

ou choca, num exercício de revelar a si mesma enquanto revela ao leitor o ―outro‖, 

o novo ou desconhecido.  

Ao mesmo tempo em que apreendem pessoas, paisagens, monumentos, 

fatos, as viagens cecilianas são uma motivação para o surgimento de reflexões 

mais profundas, como a própria existência, a passagem do tempo, a efemeridade 

de tudo. Além de buscar o encontro com outras culturas, outros povos e lugares, 

o viajante busca também o encontro consigo mesmo quando reflete sobre suas 

próprias inquietações. Para Octavio Ianni, essa é uma das características da 

viagem:  

a viagem pode ser uma longa faina destinada a desenvolver o eu. 
As inquietações, descobertas e frustrações podem agilizar as 
potencialidades daquele que caminha, busca ou foge. Ao longo da 
travessia, não somente encontra-se, mas reencontra-se, já que se 
descobre mesmo e diferente, idêntico e transfigurado. (IANNI 
2000: 26)      

 
 
Uma das configurações mais recorrentes da viagem é observá-la sob esse 

viés da procura e do encontro. O viajante seria aquele que parte em busca de 

novas e diferentes experiências, e é exatamente do contato com o novo, com o 

―outro‖, que retorna transformado, reconfigurando sua visão de mundo e a forma 

como olha para si mesmo e para as pessoas à sua volta. Assim, como atesta 

Maria Alzira Seixo, ―a viagem configura uma busca do sentido, que passa pela 

análise do percurso do sujeito no mundo, dos materiais de que vai munido para 

esse percurso, entre os quais se situa a dimensão do outro, simultaneamente 

alimento e elemento metamorfoseador.‖ (SEIXO 1998: 33)  

O viajante, quando retorna, já não é o mesmo que partiu. Talvez esse seja 

o princípio básico da viagem, e essa metamorfose só é possível porque aquele 

que viaja abre-se para o contato com diferentes culturas, mas principalmente 

abre-se para novas experiências humanas. Essa dimensão da viagem é 

amplamente explorada nas crônicas cecilianas. Muito mais do que deter-se em 

pontos turísticos ou paisagens atrativas, a escritora buscava também o contato 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

MENDES 2012 
100 

com ―sujeitos‖, buscava observar ecos da dimensão humana (do presente e do 

passado) em monumentos, parques, museus, hotéis, restaurantes, aeroportos. É 

isso que afirma quando confessa em uma de suas crônicas: ―Deseja-se paisagem 

humana.‖ (MEIRELES 1999: 197) Tal era a busca empreendida por Cecília 

Meireles ao longo de suas inúmeras viagens, e tal era também a essência 

transmitida ao longo de suas crônicas, talvez advindo daí muito do caráter poético 

de seus textos.  

Pode-se dizer que os relatos de viagem cecilianos configuram a incansável 

procura da escritora por ―almas‖ (como ela mesma afirma em algumas crônicas), 

ou seja, transmitem ao leitor as relações muito particulares que Cecília 

estabelecia com cada lugar que visitava, cada situação que vivia ou com cada 

pessoa que conhecia. Ao mesmo tempo, acompanhar as crônicas da autora é 

construir um aprendizado sobre culturas das mais distintas, é conhecer a história 

política, econômica e social de lugares tão diferentes como a Índia ou Israel da 

década de 50.  

Assim, pode-se afirmar que Cecília Meireles pratica em seus textos aquilo 

que para Todorov seria a base do relato de viagem, já que a denominação 

designaria ―relato, isto é, narração pessoal e não descrição objetiva, mas também 

viagem, um marco, portanto, e circunstâncias exteriores ao sujeito. Se só um dos 

dois ingredientes figurar, deixamos o gênero em questão para passarmos a um 

outro‖ (TODOROV, 1999: 20-1) Ou seja, o relato de viagem só existe quando 

mescla a narração pessoal, a percepção subjetiva, e uma necessidade de 

experiências que fogem da introspectividade e estabelece relações com o que lhe 

é exterior. É alcançando essas duas dimensões – interior e exterior – que um 

relato de viagem, por exemplo, ganha também o caráter de uma manifestação 

literária. Sobrepuja a efemeridade ao traduzir a visão pessoal de seu autor, sem 

encerrar-se em visões restritivas, mas antes, abrindo-se para apreender o mundo 

em suas inúmeras dimensões.  

Na crônica ―Madrugada no ar‖, presente no primeiro volume de crônicas de 

viagem de Cecília Meireles, a autora consagra uma definição de viajar que reflete 

o que era para ela a essência de tal ato: 
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Porque viajar é ir mirando o caminho, vivendo-o em toda a sua 
extensão e, se possível, em toda a sua profundidade, também. É 
entregar-se à emoção que cada pequena coisa contém ou suscita. 
É expor-se a todas as experiências e todos os riscos, não só de 
ordem física, mas, sobretudo, de ordem espiritual. Viajar é outra 
forma de meditar. (MEIRELES 1998: 269)  

  

 A presente afirmação traduz muito sobre o posicionamento de Cecília 

enquanto viajante. Percebe-se que, para ela, o ato de deslocar-se não exigia 

somente um esforço físico, boa vontade ou disposição, mas demandava um 

comprometimento ―espiritual‖. É preciso que aquele que viaja esteja atento para 

perceber cada detalhe do caminho, só assim poderá viver plenamente todas as 

surpresas, emoções, reflexões, que a cada instante podem surgir. Além do mais, 

a cronista destaca que viajar é expor-se a ―experiências‖ e ―riscos‖ principalmente 

de ―ordem espiritual‖. Isso se explica, se recorrermos ao conceito clássico de 

viagem, no qual a ―deambulação física reflecte uma errância introspectiva, uma 

busca de si próprio, do Outro e do Conhecimento. A viagem revela-se, então, 

como contexto, tela de fundo de uma exploração intra- e interpessoal, tal como do 

mundo.‖ (CARVALHO, 1997: 337) E nesta ―exploração‖, o viajante expõe sua 

consciência, visões de mundo e julgamentos, daí ser a viagem uma experiência 

de ―risco‖, perigosa, já que suscita um sem-número de reflexões as quais não se 

pode prever. Cecília salienta que, quando se desfruta a viagem em seus prazeres 

físicos, mas também em sua plenitude espiritual, descobre-se que ―viajar é outra 

forma de meditar‖.  

Destaca-se aqui o termo ―meditar‖, como uma palavra que se adapta 

perfeitamente ao sentido de viagem ceciliano, pois para a cronista, o sentido de 

viagem é formado da junção de dois pólos: o físico e o espiritual. O primeiro diz 

respeito à viagem concreta, aos seus elementos reais; já o segundo corresponde 

ao aprendizado reflexivo, meditativo que o viajante deveria empreender. Quando 

apenas o dado referencial se sobressai, e os resultados das viagens não são 

mais do que fotografias, compras e informações funcionais, Cecília considera que 

não se trata da ação de um ―viajante‖, mas sim de um ―turista‖, como evidenciado 

no seguinte fragmento: ―Os turistas dirão muitas coisas: lugares, preços, estações 

de metrô. Os turistas sabem coisas práticas. Os outros sabem que onde as 
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informações acabam é que a vida começa. E a vida é que vale a pena.‖2 

(MEIRELES, 1998:  284-85) [grifo nosso]  

No trecho em questão, assim como em muitos momentos de outras 

crônicas, Cecília fará essa distinção entre o turista e o viajante. O primeiro 

aparece como aquele que ―já está feliz em sua casa, com fotografias por todos os 

lados, listas de preços, pechinchas dos quatro cantos da terra.‖ Enquanto o 

viajante ―apenas inclina a cabeça nas mãos, na sua janela, para entender dentro 

de si o que é sonho e o que é verdade.‖3 (MEIRELES, 1999: 101) O turista pode 

ser entendido como alguém que valoriza o ato de viajar apenas em seus aspectos 

superficiais. Ele é muito prático, objetivo, concatenando seus esforços em 

desfrutar os prazeres ―físicos‖ da viagem, sejam os souvenirs, as fotografias, as 

informações dos guias, o conforto do hotel, as compras e pechinchas. Já o 

aprendizado dos ―outros‖, dos viajantes, dispensa o excesso de informações, quer 

―morar em cada coisa, descer à origem de tudo, amar loucamente cada aspecto 

do caminho.‖ (idem,ibidem) O viajante quer observar as coisas ao seu redor 

visando compreender melhor o mundo a sua volta. Quer aprimorar seus 

conhecimentos, enriquecer-se espiritualmente, entendendo mais sobre si mesmo. 

Para viajantes como Cecília, deslocar-se espacialmente é uma oportunidade de 

contato com outros povos e culturas, e uma oportunidade de contemplação e 

auto- reflexão.  

Quando se percebe a concepção de viagem ceciliana e a suposta ―missão‖ 

do viajante, entende-se melhor sob qual perspectiva Cecília constrói seus relatos 

de viagem. Neles, a autora não menospreza o dado concreto ou real, pois 

encontram-se muitos textos nos quais comenta seus passeios a pontos turísticos, 

elogia (ou critica) hotéis, divide com o leitor o prazer de conhecer um bom 

restaurante ou comprar algo desejado. No entanto, percebe-se que diante de uma 

paisagem, um museu, um monumento, um jardim, seu olhar nunca se deterá 

apenas nos aspectos objetivos, superficiais ou muito evidentes. Cecília procura ir 

além do visível, perscrutando atrativos recônditos, notando belezas e encantos 

ignorados por olhos mais desatentos. Obviamente, almeja-se também transmitir 

ao leitor o aprendizado íntimo, a reflexão e o aprimoramento humano que  

                                                           
2
 Crônica ―Perguntas em Paris‖, vol.1 

3
 Crônica ―Roma, turistas e viajantes‖, vol. 2   
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resultaram da viagem. Dessa forma, as crônicas de viagem cecilianas, e aqui se 

incluem as com destino a Portugal, colocam em movimento tanto a viagem ―física‖ 

quanto a ―espiritual‖. Em algumas delas se notará um tratamento por vezes mais 

objetivo, com uma abordagem que se prende à constatação do momento 

presente, enquanto que, em outros, constata-se que Cecília não se limita ao  

momento presente, mas faz incursões pela história, pelo passado, por outras 

épocas e vidas, com as quais também muito se pode aprender. 

A possível dualidade de percepções presente na crônica ceciliana legitima 

teorias como a de Todorov, que afirma existirem ―vários tipos de viagem, ou talvez 

várias categorias que permitem caracterizar as viagens particulares. A oposição 

mais comum, e que se impõe primeiramente, é a dos planos espiritual e material, 

ou, se preferirmos, do interior e do exterior.‖ (TODOROV, 1999: 15) [grifos 

nossos] O conceito formulado por Todorov distingue num primeiro plano a 

impossibilidade de restringir a viagem a uma definição categórica. Isso se explica 

se atentarmos para o fato de que essa experiência é pautada pela individualidade 

do sujeito viajante, o qual pode apresentar vários níveis de percepção, 

aproveitamento ou mesmo aprendizado. Dentre os diferentes tipos de viagem, 

Todorov destaca duas categorias que refletem a ―oposição mais comum‖: a 

viagem material ou exterior e a espiritual ou interior. O autor entende que a 

primeira categoria privilegia a aventura real, a experiência concreta, enquanto a 

segunda apropria-se do estímulo material, exterior, como uma possibilidade de 

edificação do espírito. Como exemplo, o autor cita a jornada empreendida pelos 

cavaleiros da Távola Redonda em busca do Santo Graal, que, muito mais do que 

um deslocamento e uma procura objetiva, era na verdade um encontro com o 

mítico, uma busca espiritual. A distinção evidenciada por Todorov aplica-se às 

crônicas portuguesas cecilianas.  

Dessa forma, veremos textos em que a viagem real desencadeou uma 

viagem espiritual, e ainda que a experiência física seja limitada, a reflexão 

espiritual é infinita. É assim, por exemplo, que a visita à casa em que nasceu o 

poeta Tomás Antônio Gonzaga, na região do Porto, é apenas o ponto de partida 

para uma meditação mais profunda sobre as incertezas do destino humano ou a 
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imortalidade alcançada pela arte. Tais crônicas possibilitam uma reflexão sobre o 

tempo, um retorno ao passado, e a tentativa de observar Portugal, sua história e  

seus personagens sob um viés mais lírico e subjetivo. Por outro lado, alguns 

textos propõem um retrato do tempo presente, das impressões de um viajante 

moderno, exposto às mais diferentes situações, refletindo sobre a exigência de 

vacinação, ou avaliando criticamente o turismo de seu país em comparação com 

o da Europa.  

Atente-se ainda para o fato de que, como o próprio Todorov evidencia, ―se 

as categorias do material e do espiritual se opõem, não é de modo algum no 

sentido de que as duas sejam incompatíveis, ou os relatos sejam exclusivamente 

de uma espécie ou de outra.‖ (TODOROV 1999: 15) Dessa forma, as crônicas 

cecilianas não são inseridas em classificações herméticas, pois se detecta que há 

subjetividade em relatos que pretendem ser mais objetivos, assim como existem 

momentos críticos ou mesmo ironia em textos que tendem a ser mais líricos. As 

diferentes categorias desses relatos proporcionam ao leitor perceber que, na 

múltipla Cecília Meireles, podem coexistir em harmonia a viajante lírica e a 

cronista sagaz, duas facetas que se interpenetram na tentativa de melhor 

compreender Portugal em todos os seus caminhos e nuances.  
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Augusto de Campos: Tradutor de Edward Estlin 
Cummings 

 

 

Luciane Alves Ferreira Mendes 

 

Problematizando o lugar de Augusto de Campos como tradutor 

 

Augusto de Campos é um nome inequívoco na história da poesia de 

vanguarda e contemporânea brasileira. Lugar este que conquistou não apenas 

por sua produção como poeta, mas também como tradutor de poesia. Tendo 

traduzido poetas como Cummings, Hopkins, Rilke, Rimbaud, Donne, Dickinson, 

Byron, Keats, Pound, entre inúmeros outros, seu trabalho não apenas contribuiria 

decisivamente para a recepção desses poetas no Brasil, como também teria 

imenso impacto na formação das gerações de tradutores posteriores a sua.  

Se levarmos em consideração que seu primeiro livro de poemas foi 

publicado em 1951 (O rei menos o reino) e sua primeira antologia de poemas 

traduzidos foi publicada em 1960 (10 poemas de E. E. Cummings), ou seja, que 

este poeta-crítico-tradutor está em atividade a mais de meio século, seria natural 

esperar que sua obra já tivesse sido objeto de inúmeros estudos. No entanto, um 

levantamento de sua fortuna crítica mostra que há um descompasso entre o 

estudo de sua obra poética, que já mereceu vários estudos acadêmicos, e o de 

sua obra tradutória, que, apesar de muito elogiada e comentada, ainda não foi 

objeto de estudos críticos de maior fôlego. 

Não que sua obra tradutória não tenha tido repercussão e destaque na 

crítica literária. Ao contrário, uma busca preliminar nos principais suplementos 

literários de jornais brasileiros, como, por exemplo, a Folha de São Paulo 

(www.acervo.folha.com.br), mostra-nos o quão frequentemente sua obra 

tradutória vem sendo comentada já desde os anos 60. Há, no entanto, um 

problema: uma leitura mais atenta das resenhas de suas antologias mostra que 
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as discussões avançam pouco na análise de suas traduções, indo raramente 

além do discurso elogioso e da reiteração de características gerais já bem 

conhecidas de seu trabalho e a consulta ao acervo bibliográfico das maiores 

bibliotecas brasileiras em busca de livros, teses e dissertações que aprofundem o 

estudo de suas traduções gera um número surpreendentemente mais discreto de 

resultados. 

Se levarmos em conta essa situação problema – que nos coloca diante da 

constatação surpreendente de que a obra tradutória de Augusto de Campos ainda 

é praticamente inexplorada – somando-se a ela um tipo de visada crítica de 

tradução menos preocupada com um inventário de diferenças entre tradução e 

original –  nos moldes da crítica jornalística contemporânea – e mais preocupada 

em discutir o significado dessas diferenças – nos termos do que propõe o teórico 

francês Antoine Berman (1995), retomado por Cardozo (2009) –, fica claro o 

quanto se faz necessário construir um outro olhar crítico sobre sua obra: um olhar 

capaz de apreender a obra tradutória de Augusto de Campos para além do elogio 

de seu virtuosismo tradutório e mais centrado em sua dimensão crítica.  

Este trabalho, tendo sido desenvolvido como projeto de iniciação científica 

com o apoio do CNPq, não pretende sanar esse problema, já que se trata de uma 

questão complexa, que envolve não apenas as especificidades da obra desse 

poeta-crítico-tradutor, mas também uma tradição crítica – amplamente 

estabelecida no Brasil, tanto na grande mídia quanto na academia – que funda 

um olhar específico sobre esse objeto chamado tradução. No entanto, este 

trabalho pode contribuir com a pesquisa sobre a obra tradutória de Augusto de 

Campos, bem como com sua crítica, na medida em que, ao estudar seus 

processos de edição e antologização, gera subsídios para uma crítica mais 

informada, consistente e capaz de apreender os movimentos críticos do tradutor 

já no momento de seleção dos poemas a serem traduzidos. 

  

O método da pesquisa 

 

A fim de conhecermos a dimensão da obra que é o ponto de partida de 

nossa pesquisa, realizamos uma pesquisa nos acervos das Bibliotecas Nacionais, 
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disponíveis online, com o intuito de catalogar as diferentes edições das traduções 

de Augusto de Campos da obra de Cummings publicadas no Brasil. 

Consideramos ser relevante também um levantamento das diferentes edições das  

obras de Cummings, bem como as traduções realizadas mundo afora, uma 

vez que nos ajudaria a ter uma noção da extensão da obra do poeta e de sua 

recepção. Os resultados obtidos representam um quadro bastante amplo, ainda 

que não exaustivo, das edições dessas traduções, uma vez que a metodologia 

adotada para a coleta desses dados, restrita à pesquisa online, deparou-se com 

uma série de dificuldades, como o acesso restrito às bibliotecas fonte, acervo não 

catalogado de forma completa e a inexistência nesses acervos das obras 

publicadas recentemente.  

Após catalogarmos os dados obtidos em uma base de referência, voltamos 

nossa atenção mais uma vez à obra tradutória de Augusto de Campos, para 

verificarmos os comentários que o próprio tradutor faz acerca de seu trabalho. Em 

prefácio à tradução de 20 poemas de E. E. Cummings (1960) Augusto de Campos 

afirma que teve acesso às traduções alemã e italiana, além de citar a tradução 

francesa que seria lançada no mesmo ano da publicação dos 10 poemas. A 

tradução alemã citada por Augusto de Campos trata-se da primeira tradução de 

poemas de Cummings para a língua alemã na obra Gedichte (1958), traduzidos 

por Eva Hesse.  A tradução italiana refere-se à obra Poesie Scelte (1958) de 

Salvatore Quasimodo que, assim como a tradução para alemão já citada, figura 

como a primeira tradução de poemas de Cummings para a língua italiana. Da 

mesma forma, a primeira tradução para a língua francesa de poemas do poeta 

norte-americano citada por Augusto de Campos trata-se da obra En traduction, 23 

poémes choisis (1960), tradução de D. Jon Grossman.  

 

Ilustrando alguns resultados 

 

O levantamento resultou, primeiramente, na construção de uma base de 

referência - que mapeia a recepção via tradução da obra do poeta norte-

americano mundo afora -, constituída por 135 traduções publicadas entre 1950 e 

2011, em 25 países e em 22 línguas. Esse corpus, significativo, porém não 
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exaustivo, além de servir como base de referência para as traduções do poeta 

norte-americano, ainda auxilia na compreensão do lugar que Augusto de Campos 

ocupa no cenário mundial de traduções de tal poeta.  

Tendo em vista que esse corpus possibilita diversas formas de cruzamento 

de dados, que podem levantar um número imenso de hipóteses a partir do 

panorama da tradução de Cummings pelo mundo desde sua primeira tradução 

em 1954 até os dias atuais, concentramo-nos em hipóteses que pudessem 

evidenciar o lugar que o tradutor brasileiro ocupa neste panorama, seguindo o 

escopo inicial deste trabalho. Para vias de ilustração, elaboramos alguns gráficos 

que resultam da análise quantitativa desses dados, que discutiremos a seguir, na 

medida em que esses gráficos fundamentam o conjunto de três hipóteses que 

levantamos ao longo da pesquisa, relacionadas a Augusto de Campos tradutor de 

E. E. Cummings: 

           O primeiro conjunto de hipóteses diz respeito à dinâmica de recepção da 

obra de Cummings em geral. A partir da análise do volume das traduções 

publicadas mundo afora, organizamos os gráficos de traduções por país, 

traduções por idioma e traduções por década. Analisando os gráficos de 

traduções por país notamos que o Brasil figura entre os principais países de 

tradução de Cummings. Os gráficos de traduções por idioma nos mostram que o 

português brasileiro ambém é um dos principais idiomas em que se traduziu a 

obra do poeta norte-americano. Nos gráficos de traduções por década, 

percebemos o aumento significativo no volume de traduções da obra do poeta 

norte-americano publicadas mundo afora, tanto na década de 60 quanto na 

primeira década dos anos 2000. A partir da análise deste último conjunto de 

gráficos, levantamos as hipóteses de que o primeiro aumento estaria ligado ao 

impacto do paideuma poundiano sobre a cena de poesia e da tradução de poesia 

a partir da década de 50 e de que o segundo aumento estaria associado ao 

provável impacto do lançamento da primeira edição completa dos poemas de 

Cummings em 1994, em comemoração ao centenário de seu nascimento. 1 

 

 

                                                           
1 No caso específico da relação de Augusto de Campos com o centenário do poeta cf. ―E. E. 
Cummings, sempre jovem‖. In: Poem(a)s, 2011. 
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O segundo conjunto de hipóteses refere-se à discussão do lugar das 

traduções de Augusto de Campos nessa dinâmica geral de recepção de 

Cummings. Tendo em vista que o poeta-crítico-tradutor brasileiro publicou sua 

primeira antologia de traduções de Cummings em 1960 - sendo esta a quarta 

tradução publicada no mundo da obra do poeta norte-americano - e que outras 

quatro edições com novas traduções foram publicadas em 1979, 1986, 1999 e em 

2011 percebemos o lugar importante que Augusto de Campos ocupa tanto na 

recepção de Cummings no Brasil quanto no quadro geral de recepção mundial do 

poeta norte-americano. No gráfico a seguir os pontos em vermelho localizam o 
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lugar de Augusto de Campos em relação à recepção da obra de Cummings no 

mundo: 

  

 

 

O terceiro conjunto de hipóteses refere-se à seleção de poemas traduzidos 

por Campos, ou seja, ao recorte crítico efetuado pelo tradutor. Sendo a obra de 

Cummings composta por 13 publicações somando mais de 900 poemas2, o 

recorte de Augusto de Campos é significativo, pois nos possibilita levantar duas 

novas hipóteses. A primeira relaciona-se ao recorte das três primeiras 

publicações, em que se evidencia a preferência do tradutor por um recorte crítico 

próximo à estética concretista, já que o volume de poemas pertence às obras 

                                                           
2 cf. Complete Poems.1994. 
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denominadas pela crítica como mais experimentais e próximas ao cubismo. A 

segunda hipótese relaciona-se ao recorte efetuado nas duas últimas edições, em 

que podemos perceber uma  visada mais preocupada em mostrar outras faces de 

Cummings, presentes também nas primeiras obras compiladas no Complete 

Poems em 1994. 3 

 

 

 

Partindo-se do princípio de que o recorte crítico efetuado pela seleção dos 

poemas traduzidos é significativo, havendo, nesse caso, uma relação relevante 

entre os três conjuntos de hipóteses levantadas, optamos por aprofundar nossa 

discussão a partir do terceiro conjunto de hipóteses.  

Tendo em vista, especialmente, que as primeiras traduções do poeta norte-

americano são publicadas em livro em 1960, isso torna o tradutor brasileiro um 

dos primeiros a traduzir a obra poética de Cummings no mundo. Como o número  

                                                           
3 Augusto de Campos faz uma divisão diferente do recorte crítico das obras de Cummings em 
seus índices: ele menciona a obra XLI POEMS (1925) que não figura em nossos gráficos. Para 
fins de padronização adotamos a divisão das obras a partir da compilação do Complete Poems 
onde a obra XLI POEMS não aparece por se tratar de uma seleção de poemas das duas primeiras 
obras de Cummings – Tulips & Chimneys (1923) e & AND de 1925. Os poemas que Augusto 
seleciona constam no índice da obra Tulips & Chimneys. 
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de tradutores é expressivo (pelo menos 55 tradutores no mundo todo), 

resolvemos dividi-los em dois grupos: aos tradutores das três primeiras décadas 

de tradução (1950, 1960 e 1970) chamamos de tradutores precursores, aos 

tradutores das décadas seguintes (1980, 1990, 2000) chamamos de segunda 

geração de tradutores. Desses tradutores precursores notamos que apenas 

Augusto de Campos continuou a traduzir Cummings nas décadas seguintes, 

fazendo parte, assim, tanto da primeira quanto da segunda geração de tradutores. 

4  

Levando em consideração que Augusto de Campos traduziu Cummings em 

dois momentos distintos da nossa pesquisa, partimos para uma análise mais 

detalhada das obras do poeta norte-americano quanto à sua recepção pela crítica 

e quanto à seleção feita por Augusto de Campos nesses dois momentos, em suas 

cinco publicações. O gráfico de ―Traduções de Campos por obra” ilustra bem esse 

recorte. Podemos perceber que, num primeiro momento, o tradutor optou por um 

recorte crítico mais próximo à estética concretista, selecionando um número 

expressivo de poemas de obras de Cummings recebidas pela crítica como sendo 

mais vanguardistas, experimentais, ligadas ao cubismo e ao imagismo vigente no 

começo do século XX.  

As obras No thanks e 1x1 (one times one) são vistas pela crítica a partir do 

viés mencionado e delas temos o maior conjunto de poemas: 8 poemas dos 20 

traduzidos até 1979 foram selecionados dessas obras. Vale lembrar que a adesão 

a tal viés crítico da obra de Cummings aparece, na obra de Augusto de Campos, 

muito antes da primeira publicação das traduções de seus poemas em livro, uma 

vez que já figuram nos vários ensaios que constituem a obra Teoria da Poesia 

Concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. Nessa publicação o poeta norte 

americano aparece – juntamente com Mallarmé, Pound e Joyce – como um dos 

eixos radiais do movimento da poesia concreta brasileira, especialmente pelo uso 

que faz da palavra, desintegrando-a no espaço e tornando esse espaço um dos 

constituintes do poema. O lugar que Cummings ocupa dentro desse movimento, 

criado pelos irmãos Campos juntamente com Décio Pignatari, é evidenciado no 

                                                           
4 Cf. ―Gráfico geral‖ 
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prefácio da primeira edição do livro 10 poemas de E. E. Cummings5, em que 

temos a explicitação do recorte crítico que Augusto de Campos se propõe a fazer  

deste poeta, apresentando um Cummings descendente direto de Mallarmé6: ―de 

Mallarmé a Cummings, o caminho a percorrer é quase uma linha reta (...)‖.  

Essa visada crítica ecoa na poesia concreta especialmente pelo conceito 

de poesia verbivocovisual, percebido por Campos nos poemas de Cummings: 

 
Em Cummings, como em Mallarmé, a grafia se faz função. No 
poeta francês, o uso de diferentes tipos de impressão e das 
grandes intersecções de branco da folha e a posição das linhas na 
página visam a criar uma estrutura que transcende a versificação 
linear, colocando o poema em nova dimensão perceptiva. 
(CAMPOS 2011: 23-25) 

 

Em prefácio à publicação de O tigre de veludo (2007), Marcelo Sandmann 

nos sinaliza o fato da recepção de Cummings no Brasil ainda hoje estar 

fortemente marcada pela mediação do movimento da poesia concreta (anos 1950 

e 1960) e pelas reverberações desse movimento na poesia brasileira nas décadas 

seguintes. De fato, tanto a recepção do poeta como a tradição de tradução ao 

modo dos irmãos Campos, que surgiu após o lançamento da primeira edição de 

1960, encontram reverberações nas traduções em língua portuguesa bem como 

em algumas traduções para outros idiomas. Temos exemplarmente no primeiro 

caso a reverência não inusitada às traduções de Campos no prefácio de Jorge 

Fazendo Lourenço7; já no segundo, sabemos do escambo poético entre os irmãos 

Campos e Otavio Paz8, este também um tradutor de Cummings, além do contato 

de Pignatari com Eva Hesse9 na época do lançamento de sua primeira seleção de 

poemas traduzidos de Cummings em meados de 1958.  

Se a re-visão que se fez de Cummings após os anos de 1950 de certa 

forma está ligada também às várias traduções que se fez de sua obra e se esse 

                                                           
5 O prefácio E. E. Cummings: olho e fôlego foi primeiramente publicado no Suplemento Dominical 
do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 de maio de 1957. cf . E. E. Cummings Poem(a)s, 2011. 
6 Na correspondência trocada entre Augusto de Campos e Cummings o tradutor fala de sua 

intenção apesar de não aprofundá-la: ―We see your work from a very different point of view. 
The creation of a new time-space poetry, as first discovered by Mallarmé´s Coup de Dés. But 
this is another story.‖ 

7 cf. XIX poemas, 1998. 
8 cf. CAMPOS, Haroldo. ―Estela para E. E. Cummings‖. In: Poem(a)s, 2011 
9 cf. ―Memorabilia  - Correspondência relativa à primeira edição de E. E. Cummings 10 poemas 

(1960)‖. In: Poem(a)s, 2011. 
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boom tradutório da obra do poeta operou dentro de um recorte que se aproximava 

à estética concretista no Brasil e no mundo, isso não se deve apenas à grande 

riqueza de matéria-prima que se encontra em seus poemas, mas fundamenta-se 

também em uma visada tradutória de poesia pensada por Ezra Pound, que teve 

repercussão mundial na cena da poesia contemporânea a partir da década de 

1950. A figura de Pound teve impacto não apenas sobre a obra de Cummings, 

mas, também nas obras dos primeiros tradutores de Cummings pelo mundo: 

como Augusto de Campos, que traduziu Pound para o português e reafirmou suas 

idéias como fundadoras do movimento da poesia concreta; como Eva Hesse, 

grande tradutora de Pound na Alemanha; como Mary de Rachewiltz, filha de 

Pound, que traduziu muito de sua obra para o italiano; e como Yasuo Fujitomi, 

grande difusor das idéias poundianas e concretistas no Japão, no final da década 

de 50 e na década de 1960.  

Duas décadas após lançar a primeira seleção de poemas de Cummings, o 

movimento da poesia concreta já tinha sua história bem estabelecida e o 

Cummings que começava a aparecer evidenciava a preocupação de uma 

segunda geração de tradutores diferente da primeira geração.  Sendo a obra 

poética de Cummings muito vasta, esta pedia por novos recortes críticos. Augusto 

de Campos lança em 1986 uma nova edição ampliada de poemas e na introdução 

à obra 40 poemas o tradutor mostra-se inclinado a nos apresentar novos 

Cummings: 

―Aos poemas ―tortográficos‖, privilegiados nas anteriores edições, 
e acrescidos de outros ―hits‖, incorporaram-se agora alguns textos 
aparentemente menos atrevidos, mas que evidenciam uma face 
nada desprezível da rebeldia cummingsiana – o seu humor, a 
ironia ferina e até feroz com que, incansavelmente, fustiga a 
―manunkind‖ (humanimaldade).― (CAMPOS 2011: 33) 

 

Embora demonstre disposição para tal visada nesse prefácio, ao 

analisarmos os índices catalogados e contrapô-los às obras de Cummings ainda 

percebemos uma forte predileção de poemas mais experimentais na seleção de 

poemas. Esse movimento de um novo recorte crítico aparece, de fato, ainda que 

timidamente, nas duas últimas publicações de traduções (1999 e 2011), em que 

Augusto de Campos parece assumir uma adesão a questões mais temáticas da 
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obra de Cummings que à estética tortográfica fundadora das traduções 

anteriores10.  

Se levarmos em conta as traduções que vinham sendo feitas desde o 

lançamento do Complete Poems em 1994 e contrapô-los à nova seleção de 

poemas de Augusto de Campos, podemos perceber uma tendência geral de 

seleção de poemas das primeiras publicações de Cummings, tomadas pela crítica 

como um momento importante na obra do poeta por se tratar de experimentações 

com as formas poéticas tidas como clássicas.  Para essa análise tivemos acesso 

às obras: Cummings‟ 20 poemas (1990), de Carlos Loria, XIX poemas (1998), de 

Jorge Fazenda Lourenço, e O tigre de veludo (2007) – todas são traduções para a 

língua portuguesa; Like a perhaps hand (2000), de Lars Vollert, 39 alphabetish 

(2001), de Mirko Bonné, Was spielt der Leierkasten eigentlich: die frühen Sonette 

(2009), de Günter Plessow – todas são traduções para a língua alemã. 

Portanto, a partir desse estudo comparativo dos recortes críticos efetuados 

pelas traduções na obra de Cummings, podemos afirmar que Augusto de 

Campos, através de suas primeiras traduções do poeta americano, é um dos 

responsáveis por fundar e estabelecer uma tendência crítica de recepção da obra 

do poeta, na medida em que, nas três primeiras edições de traduções do poeta, 

dá especial atenção aos poemas ditos tortográficos, que suscitavam a 

desconfiança de parte da crítica da época.  

Já em suas duas últimas edições, embora se concentre em poemas das 

duas últimas obras de Cummings, vistas pela crítica como obras representativas 

da maturidade cummingsiana, percebemos a opção do tradutor em contemplar 

minimamente cada uma das obras do poeta norte-americano (excetuando-se a 

obra Uncolected Poems), incluindo seus poemas de juventude presentes na obra 

Etcetera: the unpublished poems (1983), o que corrobora a hipótese de que, 

nessas edições, Augusto de Campos optaria por um movimento interessado em 

evidenciar outras facetas da obra de Cummings.  

                                                           
10

  Cf. CAMPOS, 2011. 
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Análise literária de Nota de rodapé para Uivo, de Allen 
Ginsberg 

 

 

Arthur Victor Ferreira Tertuliano 

 

Nota de rodapé para Uivo 
 

Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! 
Santo! Santo! Santo! 

O mundo é santo! A alma é santa! A pele é santa! O nariz é santo! A língua e o caralho e 
a mão e o cu são santos! 

Tudo é santo! Todos são santos! Todo lugar é santo! Todo dia é eternidade! Todo mundo 
é um anjo! 

O vagabundo é tão santo quanto o serafim! O louco é tão santo quanto você minha alma 
é santa! 

A máquina de escrever é santa o poema é santo a voz é santa os ouvintes são santos o 
êxtase é santo! 

Santo Peter santo Allen santo Solomon santo Lucien santo Kerouac santo Huncke santo 
Burroughs santo Cassady santos os mendigos desconhecidos sofredores e fodidos 
santos os horrendos anjos humanos! 

Santa minha mãe no asilo de loucos! Santos os caralhos dos vovôs de Kansas! 

Santo o saxofone que geme! Santo o apocalipse bop! Santos a banda de jazz marijuana 
hipsters paz & droga & sonhos! 

Santa a solidão dos arranha-céus e calçamentos! Santas as cafeterias cheias de milhões! 
Santo o misterioso rio de lágrimas sob as ruas! 

Santo o solitário Jagarnata! Santo o enorme cordeiro da classe média! Santos os 
pastores loucos da rebelião! Quem saca que Los Angeles é Los Angeles! 

Santo Nova York! Santo San Francisco Santo Peoria & Seattle Santo Paris Santo Tânger 
Santo Moscou Santo Istambul! 

Santo o tempo na eternidade santa a eternidade no tempo santos os despertadores no 
espaço santa a quarta dimensão santa a quinta internacional santo o anjo em Moloch! 

Santo o mar santo o deserto santa a ferrovia santa a locomotiva santas as visões santas 
as alucinações santos os milagres santo o globo ocular santo o abismo! 

Santo perdão! Misericórdia! Caridade! Fé! Santo! Nossos! corpos! sofrendo! 
magnanimidade! 

Santa a sobrenatural extra brilhante inteligente bondade da alma! 

 
Allen Ginsberg – Berkeley, 1955
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Uma introdução 

 

O poema em análise faz parte da obra Uivo e outros poemas, de Allen 

Ginsberg, publicada pela primeira vez em agosto de 1956. Tal como uma nota de 

rodapé, ele segue o longo poema Uivo, imortalizado por suas famosas 

declamações em público1, pelo processo judicial que o acusou de obscenidade a 

fim de que fosse censurado, e pelos seus icônicos versos iniciais, que o tornaram 

hino de uma geração.  

Ainda que os 15 versos com 309 palavras do poema em análise não o 

caracterizem propriamente como ―comentário, achega ou explicação relativa a 

alguma passagem do texto‖2 posicionado ao fim de uma página impressa, suas 

dimensões são certamente menores do que as de Uivo, que possui 140 versos.  

Essas menores dimensões, contudo, não fazem com que a complexidade 

do poema seja menor.  

 

Aspectos formais  

 

No decorrer do poema original, o adjetivo ―holy‖ é repetido 77 vezes – sua 

tradução para o português (―santo‖) sofre leves variações em virtude da 

concordância. Praticamente apenas um verbo é utilizado: o verbo ―ser‖, sempre 

no presente do indicativo, aparece 18 vezes até o quinto verso e aparece só mais 

uma vez, no décimo. As exceções encontram-se no verbo ―gemer‖ (v. 8), ―sacar‖ 

(v. 10) e ―sofrer‖ (v. 14). Há clara predominância das classes gramaticais dos 

adjetivos e dos substantivos. 

Os versos são livres, ou seja, sem regularidade métrica e sem rimas 

externas. A grande extensão de cada verso aproxima-se do tamanho de um 

fôlego (breath-length)3. A falta de regularidade métrica talvez tenha permitido  

 

                                                           
1
 ―O poema mais famoso e de mais fôlego de Ginsberg é certamente o Howl (Uivo, que está para 

ser lançado no Brasil), de 1955 e que teve duas leituras públicas marcantes na história da 
Geração Beat: uma em 1955, na ‗Galeria Six‘, de São Francisco e outra, em 1956, também na 
Califórnia, desta vez no ‗Gallery Theatre‘, em Berkeley.‖ (BUENO; GÓES 1984: 68) 
2
 Nota. (HOUAISS 2009)  

3
 MILES, 2001 (WIKIPEDIA) 
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uma maior liberdade da tradução para o português, principalmente por haver um 

grande número de palavras e expressões de cunho coloquial. 

No que se refere à pontuação, é possível estabelecer dois padrões: o uso 

predominante de exclamações e a falta de outros sinais de pontuação 

intermediários, como vírgulas, travessões e parênteses, com a notável exceção 

do chamado e comercial (&), nos versos 8 e 11. A falta desses sinais aumenta as 

possibilidades de interpretação de trechos como o do final do verso 4: é possível 

lê-lo como ―O louco é tão santo quanto você; minha alma é santa‖ (em que há 

duas orações distintas) e também como ―O louco é tão santo quanto você, minha 

alma, é santa‖ (em que ―minha alma‖ é a interlocutora do eu lírico e aparece na 

oração como vocativo). 

O principal recurso formal que dá ritmo ao poema é, claramente, o da 

repetição (―santo‖ e suas variações – 77 vezes; ―ser‖, no presente do indicativo – 

19 vezes; ―!‖ – 55 vezes). A elipse do verbo ―ser‖, a partir do verso 6, quase não é 

perceptível em virtude de ele ter sido tão repetido junto do adjetivo ―santo‖: essa 

ação, algo parecida com o condicionamento pavloviano, provoca um efeito em 

que o leitor/ouvinte ―completa‖ mentalmente o termo faltante que antes tinha sido 

repetido exaustivamente. O interessante é que a palavra mais repetida – em 

português, ―santo‖, e em inglês, ―holy‖ – é dissílaba e paroxítona – e, quando 

repetida seguidas vezes, nela some, aos poucos, o som da sílaba átona (dessa 

forma, o som da palavra torna-se algo como [t‘san] e [l‘rôu]). 

Algumas figuras de linguagem são perceptíveis no decorrer do texto 

poético: metáforas (―Todo dia é eternidade!‖, v. 3), comparações (―O vagabundo é 

tão santo quanto o serafim!‖, v. 4), personificações (―Santo o saxofone que 

geme!‖, v.8) e enumerações (v. 6 e 11, por exemplo) são alguns dos exemplos. 

 

Sobre o sobrenatural  

 

Há diversos elementos de aspecto sagrado, divino, religioso e/ou 

mitológico no decorrer do poema. Não bastasse a constante adjetivação de 

―santo‖ para caracterizar substantivos diversos e que consta em cada um de seus 

15 versos, apresenta-se as figuras do ―anjo‖ (v. 3, 6 e 12), do ―serafim‖ (v. 4), da 
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―eternidade‖ (v. 3 e 12), da ―alma‖ (v. 2, 4 e 15), do ―apocalipse‖ (v. 8) e da fé (v. 

14), por exemplo. Além dessas imagens, destacamos alguns versos em que o 

caráter sobrenatural é eminente. 

Do verso 2 ao 4, há uma extensa caracterização de diversos entes como 

―santos‖: desde a ―alma‖ (v. 2) – um termo mais facilmente identificado com esse 

adjetivo, por ser um substantivo abstrato – até partes do corpo humano (v. 2), 

pronomes de aspecto geral (v. 3) e classes de indivíduos marginalizados pela 

sociedade (v. 4).  

No verso 10, há os termos ―Jagarnata‖ (uma divindade oriental), ―cordeiro‖, 

―pastores‖ (ambos fortemente ligados ao imaginário cristão e subvertidos pelos 

seus complementos: ―da classe média‖ e ―loucos da rebelião‖, respectivamente) e 

―Los Angeles‖ (nome de uma cidade, que significa ―os anjos‖ em espanhol – 

significado que se acaba esquecendo pelo constante uso da expressão como 

nome próprio). 

Finalmente, entre os versos 12 e 14, há variações sobre os temas da 

eternidade (caro a diversas religiões e, no poema, misturado a ―despertadores‖, 

algo mundano), das experiências sobrenaturais (―alucinações‖, ―visões‖ e 

―milagres‖, em meio à tecnologia – ―ferrovia‖, ―locomotivas‖), do ―anjo em Moloch‖4 

e de certos sentimentos/atos amplamente relacionados à religião (―[...] perdão! 

Misericórdia! Caridade! Fé!‖). 

A presença dessas imagens, submetidas à caracterização apontada (a 

princípio eminentemente antitética), subverte o sentido tradicional de ―santo‖ 

como algo ―especial‖, algo ―essencialmente puro, perfeito‖5. Se tudo aquilo que é 

aparentemente oposto pode ser comparado e até igualado, se tudo é especial, 

também significa que nada é ordinário. Se tudo é santo, nada é profano. Se tudo 

é nivelado, nada é sobrenatural: tudo é natural, tudo é normal.  

E essa será uma informação importante para a conclusão de nossa 

análise. 

                                                           
4
 ―Moloch – divindade amalequita ou canaanita citada na Bíblia (Levítico 18:12), para a qual eram 

feitos sacrifícios humanos. Sob o efeito do peiote, Ginsberg viu, em 1954, em um prédio de San 
Francisco, o Sir Francis Drake Hotel, as feições do deus-devorados, inspirando o trecho‖. 
(GINSBERG 2010: 95) 
5
 Santo. (HOUAISS 2009) 
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Sobre a metalinguagem 

 

Michel LAUB (2011), em sua coluna intitulada ―10 pedidos de fim de ano 

para o meio literário‖, fez o seguinte pedido:  

 

5. Editores, prefaciadores e escrevedores de orelha: sigam o 

conselho de Nick Hornby e não entreguem metade da trama, de 

preferência nem 1% dela. Também evitem dizer que a história 

que temos em mãos é “em última instância, sobre a própria 

literatura” ou “em última instância, sobre a própria 

linguagem” (grifo nosso). 

 

Com isso, o romancista parece denotar o uso constante – e, talvez, abusivo 

– da interpretação metalinguística no meio editorial. As frases entre aspas – que 

podem ser classificadas como o tipo de afirmação que normalmente não é 

acompanhado do embasamento apropriado e que se tornou chavão, portanto – 

relacionam-se profundamente com a ideia de metalinguagem na literatura. A fim 

de explorar esse viés de forma não leviana, buscamos apontar onde observamos 

o uso da metalinguagem, num trecho que possibilitaria tal leitura/interpretação do 

poema. 

No verso 5, a lista de substantivos considerados ―santos‖ é a seguinte: 

máquina de escrever, poema, voz, ouvintes e êxtase. Podemos considerar a 

sequência como uma progressão do fazer poético/literário, desde o processo de 

criação até o momento em que literatura se ―concretiza‖ na figura do leitor/ouvinte. 

A ―máquina de escrever‖ faz referência ao momento em que o poeta passa suas 

ideias para o papel. Tanto quanto hoje se pode utilizar a ferramenta do 

processador de texto no computador, durante muito tempo se utilizou a máquina 

de escrever6 como alternativa para a escrita manuscrita. Da máquina de escrever, 

surge o ―poema‖ – não sem uma série de revisões, de períodos de 

                                                           
6
 ―Howl é o correspondente poético da prosa espontânea de Kerouac, e foi escrito por sugestão do 

próprio Kerouac: ‗Ele me sentou diante da máquina de escrever e disse: ‗Escreva um poema, só 
isso‘. E dessa maneira o poema Howl, que sintetiza uma geração inteira, foi loucamente 
datilografado numa tarde; uma trágica comédia de pastelão de frases selvagens e imagens sem 
sentido pela beleza da poesia abstrata da mente correndo solta, fazendo combinações 
desengonçadas como o andar de Charlie Chaplin e longos fraseados como de um saxofone cujo 
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maturação (até que se desenvolva um distanciamento crítico), de buscas pela 

palavra correta a se utilizar. 

Pronto o poema, ele pode ser lido calmamente, no conforto do lar ou na 

sala de espera do dentista. Mas a poesia de Ginsberg, a poesia beat, não se 

contenta com a leitura silenciosa, com o lar e a sala de espera7: ela passa pela 

voz de seus autores, resgatando uma antiga tradição de leituras públicas e 

repaginando esta. A indicação do tom exaltado, declamatório, em que a Nota de 

rodapé para Uivo deve ser lida é apreensível porque o poema funciona como 

ponto alto e final do longo Uivo que o precede nas famosas leituras públicas feitas 

por Ginsberg.  

Além disso, o constante uso de pontos de exclamação no texto dá a ele 

ardor suficiente para que tenha autonomia (isto é, consiga cativar o ouvinte) em 

uma eventual leitura desacompanhada do outro poema, mais extenso. E isso é 

perceptível em apresentações públicas que relembram a forte relação entre 

poesia e música, como a ocorrida em 2000, pela voz de Patti Smith8, uma grande 

admiradora do poeta, que conheceu ainda jovem9.

                                                                                                                                                                                
som, eu sabia, seria ouvido por Kerouac – tirando de sua prosa inspirada uma poesia realmente 
nova.‘ ‖ (BUENO; GÓES 1984: 68-69) 
7
 ―[...] o alcance da recitação de poemas mudou a partir da beat, desde a subsequente proliferação 

de sessões em pequenos locais, cafés ou livrarias, algo que acontecia, mas não na mesma 
escala, até as grandes manifestações ao ar livre, no mundo todo. Houve reintegração da poesia à 
fala.‖ (WILLER 2009: 27-28) 
8
 YOUTUBE. 

9
 ―Eu estava sempre faminta. Meu metabolismo era muito rápido. Robert [Mapplethorpe] conseguia 

ficar sem comer muito mais tempo do que eu. Se estávamos sem dinheiro, a gente simplesmente 
não comia. Robert ainda conseguia funcionar, embora ficasse um pouco agitado, mas eu parecia 
que ia desmaiar. Uma tarde chuvosa fiquei com desejo de um daqueles sanduíches de queijo e 
alface. Procurei em nossas coisas e achei exatamente 55 centavos, coloquei as moedas em 
minha capa de chuva cinza, com meu chapéu de Maiakóvski, e fui ao Automat. 
―Peguei minha bandeja e depositei as moedas, mas o vidro não abriu. Tentei de nodo sem sorte e 
então reparei que o preço havia súbito para 65 centavos. Estava desapontada, para dizer o 
mínimo, quando ouvi uma voz dizer: ‗Posso ajudar?‘. 
―Virei-me e ali estava Allen Ginsberg. Nunca havíamos nos encontrado antes, mas sem dúvida era 
um dos grandes poetas e ativistas do país. Olhei para aqueles intensos olhos castanhos 
envolvidos por uma barba escura e cacheada e simplesmente assenti. Allen acrescentou os dez 
centavos que faltavam e ainda me pagou um café. Sem palavras, acompanhei-o até a mesa, e 
então ataquei o sanduíche. 
―Allen se apresentou. Ele falava sobre Walt Whitman e comentei que havia sido criada perto de 
Camen, onde Whitman fora enterrado, quando ele se inclinou para mim e olhou com mais 
atenção. ‗Você é menina?‘, perguntou. 
―‗Sou‘, falei. ‗Algum problema?‘ 
―Ele só deu risada. ‗Desculpe. Achei que você fosse um menino bonito.‘ 
―Então entendi tudo. 
―‗Bem, isso quer dizer que devo devolver o sanduíche?‘ 
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―Cativar o ouvinte‖, como dissemos anteriormente, é necessário. Tal como o 

propósito do livro é ser lido10, o poeta que declama seus versos quer ser ouvido e 

capturar a atenção do ouvinte. Quando escreve ―os ouvintes são santos‖, o 

autor/eu-lírico aponta a primazia do leitor, anos antes da teoria (e da estética) da 

recepção entrar em voga. 

Por fim, resta o êxtase (―estado de quem se encontra como que 

transportado para fora de si e do mundo sensível, por efeito de exaltação mística 

ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração, temor reverente 

etc.‖11): o clímax; o resultado da comunhão entre poeta e leitor, entre quem 

declama e quem ouve; o terreno do extra ordinário, do fora do comum – ainda 

que construído com vocabulário coloquial e acessível. 

 

Sobre a função político-social da poesia 

 

Uma carta de amizade àqueles nominados no verso 6, os demais membros 

da Geração Beat – uma interpretação de cunho mais biográfico em que não nos 

detemos no presente trabalho. Uma ode à poesia – como visto no verso 5. Uma 

longa sessão de improvisação poética, à maneira dos grandes jazzistas – tal 

como visto pela estrutura sem metrificação regular, que abandona aos poucos a 

construção de orações em favor do ritmo e da velocidade do texto (e como 

sugerida no verso 8). 

Todos estes são modos possíveis de se interpretar a Nota de rodapé para 

Uivo. Ainda que admitamos a (grande) probabilidade de haver inúmeras outras 

interpretações em que não pensamos, encaminhamo-nos para a última das que  

                                                                                                                                                                                
―‗Não, aproveite. O engano foi meu.‘ 
―Ele me contou que estava escrevendo uma longa elegia para Jack Kerouac, que havia morrido 
recentemente. ‗Três dias depois do aniversário de Rimbaud‘, falei. Apertei a mão dele e nos 
despedimos. 
―Algum tempo depois, Allen se tornou meu bom amigo e professor. Vez por outra lembramos de 
como foi nosso primeiro encontro, e ele uma vez me perguntou como eu descreveria quando nos 
conhecemos. ‗Diria que você deu de comer quando eu estava com fome‘, respondi. E de fato foi 
assim. (SMITH 2010: 118-119) 
10

 ―O ato criador não é senão um momento incompleto e abstrato da produção de uma obra; se o 
autor existisse sozinho, ele poderia escrever tanto quanto quisesse, nunca a obra como objeto 
seria conhecida e seria preciso que ele desistisse de escrever ou se desesperasse. Mas a 
operação de escrever implica a de ler como seu correlativo dialético e estes dois atos conexos 
necessitam de dois agentes distintos.‖ (SARTRE 1948; citado por COMPAGNON 2010: 143) 
11

 Êxtase. (HOUAISS 2009) 
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apresentaremos, já prenunciada em uma das notas de rodapé da seção 4: uma 

função político-social da poesia. 

Longe de apresentar algo puramente panfletário (como uma paráfrase ou 

um verso equivalente ao famoso grito de protesto ―Trabalhadores do mundo, uni-

vos!‖ do Manifesto do Partido Comunista), o poema possui momentos em que 

podemos inferir o posicionamento político do autor.  

Nos versos 3, 4, 5 e 12, todos os seres humanos são equalizados: 

vagabundo e anjo, poeta e ouvintes. Para ser exato, ―Tudo [ente, pessoa, lugar, 

tempo] é santo!‖. No verso 6, junto daqueles que Ginsberg denominou ―expoentes 

da minha geração‖ (nos versos iniciais de Uivo), estão ―os mendigos 

desconhecidos sofredores e fodidos‖ e ―os horrendos anjos humanos‖.  

Nos versos 9 e 10, o eu-lírico fala ao homem contemporâneo: só no meio 

da multidão (―a solidão dos arranha-céus e calçamentos‖), tentando manter-se 

acordado para a longa jornada de trabalho (―as cafeterias cheias de milhões‖) 

para manter um padrão de vida mediano/medíocre (―o enorme cordeiro da classe 

média‖), mas que ainda possui em seu interior algo inconsciente, um turbilhão 

oculto de sentimento (―o misterioso rio de lágrima sob as ruas‖).  

No verso 11, ele mostra que somos todos iguais, seja em Nova York (com 

sua efervescência cultural), San Francisco (terra pioneira na questão da liberdade 

sexual), Peoria, Seattle (cidades menos conhecidas), Paris (que durante muito 

tempo foi o local para a qual convergiam os escritores e que abrigou a famosa 

―Geração perdida‖), Tânger (cidade oriental onde Burroughs morou durante muito 

tempo), Moscou (capital do mundo socialista) e Istambul (reiterando que não há 

diferença entre Ocidente e Oriente). 

No verso 14, preceitos costumeiramente ligados à religião cristã (ainda que 

não exclusivos dela) são transformados em uma série de brados que envolvem a 

todos – brados tão enfáticos que chegam a separar, com pontos de exclamação, 

aquilo que nos parece a última oração do poema (transcrita a seguir sem a 

pontuação intermediária): ―Santo(s) nossos corpos sofrendo magnanimidade!‖ 

Ginsberg parece depositar nas palavras do eu-lírico uma apaixonada 

defesa de um mundo utópico. Sua poesia, segundo Claudio Willer (GINSBERG 

2010: 10),  
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Representou uma etapa decisiva na complexa relação entre o 
mudar de vida da rebelião romântica individualista e o transformar 
a sociedade através da revolução política. Mostrou que ambos 
podem ser a mesma coisa; ou que mudar de vida já é 
revolucionário, ao projetar-se na sociedade e na História. 

 
Como uma das explicações para tal, Willer aponta a origem de tal 

posicionamento como familiar12. Se seu pai não é citado diretamente no poema 

analisado – ainda que sua influência provavelmente seja perceptível justamente 

por estarmos analisando um poema13 –, a mãe o é. No verso 7, ele proclama 

―Santa minha mãe no asilo de loucos! Santos os caralhos dos vovôs de Kansas!‖. 

O sentido libertário político-social que Ginsberg almejava, segundo exposto 

anteriormente, tem certa conotação para WILLER (2009: 34) – conotação com a 

qual concordamos: 

 
Orientou-o a ideia de ser possível uma sociedade na qual, 
harmoniosamente, coubessem os loucos, como sua mãe, e, por 
afinidade, todas as modalidades e conduta estranha. Seu 
messianismo consistiu em haver-se atribuído a missão de realizar 
essa utopia. 

 

Nesse ensejo, ele quer um mundo onde tenha lugar para loucos como sua 

mãe, onde ―os caralhos dos vovôs de Kansas‖ sejam respeitados – ainda que 

impotentes, pois o desejo não acaba com a idade –, onde todos sejam santos. 

Ainda que tais ideias tenham sofrido certo recrudescimento após o fim da geração  

                                                           
12

 ―Na gênese do poeta rebelde está a tentativa de incorporar e ultrapassar duas imagens 
conflitantes: o intelectual cerebral, contido, simbolizado pelo pai, e a frenética irracionalidade 
encarnada na loucura da mãe.‖ (GINSBERG 2010: 10) 
13

 ―Allen Ginsberg sempre enfatizava que fazer poesia era ―negócio de família‖. Seu pai, Louis, 
ganhou uma modesta reputação como poeta lírico [...]. 
―Ainda assim, a dívida de Allen para com Louis é inegável, e vai muito além do fato de Allen ter 
seguido os passos do pai como poeta e, mais tarde, como professor. Allen teve diversas 
influências literárias, mas a de Louis foi a primeiro e, mesmo depois de ter feito amizade com 
outros poetas importantes de sua geração, como Jack Kerouac e William S. Burroughs, que 
influenciaram de maneira profunda a direção de sua escrita, Allen continuou discutindo sua obra 
com o pai. Talvez o debate contínuo sobre temas políticos fosse ainda mais importante. Já que 
nem Burroughs nem Kerouac gostavam de política, Allen usava seu pai como caixa de 
ressonância, o que ficou bem evidente neste volume de cartas. Aqui é possível sentir Allen 
trabalhando com seu material, submetendo algumas frases à apreciação de seu pai e 
desenvolvendo a posição que assumiria em textos e declarações políticas posteriores.‖ 
(GINSBERG; GINSBERG 2011: xxi) 
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beat e da geração hippie (que veio em seguida), seus reflexos são são visíveis 

até hoje.14 

Parece um pouco ilusório acreditar na mudança do mundo através da 

poesia, mas isso diz muito a respeito do modelo de literatura para os beats15 e da 

visão desconstrutivista da linguagem, difundida por Burroughs entre os amigos e 

cúmplices16. Eram homens que perceberam, na linguagem, um poder 

transformador da realidade. E aqui relembramos um trecho, já citado, de Blake: 

―Se as portas da percepção se desvelassem, cada coisa apareceria ao homem 

como é, infinita. Pois o homem se enclausurou a tal ponto que apenas consegue 

enxergar através das estreitas frestas de sua gruta.‖ 
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Belezas perturbadoras, tragédias anunciadas: a morte 

feminina na obra ficcional de Edgar Allan Poe 

 

Greicy Pinto Bellin 

 

 O objetivo desta apresentação é discutir, ainda que brevemente, a 

representação da figura feminina na obra ficcional do escritor norte americano 

Edgar Allan Poe (1809-1849), um dos maiores expoentes do Romantismo nos 

EUA. A discussão se concentrará em três contos, a saber: O retrato oval, de 

1842, e A queda da casa de Usher e Berenice, ambos pertencentes ao volume 

intitulado Histórias Extraordinárias, de 1840. A representação da figura feminina 

será analisada dentro de uma perspectiva que considera o gênero enquanto 

categoria de análise, colocando em evidência as duas principais figurações da 

personagem feminina dentro da ficção de Poe: a da musa inspiradora de uma 

obra de arte, e a de um ser deteriorado, que se encontra em estado de profunda 

decadência física, psíquica e espiritual.     

 A fim de iniciar esta discussão, faz-se necessário definir o conceito de 

gênero, presente em grande parte da atual produção teórica feminista. Tal 

conceito remete a toda e qualquer construção social, simbólica, culturalmente 

relativa, da masculinidade e da feminilidade. Ele define-se em oposição ao sexo, 

que se refere à identidade biológica dos indivíduos. Desta maneira, gênero não é 

sexo: ele é uma categoria que se impõe sobre o corpo sexuado, aquilo que faz do 

ser biológico um sujeito social, seja ele homem, mulher, heterossexual ou 

homossexual, branco ou negro. Para Teresa de LAURETIS (apud HOLLANDA, 

1992: 211), ―as concepções culturais de masculino e feminino como duas 

categorias complementares formam, dentro de cada cultura, um sistema de 

gênero, um sistema simbólico ou um sistema de significações que relaciona o 

sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias sociais‖. Desta 

forma os sujeitos não se constituem apenas pela diferença sexual, mas por 

variadas representações culturais que dizem algo sobre como a sociedade os 
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percebe. Tais representações constituem os sistemas de gênero aos quais a 

autora se refere, de forma que ser representado (ou se representar) como 

―homem‖ ou ―mulher‖ já subentende a totalidade dos atributos sociais associados 

a homens e mulheres. 

 As leituras de gênero surgiram na década de 80, em uma reivindicação das 

feministas lésbicas, que acreditavam que as relações heterossexuais, foco da 

crítica feminista até o momento, não davam conta da sexualidade humana. O 

feminismo da década de 70 apresentava um forte tom de denúncia, presente na 

releitura de uma série de obras canônicas e na ideia de que as relações sexuais 

eram regidas por dinâmicas de poder baseadas no binômio dominação masculina 

x submissão feminina. O surgimento da categoria gênero, cujo uso se torna mais 

freqüente a partir dos anos 90, marca uma tentativa das feministas 

contemporâneas de estabelecer novas compreensões teóricas acerca dos 

questionamentos que marcam o feminismo, introduzindo novos debates sobre 

posturas e comportamentos e relativizando os postulados tradicionais de 

dominação e submissão entre os sexos.  

 Ao considerarmos esta categoria na análise de um texto ficcional estamos 

pressupondo que o gênero de autoria influencia as representações de mundo 

contidas neste texto, de forma que um autor não poderia produzir uma obra livre 

de qualquer significado relacionado ao gênero. Rita Felski acredita que a literatura 

é sobre gênero naturalmente, pois as obras sempre retrataram as vidas de 

homens e mulheres. E ao contrário do que muitos podem pensar a literatura não 

reforça a existência de uma suposta opressão feminina: ela traz ideias, mitos e 

símbolos relativos ao gênero. Isto nos leva a crer que, mesmo tendo um estilo 

próprio, a obra literária é saturada de significados culturais, o que ajuda a 

construir percepções de mundo, além de criar um senso de realidade. (FELSKI, 

2003: 13). A autora acredita que um bom crítico literário deve prestar atenção à 

literatura como produto de uma sociedade e como arte, nunca encarando-a como 

algo ―puro‖, e sim como um amálgama de interesses que incluem política, história, 

e é claro, o estético. De acordo com Toril Moi, uma leitura feminista não é neutra 

nem imparcial, pois parte do pressuposto de que ―todos falam a partir de uma 
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posição conformada por fatores culturais, políticos, sociais e pessoais‖ (MOI, 

1988: 55). Nesta visão, todos falam a partir das perspectivas de gênero, raça e  

classe, que se tornam aspectos de profunda relevância a serem analisados em 

uma obra literária. Desta maneira, as teóricas feministas e de gênero sugeriram 

novas possibilidades de interpretação de textos ficcionais ao postular que grande 

parte da produção e da recepção de obras literárias se  organiza em torno de 

certas configurações de gênero, e que o gênero também organiza o enredo e a 

construção dos personagens.  

Em obras literárias, o gênero se faz presente através de representações. 

Neste sentido, é fundamental definirmos o conceito de representação, objeto de 

discussões ferrenhas ao longo de várias décadas de teoria e crítica literária. Ao 

representarmos algo, usamos imagens e palavras para descrever o mundo tal 

qual o vemos, re-apresentando-o de acordo com nosso entendimento. 

Construindo uma representação produzimos sentido por meio da linguagem e das 

imagens utilizadas, tornando presente, no instante desta representação, uma 

noção que temos do objeto representado.  De acordo com Luís Costa Lima, a 

articulação entre a arte e a representação se realiza pela noção de figura, algo 

que ―apresenta ou torna visíveis os traços essenciais ou característicos de algo 

externo, de um espaço ou contexto diverso do estritamente literário‖ (LIMA 1981: 

217). Desta forma, é através de figurações que os elementos externos são 

trazidos para dentro do texto ficcional, de maneira que a ficção não pode ser 

entendida como um mero espelho da realidade, e sim como uma transposição do 

real para o ilusório que se dá por meio de figuras que ―ilustram‖ este ―real‖. 

Partindo destas ideias, podemos afirmar que, ao retratar uma figura feminina em 

um texto ficcional um(a) autor(a) não está de forma alguma falando da mulher 

real, e sim de uma figura cuja ficcionalização não pode ser desvinculada do 

social, pois carrega as configurações ideológicas de uma época. Entre tais 

configurações, encontramos, é claro, o gênero.  

 As representações de gênero são, assim, construtos sociais, 

materializando-se na ficção através de convenções estéticas, que variam 

conforme a época analisada. No caso de Poe, são as convenções do 

Romantismo gótico, vertente na qual surge uma notável tendência a representar 
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as personagens femininas como seres frágeis, doentes e à beira da morte, e os 

personagens masculinos como artistas excêntricos que dedicam quase todas as 

suas vidas à realização de um ideal estético. De acordo com Felski, o movimento  

romântico produziu figuras gendradas, nas quais encontramos ecos de uma 

sociedade patriarcal que concebe a criação literária como prerrogativa masculina 

e reserva ao feminino as imagens de morte, doença e decadência (FELSKI 1995: 

106). E ao morrer, a personagem feminina serve de estímulo para um trabalho 

artístico, que tem por função preservá-la para sempre como uma lembrança que 

não pode ser esquecida.  Daí os inúmeros textos que tratam da morte de uma 

mulher, textos nos quais o personagem masculino transforma a amada em objeto 

de arte.  

 Ao analisar os três contos de Poe, não podemos deixar de analisar as 

personalidades de seus narradores. Eles são alheios ao mundo exterior, isolados 

em mansões decadentes, em masmorras ou em bibliotecas mergulhado em livros 

e meditação. A produção ficcional demanda uma fuga da realidade, fuga esta que 

transforma não só os escritores como os próprios leitores em figuras ausentes do 

mundo real. Portanto, trata-se de um narrador que cria um mundo particular, um 

narrador cujo ―narcisismo é transformado em ficção‖ (BRONFEN 1992: 350). A 

citação de Elisabeth Bronfen remete ao caráter extremamente individualista da 

arte romântica, marcada pelo egocentrismo e pela predominância das impressões 

subjetivas sobre as objetivas, o que tornaria as narrativas construções subjetivas 

não por refletirem sensações íntimas do escritor, e sim por permitirem um 

mergulho na mente dos personagens, revelando seus medos, anseios e desejos 

mais profundos. Além disso, tais narradores são sempre homens, e relatam a 

história unicamente de seu ponto de vista. Bronfen equipara o poder imaginativo 

destes narradores ao de um vampiro, já que sempre produzem figuras mortas, em 

trânsito entre um mundo e outro (BRONFEN, 1995: 349). Sendo assim o narrador 

masculino, ao produzir uma narrativa que trata da morte de uma bela e jovem 

personagem feminina, deve também ―morrer‖, ainda que simbolicamente, para se 

equiparar à sua criação.  

        O retrato oval, pouco conhecido e pouco explorado pela crítica, consiste 

em metáfora da criação artística masculina, materializada na figura do artista 
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obcecado pela arte e na representação da personagem feminina como musa 

inspiradora. O conto é narrado em primeira pessoa por um narrador não 

identificado, que diz estar gravemente ferido e resolve passar a noite em um 

castelo abandonado juntamente com o criado que o acompanha. Após se  

estabelecer em um cômodo com vários quadros nas paredes, o narrador resolve 

mudar a posição do candelabro para conseguir ler o livro que conta a história das 

molduras. Ao fazer isto ele descobre um retrato de formato oval que até então não 

tinha visto, que traz a figura de uma moça muito jovem e bela, no auge de sua 

juventude. Curioso, vai procurar no volume o trecho que relata a origem desta 

obra e descobre que a mulher estava  morta há muitos anos, e que tinha morrido 

ao se tornar a musa de seu marido, um pintor de alto renome que havia isolado a 

ela e a si no torreão do castelo até o dia em que completou o trabalho.  

O fulcro deste conto é a história dentro da história, técnica largamente 

utilizada em obras ficcionais. Uma de suas finalidades é a de revelar aspectos 

que não foram revelados no enredo principal, funcionando, muitas vezes, como 

possíveis lições de moral a respeito da conduta dos personagens ou dos 

acontecimentos da história. No conto analisado, a técnica é usada para revelar a 

verdade a respeito do retrato, resolvendo o mistério que rondava a narrativa e 

trazendo à tona a representação da figura feminina, que até então havia 

permanecido literalmente na escuridão. A feminilidade da personagem é 

construída pelo olhar  masculino, sendo o lugar de uma beleza que se fixa 

para ser admirada. A jovem é idealizada desde o momento em que o narrador 

descobre a pintura, sendo descrita como uma moça  muito bela, jovem, alegre e 

amável que amava todas as coisas menos a arte, que era sua rival. Seu marido é 

o seu extremo oposto: um homem extravagante, rude e apaixonado pela arte. Ao 

associar sua esposa com a arte, o pintor se realiza espiritualmente, mas na jovem 

observamos exatamente o contrário: perde a vitalidade, definha e morre. 

Observamos um processo de  desumanização do feminino que é paralelo à 

realização da obra, processo este que transforma a personagem em um ser 

imóvel e fixo, privando-a do amor do pintor, que transfere toda a sua adoração 

para a moldura. De acordo com Elisabeth Bronfen, a personagem feminina, 

representante da materialidade, é ―um risco estético, uma ameaça ao trabalho do 
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pintor, o duplo do retrato, o ―Outro‖ que deve ser removido em prol da 

imaterialidade da criação‖ (BRONFEN 1992: 112). É importante ressaltar também 

o uso da  pintura como fonte de representação, pois é nela que se torna mais 

palpável a fixidez da beleza feminina, representada à maneira vignette (efeito  

visual no qual o rosto da jovem é salientado em detrimento do colo, dos braços e 

dos cabelos) em uma moldura ricamente ornamentada. Desta forma, a 

personagem não é simplesmente eliminada, mas sim transformada em um objeto 

de apreciação estética, sendo silenciada enquanto sujeito pensante mas 

idolatrada na beleza e na juventude eternizadas através da moldura.      

 Nos contos Berenice e A queda da casa de Usher, nos deparamos com a 

representação de um feminino decadente. Berenice é narrado por Egeu, um 

intelectual que sofre de uma desordem obsessiva chamada monomania e que 

passa horas meditando em sua biblioteca. Ele desenvolve uma mórbida 

fascinação por sua prima Berenice, chegando ao ponto de pedi-la em casamento, 

mas ela adoece e morre logo antes das núpcias. Ao longo do enredo percebemos 

que Egeu e Berenice são personagens representativos: ele, que afirma ter 

nascido dentro da biblioteca, representa a intelectualidade, o pensamento lógico, 

a solidão, a capacidade de meditação e a inquietude científica do ser humano. 

Seus interesses estão quase todos voltados para o estudo, com uma quase total 

ausência de sensações terrenas. A personagem feminina, por outro lado, é 

representada em um primeiro momento como um ser livre e despreocupado, uma 

jovem graciosa, alegre, cheia de energia. Enquanto Egeu pertence à esfera do 

pensamento, Berenice é uma personagem mais terrena, associada à natureza. 

Mas depois de descrevê-la desta forma Egeu passa a falar da fatal doença que 

transfigurou a personalidade, o espírito e os hábitos de sua prima, destruindo toda 

a sua vivacidade. Ele nos relata que Berenice sofre de um tipo de epilepsia cujas 

crises terminam em um estado cataléptico que muito se assemelha à morte real e 

confunde os médicos, uma vez que ela sempre acaba retornando a si de forma 

abrupta. Estes dados sugerem uma forte alienação e uma dessexualização da 

personagem, que perde os seus atrativos ao adoecer. Ruth Silviano BRANDÃO 

(2006: 128) afirma que ―enlouquecer, para a personagem de ficção, é perder tudo: 

o nome, a identidade, a beleza e a feminilidade‖. Isto é particularmente verdadeiro 
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em relação à Berenice, pois, ao começar a manifestar sinais de loucura, 

transforma-se em algo que causa estranhamento e até mesmo comiseração, 

fazendo com que Egeu desconfie que está mesmo diante dela, tamanha é 

transformação que se opera em seu caráter.   

           Quando se aproxima a data do casamento, Berenice aparece para Egeu 

dentro da biblioteca e lhe sorri, mostrando dentes brancos e perfeitos. No auge da 

sua monomania, ele fica obcecado pelos dentes de sua noiva, pois passa a 

acreditar que eles são ideias. Ao fazer isto, Egeu racionaliza e intelectualiza seu 

objeto de desejo através da metonímia, isto é, da preservação da figura da 

personagem através da única parte de seu corpo que permaneceu saudável. A 

obsessão pelos dentes é, desta maneira, a forma encontrada por Egeu de se 

afastar sexual e emocionalmente de Berenice, transformando-a em um objeto de 

ruminações  intelectuais. O ápice da obsessão do personagem se dá quando ele 

arromba o túmulo da defunta para roubar-lhe os dentes, ato este que aponta não 

somente para uma violência de gênero, mas para a total expropriação e 

objetificação do corpo feminino, que por ser um cadáver não tem chance de 

defesa. Tal expropriação se dá novamente em prol de uma realização intelectual 

masculina, que encontra no feminino sua principal fonte de inspiração e ao 

mesmo tempo, de desgraça.       

  A queda da casa de Usher é um dos contos mais famosos e admirados 

de Poe, e também um dos mais explorados pela crítica, que analisa suas 

múltiplas facetas, seus personagens e sua estrutura. O conto é narrado por um 

amigo de infância do aristocrata Roderick Usher, que resolve passar alguns dias 

na misteriosa mansão para fazer-lhe companhia. No instante em que passa pela 

porta de entrada, o narrador sente que há algo de muito errado em relação à 

casa, mas atribui esta primeira impressão ao fétido e escuro lago que rodeia a 

propriedade. Esta se encontra na mais completa decadência, e ao contemplá-la o 

narrador experimenta sentimentos de tristeza e de angústia profundas, que 

funcionam como um presságio da tragédia que irá acontecer nos próximos dias. 

Cabe ressaltar que este narrador é um narrador testemunha, de maneira que os 

fatos serão relatados de uma perspectiva periférica. Isto significa que o leitor só 

tem acesso ao que se passa na mente de Roderick através deste narrador, que 
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se transforma em um intermediador entre o leitor e os personagens principais, 

além de provocar um duplo afastamento em relação à figura de Lady Madeline, 

irmã de Usher. 

 Ao encontrar o aristocrata, o narrador se impressiona com sua aparência 

mórbida e doentia. O fato é que Roderick e sua irmã sofrem de um mal de família  

para o qual não há cura, e que se manifesta através de sintomas físicos e 

psiquiátricos, como, por exemplo, a hipersensibilidade em relação à luz solar. A 

estranha enfermidade faz com que os dois irmãos fiquem permanentemente 

isolados dentro da lúgubre mansão, o que colabora para agravar ainda mais os 

sintomas. Neste sentido, chama nossa atenção a representação do personagem 

masculino, um ser andrógino, extremamente sensível, hipocondríaco e obcecado 

com crenças paranormais e superstições de que algum mal misterioso ronda a 

casa. Sua irmã, que também está doente, não é nem mesmo descrita fisicamente, 

sendo uma sombra que se limita a vagar pela casa, objeto de horror e ao mesmo 

tempo de fascínio por parte dos dois personagens. Madeline é, desta forma, o 

―Outro‖ de Usher, tudo aquilo que o incomoda e que o ameaça. A estranha 

relação de simbiose entre os irmãos parece reforçar esta ideia, já que a 

personagem feminina é construída em relação ao personagem masculino e tem 

as mesmas características psicológicas. A única diferença é que ela mal aparece, 

sendo isolada em relação às atividades de Usher e do narrador, que passam os 

dias tocando instrumentos musicais e lendo obras literárias antigas.  

 Acreditando que Madeline está morta, Roderick resolve manter o seu corpo 

dentro de uma cripta existente dentro da mansão, alegando que o jazigo da 

família fica muito longe da propriedade. O narrador estranha tal gesto, e quando 

eles abrem o ataúde chega até mesmo a pensar que a jovem está viva, pois vê na 

sua face um ligeiro rubor. No entanto, em uma noite de tempestade ela consegue 

sair de seu caixão, causando com isto a morte de seu irmão, que sofre um 

colapso nervoso quando a vê, e o desabamento do solar de Usher. O enterro 

prematuro de Madeline parece ser uma tentativa de Roderick de sufocar o seu 

outro lado, a sua outra metade que tanto o aflige. O retorno da personagem 

sinaliza o fracasso desta tentativa, e a queda da casa, a consequência de não se 

controlar este ―Outro‖, que é, na maioria das vezes, identificado com o feminino. 
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Neste conto, a morte da personagem feminina apresenta uma finalidade diferente: 

a de eliminar o mal familiar, acarretando, com isto, a destruição do masculino e a 

eliminação do clã dos Usher. Desta forma, podemos pensar que a morte não é,  

necessariamente, uma prerrogativa feminina, uma vez que os personagens 

masculinos também morrem nos contos de Poe. Em O barril de Amontillado, por 

exemplo, Montresor resolve assassinar Fortunato devido às inúmeras injúrias que 

este último lhe infligiu em vários anos de amizade. Em O coração denunciador, 

o narrador resolve matar seu melhor amigo devido a repulsa que o seu olho de 

vidro lhe causa. Em A queda da casa de Usher, Roderick morre devido à 

incapacidade de controlar o ―Outro‖, representado não só pela sua irmã como 

também pelos seus mais recônditos sentimentos de pânico e horror. Já a morte 

das personagens femininas tem outros objetivos: o de fazer delas ideais de 

perfeição materializados artisticamente, ou de eliminar uma ameaça que ela 

representa, o que não significa necessariamente eliminar o feminino, que 

permanece como uma lembrança, algo que nunca é esquecido. Sendo assim, a 

diferença reside nas motivações para estas mortes, que estão, a meu ver, 

relacionadas ao gênero de quem representa e ao gênero de quem é 

representado.        

 Poe acreditava que o tema da morte de uma bela mulher era o mais 

poético do mundo, e que a pessoa mais apropriada para desenvolvê-lo era um 

amante privado deste amor. Nesta afirmação já estão presentes, ainda que de 

forma não conscientizada pelo autor, as representações de gênero que pretendo 

analisar. Tais representações não podem ser arbitrariamente associadas ao 

masculino ou ao feminino, sendo construções literárias gendradas que 

evidenciam as relações de poder entre os sexos. A afirmação também nos mostra 

que as representações de mulheres mortas fazem parte de um projeto estético 

formulado e seguido por Poe, de forma que não podemos negligenciar as 

convenções artísticas em uma análise de gênero, sob pena de cair em um 

reducionismo que limita as possibilidades de interpretação. 
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Comparação entre os sistemas fonéticos 

do esperanto e do português 

 

 

Ivan Eidt Colling  

Introdução 

 

 No presente artigo, apresenta-se uma comparação entre os sistemas 

fonéticos do esperanto e do português (variante do sul do Brasil), registrando-se 

observações sobre a maneira como alunos de Esperanto 2 e de Esperanto 3 do 

CELIN/UFPR produzem alguns fonemas específicos, de modo a definir alguns 

pontos que exigem maior atenção no processo de ensino-aprendizagem.  

 

O sistema fonético do esperanto – elementos básicos 

 

 Nas ―Regras Gerais‖ (Ĝeneralaj Reguloj), parte C da ―Gramática‖ 

(Gramatiko) do ―Fundamento do Esperanto‖ (Fundamento de Esperanto), 

ZAMENHOF1 (1991, p. 300-301), afirma que ―cada palavra é lida tal como está 

escrita‖  (na  parte  em inglês, acrescenta:  ―não há letras não pronunciadas‖)  e  

―a tonicidade recai sempre sobre a penúltima sílaba‖, confirmando o que havia   

publicado 18 anos antes no ―Primeiro livro‖ (Unua libro, publicado em russo com o  

título ―Língua internacional‖, ZAMENHOF 1887; 1889; 2012). Ambas afirmações 

logo suscitaram críticas e receberam respostas bastante consistentes de 

Zamenhof nas ―Respostas a questões linguísticas‖ (Lingvaj respondoj, 

ZAMENHOF, 1987). No que se refere à posição da sílaba tônica, na realidade 

                                                           
1
 Luís Lázaro Zamenhof (Ludwik Lejzer, Ludwik Łazarz, Ludoviko Lazaro Zamenhof), 1859-1917, 

médico com grande interesse e conhecimento sobre línguas, foi o iniciador da língua internacional 
esperanto. O marco inicial do idioma foi o livro Lingvo Internacia (―Língua Internacional‖), lançado 
em língua russa na cidade de Varsóvia a 26 de julho de 1887; no mesmo ano ocorreram as 
edições em polonês, francês e alemão. Este livro é também conhecido como Unua Libro  
(―Primeiro Livro‖). O Fundamento de Esperanto é um documento aprovado no Primeiro Congresso 
Mundial de Esperanto, realizado em 1905 na cidade francesa de Boulogne-sur-Mer. Pode-se dizer 
que o Fundamento cumpriu naquele primeiro período do idioma papel semelhante ao da tradição 
nas línguas étnicas, e permanece até hoje como uma obra basilar. Em sua edição original, o 
Fundamento apresenta textos paralelos em francês, inglês, alemão, russo e polonês.  
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Zamenhof utilizou o sistema da língua polonesa, em que a grande maioria das 

palavras é paroxítona2. Ele responde à crítica pela comparação entre o latim 

maximus e o francês maxime, sobre os quais não se pode dizer que um é melhor 

que o outro, pois cada qual funciona dentro de um sistema linguístico aparte, e 

está a ele adaptado. Zamenhof também responde sobre a pronúncia de ―n‖: 

alguns falantes têm tendência a produzi-lo como consoante velar [ŋ], se ocorre 

antes de outra consoante velar [k], [g] ou [x], ao invés de produzi-lo sempre como 

dental ou alveolar [n]. Ele responde que não há necessidade de se lutar contra 

essa tendência, ―porque tal pronúncia [...] não dá origem a dificuldades de 

compreensão e nem a problemas práticos‖ (ZAMENHOF 1987: 65; WELLS 

1989: 16). Essa postura mostra que ele tinha clara noção sobre alofones: em 

esperanto não existem pares mínimos distinguíveis pelo contraste entre [n] e [ŋ]. 

Da mesma forma, diversas maneiras de pronunciar o ―r‖ convivem e em geral são 

bem aceitas pela comunidade esperantófona [ɾ, r, ɻ, ʀ, ʁ].  

 O alfabeto do esperanto consiste em 28 letras: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, 

j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z. Somente um quarto delas não corresponde 

ao símbolo fonético da IPA3 (conforme tabela 1). Pode-se ainda considerar o 29o 

fonema [ʣ]4, par sonoro de c [ʦ]. Cinco são as vogais; entre as consoantes 

figuram as semivogais j e ŭ [w]. WELLS (1989: 21) afirma que Zamenhof foi sábio 

ao não incluir subdivisões nas vogais médias (os contrastes /ɔ/ - /o/ e /ɛ/ - /e/ não 

existem em esperanto) e também por manter o arredondamento dependente da  

anterioridade das vogais. 

 Desta forma, teoricamente, o alfabeto do esperanto é fonético, estando 

cada letra ligada a um som e vice-versa. Na prática, em alguns falantes 

observam-se interferências provenientes das diferentes línguas maternas e, em 

função da especificidade do esperanto, isso acontece também com falantes 

nativos. Além disso, a produção dos segmentos também depende do ambiente de 

                                                           
2
 E atualmente há uma tendência em parte dos falantes de polonês em tranformar em paroxítonas 

algumas das proparoxítonas.  
3
 International Phonetic Association, Associação Internacional de Fonética 

4 
Cfr. MALOVEC (2000: 17); WELLS (2006); por exemplo: edzo, edzino (esposo, esposa). 

WENNERGREN (2005: 26) chama a atenção para o fato de que a sequência dz é bastante rara e 
também pode ser pronunciada como duas consoantes separadas [dz], da mesma forma que 
outros encontros consonantais, ainda mais raros: [ kx] muzikĥoro (coro musical), [ pf] pfenigo 
(pfennig) e [ bv] Zimbabvo (Zimbábue). 
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ocorrência (fonemas anterior e posterior); são exemplos os já mencionados [n, ŋ] 

e [ k , k, ḵ ], realizações de [k], respectivamente em kiso, kato, kuzo (―beijo‖, ―gato‖, 

―primo‖) (WELLS 1989: 15,16). Na tabela 2, apresentam-se as consoantes do 

esperanto. [w] é lábio-velar, mas para simplificar a apresentação está entre as 

velares. Os segmentos vocálicos estão na tabela 3.     

Tabela 1 – Fonemas do esperanto cujas representações ortográficas  
não correspondem ao símbolo fonético. 

Fonema Representação ortográfica 

[ʦ] c 

[ʧ] ĉ 

[ʤ] ĝ 

[ʒ] ĵ 

[x] ĥ 

[ʃ]   ŝ  

[w] ŭ 

 

Tabela 2 – Segmentos consonantais do esperanto (os símbolos  
à direita representam consoantes sonoras). 

\  Lugar 
Maneira\  

Bilabial 
Lábio-
dental 

Dental ou 
alveolar 

Pós-
alveolar 

Velar Glotal 

Oclusiva p b   t d   k g   

Africada     ʦ ʣ ʧ ʤ     

Fricativa   f v s z ʃ ʒ x  h  

Nasal  m    n       

Líquida      l  r       

Aproximante        j  w   

 

Tabela 3 – Segmentos vocálicos do esperanto. 

\  Anterioridade 
Altura\  

Anterior Central Posterior 

Alta i     u 

Média  e    o 

Baixa   a   

 

O sistema fonético do português – visão panorâmica 

 

 O sistema fonético do português é bem mais complexo que o do esperanto. 

Há maior quantidade de segmentos individuais e existem muitas variantes da 

língua (tanto se se considera sua presença em vários pontos do planeta, como se 
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se restringe aos falares do Brasil). Para esta descrição, foi utilizado como 

referência básica o livro de Thaïs Cristófaro SILVA (2002), com consultas a visões 

alternativas presentes em CEGALLA 1989, SACCONI 1990, BECHARA 2009, 

FARACO & MOURA 1991, HOUAISS & AVERY 1970 e SOUZA & SANTOS 2008. 

Por exemplo, dentre os autores citados, somente SOUZA & SANTOS (2008: 20) 

mencionam a fricativa uvular [ʁ]. Na tabela 4 encontram-se as consoantes; há 

segmentos peculiares a algumas variantes, que são alofones de outros 

segmentos. 

 

Tabela 4 – Consoantes do português (especificamente, do português brasileiro).  

Os símbolos à direita representam consoantes sonoras. 

\  Lugar 
Maneira\  

Bilabial 
Lábio-
dental 

Dental 
ou 

alveolar 

Pós-
alveolar 

Retro-
flexa Palatal Velar Uvular Glotal 

Oclusiva p b   t d      k g     

Africada       ʧ ʤ          

Fricativa   f v s z ʃ ʒ    x ɣ  ʁ h ɦ 

Nasal  m    n     ɲ  ŋ     

Vibrante       r            

Tepe      ɾ            
Aproxi-
mante 

         ɻ  j  w     

Lateral      l  ɫ   
 

 
ʎ  
lʲ 

      

 

  

 Seguem alguns comentários que interessam especialmente a quem 

pretende ensinar ou aprender esperanto. [ʧ] e [ʤ] são alofones respectivamente 

de [t] e [d] em muitas variantes, se antecedem  [i] ou [ɪ]5. [s] sofre assimilação 

(sonorização) entre vogais ou entre vogal e consoante sonora, resultando [z]. Em 

algumas regiões, produz-se [ʒ] antes de consoante sonora e [ ʃ ] antes de 

consoante surda (mesmo: [ˈmezmʊ], [ˈmeʒmʊ]; casca: [ˈkaskɐ], [ˈkaʃkɐ]). Os 

fonemas [ l, ɫ, w ] podem ser alofones de l em final de sílaba: sal: [sal], [saɫ], [saw]; 

salto: [ˈsalto], [ˈsaɫtʊ], [ˈsawtʊ]. 

 A consoante mais complexa em português certamente é r. Em todas as 

variantes há convergência para a pronúncia [ ɾ ] (tepe) para a consoante simples 

intervocálica em caro ou após consoante na mesma sílaba como em prato.  Já em 

carro pode-se ouvir [r, h, x, ʁ]. O mesmo conjunto de fonemas é possível se r é o 

                                                           
5
 Em Florianópolis também estão presentes os alofones [ʦ] e [ʣ].  
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segmento inicial de uma palavra ou se ocorre após consoante de outra sílaba. Se 

for o segmento final de uma palavra, pode-se ter [ɾ, h, x, ʁ, ɻ]. Finalmente, se está 

em posição final de sílaba, seguida por consoante sonora/surda, as possibilidades 

são  [ɾ, ɦ, ɣ, ʁ, ɻ] / [ɾ, h, x, ɻ]. 

 O português é rico em segmentos vocálicos, conforme se mostra na 

tabela 5. Da mesma forma como em esperanto, o arredondamento dos lábios está 

ligado à posterioridade das vogais.  

 

Tabela 5 – Segmentos vocálicos do português. 

\  Anterioridade 
Altura \  Anterior   Central   Posterior 

Alta i  ĩ      u  ũ 

   ɪ   ʊ  

Média-alta  e  ẽ  ə   o   õ 

Média-baixa   ɛ    ɔ 

     ɐ   ɐ       

Baixa    a    

 

 Podem ser tônicas [i, e, ɛ, ə, a, ɔ, o, u] e todas as nasais da tabela 5. 

[ə] tônico ocorre em dialetos paulistas. O mesmo conjunto pode ocorrer em 

posição pretônica. [ɛ, ɔ] têm uso limitado nessa condição, exceto em variantes do 

nordeste brasileiro. [ə] é vogal pretônica na variante do Rio de Janeiro. (SILVA 

2002: 81.) 

 As vogais postônicas podem ocorrer na última ou na penúltima sílaba. Na 

penúltima sílaba pode-se ter [i, e, ɛ, a, ɔ, o, u], e novamente aqui [ɛ, ɔ] ocorrem 

somente em algumas variantes. As vogais finais postônicas para a maioria dos 

falantes são [ɪ, ɐ, ʊ], mas em algumas variantes existem [i, e, a, o] (por exemplo, 

na pronúncia tradicional de Curitiba ou no interior do Rio Grande do Sul).  

 

Mi estas esperantisto [sou esperantista] e falante nativo de português 

 

 Emilio CID (2006) chama a atenção de que os brasileiros não devem 

pronunciar mi estas esperantisto como *[ˈmi ˈeʃtaʃ iʃperɐ ˈʧiʃtʊ]. Pode-se ouvir tal 

pronúncia, por exemplo, de um aluno proveniente do Rio de Janeiro; um 

curitibano (ou em geral um sulino, mas não de Florianópolis) tenderia a pronunciar  

*[ˈmi ˈesta zisperɐ ˈʧistʊ], ou *[ˈmi ˈestaj zisperɐ ˈʧistʊ].  
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 Em minha experiência de três anos e meio de ensino de esperanto, 

trabalhei principalmente com curitibanos, sulistas e paulistas, para os quais as 

dificuldades de pronúncia são semelhantes. Esporadicamente houve alunos do 

Rio de Janeiro, de Brasília, do nordeste do Brasil, bem como falantes de espanhol 

(do Paraguai e da Argentina), a maioria no entanto residente há bastante tempo 

em Curitiba. Após  participar do Seminário da ILEI (Liga Internacional dos 

Professores Esperantistas) em Matanzas, Cuba (2010), tornei-me mais exigente 

com relação à pronúncia dos alunos, já nas primeiras aulas, com o objetivo de 

que adquiram o mais rápido possível uma boa pronúncia. Antes de mais nada, 

cabe a pergunta: o que seria uma boa pronúncia do esperanto? John WELLS 

(1989: 25-26) apresenta quatro critérios: a) critério prático: uma boa pronúncia 

possibilita boa compreensão entre falantes com diferentes línguas maternas; é 

aquela que facilita (ou pelo menos não prejudica) a comunicação por meio da 

língua internacional; b) critério linguístico: boa pronúncia é aquela que espelha 

bem o caráter fonológico do esperanto, necessariamente fazendo distinção entre 

os pares de fonemas (representados por diferentes letras do alfabeto); c) critério 

geográfico: pronuncia bem quem evita peculiaridades locais, regionalismos, 

nacionalismos e não permite ao interlocutor adivinhar de que país vem o falante; 

trata-se de uma pronúncia geograficamente neutra; d) critério sociológico: o 

coletivo dos falantes do esperanto é um grupo humano geograficamente disperso, 

mas unido por uma grande quantidade de ideias, opiniões, posturas comuns – 

compartilham cultura comum, no sentido mais amplo; boa pronúncia é aquela que 

causa aceitação (ou pelo menos não gera estranhamento) por boa parte da 

comunidade esperantófona. O autor acrescenta ainda (p. 26, tradução minha):  

 
sobre o fato, único na história da humanidade, de que o esperanto 
se transformou de projeto de gabinete em língua viva e em pleno 
funcionamento, já muitas vezes se chamou a atenção. É também 
digno de nota que ele tenha criado para si normas de pronúncia. 
[...] [A existência dessas normas] é um importante fato 
sociolinguístico.  

 

 Conforme se mostrou na seção anterior, o acervo de fonemas da língua 

portuguesa é rico. Isso significa que seus falantes conseguem produzir a grande 

maioria dos sons do esperanto isoladamente. No entanto, as diversas regras de 
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assimilação de consoantes, de nasalização e de afrouxamento de vogais colocam 

desafios a serem vencidos para quem deseja atingir uma boa pronúncia.  

 Listo a seguir as principais dificuldades observadas em alunos de 

esperanto do CELIN-UFPR. As observações foram feitas ao longo de três anos de 

atuação (inclusive já anotadas em COLLING 2010), mas de forma mais 

sistemática, incluindo gravações e transcrições fonéticas, no segundo semestre 

de 2011, nas turmas de Esperanto 2 e de Esperanto 3 (COLLING 2012).  

 a) Terminações das palavras: a correta pronúncia das vogais finais do 

esperanto é muito importante, porque justamente delas vêm informações 

morfológicas: dormo (substantivo ―sono‖), dorma (adjetivo ―adormecido‖ ou ―do 

sono‖), dorme (advérbio, pode ser traduzido como ―dormindo‖, ou por expressões: 

―durante o sono‖, ―como se dormisse‖), dormi (verbo no infinitivo: dormir), dormu 

(verbo no imperativo, para qualquer pessoa/número: durma, durmamos...). Pode 

haver confusão: dormo, mal pronunciado ( *[ˈdoɾmʊ] ) aproxima-se de dormu ; de 

forma semelhante dorme ( *[ˈdoɾmɪ] )  dormi. Obviamente, na conversação, não 

apenas a pronúncia, mas também o contexto colabora para distingir a função da 

palavra – mas a conscientização sobre a importância das vogais finais é um ponto 

que deve ser bem trabalhado nas aulas.  

b) Palatalização de [t, d] antes de [i]. A palavra tuto [ˈtuto] (―totalidade‖) 

não é problema para os falantes de português: nenhum a pronunciaria como 

*[ˈʧuʧo], mas a presença de [i] modifica o contexto, como no já mencionado 

esperantisto, ou  dimanĉo *[ʤiˈmanʧo] (―domingo‖, cuja pronúncia deve ser 

[diˈmanʧo]). Para alguns alunos é extremamente difícil não palatalizar tais 

consoantes. Para que compreendam a importância do tema, é interessante logo  

no início dos estudos contrastar pares mínimos:  tie – ĉie, tio – ĉio (lá – em todo 

lugar; isso/aquilo – tudo). Para isso é importante que métodos de ensino para 

falantes de português apresentem já nas primeiras lições esses contrastes 

(especialmente utilizando as colunas ti- e ĉi- da tabela dos correlativos – ver 

COLLING 2011). 

c) r : da gama de pronúncias aceitáveis para o r em esperanto, deve-se 

evitar [h] e [x], comuns em português. Do contrário, Roma (Romo) se torna um ser 

humano (homo)!  
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d) O fonema [ʦ], correspondente a c, não existe em português (à exceção 

da já mencionada especificidade de Florianópolis). Há algumas palavras de 

origem estrangeira nas quais teoricamente está presente este fonema: ―tsé-tsé‖, 

―tsunami‖ e ―pizza‖. Quando pela primeira vez os alunos se deparam com a 

palavra oficejo [ofiˈʦejo] (―escritório‖), quase todos tropeçam... Uma palavra 

simples como centro [ˈʦentro] (―centro‖) traz uma dificuldade adicional, pois é 

grafada exatamente como em português, mas pronunciada diversamente. É 

interessante que a dificuldade desaparece no par sonoro desse fonema, [ʣ], 

apesar de também não existir em português.  

e) Encontros consonantais. Ŝi eniris en sian oficejon kaj lasis en la ŝranko 

sian sciencan raporton pri matematikaj funkcioj (―Ela entrou em seu escritório e  

deixou no armário seu relatório científico sobre funções matemáticas‖). [ʃɾ], [sʦ], 

[nʦ], [nkʦ]... entrar no escritório é somente o primeiro passo! No português 

brasileiro, evitam-se certos encontros consonantais6. É aconselhável evitar a 

apresentação desse tipo de palavras no curso inicial (no CELIN, elas aparecem 

somente em Esperanto 2). Mas não é possível evitar os numerais kvar (―quatro‖) e 

kvin (―cinco‖), nos quais os alunos tendem a incluir uma vogal [ i ] entre k e v: 

*[kiˈvin] (já ouvi até mesmo *[ˈkivin]). Não tão difíceis, mas também merecedores 

de atenção, são [sp], [sk], [st], [skɾ], [stɾ], [ ʃp ], [ ʃt ], [ ʃtɾ ] e semelhantes, aos quais 

os alunos adicionam um [i] ou [e] inicial: speciala [speʦiˈala] (―especial‖) torna-se 

*[ispeʦiˈala] ou *[ispeˈʦjala].  

f) Consoantes finais. Consoantes finais também não são comuns no 

português brasileiro. Palavras como sed [sed] (―mas‖) e apud [ˈapud] (―próximo 

de‖) são frequentemente pronunciadas *[ˈseʤɪ], *[ˈapuʤɪ] ou *[aˈpuʤɪ]. 

g) A consoante lateral. Para grande parte dos falantes de português 

brasileiro, l em final de sílaba se torna [w]. Assim, a distinção entre alto [ˈalto] 

(―altura‖) e aŭto [ˈawto] (―automóvel‖) desaparece. Além dos radicais em que se 

tem (l + consoante, exceto se tal consoante for r ou outro l), deve-se levar em 

conta a existência de prefixos (mal-, el-, al-) que podem estar ligados a palavra 

iniciada por consoante. Desta forma, Estis malbone, ke li ne eldonis almenaŭ cent 

pliajn ekzemplerojn de la almanako (―Foi ruim que ele não tenha editado pelo 

                                                           
6
 Por isso muitos falantes adicionam som vocálico em uma palavra como ―advogado‖. 
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menos mais cem exemplares do almanaque‖) pode soar como *―Estis maŭbone, 

ke li ne eŭdonis aŭmenaŭ cent pliajn ekzemplerojn de la aŭmanako‖. 

(Provavelmente não haverá problema de comunicação, mas causará 

estranhamento ao interlocutor.) 

h) Ditongação de hiatos. Há um exemplo no item (e), palavra speciala. Em 

geral isso não acarreta problemas de compreensão, a menos que ocorra 

concomitantemente com mudança de acento tônico, ver item (i). De qualquer 

forma, representa inobservância do critério linguístico e eventualmente também 

do sociológico. Há aproximadamente dois anos houve uma discussão no 

programa em esperanto da Rádio Polônia sobre a pronúncia de Haitio (―Haiti‖): 

[haiˈtio]  *[hajˈtio]. Para evitar esse problema, alguns falantes (observei isso entre 

poloneses, por exemplo) incluem a consoante oclusiva glotal entre as vogais do 

hiato: [haʔiˈtio], mas isso não é necessário.  

i) Deslocamento da sílaba tônica. Familio [famiˈlio] (―família‖), historio 

[histoˈrio] (―história‖) e similares são incorretamente pronunciadas com tonicidade 

semelhante à do português. Pode-se discutir se a palavra se torna proparoxítona 

ou se ocorre ditongação na última sílaba (acredito que ocorra ditongação).  

j) Nasalização. A presença de m ou n após vogal em português é fator de 

nasalização dessa vogal. Assim, Esperanto [espeˈranto] (―esperanto‖), antaŭ 

[ˈantaw] (―antes‖), ankaŭ [ˈankaw] (―também‖), ambaŭ [ˈambaw] (―ambos‖), 

indekso [ inˈdekso ] (―índice‖) tornam-se *[espeˈɾɐ nto], *[ˈɐ ntaw], *[ˈɐ ŋkaw],  

*[ˈɐ mbaw], *[ ĩnˈdekso ], ou mesmo perdem todos os resquícios de ―n‖ ou ―m‖: 

*[espeˈɾɐ to], etc.  Uma vez ouvi kvankam [ˈkvankam] (―apesar de‖) como 

*[kɪˈvɐ kɐ w ]. Se a nasalização não for demasiada, ela não impede a compreensão, 

mas identifica a origem do falante (critério geográfico). A nasalização excessiva 

pode, no entanto, trazer problemas de comunicação.  

k) Sonorização do s. Em um ambiente sonoro, isto é, entre vogais ou 

entre vogal e consoante sonora, em português ocorre sonorização do s. Em 

esperanto, o segmento s final é característica das conjugações verbais: -as, -is, -

os, -us (respectivamente: presente, passado, futuro do indicativo; condicional). Já 

foi mencionado mi estas esperantisto.  Outros exemplos: mi amas vin [mi ˈamas 

vin] (―eu te amo‖), li alvenos baldaŭ [li alˈvenos ˈbaldaw] (―ele chegará em breve‖), 
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incorretamente pronunciados como *[mi ˈamaz vin], *[ˈli alˈvenoz ˈbaldaw]. 

Também é frequente em finais do tipo -ismo, como em humanismo [humaˈnismo], 

(―humanismo‖). Por sua especificidade, tal sonorização raramente é causa de 

incompreensão, e está firmemente enraizada nas mentes dos alunos falantes de 

português.  

l) Plural versus acento tônico. O morfema de plural em esperanto é  - j. 

Por ser semivogal, não causa mudança do acento tônico da palavra original, mas 

sua presença faz com que alguns alunos transformem a palavra em oxítona. Essa 

tendência é particularmente acentuada se juntamente com o plural ocorrer 

acusativo (marcado por -n). Assim, belaj blankaj domoj [ˈbelaj ˈblankaj ˈdomoj] 

(―belas casas brancas‖) é lido como *[beˈlaj blanˈkaj doˈmɔj] (o abaixamento de o 

para ɔ também é frequente nesta situação). Este fenômeno está mais ligado à 

leitura, de modo que o professor deve procurar apresentar tais construções em 

exercícios de audição e de fala, antes de os alunos visualizarem a forma escrita.  

m) ĵ africado. Se se trata de interferência pela escrita/ortografia, 

certamente ĵ está entre os primeiros lugares. É pronunciado como o j português 

ou francês [ʒ], ou seja, não deveria apresentar dificuldades (o que não ocorre com 

falantes de espanhol, por exemplo). No entanto, muitos alunos ao verem essa 

letra grafada com acento circunflexo são levados a pronunciá-la como [ʤ]. Desta 

forma, uma palavra muito similar à portuguesa, ĵurnalo [ʒuɾˈnalo] (―jornal‖) é lida 

como *[ʤuɾˈnalo]. Em esperanto, j indica semivogal [ j ],  ĵ  fricativa [ʒ] e ĝ africada 

[ʤ]. A estratégia do professor deve ser acostumar seus alunos a essas palavras 

inicialmente por meio de exercícios de audição e de fala, e somente depois 

apresentar a forma escrita, lembrando-se que é bastante produtivo o sufixo -aĵo 

como fonte de vocábulos de uso cotidiano para uso nesses exercícios (manĝaĵo 

―comida‖, trinkaĵo ―bebida‖, vestaĵo ―roupa‖).  

n) Abaixamento de vogais médias. A vogal média em posição tônica é por 

vezes produzida como média baixa: parolas [paˈɾɔlas], estas [ˈɛstas]. Não se pode 

dizer que essa pronúncia seja incorreta, mas não é usual entre os falantes 

(critério sociológico). Não deve, portanto, ser motivo de preocupação nem de 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

COLLING  2012 
150 

insistência por parte do professor. Ao utilizar a língua falada, os alunos 

rapidamente assimilarão a pronúncia ―média‖ produzida pelo grupo7.   

o) Consoante velar fricativa surda [x], representada ortograficamente por 

ĥ. Não há necessidade de muito trabalho sobre esta consoante, por ser bastante 

rara no esperanto atual; ao longo dos 125 anos de desenvolvimento do idioma, 

naturalmente foi sendo substituída por k em muitas das ocorrências (meĥaniko > 

mekaniko, ―mecânica‖). Quando o falante estiver suficiente maduro, poderá sem 

problemas ―ouvir um coro de tchecos‖ (aŭdi ĥoron de ĉeĥoj). Esta consoante não 

faz parte do grupo básico de fonemas do português, mas existe em algumas 

variantes.   

 Rita de Moraes, baseando-se no estudo apresentado, realizou uma análise 

da pronúncia de seus alunos, adolescentes que estudam na sede da Associação 

Paranaense de Esperanto, e fez as seguintes observações: 

 

Quando se trata de afrouxamento das vogais, no item (a), deve-se 
acresentar ainda o afrouxamento de [a], que se torna [ɐ]; no item 
(b), a palatalização de ―t‖ e de ―d‖ ocorre também antes de [ɪ]; o 
deslocamento da sílaba tônica (i) pode estar ligado à ditongação  
do hiato (h), como em *[faˈmiljo]; uma consoante africada anterior 
é favorável à ditongação do hiato (h), como em ―ĉiu‖, pronunciado 
como *[ʧju] ou *[ʧ ju] [...] Adicione-se ainda à lista: 

p) pronúncia fraca ou desaparecimento de [i] ou de [u] em 
algumas situações: oficejo, ŝtuparo tornam-se respectivamente 
[ofʲˈʦejo], [ʃtʷˈpaɾo]. É interessante que justamente nessas 
palavras as vogais auxiliariam, pois evitam um grande 
agrupamento de consoantes. Esse fenômeno, no entanto, não 
pode ser considerado como influência do português. (MORAES 
2012: 3; tradução minha.) 
 

Comentário final 

 Como resultado do estudo realizado, algumas conclusões podem ser 

registradas (os itens referenciados correspondem àqueles apresentados na seção 

anterior):  

                                                           
7
 Para isso são importantes as Rodas de Conversação promovidas mensalmente pela Associação 

Paranaense de Esperanto em Curitiba, não apenas para a aquisição da língua, mas também por 
seu aspecto sociológico/sociolinguístico. Nas Rodas de Conversação participam veteranos, 
novatos e eventualmente visitantes (nos últimos anos recebemos esperantistas de várias partes 
do Brasil e também da China, da França, da Lituânia, da Coreia do Sul e do Japão). O uso do 
idioma falado via internet também concorre para o aprimoramento não apenas da pronúncia, mas  
para o domínio da língua como um todo. 
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 1) somente três fonemas do esperanto não fazem parte do acervo do 

português (variante sul-brasileira): c [ʦ], [ʣ] e ĥ [x] (itens d e o), então há menos 

preocupação com o aprendizado de ―novos‖ sons de fala, e mais enfoque em 

habituar-se a produzir aqueles já conhecidos, mas em novas circunstâncias, em 

contextos diferentes. Outra é a situação de, por exemplo, falantes de espanhol, os 

quais realmente devem aprender a produzir novos sons. Não estou certo se é 

mais fácil este aprendizado ou registrar na mente novas maneiras de ligar 

segmentos conhecidos... mas as estratégias de ensino certamente não são as 

mesmas!   

 2) os fonemas [t], [d] e [i] são nativos no português, mas os agrupamentos 

[ti], [di], sem palatalização, são estranhos em algumas variantes (item b);  

 3) o esperanto apresenta muitas semelhanças com línguas neolatinas e 

germânicas, mas o plural (item l) mostra claramente que se está aprendendo uma 

nova língua (exceção talvez para os gregos!), com uma regra morfológica 

específica e sua consequente implicação fonética; isso deve ser aprendido com 

exercícios e prática;  

 4) a interferência da ortografia (item m) deve ser evitada; o alfabeto de 

qualquer idioma deve ajudar, e não atrapalhar!  

 5) as demais dificuldades se referem a hábitos (ou à falta deles): sobre 

vogais: afrouxamento das vogais finais (a) e ditongação de hiatos (h) e sua  

nasalização ( j ); sobre consoantes: encontros consonantais não existentes em 

português (e) ou localização das consoantes (c, f, g, k); sobre acento tônico: 

transposição do acento da língua materna em palavras semelhantes (i).  

 Poucos alunos chegam ao esperanto sem um mínimo conhecimento prévio 

de outras línguas8; alguns dominam várias línguas. Para esses alunos, a 

aquisição de regras de fonética (e não apenas de fonética...) torna-se mais fácil.  

 

 

 

 

                                                           
8
 As mais populares são: inglês, espanhol, chinês, francês, alemão, italiano, japonês. Menos popu-

lares (com um representante cada): holandês, polonês, latim, sânscrito.  
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Contexto de aprendizagem de português l2: 

comunidades de prática em ambientes 

multilinguais/multiculturais 

 

 

Ester Roos de Menezes 
Jovania Perin Santos 

Introdução  

 

Utilizaremos neste artigo o termo L2 (segunda língua) no sentido genérico, 

assim definido por Ellis (1985:5) sem a intenção de fazer um contraste com a 

aprendizagem de língua estrangeira (LE), a qual se refere à língua estudada em 

países em que não é oficial ou não tem função sociopolítica. No entanto, 

utilizamos no CELIN-UFPR a abreviação PLE (Português como Língua 

Estrangeira) para denominar o curso de língua portuguesa ofertada a alunos 

estrangeiros. Esta abreviação facilita a compreensão por parte da comunidade de 

que se trata de ensino de língua portuguesa como língua não materna. Porém, no 

contexto de sala de aula podemos encontrar os alunos estrangeiros em diversas 

condições de aprendizagem de português. O ensino em imersão cria em sala de 

aula um contexto extraordinariamente diverso, seja quanto ao conhecimento de 

língua-alvo, interesses e necessidades pessoais, língua materna, conhecimento 

de outras línguas estrangeiras, hábitos de aprendizagem, níveis de letramento, 

tempo de vivência no país, quantidade de input etc. A lista é longa, e mesmo em 

se tratando de ensino em imersão há aqueles que vivem e se relacionam quase 

que exclusivamente com compatriotas, estando assim, em imersão parcial. Por 

outro lado, existe aqueles que têm moradia fixa no país há algum tempo e utilizam 

o português no seu dia a dia para desempenhar atividades profissionais. Além 

disso, atualmente tem crescido a procura pelo aprendizado formal de português 

por parte de falantes das chamadas línguas de imigração. São filhos de 

brasileiros, que nasceram e/ou cresceram no exterior e aprenderam a língua dos 

pais no âmbito familiar, tendo desenvolvido muito mais a oralidade do que a  
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escrita. 

O que nos preocupa, e é a razão principal deste trabalho, é como se dá o 

processo de ensino/aprendizagem neste contexto tão diverso dentro da 

perspectiva da aprendizagem colaborativa. Nos direcionamos para o aspecto da 

interação aluno-aluno e buscamos, através de pesquisa junto aos alunos de um 

grupo de nível intermediário, os quais estudaram em um curso intensivo de verão 

em janeiro/fevereiro de 2012, a fim de conhecer mais sobre a aprendizagem de 

português L2 em contexto multilingual/multicultural. 

Observação: elaboramos um questionário que foi enviado por e-mail a 

todos os alunos e recebemos apenas o retorno de dois deles. Nosso objetivo é 

fazer uma pesquisa exploratória, portanto qualitativa, voltada a descrição e 

interpretação das informações coletadas. Os alunos serão identificados por ordem 

de envio dos questionários. Assim que tivermos todos ou mais alguns iremos 

concluir o artigo. Em princípio utilizamos os comentários dos dois alunos que nos 

responderam para descrever o contexto de aprendizagem de PLE. 

 

Tarefas colaborativas em sala de aula 

 

O ensino organizado com base na abordagem por tarefas surgiu como 

alternativa para organização de um programa de curso, pois antes desta 

abordagem, conforme explica ESTAIRE (2009:11) ―o programa de um curso de 

línguas estrangeiras se especificava a partir de uma lista de conteúdos 

lingüísticos: estruturas gramaticais em um enfoque estrutural...‖. Mesmo com a 

abordagem comunicativa ―o programa de curso continuou sendo regulado pela 

língua e assumindo que a língua se aprende de forma acumulativa, em uma 

sequência linear‖ (ESTAIRE 2009:11). A partir dos anos 80, conforme explica 

ESTAIRE (2009:11), à luz da experiência em sala de aula com o enfoque 

comunicativo, percebeu-se que havia a necessidade de organizar o ensino de 

forma diferente. A abordagem por tarefas se apresentou como uma alternativa por 

se ajustar melhor aos processos psicolingüísticos implicados na aquisição da 

língua. A autora cita os enfoques comunicativos organizados em dois grandes 

grupos: 
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os enfoques do tipo L (Lingüísticos) e os de tipo P 
(Psicolingüísticos). (...) Os de grupo P, em palavras de Breen1, 
‗dão prioridade à rota de aprendizagem, dão ênfase aos meios 
através dos quais se aprende uma nova língua, (...) dão prioridade 
ao processo de mudança que produz a aprendizagem, ao 
potencial que representa a classe, e aos recursos psicológicos e 
sociais que os alunos aplicam ao uso da nova língua no contexto 
de sala de aula, (...) fazem uma análise de necessidades de 
aprendizagem e dos processos necessários para se chegar à 
comunicação (ESTAIRE 2009:12). 

 

A abordagem por tarefas surge, então, como um aprimoramento da 

abordagem comunicativa e em meio aos estudos e às propostas de ensino de 

línguas pós-estruturais. No final dos anos 80 e início dos 90, David Nunan2 

publica edições voltadas à descrição e orientação quanto ao ensino de línguas 

baseado em tarefas. Outros pesquisadores na área de ensino de línguas também 

publicam com enfoque em tarefas, como Rod Ellis (2003): Task-based Language 

Learning and Teaching. – Oxford University Press. No Brasil, o exame de 

proficiência de língua portuguesa (CELPE-Bras) passa, a partir de 1998, a nortear 

seu processo de avaliação pela capacidade de uso da língua. Este exame visa 

avaliar a competência do candidato pelo seu desempenho em tarefas que se 

assemelham a situações que possam ocorrer na vida real. Dessa forma ―a 

avaliação não busca aferir conhecimentos a respeito da língua, por meio de 

questões sobre a gramática e o vocabulário.‖ (Manual do Candidato do Exame 

CELPEBras – 1998:3). Em 2001 é publicado o Quadro Comum de Referência 

para as Línguas (QECR), que apresenta uma abordagem orientada para a ação 

 

(...) na medida em que considera antes de tudo o utilizador e o 
aprendente de uma língua como ator social, que tem que cumprir 
tarefas (que não estão apenas relacionadas com a língua) em 
circunstâncias e ambientes determinados, num domínio de 
atuação específico. Se os atos de fala se realizam nas atividades  

                                                           
1
 BREEN, M. 1990. (Original em inglês, 1987). ―Paradigmas contemporâneos en el diseño de 

programas‖. Comunicación, lenguaje y educación, 7-8 y en breve en ―El enfoque por tareas: de la 
fundamentación teórica a la organización de materiales didácticos‖, en línea, Centro Virtual 
Cervantes: http://cvc.cervantes.es/obref/antologia_didactica/default.htm 
2
 NUNAN, David (1989): Designing Tasks for the Communicative Classrooms. Cambridge 

University Press.  
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linguísticas, estas, por seu lado, inscrevem-se no interior de ações 
em contexto social, as quais lhes atribuem uma significação plena. 
(...) A abordagem orientada para a ação leva também em linha de 
conta os recursos cognitivos, afetivos, volitivos e o conjunto das 
capacidades que o indivíduo possui e põe em prática como ator 
social (QECR 2001:29). 

 

Dentro da perspectiva do ensino com base em tarefas e da abordagem 

orientada para a ação, o texto (falado ou escrito) passa a constituir o eixo em uma 

atividade de língua, conforme citado no MCER (2001:10). No centro deste 

processo ou norteando-o está também a concepção de língua como discurso, que 

segundo JORDÃO (2006:7):   

  
Conceber língua como discurso é perceber a língua como 
ideológica, perpassada por relações de poder que ela mesma 
constrói; é perceber as marcas de determinações culturais nos 
textos que produzimos; é perceber os gêneros discursivos como 
mecanismos de estabelecimento de sentidos possíveis. 
 

Pensar o ensino e aprendizagem de línguas concebido como discurso, 

significa voltar-se para a reflexão, interpretação e construção de significados no 

mundo em que vivemos. Sendo assim, a concepção da língua como um código, 

ou seja, o foco na forma e sintaxe muda de direcionamento. A forma – regras 

gramaticais – passa a ser vista como uma ferramenta para poder atingir os 

objetivos propostos voltados à comunicação e ao agir social. 

Desta forma as tarefas propostas em sala de aula envolvem a produção de 

textos considerando a complexidade de sua produção e se centram no significado 

e na mensagem.  

 Considerando-se o contexto de ensino de PLE em imersão no CELIN-

UFPR nosso questionamento volta-se para a viabilidade das tarefas 

colaborativas, considerando seu resultado. A aprendizagem de línguas é um 

processo complexo, e através de abordagens de ensino voltadas à prática social 

há os que têm dificuldade em se relacionar com os outros e desenvolver 

atividades em conjunto. Há, também alunos que apresentam estratégias de 

aprendizagem bastante tradicionais e relutam em aprender português dentro de  
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novas abordagens. 

 

Aprender uma língua em ambiente multilingual/multicultural – descrição do 

contexto e fundamentação teórica 

 

O homem é constituído por suas experiências e por suas influências 

culturais e está continuamente exposto a novas experiências, as quais irão 

estabelecer novos comportamentos causando modificações pequenas ou 

grandes. Assim, o homem é um ser culturalmente constituído através do meio 

social em que vive. Neste sentido pensa-se a cultura, como explica Oliveira 

(1997:38) com base em Vygotsky, não como algo pronto, um sistema estático ao 

qual o indivíduo se submete, mas como algo em constante movimento de 

recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados. A 

perspectiva vygotskiana (2007) preconiza que a interação social é de importância 

vital no desenvolvimento cognitivo por ser considerada mediadora do processo de 

aprendizagem.  

Considerando a condição de aprendizagem de línguas, a noção de 

interação é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem, sobretudo 

quando baseada no processo de aprendizagem colaborativa. Este processo 

apresenta ―duas noções básicas: o compartilhamento e o empréstimo de 

conhecimento entre os envolvidos‖ (HYLAND, 2004). Na ideia de 

compartilhamento, alunos que aprendem juntos aprendem mais que 

separadamente. A noção de empréstimo refere-se a que alunos que aprendem 

com um par mais competente entendem melhor as tarefas de aprendizado e, por 

isso este aprendizado é mais eficiente.    

De acordo com Brown (1994) atitudes positivas podem ajudar os 

aprendizes de uma segunda língua a conseguirem maior proficiência, ao mesmo 

tempo em que atitudes negativas levam a perda de motivação dos aprendizes. A 

consequência seria diminuição da quantidade de input e prejuízos na interação. 

Como resultado haveria fracasso na obtenção da proficiência desejada.    

Observamos nestes anos de prática de ensino de PLE que em muitos  
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grupos e principalmente da metade do curso em diante, alguns alunos  

demonstram preferência em desenvolver atividades com o grupo todo ao invés de 

trabalhar com um ou dois colegas apenas. Esta preferência pode ter várias 

razões, entre elas: 

• Trabalhar em conjunto é mais cômodo, porque não é necessário participar 

o tempo todo. A opinião dos colegas mais competentes e, a mediação do 

professor, irá facilitar o desenvolvimento do trabalho;  

• Dificuldade de compreender alguns colegas devido às interferências da 

língua materna, a qual não é conhecida pelo colega. O esforço para a 

compreensão do outro em alguns casos pode ser muito grande, o que estimularia 

a negociação de significado, mas tornaria a atividade mais cansativa e menos 

atraente; 

• Para um aluno mais competente nem sempre é interessante trabalhar 

com um par menos competente. 

Para Paiva, em artigo chamado ―O outro na aprendizagem de línguas‖, 

embora ―a teoria sociocultural (Lantolf 2000) venha ganhando espaço nos estudos 

sobre aquisição e as ideias de Vygotsky sobre o desenvolvimento de conceitos 

pelas crianças tenham sido amplamente aplicadas ao universo adulto, é relevante 

rever essas aplicações, levando-se em consideração não apenas as diferenças 

entre adultos e crianças, mas também a natureza do fenômeno da aquisição de 

língua estrangeira‖ (PAIVA 2008:01).  

O conceito de zona do desenvolvimento proximal (ZDP) foi defendido por 

Vygotsky durante os intensos debates sobre educação na década de 30 (na 

Europa). Seus estudos tiveram como base a observação dos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento mental de crianças. No livro ―A formação social 

da mente‖ é apresentado o conceito de ZDP segundo Vygotsky como sendo: ―a 

distância entre o nível de desenvolvimento real (da criança) determinado pela 

resolução de problemas independentemente e o nível de desenvolvimento 

potencial determinado pela resolução de problemas sob orientação de adultos ou  

 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

MENEZES & SANTOS  2012 
161 

em colaboração com companheiros mais capacitados.‖ (2007:97). Seria, então, 

este conceito totalmente aplicável para o processo de aprendizagem de língua 

estrangeira e para adultos? Seria como dois triângulos idênticos colocados um 

sobre o outro de modo que só fosse possível ver um?  

O processo de aquisição de língua materna (LM) e da aquisição de língua 

estrangeira por adultos passa por caminhos nem sempre idênticos. Como aspecto 

central da teoria da cognição apresentado por Vygotsky (2007:57) está o 

processo de internalização das funções psicológicas superiores. Este processo 

consiste em uma série de transformações, as quais são mediadas através de 

signos, ―cuja história e características são ilustradas pelo desenvolvimento da 

inteligência prática, da atenção voluntária e da memória.‖ (VYGOTSKY 2007:57). 

O autor russo defendeu que ―todas as funções de desenvolvimento da criança 

aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; 

primeiro, entre pessoas (interpsicológicas), e, depois, no interior da criança 

(intrapsicológica)‖. Assim, todas as funções superiores originam-se das relações 

reais entre indivíduos humanos. 

Quanto à aprendizagem de LE por adultos percebemos que muitos alunos, 

em alguma medida todos, ao internalizarem a língua-alvo não a internalizam de 

modo total e aberto (este é o procedimento mais esperado em crianças). O adulto 

passa os novos conhecimentos por um filtro que muitas vezes é preconceituoso 

e/ou resistente. Sua cultura pessoal, desenvolvida historicamente, pode 

apresentar barreiras ou resistências, ou mesmo ser elemento de constante 

comparação. Nesse sentido observamos que os alunos que estão mais abertos 

ao ―novo‖ e ao ―outro‖, absorvendo/incorporando o que as relações interpessoais 

lhes oferecem, apresentam nível de aprendizagem muito mais elevado.  

KRASHEN (1985) defende através da teoria da aquisição de L2 a hipótese 

do filtro afetivo para controlar a sedimentação (intake) do input. Segundo ele, o 

fator mais importante para o aumento da proficiência em língua estrangeira, seja 

ela aprendida como segunda língua ou língua estrangeira, é a exposição do 

aprendiz à língua alvo (o input).  Ele propõe que existem características ideais 

para esse input como a fórmula I+1, ou seja, o input ou insumo recebido deve  
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estar um pouco além do nível do aluno. 

Ligado ao conceito de aquisição e internalização está também a prática da 

imitação, atividade bastante frequente nas crianças. ―Na medida em que a criança 

imita os mais velhos em suas atividades padronizadas culturalmente, ela gera 

oportunidades para o desenvolvimento intelectual‖ (VYGOTSKY 2007:162). Este 

procedimento é menos observado nos adultos, e acreditamos ser esta uma das 

razões que facilita a aquisição de línguas na infância. 

Para Paiva a aplicação do conceito de ZDP ao universo da aprendizagem 

colaborativa entre adolescentes ou entre adultos é pouco adequada, 

especialmente no âmbito da aquisição de línguas estrangeiras. Conforme explica 

a autora, 

 
A transposição desse conceito implica romantizar a participação 
do par mais competente, e minimizar o papel dos artefatos 
culturais que podem ser mediadores eficazes na aprendizagem 
autônoma. Além disso, nos leva a crer, erroneamente, que a 
aquisição acontece em um ambiente formal, dividido entre alunos 
mais competentes e menos competentes (PAIVA 2008:3). 

 

Paiva não anula a importância do outro na aprendizagem. Ela considera 

que o outro pode funcionar como um andaime, ou seja, potencializar as 

habilidades do colega e colocar o processo de aquisição em movimento. Por outro 

lado, o outro na aprendizagem ―nos faz ver o contexto social não apenas como 

ambiente de cooperação, mas, também, como arena de conflitos e de frustrações‖ 

(PAIVA 2008:3).  A autora discute ―o processo de aquisição como um fenômeno 

complexo, não-linear, dinâmico e imprevisível‖ e apresenta evidências empíricas 

coletadas em pesquisa dizendo que ―o par mais competente nem sempre se 

dispõe a ajudar ou, ainda, que seu desempenho linguístico pode funcionar como 

elemento inibidor, transformando-se em barreira psicológica para o colega‖ 

(PAIVA 2008:3). Dessa forma, não haverá a criação de uma ZDP, não havendo 

colaboração entre os pares. 

Considerando o contexto de aprendizagem, quem é o outro com quem 

nossos alunos têm contato em sala de aula? Pode ser o professor, pessoas da  
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mesma nacionalidade, pessoas de culturas e falantes de línguas estrangeiras 

conhecidas ou até mesmo de cultura e língua completamente desconhecidas pelo 

aluno.  Acreditamos ser a curiosidade pelo outro um fator importante de 

aproximação e interação, no entanto, com o passar do tempo (no decorrer do 

curso) esse fator perde força e a interação permanece preferencialmente com os 

colegas com quem se desenvolveu maior afinidade. Estes colegas nem sempre 

serão ‗pares ideais‘, ou seja, podem não ser um par mais competente. Uma das 

alunas ao responder nosso questionário, considerou essencial a presença do 

professor para corrigi-la: 

 

Eu gosto de atividades quando um professor primeiro dá para nós 
lista de vocabulário e frases sobre um assunto e 2 alunos ou 
grupo tem que discutem sobre este assunto utilizando essas 
palavras e frases. No tempo de discussão o professor ouve e 
corrige. Sem a correção do professor não tem nenhum senso de 
trabalhar em grupo (Aluna 1). 

 

A sala de aula de curso de língua em imersão é vista por muitos alunos 

estrangeiros, talvez para a maioria deles, como um lugar para se tirar dúvidas, 

aprender gramática e vocabulário, sobretudo nos níveis intermediários, como 

relatou o aluno 1 ao responder a pergunta ―Você considera trabalhar com um 

colega uma atividade agradável?‖, resposta: 

 

Só se eu tiver que. Acho que todos nós esperamos da escola mais 
do que falar (trabalhar) com outro estudante. Seria ótimo se 
tivéssemos mais gramática e aprender mais vocabulário. Eu acho 
que a gramática é fundamento, vocabulário é algo como paredes 
da casa - escola precisa ajudar a construí-los. É telhado da casa - 
prática falar com as pessoas - o aluno pode construir por si 
mesmo, praticando em seu tempo livre (Aluno 1). 

 

A opinião do aluno 1 trata-se de uma visão tradicional de ensino, na qual o 

enfoque linguístico é prioritário. Tal enfoque ganha força no ensino em imersão, 

por haver oportunidades de comunicação em língua alvo fora da sala de aula. 

O aluno 2, tratava-se de um aprendiz que estava muito satisfeito com o 

curso, com a abordagem utilizada pela professora e com a escola. Embora ele  
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apresentasse nível de competência linguística acima de todos os outros era o 

único grupo no qual ele poderia estudar naquele período por não haver alunos 

suficientes para abrir um grupo avançado. O aluno 2 se caracterizava por ser 

estudioso, colaborar com as atividades propostas pelo professor e interagir com 

todos os colegas. Ao responder o questionário demonstrou opinião positiva a tudo 

o que foi realizado em sala de aula. Este aluno reforça a ideia de quanto maior a 

interação e mais alto for o filtro afetivo maior a atitude de colaboração e a pré-

disposição para a aprendizagem. 

 

Ensino de L2 em ambiente formal (sala de aula) – uma comunidade de 

prática 

 

Os grupos de estrangeiros aprendendo português em imersão 

estabelecem, via de regra, um ambiente de integração desde o início do curso. 

Acreditamos que o fato de serem todos estrangeiros e precisarem estabelecer 

laços sociais além de aprender a língua do país, sejam elementos que fortaleçam 

essa integração. Os grupos – divididos em níveis de proficiência – formam o que 

Etienne WENGER (2008) chama de comunidades de prática e desenvolvem uma 

identidade. 

Embora a teoria de WENGER (2008) inicialmente tenha sido destinada à 

área empresarial, passou a ser utilizada em diversas áreas devido ao seu caráter 

universal. Seus princípios explicitam com detalhes a constituição das 

comunidades e a participação (ou não-participação) de indivíduos nestes 

contextos.  

Comunidades de prática são grupos de pessoas que têm interesses ou 

objetivos em comum. A identidade segundo WENGER (2008:151) é uma 

sobreposição de eventos de participação e reificação pelo qual nossa experiência 

e sua interpretação social se formam mutuamente.  O autor afirma que a 

identidade serve como um eixo entre o social e o individual, cujo foco deve estar  
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no seu processo de constituição mútua. Reificação3 é definida por ele como o 

processo de dar forma à nossa experiência, produzindo objetos que congelam 

essa experiência em "coisificação".  

Na interação entre participação e reificação é que emerge a identidade na 

prática. Na sucessão de formas de participação nossa identidade forma trajetórias 

tanto internas a uma comunidade de prática como também entre diferentes 

comunidades. Essas trajetórias não percorrem caminhos pré-fixados nem podem 

ser previstas ou planejadas. Antes consistem de um movimento contínuo, com 

dinâmica própria; são temporalmente coerentes e ligam passado, presente e 

futuro. 

 WENGER (2008:154) classifica diferentes possibilidades de trajetórias 

dentro das comunidades de prática, como: 

 Trajetórias periféricas: algumas trajetórias não permitem a participação 

total em uma comunidade. Esse fato pode acontecer talvez por escolha 

ou por necessidade. 

 Trajetórias inbound (em direção ao centro): membros novos que têm 

interesse e motivação para entrar na comunidade, ainda não 

compartilham das práticas em sua plenitude, mas têm potencial para 

atingir esta posição. 

 Trajetórias internas: A formação de uma identidade não termina com a 

adesão plena a uma comunidade. Novos eventos, novas demandas 

criam oportunidades para a recriação e reificação. 

 Trajetórias de fronteira: interligar comunidades de prática pode ser uma 

tarefa extremamente relevante, pois permite ampliar fronteiras de 

prática. 

 Trajetórias de saída: em algumas situações as trajetória conduzem para 

fora de uma comunidade. As experiências adquiridas nessa 

comunidade devem servir para facilitar a participação nas comunidades 

futuras. 

                                                           
3
  Nas palavras de Wenger: ―I will use the concept of reification very generally to refer to the 

process of giving    form to our experience by producing objects that congeal this experience into 
‗thingness‘‖. (2008:57) 
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O fato de pertencer a uma comunidade de prática nos dá a sensação de 

estarmos em um território familiar, no qual nos sentimos competentes e somos 

reconhecidos como tal. Essa zona faz com que nos sintamos envolvidos com as 

atividades porque compreendemos as operações, sabemos por que e como os 

processos se dão, compartilhamos o discurso e os recursos utilizados pelos 

membros nas atividades. 

Ao entrar em contato com novas práticas, no entanto, nos aventuramos em 

um território desconhecido e o resultado é um sentimento de falta de 

competência. A transposição de fronteiras pode se manifestar em três áreas da 

identidade: no comprometimento mútuo, no engajamento e no compartilhamento 

do repertório. Quando nos encontramos em territórios desconhecidos não 

sabemos exatamente como nos envolver com os outros membros e também não 

entendemos exatamente as especificidades compartilhadas pelos membros 

efetivos daquela comunidade. Aí entra a não-participação, uma das possibilidades 

que utilizamos para nos confrontar com o novo e desconhecido. O autor afirma 

que a não-participação é uma parte inevitável de se viver em um cenário de 

práticas, pois, uma vez que nossas práticas incluem elementos de comunidades 

das quais não participamos efetivamente, vivemos em um entrelaçado de 

comunidades e constantemente estamos cruzando fronteiras e vislumbrando 

outras realidades e significados. Embora nem tudo o que encontramos nos seja 

significativo ou seja diretamente influenciado por nossas opiniões ou decisões, 

ainda assim podem contribuir para nossas experiências de identidade e de 

reificação. 

 Embora a palavra comunidade seja usualmente relacionada a uma ideia 

positiva, o autor (2008:77) destaca que paz, felicidade e harmonia não são 

necessariamente propriedades de uma comunidade de prática. Certamente há 

muitas divergências, tensões e conflitos neste contexto. O engajamento em uma 

comunidade de prática não depende só da nossa competência, mas também da 

dos outros. WENGER descreve as relações mútuas na vida real como misturas 

complexas de poder e dependência, prazer e dor, (...) autoridade e 

coleguialidade, resistência e complacência, (...) ternura e repugnância, diversão e 

tédio, confiança e desconfiança, amizade e ódio. Comunidades de prática têm  
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tudo isso (2008:77).  

  

Conclusão 

 

A descrição acima realizada por WENGER coincide com o ponto de vista 

de Paiva de que a sala de aula não é um paraíso colaborativo. Pensar o ensino 

de línguas com base em tarefas colaborativas requer do professor atenta 

observação e a consideração de diversos fatores constitutivos dos grupos de 

trabalho ou das comunidades de prática. Nem sempre estaremos diante de pares 

ideais onde um contribuiu com o outro. As diferenças entre alunos em imersão, 

como citado anteriormente neste artigo, são ainda maiores em comparação aos 

alunos de línguas estrangeiras. Essas diferenças devem ser levadas em conta no 

momento da elaboração das tarefas a serem solicitadas aos alunos, bem como 

durante a sua aplicação. Toda essa complexidade aliada à carência de material 

didático de PLE de qualidade faz com que muitas vezes o professor siga muito 

mais a abordagem didática com base lingüística (foco na forma) ou se restrinja a 

atividades comunicativas pouco efetivas. Além disso, a formação de professores 

nesta área seja igualmente mais complexa. 

 

Anexo 

 

Questionário respondido pelo aluno 1: 

 

1. Quais as diferenças entre aprender português no seu país e no Brasil? 

 

Não posso responder porque nunca tinha aprendido português no meu 

país. 

 

2. Você considera trabalhar com um colega uma atividade agradável? 

 

Só se eu tiver que. Acho que todos nós esperamos da escola mais do que 

falar com outro estudante. Seria ótimo se tivéssemos mais gramática e  
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aprender mais vocabulário. Eu acho que a gramática é fundamento, 

vocabulário é algo como paredes da casa - escola precisa ajudar a 

construí-los. É telhado da casa - prática falar com as pessoas - o aluno 

pode construir por si mesmo, praticando em seu tempo livre. 

 

3. Você considera trabalhar com um colega uma atividade produtiva? 

 

4. Você teve a experiência de participar de um grupo, em que os alunos de 

origens, idiomas e culturas diversas.  Na sua opinião, essas diferenças 

ajudaram ou dificultaram o trabalho em grupo ou em dupla? 

 

Eu gosto de atividades quando um professor primeiro dá para nós lista de 

vocabulário e frases sobre um assunto e 2 alunos ou grupo tem que 

discutem sobre este assunto utilizando essas palavras e frases. No tempo 

de discussão o professor ouve e corrige. Sem a correção do professor não 

tem nenhum senso de trabalhar em grupo. 

 

5. Como você se sentiu desenvolvendo uma atividade em sala com um 

colega que tinha um nível linguístico acima do seu? 

 

Eu gosto de me desafiar, eu acho que me estimular para fazer melhor. 

 

6. Como você se sentiu desenvolvendo uma atividade em sala com um 

colega que tinha um nível linguístico abaixo do seu? 

 

Eu acho que sempre eu fui a pior, por isso não posso responder. 

 

7. Que tipo de atividades são desenvolvidas melhor com a companhia de um 

colega? 

 

Já respondida em 4. 
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      8.  Em que medida as atividades colaborativas em sala de aula (que você 

tinha que fazer com um colega) ajudaram você a desenvolver seu nível 

linguístico? 

Quando toda a classe fez exercícios gramaticais em voz alta. 

 

Questionário respondido pelo aluno 2: 

 

1. Quais as diferenças entre aprender português no seu país e no Brasil? 

 

A principal diferença é que o resto dos alunos não falam a minha língua e 

assim que eu sou forçado a se comunicar com eles em Português. Esta é 

obviamente uma coisa boa. 

 

2. Você considera trabalhar com um colega uma atividade agradável? 

Muito agradável! 

 

3. Você considera trabalhar com um colega uma atividade produtiva? 

Logico que sim. 

 

4. Você teve a experiência de participar de um grupo, em que os alunos de 

origens, idiomas e culturas diversas.  Na sua opinião, essas diferenças 

ajudaram ou dificultaram o trabalho em grupo ou em dupla? 

 

Ajudaram. Por duas razoes: aquela da resposta #1 e o fato que origens, 

idiomas e culturas diversas fizeram as aulas muito divertidas. 

 

5. Como você se sentiu desenvolvendo uma atividade em sala com um 

colega que tinha um nível linguístico acima do seu? 

 

Impressionado pela forma como as pessoas que falam essas línguas 

diferentes do Português pode falar melhor do que eu (orador espanhol). 
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Isso me incentivado a trabalhar mais. 

 

6. Como você se sentiu desenvolvendo uma atividade em sala com um 

colega que tinha um nível linguístico abaixo do seu? 

Tudo bem comigo. 

 

7. Que tipo de atividades são desenvolvidas melhor com a companhia de um 

colega? 

Todas elas.  

 

8. Em que medida as atividades colaborativas em sala de aula (que você 

tinha que fazer com um colega) ajudaram você a desenvolver seu nível 

linguístico? 

Pensar rápido.  
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     Crítica alegórica à ideologia do Brasil como “país do 
         futuro”, em Fazenda Modelo, de Chico Buarque 
 

 

Homero G. de Farias Jr. 

 

A pesquisa em andamento, desenvolvida junto ao programa de pós-

graduação da UFPR, para obtenção do grau de mestre em Letras: estudos 

literários, sob a orientação da professora Marilene Weinhardt, pretende analisar 

obras do período militar brasileiro, posteriores ao Ato Institucional n.º 5, tendo em 

mente a visão utópica que enxerga o Brasil como Éden, do paraíso na terra. Esta 

utopia alimentou não apenas os desejos de prosperidade dos primeiros 

colonizadores, mas também dos golpistas políticos de 64, tanto em parcela da 

sociedade conservadora quanto entre militares. 

Dentre as obras que serão analisadas está Fazenda Modelo, de Chico 

Buarque, publicada em 1974. Sabendo-se que os preâmbulos dos Atos 

Institucionais dos primeiros anos de governo militar no Brasil serviram de bases 

legais para o que a elite conservadora pretendia para a construção de um Brasil 

Potência, objetiva-se analisar aqui a crítica ao regime, e suas bases, presente 

nessa novela, que é objeto deste artigo. 

De modo alegórico, o texto de Buarque, apresenta o desenvolvimento 

industrial brasileiro presente na década de 70 e as conjunturas do chamado 

―milagre econômico‖, usando para tanto os atos oficiais – tal como os governos 

militares – como documentos legitimadores das ações do regime que reprimiu os 

rebanhos de bovinos na Fazenda Modelo, que pode ser interpretada como híbrido 

de país e de indústria. 

Entretanto, antes da análise dos detalhes da novela, se faz necessário 

apresentar o que está por trás da maneira de pensar o Brasil como promessa de 

potência: o pensamento do país como paraíso terreal, passado e futuro. 
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Mito fundador do Brasil 

 

Para que se tenha em mente o que significa dizer Brasil como promessa de 

potência ou como paraíso terreal é necessário o entendimento da ―forte presença 

de uma representação homogênea que os brasileiros possuem do país e de si 

mesmos‖ (CHAUÍ 2000: 7). 

Pode-se dizer que o Brasil é representado, desde seu suposto 

descobrimento, como terra abençoada, sem preconceito, fruto histórico da época 

dos descobrimentos e de sua consequência sobre os europeus do futuro. (CHAUÍ 

2000) 

A visão do Brasil como ―país de futuro‖, como está no título desse artigo, 

remonta ao mito fundador do país, explicado pela filósofa Marilena Chauí da 

seguinte forma: 

 

O Brasil foi instituído como colônia de Portugal e inventado como 
―terra abençoada por Deus‖, à qual, se dermos crédito a Pero Vaz 
de Caminha, ―Nosso Senhor não nos trouxe sem causa‖, palavras 
que ecoarão nas de Afonso Celso, quando quatro séculos depois 
escreve: ―Se Deus aquinhoou o Brasil de modo especialmente 
magnânimo, é porque lhe reserva alevantados destinos‖. É essa 
construção que estamos designando como mito fundador. (CHAUÍ 
2000: 57-58) 

 

Então, além de destino, a grandeza do Brasil é também sua missão 

perante o mundo, pois também é assegurada pelo seu passado. Por isso, a elite 

brasileira da década de 60, amedrontada pelo comunismo, reatualizou o mito 

fundador, apresentando um modelo utópico de reconstrução sob tutela e controle 

dos militares brasileiros, que a partir da década de 70 foi se firmando, também, 

por meio da ascensão da indústria bélica brasileira, como parte de um programa 

de construção de uma grande potência, do Brasil grande. 

 

Na visão militar, grande potência é a configuração futura do 
Estado desejável, do Estado com capacidade para conduzir 
qualquer guerra, em qualquer lugar, a qualquer momento e sob 
quaisquer circunstâncias, para garantir interesses vitais do Brasil, 
no contexto das relações internacionais. A partir do início da  
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década de 70, o conceito de grande potência passou a ser 
considerado um dos principais referenciais teóricos do 
pensamento militar brasileiro. (CAVAGNARI FILHO apud LOPES 
1994: 96) 

 

Mas como toda utopia, esse modelo utópico possuía duas faces, por que 

utopia e distopia são lados da mesma moeda. O que é bom e perfeito para uma 

parcela da sociedade não é para outra. Isso pode ser percebido da literatura 

produzida durante a década de 70, pois são registros do outro lado desse Éden 

apenas cultuado e declarado pelos militares e pela elite que os colocou no poder. 

Dentre as produções literárias do período, que corroboram essa interpretação – 

da utopia do Brasil potência vivida pela sociedade brasileira como distopia – 

encontra-se a novela de Chico Buarque. 

 

Fazenda Modelo 

 

A novela de Chico Buarque ilustra o mito fundador da grandeza nacional, 

do Brasil grande, revelando de forma crítica o período dos governos militares não 

como uma época de desenvolvimento econômico e paz social, da utopia que 

militares e a elite apregoavam, mas de desigualdade e opressão. 

Por meio de um enredo alegórico, a novela critica a busca pelo progresso 

industrial e econômico empreendida pelos militares durante a década de 70, 

período a que se convencionou chamar de ―milagre econômico‖, e seus efeitos 

danosos para a sociedade. Preocupados com o caminho que a Fazenda Modelo 

teria se continuasse como estava, objetivando a ordem e o lucro por meio de um 

golpe de estado. Logo após a criação de uma espécie de ditadura, sob o 

comando do boi Juvenal, as arbitrariedades e violências começam. Mesmo com 

as reclamações das mães, que choram os filhos desaparecidos, o governo não se 

dobra, pois a Fazenda está dando lucro. Seu negócio é a venda de sêmen para o 

exterior.  

Entre os efeitos desse desenvolvimento econômico da Fazenda, além da 

violência imposta pelo governo, está a purificação da raça e seus resultados 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

FARIAS JR 2012 
175 

duvidosos. Um dos métodos empregados para se construir utopias é a eugenia, a 

limpeza étnica, social ou política. No caso brasileiro, os militares pretendiam  

limpar a nação ―do bolsão comunista‖, tal como se lê no Ato Institucional n.º 1 (AI-

1), pois coube ao primeiro presidente militar do golpe de 64, entre outras ações, 

 

restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as 
urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja 
purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo, 
como nas suas dependências administrativas. (CAMPANNOLE & 
CAMPANHOLE 1971: 10) 

 

Assim também, a novela Fazenda Modelo, de forma alegórica representa a 

limpeza por meio da seleção de um touro reprodutor (Lubino), que cobriria todas 

as fêmeas, tendo seu excedente de sêmen exportado para outros países. 

 

Dado que a Civilização aspira à Paz e à Concórdia acima de tudo 
e todos, eleja-se um único Espermatozoide que determine um 
caráter único, uma vontade única e o único caminho para o 
Homem na Nova Sociedade. (BUARQUE 1974: 99) 

 

Essa ―Nova Sociedade‖ é, na verdade, uma tentativa de resgate do paraíso 

perdido. Por isso, a Fazenda Modelo – sendo um paraíso, onde ―o que quiser que 

tenha, tinha‖ (BUARQUE 1974: 15) –, que estava em um momento crítico, 

precisava de uma proposta resgatadora antes que se perdesse completamente. 

Surge o primeiro ato oficial da Fazenda, nomeando Juvenal como conselheiro-

mor (tal como Castelo Branco, o seu referente externo). 

 

Ficou nomeado Juvenal, o Bom Boi, conselheiro-mor da Fazenda 
Modelo. A ele todas as reses devem obediência e respeito, 
reconhecendo-o como seu legítimo chefe e magarefe [carniceiro]. 
(BUARQUE 1974: 19) 

 

A sociedade criada por Chico Buarque em Fazenda Modelo, ao criticar os 

resultados danosos da busca pelo progresso econômico e industrial, firma-se 

como uma distopia – em oposição à utopia econômica e social apregoada pelo 

discurso oficial –, denunciando a realidade brasileira da época ao alegorizar o 

povo como uma boiada, com bois e vacas, símbolos de mansidão e calma, 
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usados fisicamente numa política de modernização do governo. A população da 

Fazenda se transforma em cobaia dos interesses desenvolvimentistas do governo 

autoritário de Juvenal. 

Fazenda Modelo é uma novela distópica cuja mensagem, por 

consequência, é positiva, pois constitui-se de um alerta explícito para o que 

aconteceria caso o Brasil continua-se a seguir o caminho utópico autoritário de 

reconstrução desenhado pelos militares e pela elite conservadora do país. 

Caminho que tem por essência o mito fundador do Brasil como potência 

econômica inevitável, do futuro grandioso como consequência natural. 

Evidentemente, a novela alertava sobre o aumento não das potencialidades 

econômicas no país, mas da violência, legitimada em prol do resgate do paraíso 

que estava para ser perdido. 

Logo no início da novela, em uma abertura que exalta a natureza, Buarque 

revela essa representação brasileira de paraíso terreal, destinado a ter um futuro 

grandioso, e de que esse futuro não é uma escolha, que chegará apenas se o 

caos for dominado em favor da ordem. 

 

Podia ser boa e bonita. Mas dava prejuízo. E tem mais: a 
indisciplina reinava, imperava o mal. Campeavam as libertinagens. 
Elogiava-se a loucura. As hierarquias eram revertidas, a higiene, o 
recato. Um quadro nada modelar. Portanto já era tempo de impor 
a ordem à comunidade vacum. (BUARQUE 1974: 18) 

 

Ao retomar o mito edênico no primeiro capítulo da novela, de uma fazenda 

em que tudo brotava, onde o sucesso era certo, o autor não está exaltando a 

natureza física e humana em detrimento do desenvolvimento tecnológico que será 

empreendido e descortinado durante a narrativa, mas revela ao leitor o que os 

bois e vacas da Fazenda Modelo pensavam a respeito dela própria, da 

representação que fazem dela: era o paraíso, mas que, entretanto, estava 

passando por um momento crítico; e que, por isso, precisava de uma proposta 

resgatadora, antes que esse paraíso fosse perdido completamente. 

Entretanto, ao pretender à ordem e ao progresso, Juvenal – embora tivesse 

boas intenções – ficou alheio às arbitrariedades, às atrocidades e aos incidentes 

desagradáveis que passaram a ocorrer durante essa nova fase da Fazenda, 
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conforme lê-se no capítulo 3. Pois alguns dos subordinados de Juvenal 

 

delegados para o cumprimento de determinadas tarefas, 
certamente exorbitaram de suas atribuições. Certos indivíduos 
ficaram tão felizes com a nova situação que, no auge dessa 
felicidade, cometeram alguns desmandos. (BUARQUE 1974: 21) 

 

Nesse trecho, o referente externo é explícito, fica diretamente relacionado o 

contexto histórico do país posterior ao AI-5, pois embora esse documento não 

tenha autorizado o uso da força, da tortura como método de interrogatório, nem 

fora instituída a pena de morte, foi isso o que acabou marcando os anos 

seguintes à publicação do Ato de 13 de dezembro de 1968. 

Ao alegorizar o povo como boiada, a ―comunidade vacum‖, Chico Buarque 

critica em sua novela – partindo do que ocorria com as personagens, os bois e 

vacas –, a postura passiva do povo frente aos acontecimentos que, mesmo 

encobertos, faziam-se saber pelo número de desaparecidos. Não questionavam 

as decisões, pois o Éden precisava ser resgatado. 

Em relação a esse dado, em relação ao país, escreveu Tristão de Athayde, 

em 1979: 

 

Até quando haverá, no Brasil, mulheres que não sabem se são 
viúvas; filhos que nãos sabem se são órfãos; criaturas humanas 
que batem em vão em portas implacavelmente trancadas, de um 
Brasil que julgávamos ingenuamente isento de tais insanas 
crueldades? (ATHAYDE apud CABRAL & LAPA 1979: 14) 

 

A crítica de Buarque não estava restrita apenas à elite conservadora da 

Fazenda Modelo – referente à do Brasil – nem ao governo de Juvenal – o governo 

dos militares –, foi dirigida também ao povo. Pois este, de acordo com a crítica 

que pode ser apreendida da alegoria de Buarque em sua novela, manteve uma 

postura passiva frente aos acontecimentos arbitrários dos que estavam a frente 

do comando da Fazenda, obrigados a manter a ordem, visando o progresso 

inevitável do paraíso terreal. Em relação ao referente externo, o contexto 

brasileiro de perseguição e repressão, havia dados que, mesmo encobertos, 

faziam-se conhecer em relação ao número de pessoas que haviam sumido 
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durante o regime. Mesmo durante o chamado ―milagre econômico‖, conhecia-se a 

realidade repressiva, violenta e arbitrária do governos dos generais e interpretava- 

se, talvez, como mal necessário à concretização do Brasil potência; por isso, o 

desenvolvimento é igualmente irrecusável.  

Do que pode ser interpretado do texto de Buarque, a utopia de 

reconstrução nacional adotada pelos militares era aceita quase sem 

questionamento pela população brasileira, que sofreu seus efeitos, mas que 

mansamente, como também ocorre com a ―comunidade vacum‖ na novela, 

manteve uma postura apática, mansa e não tumultuosa durante a distopia na qual 

vivia. 

No seguinte trecho, de um discurso do conselheiro-mor de Fazenda 

Modelo Juvenal, pode ser lida a crítica que é direcionada, em um dos pontos da 

novela, não aos militares, mas ao povo brasileiro que vivia sob uma ditadura 

golpista. 

 

Aquela estátua era uma singela homenagem ao boi trabalhador da 
Fazenda Modelo, vejam. ―Esse instrumento dócil que nos deu a 
divina providência, oferecendo-nos as suas energias e faculdades, 
essa ferramenta maleável que segue instintivamente suportando, 
com uma paciência e submissão admiráveis, as fadigas e 
privações que lhe impomos‖. Meu povo o trabalhador serviçal e 
triste, nada exigente, grande porém em sua tristeza e soberbo em 
sua humildade, disse Juvenal. Salve boi ordeiro, boi de presépio, 
boi mansidão. (BUARQUE 1974: 72-73) 

 

Mas Buarque não lembra apenas do povo das classes sociais menos 

favorecidas. Em um período em que a Fazenda já não está em seu melhor 

momento, a elite que apoiava Juvenal começa a desacreditar do caminho da 

ordem, do desenvolvimento econômico, da rigidez e das arbitrariedades que, 

antes, ocorriam apenas aos pobres. 

 

Já avistava a Estância quando umas vaquinhas retomaram a 
cantilena do cadê-meu-filho. Aí Juvenal perdeu a cabeça e disse 
uma verdade. Disse que naquela fazenda, crimes, sumiços e 
barbaridades sempre houve e ninguém nunca se importou com 
isso. Agora as vaquinhas estão chocadas porque pode acontecer 
a seus filhos o que antes só acontecia ao filho da empregada. 
(BUARQUE 1974: 86) 
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Esse trecho indica o início do fim da Fazenda Modelo, fim que se desenrola 

pela cessação da produção e pela doença que se espalha por toda ―comunidade 

vacum‖. Mas esse fim físico só representa um fim anterior (político), em que o 

apoio dado pela sociedade, pela ―comunidade vacum‖, que antes acreditada na 

utopia da Fazenda Modelo, no seu modelismo (que pode ser lido como utopismo), 

não existe mais. Indicativo dessa cessação de apoio, e portanto poder, é o 

aumento da violência na fazenda. Acontecimento logicamente explicado pela 

seguinte afirmação de Hannah Arendt,  

 

o poder nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um 
grupo e permanece em existência apenas enquanto o grupo se 
conserva unido. Quando dizemos que alguém está ‗no poder‘, na 
realidade nos referimos ao fato de que ele foi empossado por um 
certo número de pessoas para agir em seu nome. A partir do 
momento em que o grupo do qual se originara o poder desde o 
começo [...] desaparece, ‗seu poder‘ também se esvanece. 
(ARENDT 2009: 60-61). 

 

Chico Buarque, ao encerrar a novela, mostra que, embora o modelismo da 

Fazenda houvesse acabado, o mito fundador desenvolvimentista não, pois 

Juvenal, em outro Ato, ―decreta a experiência pecuária, na Fazenda Modelo, e 

destinando seus pastos (...) à plantação de soja‖ (BUARQUE 1974: 129); Juvenal 

representa a parcela da sociedade brasileira que almeja progresso ao qual ele 

está invariavelmente destinado. Pois, como afirma Marshall Berman, a respeito da 

burguesia, ela faria ―o mundo em frangalhos, se isso pagasse bem‖, pois se 

constitui na ―classe dominante mais violentamente destruidora de toda a história‖ 

(BERMAN 1986: 98). E a qualquer custo, na Fazenda Modelo, por exemplo, ao 

decretar a mudança de aplicação da terra, Juvenal decretou o extermínio de toda 

―comunidade vacum‖, ele incluso. Pois da mesma maneira ―tudo o que a 

sociedade burguesa constrói é construído para ser posto abaixo‖ (BERMAN 1986: 

97). 

A partir de um ato oficial, a experiência desenvolvimentista da Fazenda 

Modelo foi criada. Ela visava ao lucro e à grandeza, mas igualmente o seu fim. 

Pois, como se lê no Ato Final, a plantação de soja, para a qual deveriam ser 
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destinados os pastos ―resulta mais barato, mais tratável e contém mais proteína‖ 

BUARQUE 1974: 129). Uma ideologia burguesa para a qual tudo é feito 

 

para ser desfeito amanhã, despedaçado ou esfarrapado, 
pulverizado ou dissolvido, a fim de que possa ser reciclado ou 
substituído na semana seguinte e todo o processo possa seguir 
adiante, sempre adiante, talvez para sempre, sob formas cada vez 
mais lucrativas. (BERMAN 1986: 97) 

 

Assim foi com os militares brasileiros, que por meio de seus Atos 

Institucionais possibilitaram violências e injustiças em prol de uma ideologia 

elitista, conservadora e de mercado, que objetivava o desenvolvimento da 

economia, tendo como pano de fundo o mito do Éden na terra, do Brasil potência. 

Tal como os generais-presidentes, Juvenal procurou meios de desenvolvimento 

econômico, ignorando a igualdade, o desenvolvimento cultural e a justiça social. 

 

Conclusão 

 

Acreditar no Brasil como potencialmente próspero, como "país do futuro", 

pode parecer saudável – e não deixa de ser –, mas essa crença pode acabar 

apoiando e validando, em períodos críticos ou de grave crise, governos 

autoritários, repressivos, violentos e burocráticos, como o que tivemos no país. 

O que a leitura da novela Fazenda Modelo transparece é a certeza de que 

não deverá ser o Estado aquele que faz representar a nação, mas o povo; 

entretanto, se o povo está desunido, a estatização é inevitável, o poder se esvai 

para alguma espécie de governo autoritário, pois ―poder e violência são opostos; 

onde um domina absolutamente, o outro está ausente. A violência aparece onde o 

poder está em risco, mas, deixada a seu próprio curso, conduz à desaparição do 

poder‖ (ARENDT 2009: 73), como aconteceu na Fazenda Modelo, crítica 

alegórico do país do futuro, Brasil. 
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Deventes de Mãos Vazias: Uma discussão sobre a 

realidade social da mulher em um Brasil que se 

moderniza 

 

 

Regina Márcia de Souza 

 

Introdução 

A novela Mãos Vazias, de Lúcio Cardoso, trata de um tema incomum na 

literatura contemporânea a sua publicação (1938): o drama psicológico de uma 

mulher que não está satisfeita com sua vida. Em um momento em que a literatura 

brasileira refletia explicitamente as mudanças sociais do país, Lúcio Cardoso 

apresenta a proposta de uma literatura intimista, de sondagem psicológica e 

introspectiva e que, ainda assim, não deixa de abordar o contexto social desse 

período, tendo como foco não apenas as dificuldades econômicas ou a qualidade 

de vida dos brasileiros, mas, principalmente, os sentimentos que cada 

personagem traz consigo, seus medos, seus delírios, seus dramas. 

  João Guimarães Rosa, que compõe o cânone da literatura brasileira, 

demonstra no conto Dão-lalalão como é a relação conjugal de um ex-jagunço com 

uma ex-meretriz. Publicado em 1956 e compondo a obra Corpo de Baile, o conto 

concentra-se na visão que Soropita tem de sua própria vida; são os seus 

pensamentos que dão voz ao narrador em terceira pessoa. Dessa forma, o autor 

implícito consegue apontar em quais momentos a imaginação de Soropita pode 

estar exagerando e distorcendo os fatos, quando desconfia que Doralda possa 

conhecer o preto Iládio ou o amigo Dalberto. Contudo, mesmo sendo ideias 

exageradas, a desconfiança de Soropita é plausível, é possível entender o que o 

leva a tais conclusões, uma vez que o leitor acompanha seu raciocínio. O que 

demonstra que essas ideias podem não ser a realidade são os fatos externos e as 

atitudes dos demais personagens, sobretudo de Doralda, que adota a postura de 

esposa dedicada ao marido e ao lar.   As mulheres, no contexto das duas obras, 
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eram criadas para serem esposas e mães. A incompatibilidade de Ida com essa 

realidade, em Mão Vazias, e a escolha de Doralda em deixar a vida de 

prostituição e se tornar uma mulher casada, em Dão-lalalão, podem ser vistas 

como aspectos da modernidade. Alguns traços da modernidade aparecem nas 

duas obras estudadas. Em Mãos Vazias, Ida, mesmo vivendo em uma pequena 

cidade de Minas Gerais, tem acesso ao jornal, dá opiniões sobre os negócios da 

família e lia romances. O fato de uma mulher ler romances é citado como algo 

permitido, mas não muito bem visto. Felipe e Ana dizem que Ida desenvolveu 

essas ―ideias‖ por conta dos romances que leu. Há ainda o trem, o qual Ida não 

tem coragem de embarcar para deixar aquela vida. O trem, um meio de transporte 

moderno, entra na pequena cidade de João das Almas, mas não pertence àquela 

realidade. Ele sempre parte para a capital, o centro da vida moderna. Em Dão-

lalalão, Doralda sonha em ir para a cidade grande, ―Pirapora, Belorizonte, Corinto, 

com cinema, bom comércio, o chegochego do trem-de-ferro. O resto era roça.‖ 

(ROSA, 1988, p. 16). Os aspectos da vida moderna começam a ser inseridos na 

realidade dessas mulheres; para Ida, a vida de dona de casa se torna um tédio; 

para Doralda, a mudança da posição de prostituta para esposa, já pode ser vista 

como um reflexo da modernidade. Mas a vida na cidade grande é atrativa, 

interessante. 

Os textos utilizados para direcionar e embasar a pesquisa não eram, 

necessariamente, sobre o tema principal desse trabalho – a posição social da 

mulher em um Brasil que se moderniza. O que se pretendeu foi utilizar textos que 

tratassem da análise sobre a obra de João Guimarães Rosa e Lúcio Cardoso, 

bem como a prática da crítica em comparação literária, envolvendo Rosa e outros 

autores fora do cânone, como Cornélio Penna, Inglês de Sousa e Lúcio Cardoso. 

Foi analisado por meio desses textos, também, até que ponto autores que 

pertencem a tradições literárias distintas podem encontrar aproximações em suas 

obras. O texto de Hemergildo Bastos, As artes da ameaça: um percurso em Vidas 

secas e Meu tio o iauaretê e o artigo de Luis Bueno, Sobre ―As artes da ameaça‖ 

de Hermenegildo Bastos, mostram como se articula uma discussão literária e 

como, dessa forma, pontos de vista diferentes podem ocasionar a descoberta de 

um novo ponto de vista. Aqui, é a ideia de que Graciliano Ramos e Guimarães
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Rosa, embora não compartilhem da mesma tradição literária, podem apresentar 

pontos em comum. 

 Além disso, a pesquisa envolveu também a leitura de textos que 

abordavam o processo modernizador no Brasil, como o texto de Octávio Ianni, A 

ideia de Brasil moderno, Formação do Brasil contemporâneo, de Caio Prado 

Júnior, e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Essas obras fazem 

uma análise crítica da formação da sociedade brasileira, abordando, entre outros 

temas, os conflitos decorrentes do processo de modernização, assim como os 

modos de expressão da sociedade tradicional. Autores como José Lins do Rego, 

Rachel de Queiroz, Jorge Amado e Graciliano Ramos, além de Mário de Andrade 

com Macunaíma, abordam a temática do processo modernizador com mais 

veemência, de maneira mais explícita. Na obra de Guimarães Rosa, temas como 

a chegada da modernidade no sertão e as decorrentes modificações que ocorrem 

na sociedade, também são mais recorrentes. Lúcio Cardoso se aproxima desses 

autores com seu livro de estreia, Maleita, de 1934, que traz a modernidade 

passando por cima de um ainda existente sistema patriarcal. Entretanto, o que o 

distingue dos demais autores é seu estilo intimista.  

    Sobre Lúcio Cardoso, além dos seus Diários, foi feita a busca por uma 

bibliografia que abordasse um estudo comparativo desse autor, como Lúcio 

Cardoso e Julien Green – Transgressão e culpa, de Teresa de Almeida, que traz 

um estudo de comparação literária sobre Lúcio Cardoso e o autor francês Julien 

Green, apresentando a ideia de que não há imitação na obra cardosiana, 

excluindo-se assim uma relação de dependência de Lúcio Cardoso com a 

literatura europeia.  

 

Discussão 

 

    Na novela Mãos Vazias, Lúcio Cardoso traz o drama psicológico e a dificuldade 

de adequação à vida conjugal de Ida. Lúcio trata da subjetividade de cada 

personagem de forma objetiva, numa linguagem que, embora possa parecer, em 

alguns momentos, um tanto dramatizada, reflete com precisão os pensamentos e 
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sentimentos mais obscuros dos personagens, tornando-os mais transparentes e 

compreensíveis ao leitor. Ida é descrita por este narrador onisciente como uma 

mulher ao mesmo tempo fria e imersa em um turbilhão de sentimentos confusos, 

com um certo deslocamento em sua condição de esposa e mãe. Há um tormento 

sem motivo aparente, mas que vive e cresce nela, parecendo ter a acompanhado 

desde a infância e que vai se intensificando ao ponto de se exteriorizar com 

violência. Ida não desejava ter uma vida monótona, cuidando do lar, sentia tédio e 

melancolia intensos, como se seus dias fossem vazios, sem interesse, sem vida: 

―Nada, sempre o mesmo silêncio que parecia brotar como um sopro das coisas 

adormecidas.‖ (CARDOSO, 2000, p. 210). Para uma mulher como ela, que vivia 

na pequena cidade de São João das Almas, não havia mesmo outra opção a não 

ser o casamento e, definitivamente, foi essa falta de opção que a levou a se casar 

com Felipe. Não existiu amor. 

 A morte de Luisinho, filho de seis anos do casal, torna-se algo pequeno 

em relação ao dissabor que Ida tem sobre a vida. Ela sente uma espécie de 

revolta, de recusa e, ao mesmo tempo, não tem nenhuma ambição, nenhuma 

perspectiva de mudança. Suas ações são, em algumas situações, de completa 

apatia e torpor, embora sua mente trabalhe incansavelmente, sempre nutrindo 

sentimentos negativos pelo marido e pela vida que ambos levam. Em outros 

momentos, há uma impulsividade incontrolada, reflexo de sua recusa àquela vida, 

o que acaba a levando a cometer um adultério, ato que não envolveu nenhum 

sentimento, nem mesmo vontade; foi antes, uma tentativa de fuga, o prazer em 

seduzir outro homem, a vontade de agredir Felipe. Ida consegue esconder sua 

inquietação e agir como uma pessoa conformada – nunca feliz –  por certo 

período, mais precisamente até a morte de seu filho. Por meio dos relatos e 

memórias de sua vida antes do casamento, temos a impressão de que ela nunca 

pareceu de fato satisfeita ou obteve algum contentamento com sua existência. No 

período e no local em que a novela se passa, aparentemente contemporâneo à 

data de escrita (final dos anos 1930), em uma pequena cidade distante em Minas 

Gerais, a presença de certos costumes e uma determinada postura são 

esperados e exigidos implicitamente pela sociedade, nos quais um 

comportamento como o de Ida simplesmente não cabe, não é aceito ou 
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compreendido. A mulher deve ser dedicada ao lar, ao marido e aos filhos, 

reservada, sem muito espaço para expor opiniões próprias ou conduta diferente. 

Esse dado é comprovado em diversas passagens da novela, por meio das 

atitudes e expectativas de Felipe em relação à esposa e nas figuras da ―amiga‖  

Ana, das tias, da avó e da mãe de Ida. Em um momento de lembrança da 

infância, Ida percebe, em relação às mulheres da casa, que todas ―tinham a 

expressão de um bem-estar adquirido [...] não desejavam nada, eram humildes e 

pareciam pesar os menores gestos, como se não ignorassem que mais tarde 

seriam pedidas as contas de suas ações.‖ (CARDOSO 2000: 273). Mesmo 

quando criança, Ida não desejava parecer-se com aquelas mulheres. A única 

pessoa com a qual ela se identificou, em toda a sua vida, foi com a prima Maria 

que, vinda da capital, tinha um comportamento autêntico, não media os atos, 

como as mulheres da casa Ida. O suicídio da prima foi visto por Ida, ainda 

criança, como um ato libertário, uma vez que estava sendo repreendida pela 

família e pelas pessoas da pequena cidade e, ainda, tentava esquecer um amor 

deixado na capital.  Era a resposta a uma vida que não se queria levar. 

Consideradas essa admiração por prima Maria e a pressão pela qual Ida passa 

para que se conforme e assuma sua posição de esposa, o suicídio torna-se algo 

justificável, plausível, já que, como a prima, Ida não via outra opção para si, não 

conseguiria libertar-se de outra forma. Além da recusa absoluta àquela vida, o 

suicídio de Ida representa a total negação à submissão a Felipe, já que é 

exatamente no momento em que ele ―exige‖ sua condescendência, na frente da 

casa, esbofeteando-a, que ela toma a decisão de acabar com a própria vida. 

   Felipe é um homem tranquilo, medíocre, que não tem grandes ambições 

nem almeja muito mais do que possui. Acredita que sua vida era perfeita antes da 

morte do filho. Mesmo contra a opinião da mãe, resolveu casar-se com Ida, na 

ansiedade por construir uma família e assim sentir-se realizado. A morte de 

Luisinho aparentemente o abala intensamente e, para conseguir consolo, tenta 

apoiar-se na esposa, tudo o que restou de sua família. Felipe, porém, não contava 

com a mudança repentina (para ele) de Ida e muito menos com suas atitudes 

inesperadas e exageradas. A verdade é que Ida sempre demonstrou um certo 

distanciamento, uma certa apatia, pouco gosto para conversas ou lazeres. 
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 A vontade de Felipe em ter uma família harmoniosa era tanta que não 

reparara nas peculiaridades da mulher e do filho, reflexão que só tem quando Ida 

deixa a sua casa. Ele percebe que o filho era um tanto estranho, uma criança que 

não despertava o amor dos vizinhos nem o amor dele próprio; o menino 

assemelhava-se a mãe:  

 

Luisinho nascera com o gênio da mãe, reservado, taciturno, 
qualquer coisa de ausente flutuando nos olhos. [...] sabia que os 
vizinhos não o amavam e diziam que naquela criança alguma 
coisa não regulava bem. E forçoso era confessar que ele, Felipe, 
nunca encontrara no filho a alegria de um pai. (CARDOSO 2000:  
277) 
 

O que se pode analisar, quando Felipe chega a tais conclusões, é que nem 

mesmo ele, que parecia satisfeito com sua vida, era realizado verdadeiramente. 

Ele sempre soube que Ida carregava uma grande inquietação no espírito, que não 

era feliz, que não o amava; sabia que a morte do seu filho era algo previsto e 

pouco lamentável; sabia que aquela família não era, nem de longe, harmoniosa. 

Entretanto, preferia agir como se tudo estivesse bem, correndo normalmente, 

como se vivesse uma vida tranquila e estimada pelo casal. Mas isso era algo que 

Ida, no ponto de desilusão em que chegara, não era mais capaz fazer: ―Ida 

atravessava um desses momentos em que a força de transformação poderosa 

que vem se processando numa alma parece subtraí-la à contingência dos fatos 

exteriores.‖ (CARDOSO 2000: 215). 

  No conto Dão-lalalão, de João Guimarães Rosa, é possível perceber uma 

espécie de jogo entre o casal Doralda e Soropita. Ida e Doralda são personagens 

muito diferentes que, no entanto, estão igualmente sujeitas à subserviência e 

obediência aos seus maridos. A grande distinção entre ambas é o modo como 

cada uma lida com essa situação. Diferente de Ida, Doralda adota a vida de 

casada por vontade própria e, por meio de seus gestos sutis, meigos e sensuais, 

consegue, por vezes, persuadir Soropita a atender aos seus desejos. Ela jamais 

se impõe, jamais mostra rebeldia ou descontentamento. Contudo, é preciso 

considerar o fato de Soropita ser um homem temido, ex-jagunço, com um 

passado violento que dificilmente teria a brandura de Felipe caso Doralda 
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mostrasse algum descontentamento com mais veemência. Quando percebe o 

ciúme de Soropita ou a curiosidade dele sobre seu passado como meretriz, ela 

age com naturalidade, sem fazer confissões que possam ser perigosas e causar 

brigas, mas sem negar nada ou se irritar com alguma pergunta: ―Mas Doralda não 

mentia, nunca houve, se algum fato ele perguntava. No que transformava a 

verdade de seus acontecidos, era para não ofender a ele, sabia como ser.‖ 

(ROSA 1988: 21). Todavia, havia uma espécie de trato mudo estabelecido entre 

os dois, em que nenhum deles falava sobre seu passado, uma vez que Soropita 

também ―tinha seus segredos‖ que Doralda tampouco conhecia: ―Dele, dela, da 

vida que separados tinham levado, nisso não tocavam, nem a solto fio [...]. Era 

como se não houvesse havido um princípio, ou se em comum para sempre 

tivessem combinado de o esquecer.‖ (ROSA 1988: 21). É claro o fato de que 

Soropita é complacente com a omissão entre os dois, prefere não saber e 

também não revelar o passado, fingindo que nada antes do casamento dos dois 

aconteceu. Uma postura muito próxima a de Felipe, que ignora qualquer fato que 

possa abalar o equilíbrio do lar. Entretanto, em um certo momento, essa omissão 

de Doralda acaba por preocupá-lo, instigando no íntimo de sua consciência um 

ciúme doentio e, dessa maneira, o sentimento de posse sobre sua mulher fica 

cada vez mais árduo, profundo e perigoso. 

    À primeira vista, é possível pensar que Doralda é mimada por Soropita, 

pois no início do conto, enquanto faz a viagem de volta ao Ão, Soropita pensa 

muito em Doralda, lembra-se dos presentes que está levando para ela, dos 

momentos entre os dois, de como se preocupa com sua esposa e, dessa forma, 

vai descrevendo-a como uma mulher corajosa, de personalidade marcante, que 

esbanja sensualidade, diferente das outras mulheres:  

 

 
Doralda não tinha os manejos de acanhamento das mulheres 
daqui, que toda hora estão ocultando a cara para um lado ou 
espiando o chão. [...] encarava as pessoas, falava rasgado [...] 
nunca dizia ―não‖ com um muxoxo. [...]. Diversa de tantas 
mulheres, as outras viviam contando de doenças e remedando 
fastios (ROSA 1988: 16;22). 
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No Ão, como em São João das Almas, onde se passa a estória de Lúcio 

Cardoso, as mulheres têm um comportamento similar, são apáticas, agem 

maquinalmente, os interesses são restritos e banais. Entretanto, Doralda é 

estimada e admirada pela pequena população do Ão, o que não acontece com 

Ida, que sempre foi vista pelas pessoas de São João das Almas com 

desconfiança e antipatia. Ao contrário de Felipe, Soropita sente-se atraído pelo 

fato de sua mulher não ser como as outras, é esse mesmo o comportamento que 

ele espera de Doralda: ―[...] aqueles do Ão a admiravam constantes – parecia que 

depois de olharem para Doralda logo olhavam para ele, Soropita, com um  

renovamento de respeito [...].‖ (ROSA 1988: 58). Porém, mesmo percebendo essa 

admiração, ele ainda sentia receio pelo passado da esposa: ―[...] e não tiravam os 

olhos dela [...] dama da sala... Mas – não semelhava uma mulher séria, honesta, 

tendo sido sempre honesta, pois, não achavam todos? Não achavam ?!‖ (ROSA 

1988: 58). 

    Ao mesmo tempo em quem se mostrava uma mulher segura e decidida, 

Doralda não deixava de demonstrar amor e dedicação total ao marido: ―[...] 

Doralda nunca o contrariava, queria que ele gostasse mesmo de seu cheiro: - 

‗Sou sua mulher, Bem, sua mulherzinha sozinha‘ [...].‖ (ROSA 1988: 17). Soropita 

elogia a comida de Doralda, as roupas, os modos, o perfume e, sobretudo, o 

respeito que ela demonstra por ele. Felipe, embora estime e cultive certa 

admiração por Ida, não é tão atencioso como Soropita, não demonstra cuidado, 

afeto, desejo, não passa segurança; tem receio de questioná-la, de se aproximar 

demais. A relação dos dois é consideravelmente mais fria que a do casal de 

Guimarães Rosa. Contudo, Soropita, mesmo tentando mostrar segurança, sente-

se inseguro com o passado da esposa. No decorrer da viagem, ele se imagina 

com uma prostituta inventada por ele mesmo e, de repente, essa mulher começa 

a sondar sua vida, até chegar em Doralda. Na fantasia de Soropita, essa 

prostituta, nomeada por ele Izilda, conhece Doralda e a difama, afirmando que ela 

era ―da gandaia‖, ―depravada‖ e assim, começa a contar as intimidades e orgias 

praticadas pela esposa. Essa falsa confissão, imaginada por Soropita, demonstra 

que ele se incomodava muito com o passado da mulher e que apenas imaginar 

que ela havia se deitado com vários outros homens o humilhava e irritava. Dessa  
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fantasia é que desponta o ciúme e o receio de que seu amigo Dalberto e todos os 

vaqueiros que o acompanhavam, em especial o preto Iládio, já tenham se deitado 

com Doralda. Esse receio se torna mesmo uma obsessão, ao ponto de, 

intimamente, Soropita ter desejos absurdos de que ninguém pudesse ver Doralda 

a não ser ele, preferindo que ela dormisse para nem pensar em coisas que ele 

desaprovasse: ―Gostava que Doralda pudesse ficar dormindo, compridas horas, 

muito mais tempo que ele, dormindo e acautelada, ali no quarto, sem pensar nada 

que ele não soubesse, não fazer nada que ele antes não aprovasse.‖ (ROSA 

1988: 78). Esse ciúme logo o faz agir e pensar como dono absoluto de Doralda. 

Soropita entende que ela é sua por direito, como se tivesse mesmo a comprado, 

como um objeto qualquer, ignorando, por ora, o fato de ela ser uma pessoa, com 

vontades próprias: ―Doralda era dele, porque ele podia e queria, a cães, tinha 

desejado. [...] homem é quem manda! E macho é quem está por cima de qualquer 

vantagem!‖ (ROSA 1988: 65). É exatamente esse o sentimento de Ida, sentir-se 

desprovida de seus próprios desejos e de suas vontades. Mas essa parece ser 

uma situação que não pode ser revertida, em um momento em que a posição 

dessas mulheres é como a de um bem adquirido por alguém, um pertencimento 

aos seus maridos. 

    A soberania de Soropita sobre Doralda é explícita nas cenas que se 

passam após grande momento de tensão, presenciado apenas pelo narrador e 

pelo leitor, que acompanham os pensamentos do ex-jagunço no momento em que 

ele, Soropita, Doralda e Dalberto encontram-se sozinhos na casa. É visível que 

Dalberto não mostra nenhum desejo explícito por Doralda, já que está absorvido 

pela ideia de casar-se com Analma, uma prostituta que conheceu em Montes 

Claros e, acima de tudo, por respeito ao companheiro. Ele pede a opinião do 

amigo, faz planos, suposições acerca da amada. Mesmo assim, Soropita ainda 

sente-se ameaçado por Dalberto, ainda tem receio de que ele conheça Doralda, 

pensa até mesmo se será necessário assassiná-lo. A tensão só acaba quando, 

finalmente, Dalberto recolhe-se e Soropita sobe ao encontro de Doralda, no 

quarto. Até essa altura do conto, o narrador, que traduz sobretudo os 

pensamentos de Soropita, nos dá a impressão de que Doralda tem certa 

autonomia no relacionamento, não é reprimida pelo marido, é por ele respeitada.   
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Mas essa impressão cai por terra quando Soropita submete Doralda a uma 

humilhação desnecessária, dando ordens secamente para que ela fique 

completamente nua, para dessa maneira deixá-la desprotegida, frágil e, em 

seguida, interrogá-la rispidamente sobre sua antiga ocupação de prostituta. A 

surpresa de Doralda com essa atitude é perceptível, mas acostumada com a 

grosseria dos homens, ela age com cautela e naturalidade: ―Daí logo 

desconhecendo Soropita, nunca acontecia assim, ela atentava numa semelhança 

diferente; mas que não o desnorteava. A muito curiosa: que menos modos, que 

era que ele queria?‖ (ROSA 1988: 74). Com seu jeito sutil e doce, depois de 

tentar apaziguá-lo, ela, então, sente medo: ―Doralda já não estava rideira. Só a 

simples, com mão e mão, se tapava os seios, o sexo. Seus olhos desciam. Seu 

cabelo se despenteava.‖ (ROSA 1988: 75). Soropita sente-se poderoso, o prazer 

em dominar outra pessoa, o mesmo que sentirá quando coloca preto Iládio de 

joelho a seus pés, se torna cada vez mais preponderante: ―A quanto quero, que 

não mando: agora, caminha, quero te ver mais, [...]‖ (ROSA 1988: 76). A mesma 

situação, de soberania e dominação, acontece em Mãos Vazias, quando Felipe 

impõe a volta de Ida para casa: ―Você terá de vir, Ida, mesmo que não me ame. 

Agora é da minha vida que se trata. Todos dirão que me casei com uma mulher 

da Baixa.‖ (CARDOSO 2000: 304). O nome a zelar, a situação de ―macho‖ 

respeitado, é a prioridade de ambos os maridos. A subserviência dessas 

mulheres, nesse contexto, parece irremediável.  

    O desfecho das duas estórias é, aparentemente, distinto. Em Mãos 

Vazias, Ida não sucumbe à vontade de Felipe. Mas isso lhe custa a própria vida. 

Doralda continua na mesma posição de sujeição. Entretanto, a vida que tinha 

antes, como meretriz, não lhe oportunizava maior liberdade; a submissão aos 

homens era ainda mais intensa. A autoridade suprema, em ambas as estórias, é 

do homem. Contudo, o tema de emancipação da mulher já aparece como um 

traço do processo de modernização pelo qual o Brasil se aproximava. A 

modernidade começa a influenciar as ideias e ações das mulheres, as atrai, a 

vida de esposa e mãe parece pouco, há a vontade de algo mais.
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Conclusão 

 

Lúcio Cardoso e João Guimarães Rosa apresentam uma visão muito 

próxima sobre a posição da mulher em meio a um processo modernizador pelo 

qual a sociedade brasileira, antes adepta a um sistema patriarcal, passa naquele 

momento. O que fica claro, em ambas as obras analisadas, é a ideia de soberania 

do homem sobre a mulher, sobretudo na instituição do casamento. Doralda e Ida, 

embora com personalidades tão diferentes, estão na mesma situação, em que as 

suas vontades e seus desejos não são relevantes, não têm importância. Elas têm 

um papel a cumprir, que resume-se a cuidar do lar. De maneiras diferentes, 

Soropita e Felipe procuram se impor, dar ordens e decidir o que é certo para elas, 

baseados em seus próprios interesses. A ideia primordial seria a de que Doralda 

―pertenceria‖ a Soropita e Ida a Felipe. E o final das estórias, embora diferente em 

um primeiro momento, acaba no mesmo ponto: não há a opção de mudança, não 

há perspectiva de igualdade entre homens e mulheres naquele contexto, mas 

essa situação não é representada como se fosse natural. Há, em ambas as 

narrativas, um movimento que indica uma fratura nesse modelo de casamento e 

na aceitação pura e simples desse papel tradicional da mulher. 

    Dessa maneira, em meio a tantas dissemelhanças entre esses dois 

autores, é possível encontrar um ponto semelhante, uma mesma visão sobre um 

determinado aspecto, o que os aproxima e torna viável a análise de suas obras 

também por outro viés, que não a distinção de estilo e composição.  
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Educação bilíngue: questões de identidade e  

multiculturalidade 

 

 

Denise Akemi Hibarino 

 

Introdução 

  

Este artigo concentra-se na apresentação de três pesquisas da área de 

educação bilíngue: a cultura surda, a cultura indígena e as comunidades de 

imigrantes brasileiras nos Estados Unidos. Este recorte baseia-se em meu 

interesse em estudar como o conceito de bilinguismo vem sendo discutido  nestes 

contextos que, longe de idealizados, são povoados por sujeitos em conflito que 

precisam lidar com a imposição de uma ou mais  línguas, com o silenciamento e a 

tentativa de busca pela própria voz/escrita em situações adversas. Além disso, 

espero mostrar as diferentes possibilidades de investigação da área e provocar 

reflexões sobre a condição bilíngue. 

Na atualidade, o termo educação bilíngue1 tem sido propagado pelas 

escolas particulares como uma referência a um ensino repleto de benefícios e 

avaliações positivas por parte dos pais. Geralmente ofertado em língua 

portuguesa (LP) e língua inglesa (LI) no Brasil, este  ensino  nos desafia a pensar 

que a condição bilíngue não acontece somente no espaço destas escolas 

particulares mas também fora delas. Ademais, percebo que há algumas questões 

relevantes ao redor do tema que discuto nesta primeira parte, fundamentalmente 

apoiadas  nas pesquisas de  Terezinha Maher (2006, 2007), Marilda do Couto 

Cavalcanti (2007) e Kátia Maria Santos Mota (2007), pesquisadoras brasileiras 

cujos trabalhos relato na segunda parte deste artigo. 

A primeira delas é o conceito de bilinguismo que, de acordo com Terezinha 

Maher (2007: 72), ―aflige a academia há tempos‖. Esta afirmação  nos remete aos 

significativos estudos de François Grosjean (1982), Suzanne Romaine (1989), 

                                                           
1
 Grifo meu. 
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Josiane F. Hamers & Michel  Blanc (1989), Tove Skutnabb-Kangas (1981) e Colin 

Baker (1993), entre outros,  que discutem os diferentes conceitos do termo sob 

várias perspectivas. A organização das definições sobre o termo foi trabalho de 

Josiane F. Hamers &  Michel Blanc cujo resultado demonstra que tanto o termo 

quanto as concepções de sujeito bilíngüe  foram  reformulados ao longo da  

história.  

Para Terezinha Maher (2007: 73), a noção de um sujeito bilíngue como 

sendo a soma de dois  monolíngües parte da idealização de que há ―bilíngues 

capazes de desempenhar em todos2 os domínios em ambas3 as línguas de seu 

repertório verbal‖. Tal idealização é desconstruída quando a autora problematiza 

a sua própria condição: enquanto falante de português e inglês, há certas 

competências que não se dão da mesma forma. Por exemplo, a compreensão de 

leitura de textos acadêmicos pode ser praticamente equivalente nas duas línguas 

mas a elaboração de um contrato de locação, tanto em português quanto em 

inglês, não seria tão fácil.  

Estes exemplos nos revelam que, para um sujeito bilíngue, a oralidade e a 

escrita se dão em diferentes níveis e em momentos diferentes. Mais importante 

ainda, esta problematização nos mostra a dificuldade de fazer definições precisas 

acerca das competências de um bilíngue que, a todo momento, faz uso da 

linguagem oral e escrita, verbal e não-verbal em contextos variados e sob  

orientações distintas. No entanto, isto não significa a impossibilidade de uma 

definição precisa, pelo contrário, nos  ajuda a pensar de uma forma menos 

idealizada, para além de categorias e dicotomias conforme nos  orienta Suzanne 

Romaine (1989:11).  

Neste sentido, a definição de Terezinha MAHER (2005: 105) de que 

bilingüismo é ―(...) a  capacidade de fazer uso de mais de uma língua‖ torna-se 

apropriada para esta discussão visto que, ao contrário de ser reducionista, nos 

permite considerar que há outros fatores que vão além da competência linguística 

que influenciam a condição bilíngue, segunda questão que ressalto  a seguir. 

É preciso ter em mente que a condição bilíngue não acontece de forma 

pacífica nos diferentes contextos. Tanto  em uma escola bilíngue onde  o inglês e 

                                                           
2
 Grifo da autora 

3
 idem 
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o português acontecem simultaneamente quanto em uma comunidade indígena 

onde o português é a língua estrangeira, há resistências, conflitos e negociações 

sobre qual  o status de cada uma das línguas utilizadas. Sobre isto,  Suzanne 

ROMAINE (1989: xiv) nos alerta que ― (...) quando mais de duas línguas existem 

em uma comunidade, elas raramente tem o mesmo status. As línguas  e suas 

variedades estão sempre em competição, por vezes em conflito. A escolha de 

uma língua em especial  é representativa das diferenças sociais e políticas.‖ 4   

Se formos pensar nas comunidades de surdos, indígenas e de imigrantes 

brasileiras nos  Estados Unidos, foco deste artigo, há a imposição do aprendizado 

da língua materna do país. No caso dos surdos, além da língua brasileira de 

sinais (LIBRAS), é preciso saber a LP que rodeia seu mundo, ao passo que para 

as comunidades indígenas que querem um trabalho, estudo ou precisam 

comercializar seus produtos fora de seu território, a mesma LP faz-se necessária. 

Por outro lado, as imigrantes brasileiras residentes em solo norte-americano, em 

sua maioria com baixo nível de conhecimento de LI, precisam aprender as noções 

básicas para ter um trabalho melhor e sobreviver em condições legais ou não. 

Desta forma, a partir destas considerações iniciais, apresento um resumo 

destas pesquisas a fim de fornecer um panorama das possibilidades de 

investigação da área. Antes, ressalto que o agrupamento das três pesquisas não 

desconsidera ou desprestigia as  demais (por exemplo, aquelas realizadas com 

alunos provindos de áreas de ocupação ilegal, as comunidades de refugiados de 

guerra ou as escolas de fronteira no Brasil e em outras partes do mundo, entre 

várias), são opções  representativas sobre a discussão contemporânea da área 

de educação bilíngue. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Tradução livre: “Where more than one language exists in a community, they are rarely equal in 

status. Languages and language varieties are always in competition, and at times in conflict. 
Choice of a particular language is symbolic of various social and political divisions‖ 
(ROMAINE,1989: xiv) 
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Comunidades surdas 

 

As pesquisas de Marilda do Couto Cavalcanti sobre contextos de minorias 

e multiculturais complexos trazem contribuições extremamente válidas 

principalmente para o ambiente escolar, com foco tanto no aluno quanto no 

professor.  

O despertar do olhar para o aluno surdo  como sujeito bilíngue que precisa 

dar conta de LIBRAS e da LP  é tema de uma pesquisa  realizada em parceria  

com Ivani Rodrigues Silva (2007) sobre o grafocentrismo na cultura surda.5 Neste 

contexto onde a LP é considerada língua estrangeira, um  aspecto problemático  é 

a tentativa de normalização dos surdos dentro e fora da escola. Mesmo 

considerando os diferentes níveis de surdez, ainda prevalece o mito de que o 

surdo  futuramente deve se comunicar em LP e dar conta tanto desta língua 

quanto de LIBRAS, ou seja, seria  um bilíngue ―ideal‖ já contestado anteriormente 

por Terezinha Maher (op.cit).  Admitir que o indivíduo surdo tem diferentes níveis 

de proficiência em LIBRAS e LP não é assinalar  as incapacidades e limitações 

mas observar que há diferentes competências bilíngües constituintes deste 

indivíduo. 

Outro ponto fundamental da análise é a importância do grafocentrismo na 

nossa sociedade e, mais precisamente, na comunidade surda. A dependência da 

escrita e sua valorização tem um impacto maior neste grupo  porque, em muitos 

casos, para facilitar a comunicação,  pede-se ao surdo para que escreva ao invés 

de usar LIBRAS, língua que somente alguns professores e profissionais da 

educação buscam aprender por conta própria em cursos de extensão ou 

especialização. 

Ao apontar que existe um status maior da LP, as autoras notam que  há a  

exigência da escrita destes alunos em detrimento da linguagem de sinais. Na 

análise dos dados, o grafocentrismo é defendido pelos  professores e pedagogos 

entrevistados pois, em sua perspectiva, ―se [os surdos] não aprender a ler e 

                                                           
5
 CAVALCANTI, Marilda do Couto; SILVA, Ivani Rodrigues. ―Já que ele não fala, podia ao menos 
escrever...‖: grafocentrismo  naturalizado que insiste em normalizar o surdo. In: KLEIMAN, A.B. et 
al. Linguistica aplicada: suas faces e interfaces. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2007, 
p.219-242. 
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escrever, não conseguirão bons empregos‖ (CAVALCANTI & SILVA, 2007: 220). 

Todavia, esta postura é criticada pelas autoras quando questionam a obrigação 

do surdo de aprender a LP. Deste modo, o estudo  mostra o conflito das duas 

línguas aludido anteriormente por Suzanne Romaine (op.cit) e levanta outros 

argumentos: por que o surdo deve obrigatoriamente aprender a  LP? E por que  

os não-surdos  ainda não aprenderam  LIBRAS?  

Estes questionamentos mudam a nossa perspectiva e nos fazem sair da 

nossa zona de  conforto uma vez que aprender a língua do outro significa também 

nos colocarmos no lugar dele. Tal fato provoca mudanças em nossas formas de 

ver e ler o mundo, condições  muitas vezes negada por nós mesmos porque 

desestabilizam, desestruturam e desconstroem  várias de nossas crenças e 

leituras de mundo.  

A condição bilíngue dos alunos surdos nos  faz refletir sobre a lacuna na 

formação de professores que se sentem mal-preparados para lidar com esta e 

outras necessidades especiais e a falta de material adequado nas escolas. A 

culpabilidade dos cursos de licenciatura ou do estado em oferecer condições 

mínimas é também senso-comum nos debates sobre educação inclusiva, porém, 

as pesquisadoras reivindicam uma maior responsabilidade dos pais neste 

processo e propõem algo mais  desafiador: investir nas pesquisas realizadas 

pelos próprios surdos e sua própria percepção de mundo. Definitivamente, ainda 

é um tema da área que precisa ser mais aprofundando. 

 

 

Comunidades indígenas   

 

As pesquisas sobre educação  indígena nos últimos anos (MAHER, 1994, 

2007, 2008,  CAVALCANTI, 2005, SOUZA, 2001) tem ajudado a desconstruir a 

imagem estereotipada do índio na cultura brasileira pois  evidenciam o índio não 

mais em oposição ao homem branco mas como um sujeito híbrido, que ― não é 

escravo da sua  cultura tradicional nem clone da cultura do branco‖ (MAHER, 

1998:135). 
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Este despertar sobre a identidade do sujeito indígena, assim como o do 

sujeito surdo, nos sinaliza que não é mais possível generalizar ou  tomar por certo 

que um único índio possa representar uma tribo inteira, da mesma forma que um  

sujeito surdo não pode ser representativo de toda a cultura surda. Esta 

relativização e individualização são essenciais para entender mais sobre as 

identidades indígenas. 

Ao trabalhar com os professores indígenas de grupos étnicos  diferentes 

como os Kaxinawá, Jaminawa, Apurinã, entre outros, Terezinha Maher  guia 

nosso olhar sobre  a etiqueta sociolingüística indígena e produção de material 

didático. No artigos  Sendo índio em Português (MAHER, 1998) e  Do casulo ao 

movimento: a suspensão das certezas na educação bilíngue e intercultural 

(MAHER, 2007), a pesquisadora narra as situações nas quais  precisou entender  

a organização social de cada um dos grupos, qual a relação de poder 

estabelecida entre os índios e os não-índios, como solicitar determinadas tarefas 

aos professores indígenas e, principalmente, a relação entre a língua indígena e a 

LP usada como meio de  comunicação para produzir material didático.  Em 

algumas das situações, ela explica como é se colocar no lugar do outro e, como o 

agradecimento, gesto usado comumente pelos não-índios, acontece em outros 

momentos e de forma implícita pelos índios. 

Sobre a condição bilíngue, ela afirma que a existência concomitante da 

língua indígena e da LP leva à existência de um ―Português índio‖ , ou seja, uma 

língua híbrida na qual ―…a língua portuguesa acaba mesmo não sendo uma 

língua meramente emprestada do branco, já que  muitos índios dela se apropriam 

e a moldam a fim de, através de seu uso, construir e  marcar   suas identidades.‖  

(MAHER, 1998:135)  

Assim, por mais que a língua indígena e a  LP tenham status diferentes, 

realidade assinalada por Suzanne Romaine (op.cit), Tererezinha Maher observa 

que elas  são ressignificadas e reificadas a todo momento. Este exercício de 

linguagem  nos faz pensar que, por mais que exista a imposição de uma delas, 

não podemos supor que ela seja aceita e  reproduzida mecanicamente pois  os 

falantes que dela se apropriam produzem novos significados.  
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Entender que este ―Português índio‖ pode ser visto como uma experiência 

pela  busca ou retomada do lugar e da voz de sujeitos que foram, por muito 

tempo, subjugados pela cultura branca nos faz desejar um maior espaço para  

este tipo de discussão nos cursos de formação de professores. 

 

Comunidades de imigrantes brasileiras no exterior  

 

A situação das mulheres brasileiras imigrantes ilegais nos EUA e as 

condições de letramento tem sido o enfoque de Kátia Maria Santos Mota desde 

1993. Em suas análises,6 ela esclarece que várias delas saem de seus empregos 

fixos  no Brasil  em busca de um lugar melhor para suas famílias, porém,  

deparam-se com outras realidades e vivem em territórios de ilusão no qual o 

Brasil é o porto seguro e os EUA são um país de futuras oportunidades. 

Nestes  entre-lugares, conforme sustenta a pesquisadora, há um 

sentimento de não-pertencimento e insegurança das entrevistadas que também 

sentem-se marginalizadas por não conseguir comunicar-se em inglês.  Apesar de 

várias terem iniciado um curso básico antes de viajar ou ao chegar, existe o  

bloqueio, a  desmotivação e até mesmo uma resistência que, por conseqüência, 

trazem a dificuldade de socialização. 

A condição bilíngue das participantes do estudo é uma manifestação clara 

de que nossas competências em duas ou mais línguas não são harmoniosas. 

Enquanto falantes nativas de LP e imersas em uma cultura norte-americana, a 

vivência, independente do tempo de residência, não proporciona necessariamente 

a proficiência em LI. 

 Nas análises dos dados de  Mota (2007, 2010), é possível notar que a falta 

de conhecimento da língua estrangeira causa um apagamento da própria voz, ou 

seja, um silenciamento característico da identidade deste grupo. Mesmo nos 

momentos em que elas auto-analisam sua proficiência, admitem uma fala 

                                                           
6
  Neste artigo uso duas referências: MOTA, Kátia Maria Santos. Mulheres brasileiras imigrantes 

nos Estados Unidos: (des)caminhos do bilinguismo em trajetórias de identidades. In: 
CAVALCANTI et al. Transculturalidade, linguagem e educação.  Campinas, SP: Mercado de 
Letras, 2007.p.143-174 e MOTA, Kátia Maria Santos. Imigrantes, bilinguismo e identidades: 
narrativas autobiográficas. 1. ed. Salvador: Editora da Universidade do Estado da Bahia, 2010.  
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infantilizada com uso de estruturas simples ou somente o uso de uma palavra-

chave para se fazerem  compreendidas, algo que provoca  uma dependência  dos 

filhos com fluência em LI. Não raro, pedem para que eles resolvam tarefas 

simples como, por exemplo, pedir informação na rua.  

Na perspectiva da pesquisadora, esta subordinação é motivo de uma crise 

de identidade lingüística por parte das entrevistadas. No momento em que seus 

filhos falam ou escrevem por elas, é como se o outro falasse/ escrevesse por 

elas. Deste modo, a omissão, ou seja, o fato de não falar inglês configura uma 

deficiência física também. 

Apesar do inglês  ter um status mais importante nesta comunidade por uma 

questão de sobrevivência, a LP não é retirada da convivência familiar, pelo 

contrário, é utilizada como preservação da identidade brasileira, uma tradição 

familiar.  A pesquisadora  reporta que é  comum presenciar conversas bilíngües 

nas quais as  mães falam em  língua materna e os filhos, apesar de terem 

domínio desta língua, insistem em falar inglês.  Ambos entendem as duas línguas 

mas optam pela língua que melhor lhe convém ou oferece segurança. 

Os estudos de  Mota (2007,2010)  ressaltam que o domínio da LP e um 

domínio da LI, ainda que precário, caracterizam uma situação de bilingüismo no 

qual as participantes  sentem-se estrangeiras dentro de sua própria casa e 

limitadas a subempregos que pouco exigem fluência. Esta situação de trabalho é, 

por vezes, constrangedora e frustrante para algumas das participantes que 

deixaram cargos importantes no Brasil (por exemplo,  gerência de banco)  para 

assumirem tarefas socialmente desprivilegiadas como diaristas e faxineiras nos 

EUA. 

As conclusões propostas pela autora nos mostram um universo bilíngue até 

então pouco estudado na Linguística Aplicada e estabelecem pontos em comuns 

com as culturas surdas e indígenas: retratam os contextos  bilíngües nos quais 

estes sujeitos atuam e como se dá a relação entre duas ou mais línguas 

presentes nestes contextos multiculturais. 
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Considerações finais  

 

As três pesquisas relatadas neste trabalho são esclarecedoras de que as 

competências dos sujeitos bilíngües não são fixas (MAHER, 2007:74) e abrem  

novos horizontes de  investigação na área de educação bilíngue.  

Ainda para MAHER (2007:69), as culturas surdas, indígenas e dos 

imigrantes podem ser consideradas como minoritárias não por uma classificação  

numérica mas por se tratarem de ― (...)grupos sociais destituídos de poder e 

invisibilizados  no sistema escolar.‖ Apesar da situação escolar não ter sido 

mencionada explicitamente em todos os grupos que mencionei, cabe pensar que 

é preciso trabalhar com a sensibilização das diferenças tanto nas escolas 

regulares quanto nos cursos de formação de professores dos cursos de 

licenciaturas. 

Finalmente,  os diversos trabalhos produzidos em educação bilíngue 

provocam reflexões sobre não só sobre os diversos mundos ao nosso redor mas 

sobre nós mesmos. Enquanto falantes de duas ou mais línguas e enquanto 

sujeitos que estabelecem contato com as diversas culturas surdas, cegas, 

indígenas, imigrantes,etc, precisamos olhar o outro  e entender as diferenças. 

Sobre estas experiências, por vezes desconfortáveis, Bauman (2005: 19), nos 

ensina que ―(...) sempre há alguma coisa a explicar, desculpar, esconder ou, pelo 

contrário, corajosamente ostentar, negociar, oferecer, barganhar. Há diferenças a 

serem atenuadas ou desculpadas, ou pelo contrário, ressaltadas e tornadas mais 

claras.‖ Espero que este artigo tenha atendido esta proposta. 
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Embrenhado no sertão, acima só deus e o patrão 

 

Suelen Ariane Campiolo Trevizan 

 

Vidas secas, romance de Graciliano Ramos, e ―Meu tio o iauaretê‖, conto 

de João Guimarães Rosa inscrito em Estas histórias, têm muito mais em comum 

do que o fato de serem obras de dois gênios da literatura brasileira do século XX. 

Essas narrativas encaixam-se numa vertente que chamaremos aqui de romance 

rural. Na primeira, o protagonista é um vaqueiro. Na segunda, um onceiro. 

Naquela, a seca devasta. Nesta, as onças devoram gente. Ambos os heróis 

precisam superar dificuldades impostas pelo sertão, ambiente hostil à presença 

humana. Fazem isso para sobreviver e para proteger as posses do patrão, não 

necessariamente nessa ordem de importância. 

Os dois protagonistas são sertanejos pobres dotados de saber prático, 

suficiente para proteger o patrimônio dos ricos, mas que não garante aos 

trabalhadores muito mais do que o básico para subsistência. Podemos lembrar 

aqui os dizeres de Marx e Engels sobre a ditadura do capital e observar nas duas 

obras literárias a escravização pelo salário: sendo esse uma ínfima parte da 

riqueza que o empregado produziu, não lhe permitindo ascender 

economicamente. O aspecto mais vil do salário é propiciar uma falsa segurança, 

que desestimula o pobre a se rebelar contra o sistema vigente. O medo de passar 

fome é maior do que a pena de viver com pouco. 

Além do pagamento injusto, que já desfavorece o pobre na ordem 

capitalista, a divisão do trabalho impõe ainda outro tipo de amarra, de ordem 

moral. Segundo os autores d‘A ideologia alemã, a classe dominante detém dois 

tipos de poder, um material e outro espiritual. O material é o capital, conforme já 

vimos brevemente acima. O espiritual é a capacidade determinar o ideário que 

será reproduzido pela maioria, mesmo pelas outras classes. ―As idéias 
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dominantes não são mais do que a expressão ideal [...] das relações que 

precisamente tornam dominante uma classe, portanto as idéias do seu domínio‖ 

(MARX & ENGELS 1984: 56). A partir do momento em que um homem 

necessitado assume um emprego, ele se prende moralmente a uma relação de 

favor. Ou seja, se o patrão lhe provém o alimento, por meio do salário, o 

funcionário deve por gratidão estar à disposição dele. A noção de ―favor‖ ou de 

―proteção‖ são construções da própria classe dominante para se perpetuar no 

poder. 

Nas narrativas de que iremos tratar, parte-se desta situação interessante e 

bastante complexa: como lidar com protagonistas marcados por tamanha 

limitação social? E para dificultar ainda mais: como narrar os feitos desses pobres 

com seriedade, não os transformando em meros bufões ou pharmakos, como fez, 

por exemplo, o teatro clássico durante tantos séculos? Que heroísmo se pode 

extrair de personagens tão débeis socialmente? Veremos a seguir como cada um 

dos autores resolveu esse problema nas referidas obras para, na sequência, 

tentarmos fazer algumas generalizações sobre a representação do pobre no 

romance rural. 

 

Vidas secas, desejos fartos 

 

No primeiro episódio de Vidas secas, vemos uma família de retirantes – 

Fabiano, sinha Vitória, os dois meninos e a cachorra Baleia – sobreviver à seca. 

Um dos temas nessa obra tão apontado pela fortuna crítica é a 

incomunicabilidade entre os personagens. O silêncio predomina e, nas raras 

exceções, as falas são curtas. A causa parece evidente: os desfavorecidos na 

cadeia social brutalizam-se para sobreviver, por ser essa a melhor, ou a única, 

opção para eles. Nesse ambiente, o letramento desacompanhado do dinheiro tem 

pouca utilidade. Fabiano inveja as palavras difíceis de sinha Terta e sonha que, 

se também as soubesse, poderia arrumar uma colocação melhor. Ele não 

percebe que, no fundo, aquela mulher não passa de uma agregada na fazenda, 

exatamente como ele. 
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O narrador criado por Graciliano Ramos acompanha de perto o vaqueiro 

Fabiano e sua família, esforçando-se para entendê-los e adentrar o espaço dos 

sertanejos pobres. Trata-se de um narrador assumidamente culto, mas que adota 

uma estratégia bastante interessante a fim de não erguer barreiras 

intransponíveis entre si e os personagens: o uso massivo de discurso indireto livre 

e linguagem culta. Não havendo diferença entre a modalidade linguística do 

narrador e a do personagem, a fala não será motivo para preconceito em relação 

ao pobre. 

Contudo, isso não significa que os dois automaticamente estarão no 

mesmo patamar. Qual é, então, o grau de adesão ou descolamento desse 

narrador ao universo retratado? Por mais que haja vontade de compreendê-lo, 

predomina o descolamento. O protagonista é bruto, mas prevalece a linguagem 

culta do narrador. A visão que este apresenta é a de fora. O sertanejo é o outro, 

não o um. Ele é construído sempre em relação a este homem letrado e tão 

onipresente que é o narrador. 

Por mais tosco que Fabiano seja, as reflexões dele, reproduzidas na fala 

do narrador, atingem um alto grau de complexidade. O personagem teria 

consciência de sua condição de pobre explorado e, mesmo lamentando a falta de 

domínio da linguagem culta, isso não o impede de ter pensamentos assaz 

críticos. Em que medida o narrador traduz e adapta o pensamento de Fabiano? O 

que foi formulado pelo personagem e o que é originário do narrador? É bastante 

difícil determinar esse limite, pois o sertanejo fala pouco, logo, a maioria de suas 

ideias passa pela mediação do narrador. Vejamos um exemplo de como isso 

acontece. Com a passagem da seca, Fabiano está empregado como vaqueiro e 

vive satisfeito com os tempos de fartura. Ele diz: 

 

— Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. 
 
 Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza 
iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, pensando bem, ele não era 
um homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos 
outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os 
cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de 
animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos 
brancos e julgava-se cabra. 
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Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém 
tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-se murmurando: 
— Você é um bicho, Fabiano (RAMOS 1991: 18). 
 

 

Nesse excerto, o que Fabiano efetivamente diz são as duas falas marcadas 

por travessões, todo o resto fica por conta do narrador. Por isso, não se sabe se o 

raciocínio que o levou a se emendar seria exatamente o descrito pelo narrador. A 

constatação que o sertanejo faz sobre si próprio é tão simples e clara – ―um cabra 

ocupado em guardar coisas dos outros‖ – que não parece descrever um 

pensamento em estado bruto, mas uma tese já formulada e muito refletida. É 

esse tipo de confusão entre a voz do narrador e a do personagem que torna a 

instância narrativa muito eficiente no tratamento da condição do pobre. Não se 

sabe o que é percepção de um ou de outro, tornando-os próximos na intenção. 

Não iguais, mas unidos por uma espécie de solidariedade. 

Não só na passagem acima, como em várias outras, Fabiano afirma-se um 

bruto. Que espécie de brutalidade é essa? O analfabetismo é uma característica 

decorrente. Fabiano e sinha Vitória lembram constantemente um personagem do 

passado deles, seu Tomás da bolandeira, ex-patrão gentil, que ―estragava os 

olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar‖ (RAMOS 1991: 22). O 

retirante sabe-se superior, porque todo o conhecimento teórico de seu Tomás só 

o fez sofrer a seca mais severamente do que os demais. Ainda assim, a maioria 

dos comentários sobre este é de admiração, tentando imitá-lo. 

O homem rude, não sendo familiarizado com o mundo das letras, teria uma 

capacidade de abstração menor, uma vez que se atém somente aos aspectos 

práticos da vida: comida, casa, trabalho etc. Pelo menos, isso é o que se enuncia 

em primeiro plano. Observando melhor os fatos narrados, a família sonha e 

deseja todo o tempo – daí já se vê que não é possível ater tão só nas asserções 

do narrador e dos personagens, é preciso compará-las com as ações. 

Fabiano autodenomina-se bicho, porém não cede em momento algum à 

animalização. Mesmo o sacrifício da cadela Baleia, que sofria de hidrofobia e 

tornara-se perigosa para o convívio das crianças, deixa-o abalado. Os primeiros 

impulsos dele são, sim, os da praticidade. As ações, ao contrário, são as mais 

sentimentais ou morais. Noutro episódio, logo no começo do livro, durante a 
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migração para fugir da seca, um dos filhos cai sem forças, e o chefe de família 

tem vontade de surrá-lo ou matá-lo, mas, em vez disso, pega o pequeno no colo, 

mesmo estando ele próprio enfraquecido pela fome. 

Uma segunda característica da brutalidade: a violência, que constitui um 

estado de normalidade no meio rural. A exceção seria justamente a não-violência. 

Por isso, todas as vezes em que Fabiano poderia ter usado a força e não o fez, 

precisa justificar-se consigo mesmo, a fim de não se sentir um fraco. Uma 

ilustração disso é o encontro com o soldado amarelo, um ano após este o ter 

prendido injustamente. 

O capítulo em questão se inicia com o vaqueiro rastreando dois animais 

desaparecidos. O narrador evidencia a perícia com que Fabiano executa a tarefa, 

mostrando quão perfeitamente ele está integrado àquele ambiente. De repente, 

depara-se com o odiado militar. O impulso primeiro é o de atacar, mas se detém 

antes de concretizá-lo. O sertanejo sabe que é mais forte: estão ambos ali no 

meio do mato, aonde a lei dos homens civilizados não chega. Então, por que não 

pratica a vingança? Eis a explicação que Fabiano, em pensamento recontado na 

voz do narrador, alega: ―Mas para que suprimir aquele doente que bambeava e só 

queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava 

na feira e insultava os pobres! Não se inutilizava, não valia a pena inutilizar-se. 

Guardava a sua força‖ (RAMOS 1991: 107).O que parece à primeira vista uma 

atitude cautelosa é, sobretudo, a manifestação disfarçada da ideologia dominante. 

Afinal, para que Fabiano guardava forças? Para continuar suportando 

humilhações. O fato é que ele tem internalizada a idéia de que não possui o 

direito de reagir. Toda a violência que o move no dia a dia desaparece quando se 

trata dos ricos e das autoridades estabelecidas. Vários elementos o mantêm 

passivo: a família, o respeito aos superiores, a relação de favor. 

Pode-se ainda citar uma terceira característica da brutalidade do 

personagem pobre no romance rural: a submissão. Na hora de acertar as contas 

com o patrão, Fabiano percebe-se roubado, os cálculos daquele diferem dos de 

sinha Vitória. Primeiro o empregado reclama, depois recua diante da ameaça de 

demissão e até pede desculpas. ―Era bruto, não fora ensinado. Atrevimento não 

tinha, conhecia o seu lugar. Um cabra. Ia lá puxar questão com gente rica? Bruto, 
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sim senhor, mas sabia respeitar os homens‖ (RAMOS 1991: 93). Esse excerto 

dialoga com a já mencionada escravidão do salário. O trabalhador, apesar de 

forte, vive oprimido pelas intempéries da natureza e pelos desmandos dos ricos. 

Não pode determinar o rumo de sua vida, subsiste, sem sair do lugar. 

A estrutura desse romance faz um movimento semelhante, é cíclica (seca, 

fartura, seca), não se desenvolve para uma situação diferente. No final da 

narrativa, quando o casal de retirantes decide migrar para o sul, será essa 

realmente uma ruptura, uma evolução? Provavelmente não. Em todos os lugares 

há patrões e soldados autoritários. O narrador, pela escolha do vocabulário, não 

constrói um desfecho otimista: ―Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, 

ficariam presos nela‖ (RAMOS 1991: 126, grifo nosso). Logo, a mudança não 

seria de fato uma transformação para a família: essa continuaria a viver em 

função da propriedade alheia, escravos da pobreza e da exploração e, sendo 

brutos, aceitariam tudo passivamente. 

Este é o tom do romance de Graciliano Ramos: em vários momentos os 

personagens fazem formulações otimistas sobre si próprios, mas a cena tende a 

contrariar tais afirmações. Vejamos mais um exemplo disso. No encerramento do 

primeiro capítulo, quando o céu indica a chegada do inverno, o retirante se alivia: 

―A fazenda renasceria – e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer seria 

dono daquele mundo‖ (RAMOS 1991: 16). Em certa medida, o pobre domina 

aquele ambiente, pois vence os problemas do dia a dia e é o principal 

responsável por fazer a propriedade florescer. Mas é uma falsa soberania, já que 

ele nunca terá nada de seu ali. A esperança de uma vida melhor tem um papel 

duplo em Vidas secas. Por um lado, positivo, diferencia os personagens pobres 

dos animais, que vivem um dia por vez; por outro, negativo,mantém-nos 

submissos à exploração dos ricos. 

Outro episódio representativo da desvantagem irremediável dos pobres 

ocorre no oitavo capítulo, quando a família vai a uma festa de Natal na cidade. 

Fabiano aplica suas economias na confecção de roupas e sapatos novos para 

ele, a mulher e os filhos. Estão todos vestidos de acordo com a ocasião, mas a 

descrição que o narrador faz é a de um quadro ridículo. Os próprios personagens 

não se sentem à vontade naqueles trajes e precisam se despir para conseguir 
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caminhar. As vestimentas constituem uma barreira social. No entanto, o acesso a 

elas não dissolve as diferenças preexistentes. Os sertanejos estão vestidos como 

as pessoas da cidade e ainda assim são vistos como inferiores, não estão 

integrados ao meio urbano. A sensação predominante é a de deslocamento. Os 

meninos acham a multidão perigosa, Fabiano tem a impressão de que todos 

estão rindo dele, apenas sinha Vitória aprecia a confusão de estímulos: a 

civilidade e a ideia de pertencimento (já que, diferente do marido, ela não se 

percebe rebaixada pelos outros) alegram-na. 

Sinha Vitória é apontada pelo marido como ―atilada‖, porque percebe as 

coisas de longe. Ela sabe fazer contas e constata o roubo do patrão, ela prediz a 

seca após a chegada das aves de arribação. Mas, no geral, não se nota que seja 

tão mais esperta do que Fabiano. O que a difere deste é, sobretudo, a vontade de 

inclusão ao meio urbano. Na festa de Natal, já comentamos, somente ela se sente 

relativamente bem na cidade. Sinha Vitória se crê ―quase feliz‖. Sua única 

necessidade para atingir o contentamento pleno é uma cama de verdade, como a 

de seu Tomás da bolandeira. Ela sonha com o conforto, mas, principalmente, com 

algo que a torne semelhante às pessoas distintas e que lhe dê maior status social. 

Não por acaso, faz questão de usar sapatos de verniz quando vai à cidade – 

―caros e inúteis‖, segundo o marido. Muito se aborrece com o comentário deste de 

que ela fica ridícula calçada, porque isso lhe desvela a realidade: ela pode até 

possuir um objeto igual ao dos ricos, mas sempre será uma sitiante, alguém que 

caminha ―como um papagaio‖. 

Não apenas sinha Vitória, mas todos os membros da família em algum 

momento do livro serão comparados a essa ave: Fabiano é mudo, os meninos 

são sujos. A metáfora é especialmente significativa se considerarmos que o 

papagaio, mesmo sendo um bicho de estimação, fora sacrificado durante a seca 

para aliviar a fome dos retirantes. A justificativa para o ato: ―ele era mudo e inútil‖. 

Tal alegoria assombra os retirantes, afinal, também não são eles mudos e inúteis 

sob a perspectiva capitalista? 
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Filho de branco e de índia, sobrinho de onça 

 

Meu tio o iauaretê tem por protagonista Tonho Tigreiro, um sertanejo cujo 

ofício é exterminar onças – ―desonçar este mundo todo‖ – a fim de proteger o 

gado do patrão, Nhô Nhuão Guede. O conto de Guimarães Rosa tem uma 

estratégia formal diferente da de Graciliano Ramos para trabalhar com um herói 

também pobre e ignorante, mas ambos se assemelham na intenção de não 

estigmatizar os personagens, ainda que a sociedade na qual estão inseridos o 

faça. 

A narrativa se inicia com um travessão indicando a fala do caçador e segue 

assim até o fim. Dessa forma, o pobre ganha voz e se expressa livremente, dentro 

da sua modalidade linguística, coloquial, que em nenhum momento será 

comparada com outras. A linguagem é tipicamente rosiana – fluida, próxima à 

fala, carregada de neologismos –, exceto por duas particularidades: o uso de 

termos indígenas (munhãmunhã, apriuara, atiúca, cãuinhuara etc.) e de 

onomatopéias (n‘t n‘t, tiss, m‘p, p‘s etc.). Estas indicam o contato contínuo do 

protagonista com o mundo animal. Aqueles caracterizam a origem do 

protagonista: filho de índia. 

Tonho Tigreiro não é o único personagem. Nas rememorações dele 

aparecem tantos outros, a maioria também pobre e rural, além do interlocutor 

participante da cena que se desenrola simultaneamente ao discurso do onceiro – 

outro aspecto peculiar do conto: o conflito não é narrado, e sim presentificado; o 

tempo da ação é igual ao da narração. Pelas evidências dadas pelo texto, trata-se 

de um homem branco e endinheirado vindo de lugar distante, talvez até urbano, já 

que usa relógio, objeto de cobiça do matuto. O visitante não tem suas falas 

reproduzidas, mas sabe-se, por intermédio de Tonho, que aquele desconfia do 

anfitrião, faz muitas perguntas e mantém a arma sempre à mão. 

A cautela do outro não é injustificada. Tonho Tigreiro é esperto e arisco, 

como um bicho em alerta – ele mesmo diz que aprendeu a agir feito onça. A 

princípio, ele se esquiva das perguntas, nega qualquer informação: ―Sou 

fazendeiro não, sou morador... Eh, também sou morador não. Eu – toda parte. 

Tou aqui, quando eu quero eu mudo. Hum. Nhem? Mecê é que tá falando. Nhor  
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não...‖ (ROSA 1976: 126). Conforme a cachaça faz efeito, o sertanejo conta mais 

sobre si, mas nem por isso deixa de demonstrar esperteza, pontuando sua fala 

com sutis ameaças. Ele revela fatos sinistros não por ser ingênuo, e sim porque 

está crescentemente seguro de sua soberania naquele meio, da qual ele faz 

questão de gabar-se. 

Além disso, plantar o medo no adversário faz parte da estratégia de 

ataque, é uma forma de fazer-se mais forte. O ritmo do conto é como o de uma 

fera que brinca com a presa antes de devorá-la. Tenso do começo ao fim, 

apresenta o embate de forças entre o onceiro e o visitante, este representando 

outra lógica que não a rural ou a selvagem – uma perspectiva urbana ou 

civilizada. 

Qual é a imagem que Tonho Tigreiro constrói de si para o outro? Primeiro 

se deprecia, numa espécie de mendicância, na esperança de ganhar presentes. 

Ele olha com curiosidade para os objetos alheios, pergunta se algum é para ele e 

aceita com prazer a cachaça. Elogia, diz que é melhor do que a sua: ―Sei fazer, 

eu faço: faço de caju, de fruta do mato, do milho. Mas não é bom, não. Tem esse 

fogo bom-bonito não. Dá muito trabalho. Tenho dela hoje não. Tenho nenhum. 

Mecê não gosta. É cachaça suja, de pobre...‖ (ROSA 1976: 126). Aqui parece que 

o protagonista despreza-se, no entanto, logo na sequência, começa a expor as 

tantas habilidades que possui: sabe fazer remédio e rastrear bicho, isso sem 

contar o vasto conhecimento sobre os tipos de onça e seus hábitos. Trata-se, 

portanto, de falsa humildade, usada espertamente para obter a benevolência dos 

abastados. 

Mais adiante, a postura predominante de Tonho passa a ser ameaçadora. 

Ele se mostra soberano, ―Eh, aqui ninguém pode morar, gente que não é eu‖ 

(ROSA, 1976: 131), sabe que é o único na região que consegue se defender das 

onças. Agora, se ele não as mata mais, que tipo de proteção pode oferecer aos 

demais homens? Nenhuma, como se vê neste excerto: ―Aqui, roda a roda, só tem 

eu e onça. O resto é comida para nós‖ (ROSA, 1976: /133). O resto a que ele se 

refere são todos os bichos e pessoas, inclusive o visitante. Mas ele logo se 

corrige, percebe que o interlocutor não é inofensivo (está próximo, alerta e  
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armado): ―Eh, este mundo de gerais é terra minha, eh, isto aqui – tudo meu. 

Minha mãe havera de gostar... Quero todo o mundo com medo de mim. Mecê 

não, mecê é meu amigo...‖ (ROSA 1976: 134). 

A fala acima lembra a de Fabiano, que também se crê senhor daquelas 

terras por alguns instantes, até se dar conta de que o seu conhecimento sobre o 

sertão não lhe dá direito à propriedade e que ele pode, a qualquer hora, ser 

enxotado dali. O onceiro não tem a mesma consciência tão bem formulada, confia 

mais em sua força. Apenas perto no final, revela temer a polícia. ―Ah, mas isto eu 

não conto, que não conto, que não conto, de jeito nenhum! Por quê mecê quer 

saber? Quer saber tudo? Cê é soldado?... A‘bom, a‘bom, eu conto, mecê é meu 

amigo. [...] Axe, mecê homem frouxo... Cê tem medo o tempo todo‖ (ROSA 1976: 

156). Tonho Tigreiro prossegue a narrativa de seus crimes, porque não acredita 

que o outro seja um soldado. Só no clímax do conto se dá conta de que pode ser 

preso e recua, desmente-se, quer se mostrar fraco para se livrar do castigo. Não 

respeita os homens que o cercam, porque são todos pobres como ele. Já a 

polícia ele teme, acredita que se for preso morrerá, talvez por superstição ou para 

provocar pena. 

Embora Tonho Tigreiro seja o mais forte e adaptado entre os sertanejos 

daquela área, sofre preconceito de todos devido à sua origem. Na pirâmide social, 

os ricos e as autoridades estão no topo e os pobres na base. Estes ainda se 

subdividem entre brancos, pretos, índios e mestiços. O onceiro ocupa a posição 

mais baixa, como se nota nesta passagem: ―VeredeiroseoRauremiro, bom 

homem, mas chamava a gente por assovio, feito cachorro. Sou cachorro, sou? 

SeoRaremiro falava: — ‗Entra em quarto da gente não, fica pra lá, tu é bugre...‘ 

SeoRauremiro conversava com preto Tiodoro, mas não conversava comigo não‖ 

(ROSA 1976: 153-154). Em resposta, o mestiço deixa o lado selvagem 

predominar e comete os assassinatos. 

Se aquela sociedade não o quer, Tonhose estabeleceà margem dela, como 

bicho. Ser onça é uma forma de resistir. A onça vive sempre sozinha, não precisa 

de ninguém, todos a temem. Entre aqueles que o cercavam, só Maria Quitéria e o 

maridosobrevivem. Tudo indica que a exceção deveu-se a ela ter elogiado o lado 

índio dele, justo o motivo do desprezo dos demais. 
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Sendo mestiço de branco e índia, Tonho Tigreiro transita entre dois 

mundos, concilia a lei da natureza e a dos homens em suas ações – ele, por 

exemplo, não mata onças com crias pequenas para garantir a caça futura –, só 

que, na prática, não pertence a nenhum dos lados. O sertanejo se diz onça, mas 

nem isso pode ser. Ele conta que já recebeu muitos nomes (Bacuriquirepa, Breó e 

Beró da mãe; Antonho de Eiesus e Tonico do pai; Macuncozo de um trabalho 

passado; Tonho Tigreiro do atual), mas que hoje não possui mais nenhum. Isso 

porque ele não consegue se legitimar em nenhuma das sociedades com as quais 

se relaciona. 

O trecho a seguir também caracteriza a duplicidade do personagem: ―Sei 

não, gosto de ficar nu, só de calça velha, faixa na cintura. Eu cá tenho couro duro. 

Ã-hã, mas tenho roupa guardada, roupa boa, camisa, chapéu bonito. Boto, um 

dia, quero ir em festa, muita. Calçar botina quero não: não gosto!‖ (ROSA 1976: 

143). Aqui é notável a semelhança com Fabiano, que para ir à celebração de 

Natal se veste como as pessoas da cidade, mas não se sente confortável. 

Ainda um último exemplo representativo da ambiguidade de Tonho 

Tigreiro, como ele relaciona a religião dos brancos e a prática curandeira dos 

índios, sem ver contradição nisso: ―Ir para o céu eu quero. Padre, não, 

missionário, não, gosto disso não, não quero conversa. Tenho medalhinha de 

pendurar em mim, gosto de santo. Tem? São Bento livra a gente de cobra... Mas 

veneno de cobra pode comigo não – tenho chifre de veado, boto sara‖ (ROSA 

1976: 143). 

O empregado detesta o patrão e justifica que este o obrigou a viver 

naquelas paragens, sozinho, sem afeto. Apesar disso, ele não hesitou em aceitar 

a oferta de trabalho: o apreço pelo dinheiro é maior. O dinheiro lhe dá a 

impressão de superioridade, distingue-o dos miseráveis, como se observa aqui: 

―Gente pobre! Nem não têm roupa mais pra vestir, não... Eh, mas ficam nu de 

todo. Ixe... Eu tenho roupa, meus panos, calumbé‖ (ROSA 1976: 134-135). Vale 

lembrar que o patrão, embora odiado, também não é atingido pela ação violenta 

do onceiro. Isso aponta para o fato de que a selvageria do mundo rural tem 

limites: ela pode ferir impunemente seus iguais, mas nunca os superiores. 
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Conclusões 

 

Nas duas narrativas analisadas, temos protagonistas pobres. O universo 

retratado é o rural, no qual esses homens, possuidores de força bruta e 

conhecimento prático, dominam. Apesar disso, a perspectiva oposta, a do homem 

letrado, urbano e detentor do capital, está igualmente presente, não na posição de 

destaque, mas construída comparativamente, como plano de fundo. Em Vidas 

secas, aparece explicitada na instância narrativa, culta. Mesmo que tente 

entender o sertanejo, ser solidário, o narrador fará isso sob a ótica intelectual da 

cidade. Outra figura onipresente é seu Tomás da bolandeira, ex-patrão instruído, 

ao qual Fabiano se compara constantemente. Em Meu tio o iauaretê, a alteridade 

urbana está no interlocutor de Tonho Tigreiro. Em nenhum momento se registra 

uma única fala daquele, mas é ele quem conduz a narrativa do sertanejo por meio 

de perguntas. Podemos, então, fazer uma primeira generalização. O discurso do 

pobre rural, ainda que ocupe todo o texto, não estará livre de influências, será 

marcado pela presença do outro, o proprietário de terras e/ou o homem urbano. É 

impossível ignorar no conto de Guimarães Rosa a tensão que se constrói entre os 

dois personagens. Um está em território familiar, o outro possui uma arma de 

fogo. Um se gaba de crimes passados, o outro pode levá-lo à prisão. A luta por 

meio de palavras e gestos sutis visa a determinar o mais forte. No final, com o 

recuo e o desespero demonstrados por Tonho, antes tão cauteloso, parece que 

ele é o derrotado. Pode-se considerar esse desfecho uma alegoria do processo 

de modernização: a partir de dado momento, a brutalidade não passará mais 

impune nem mesmo no meio rural, onde sempre dominou. Também Fabiano, um 

sobrevivente das condições das adversas, tão forte e destemido, termina por 

eleger a cidade grande um oásis, uma esperança de futuro para a família. Por 

receio de que a seca e a exploração do proprietário de terras o exterminem, 

busca condições mais justas de vida e acredita que a cidade, símbolo da 

modernidade, possa lhe oferecer isso. 

Nessas narrativas, o vetor ideológico se expressanão no pobre por si só, 

mas na moral do homem rico guiando ou podando as atitudes do pobre. Para o 

teórico marxista FredricJameson, ―a obra de arte ou o fato cultural certamente 
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reflete alguma coisa, mas o que ele reflete não é tanto a classe em si mesma 

como uma configuração cultural autônoma, mas sim a situação dessa classe ou, 

em resumo, o conflito de classes‖ (JAMESON, 1985: 290). Por isso, se quisermos 

analisar o papel do pobre numa obra literária, como nos propusemos a fazer, é 

indispensável que tenhamos em vista a relação dele os abastados. 

Em Meu tio o iauaretê, o fato de o sertanejo ser o único a falar produz um 

efeito muito interessante: a narrativa acredita plenamente nela mesma, uma vez 

que não há outra instância por trás do narrador que coloque a posição deste em 

dúvida. Há um desejo de não supressão da poética do mundo rural e, assim, cria-

se um encantamento da brutalidade. O conto se desenvolve num movimento de 

crescente fantasia. Essa fascinação não é gratuita, tem uma função ideológica. 

Ela serve para deslocar a atenção da questão social. Tornar Tonho Tigreiro um 

ser fantástico, um homem-onça, é uma estratégia para apagar a sua condição de 

pobre desvalido. É assim que Guimarães apresenta o pobre: atrai a atenção do 

leitor para o imaginário fértil do matuto em vez de para as fraquezas dele. 

De forma semelhante, Graciliano Ramos apresenta um foco para tirar a 

atenção de outro. Fabiano deseja conhecer palavras complexas e sinha Vitória, 

uma cama. Os problemas apontados pelos próprios personagens, analfabetismo 

e falta de conforto, não são a questão principal, mas a superfície do real 

problema: a condição irremediável de pobreza. Quando eles creem que a 

mudança de cidade seja a solução, esse é mais um indicativo da precariedade da 

situação deles. Se eles são livres para sair dali, isso é positivo sob o aspecto da 

sobrevivência, mas negativo por a mobilidade significar que eles não possuem 

elos com nada, que podem sumir de repente, sem sequer deixar marcas. 

Em suma, ambas as narrativas nos levam à constatação de que, mesmo 

na condição de protagonistas, os pobres não existem positivamente, mas sempre 

em relação à classe proprietária. A imagem que os pobres rurais constroem de si 

mesmos – e que as duas obras descrevem, apesar de as instâncias narrativas 

solidárias serem a eles – se calca na comparação: o que eles não são, o que não 

têm, o que não podem fazer. O proprietário de terras e as autoridades 

constituídas são figuras exploradoras odiadas pelos pobres, mas ainda assim 

respeitadas, uma vez que garantem o salário e a proteção que prorrogará a frágil  
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existência deles. A força do homem rural emerge instintivamente, faz parte de sua 

essência ser bruto. Contudo, essa brutalidade não gera transformações 

concretas, acaba sempre podada pelo contato com o mundo civilizado. 
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Escritas de Si e Escritas Sobre o Outro: Uma Leitura de 
Nove Noites, de Bernardo Carvalho 

 

 

Maria Aparecida Borges Leal 

 

Este é um livro de ficção, embora esteja baseado em 
fatos, experiências e pessoas reais. É uma 
combinação de memória e imaginação – como todo 
romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou 
menos direta. (CARVALHO 2006: 151) 

 

 

Após a leitura de Nove noites (2006), de Bernardo Carvalho, nos 

agradecimentos, o leitor se depara com a epígrafe que abre este trabalho. Num 

primeiro momento, pode parecer óbvia a ―combinação de memória e imaginação, 

como todo romance‖, o que torna desnecessário chamar a atenção do leitor para 

esse aspecto, afinal de contas, é essa a essência do romance, sobretudo daquele 

que se propõe a construir ficcionalmente uma figura que teve um percurso pela 

vida real. Quando esse sujeito deixa documentos, cartas e livros publicados como 

provas de sua passagem pela vida, parece que essa essência fica ainda mais 

instigante. Contudo, o campo semântico ao qual pertencem as palavras ―em 

maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta‖ instaura a instabilidade, 

a dúvida, o questionamento e a problematização daquilo que pode ser chamado 

de fato ou de ficção. A esse respeito, Diana KLINGER (2007) discute o conceito 

de não-ficção. Para ela, a tradução do neologismo faction comporta em si os 

termos fact e fiction, também chamado de non fiction. Ela segue o argumento de 

Ana Maria Amar Sanchez, para acrescentar que, os relatos na linha do faction 

não podem ser considerados como um híbrido entre literatura e jornalismo, e, sim, 

como uma tensão entre o documental e o ficcional. (KLINGER 2007: 178) 

Não é novidade que, nas últimas décadas, os textos de criação literária têm  

se voltado para a figuração de sujeitos empíricos que fizeram parte da História. 

Talvez, pelo fato de a Literatura ser capaz de dialogar com outras áreas de 
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conhecimento, essa tendência ganhe mais força no romance. Esse gênero 

literário é dotado de flexibilidade e se torna um campo fértil para experimentação 

de novas estratégias discursivas, de maneira que o romancista tem liberdade para 

exercer o poder da imaginação na criação de personagens – independentemente 

de elas terem tido uma vivência empírica. Todavia, esse procedimento gera uma 

série de reflexões acerca de como lidar com diferentes categorias narrativas – a 

ficção e o documento – que, em última instância, são construtos verbais, e 

apresentam fronteiras permeáveis. 

O objetivo deste trabalho é discutir o modo de construção da instância 

narrativa em Nove noites, de Bernardo Carvalho. A ênfase será colocada no 

cruzamento da escrita sobre o outro, ou seja, a representação ficcional de Buell 

Quain (1912-1939) – antropólogo e etnógrafo americano – e a pesquisa 

documental, num trabalho semelhante àquele do detetive de romance policial, 

intentado pelo sujeito da enunciação. Quain viveu no Brasil, estudou tribos 

indígenas brasileiras na década de 1930, escreveu sobre elas, e, aparentemente, 

sem conseguir se adaptar ao modo de vida do povo e dos índios brasileiros, 

suicidou-se aos 27 anos. O imbricamento dos aspectos factuais e do ficcional não 

só embaralha e coloca sob suspeita o estatuto do real, como também traz para o 

primeiro plano da narrativa uma voz que parece ser, ao mesmo tempo, 

autobiográfica – escritas de si – e etnográfica – escrita que descreve costumes e 

traduz culturas sobre o outro.  

Em Nove noites, o autor implícito1 cria dois narradores de primeira 

pessoa, ambos com olhares retrospectivos, para contar a história. Os discursos 

aparentam vagos, confusos, e, às vezes, contraditórios, como se as palavras 

estivessem suspensas no ar e a relação entre fato, imaginação e relato fosse 

conflituosa. Uma possível justificativa para que isso aconteça, pode estar 

relacionada ao fato de a mesma história ser contada por diferentes personagens , 

como não podia deixar de ser, com riqueza de detalhes que se modificam a

                                                           
1
 Noção criada por Wayne C. BOOT, em A Retórica da Ficção (1980) para designar aquela criação, por 

meio da escrita, de uma entidade que seja um substituto perfeito, um alter ego, do autor.  
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cada relato. A tarefa do narrador, que aparece em primeiro lugar, é escrever 

cartas para um provável interlocutor, que um dia chegará para lê-las. O propósito 

da primeira carta parece ser o de prevenir esse interlocutor a respeito do terreno 

da incerteza no qual ele estará pisando, quando vier para lê-la.  

 
Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais 
os sentidos que o trouxeram até aqui. [...] Pergunte aos índios. 
Qualquer coisa. [...] E amanhã [...] faça de novo a mesma 
pergunta. E depois de amanhã, mais uma vez. [...] E a cada dia 
receberá uma resposta diferente. (CARVALHO 2006: 6)  

 

A partir dessa citação, é possível supor que esse interlocutor seria um 

antropólogo que, no futuro, viria fazer uma pesquisa de campo em meio àquela 

tribo indígena. Tudo leva a crer que o escritor das cartas convive e conhece bem 

essa tribo. Ademais, esse suposto antropólogo viria para um trabalho de 

observação participante, ou seja, conviver com a cultura e os costumes indígenas, 

para, a partir dessa vivência, formular hipóteses, ou, quem sabe, teorias a 

respeito da tribo. 

Ao continuar a leitura do romance, o leitor percebe que o escritor das nove 

cartas é Manoel Perna, ―o engenheiro [da cidade] de Carolina e único amigo do 

etnólogo [Quain] na cidade.‖ (CARVALHO 2006: 20) Bem aos moldes dos 

romances epistolares, esse narrador discorre acerca das histórias que teriam sido 

contadas pelo etnólogo, às vezes sob o efeito do álcool, em nove noites passadas 

em sua companhia. Essas cartas colocam em palavras aquilo que teria sido dito 

oralmente pelo antropólogo e poderiam ser consideradas como sendo um 

trabalho de tradução, não só por transformar em escrita a oralidade, mas também 

pelo fato de Quain não dominar a Língua Portuguesa. Isso significa que a escrita 

das cartas não reproduz exatamente aquilo que foi dito pelo antropólogo e, sim, 

interpreta e recria as histórias contadas, de acordo com o olhar e as convicções 

de Perna.  

 

[...] convidei o dr. Buell a passar em casa. [...] Tentou recusar o 
meu convite. Eu insisti. Aceitou por cerimônia, [...] Foi a primeira 
noite. Se faço as contas, vejo que foram apenas nove noites. Mas 
foram como a vida toda. A primeira, na véspera de sua partida  
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para a aldeia. Depois, mais sete durante a sua passagem por 

Carolina em maio e junho [...], e a última quando o acompanhei 

pelo primeiro trecho de sua volta à aldeia [...]. A última noite foi por 

minha conta. Ele não havia requisitado a minha companhia, mas 

senti que devia acompanhá-lo [...] como se de alguma maneira 

soubesse o que àquela altura não podia saber, que nunca mais o 

veria. O que agora lhe conto é a combinação do que ele me 

contou e da minha imaginação ao longo de nove noites. 

(CARVALHO 2006: 41) 

 

Nesse fragmento, é possível perceber o caráter arredio e excêntrico de 

Quain – talvez por não dominar a língua e não se sentir seguro em manifestar-se 

– e o perfil amigo e companheiro de Perna, ao perceber a apreensão do 

antropólogo. A combinação entre o relato de um e a imaginação do outro nos 

remete a um trecho de outra carta: ―As histórias dependem antes de tudo da 

confiança de quem as ouve, e da capacidade de interpretá-las.‖ (CARVALHO 

2006: 7) Esse excerto pode estar destinado não apenas ao leitor de narrativas 

ficcionais ou factuais, mas também a esse possível pesquisador.  

No final da oitava carta, Perna, ao se referir aos posicionamentos de Quain 

diante da vida na aldeia, menciona: ―[Quain] Falava da mulher para que eu 

entendesse que andava com prostitutas. Era ambíguo no que dizia.‖ (CARVALHO 

2006: 111) A inconstância e a incerteza são reforçadas no início da nona carta: “O 

que ele queria dizer era outra coisa. Não sei se você [interlocutor] se dá conta das 

consequências do que ele me contou, do que aquilo podia provocar se chegasse 

aos ouvidos das autoridades.” (CARVALHO 2006: 116) Aqui, Perna também é 

ambivalente no seu posicionamento, porque ele não só chama a atenção do 

futuro interlocutor, como também convida o leitor a refletir junto com ele sobre o 

que de mal poderia acontecer se aquilo fosse descoberto pelo Serviço de 

Proteção aos Índios. 

O narrador que surge em segundo lugar é aquele que anuncia o fio 

condutor da narrativa, ou seja, a leitura de um artigo de jornal que lhe 

desencadeia o desejo de saber mais sobre os motivos que levaram Quain ao 

suicídio. É curioso que esse segundo narrador, desde o início, também coloca em 

xeque o estatuto da realidade e da ficção, como se pode observar quando ele diz:  
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―Li várias vezes o mesmo parágrafo e repeti o nome [de Buell Quain] em voz alta 

para me certificar de que não estava sonhando, até entender.‖ (CARVALHO 2006: 

11) Esse narrador também não tem certeza se está com o pé na realidade 

objetiva ou se está à mercê de fantasias e devaneios. Mesmo sem saber se 

colheria bons frutos, ele procura a antropóloga que escreveu a matéria no jornal 

(é ela quem lhe abre os caminhos para a pesquisa e lhe dá as primeiras dicas) e, 

assim, inicia-se o processo de investigação. ―A história era realmente incrível. [...] 

conforme me embrenhava naquele caso [...]. Fiz algumas viagens, alguns 

contatos, e, aos poucos, fui montando um quebra-cabeça.‖ (CARVALHO 2006: 

12) Esse fragmento, além de revelar a gênese escolhida para ser o pano de fundo 

do romance, ainda deixa transparecer um tom ensaístico (jornalístico?) e uma voz 

autobiográfica. 

O segundo narrador faz referências às cartas que foram trocadas entre 

Quain e sua orientadora, Ruth Benedict (1887-1948) e, numa dessas cartas, o 

antropólogo menciona uma doença que não é especificada: ― [...] estou morrendo 

de uma doença contagiosa. A senhora receberá esta carta depois da minha 

morte. A carta deve ser desinfetada.‖ (CARVALHO 2006: 19)  

Mais adiante, numa carta escrita a Quain, Heloísa diz ficar ressentida  

 

[...] ao pensar em certas coisas que sei que você andava fazendo 
no Rio. [...] Estou certa de que sabe o que quero dizer. Além do 
mais, você não deve esquecer que, se algo desagradável ocorrer 
na aldeia [...] isso será do conhecimento do Serviço, e eu 
receberei queixa a respeito dos meus amigos. [...] Buell, sei que 
você não vai levar pinga para a aldeia. Sei que não vai beber 
demais quando estiver em Carolina. Sei que não vai tocar em 
nenhuma índia. Escreva e me diga que posso confiar em você. [...] 
acho-o muito instável, e temo pelo seu futuro. (CARVALHO 2006: 
106-107) 

 

Esse fragmento pode ser relacionado com o trecho da carta de Perna, no 

que se refere às consequências que poderiam advir daquilo que Quain estava 

contando a ele, caso ―chegasse aos ouvidos das autoridades.‖ (CARVALHO 

2006: 116) 

Ainda na oitava carta, Perna menciona o que Quain teria dito a ele sobre o  

carnaval de 1938, no Rio de Janeiro. Buell alegou ter conhecido  
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[...] num bloco de rua, uma negra alta e vistosa, fantasiada de 
enfermeira. Vestia uniforme branco, chapéu branco e sapatos 
brancos, que realçavam a sua pele de breu, cintilante de suor. Ele 
mal falava português. Não entendia nada do que ela dizia. Estava 
bêbado. Levou-a para o seu quarto de pensão, dormiram juntos, 
mas quando acordou no dia seguinte, ela já não estava lá [...] e no 
lugar da enfermeira havia um homem na sua cama, um negro 
forte e nu [...] Já não se lembrava de nada do que acontecera, [...]. 
Ele se exprimia por denegações. (CARVALHO 2006: 114) 

 

É possível que as ―coisas que Buell teria feito no Rio‖, e que causaram 

preocupações a Heloísa, tenham conexão com esse episódio descrito por Perna. 

Se considerarmos ambos os narradores, observamos que as menções a 

Quain são complementares e não excludentes. A carta na qual Heloísa se refere 

àquilo que Quain ―andava fazendo no Rio‖ faz parte do plano histórico da 

narrativa, isto é, existe um registro arquivado no Museu Nacional do Rio de 

Janeiro. A carta de Perna, no entanto, é criada, pelo autor, no plano ficcional, para 

preencher as lacunas deixadas pela História. Nesse sentido, a doença que Quain 

menciona a Heloísa pode estar relacionada a alguma doença sexualmente 

transmissível que o antropólogo teria, de fato, levado para a aldeia depois de 

passar o carnaval no Rio.  

O segundo narrador, a certa altura do romance, diz ter conversado com o 

professor Luiz de Castro Faria (1913-2004).  

 

[Castro Faria] é uma das últimas pessoas vivas que conheceram 
Quain em sua passagem pelo Brasil. [...] Aos oitenta e oito anos, 
Castro Faria é um homem lúcido, muito articulado e com uma 
memória às vezes melhor do que a minha, embora sujeita às 
distorções das impressões subjetivas, como a de qualquer um. [...] 
Aos poucos, Castro Faria foi ficando mais à vontade para falar das 
―excentricidades‖ do colega americano [...] O Wagley disse-me [a 
Castro Faria] numa ocasião que, quando eram contemporâneos 
na Universidade de Colúmbia, algumas vezes pagou almoços 
para o Quain com a bolsa que ele recebia. Só muito mais tarde é 
que foi descobrir que quem lhe dava a bolsa era o próprio Buell 
Quain. O dinheiro vinha dele. [...] Segundo se dizia era muito rico. 
Era filho de médicos. [...] Mas detestava usar dinheiro. Era uma 
obsessão. (CARVALHO 2006: 27-30) 
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A impressão que dá é que o segundo narrador tem uma responsabilidade 

maior na construção ficcional de Buell Quain em contrapartida aos relatos de 

Perna, por intermédio das cartas. Todavia, é a mescla dos posicionamentos dos 

dois narradores que resulta na criação ficcional da personagem. Nesse sentido, o 

respeito à ordem cronológica dos acontecimentos e a apresentação de 

fragmentos de cartas escritas por Quain e pelas pessoas com as quais ele se 

correspondia dão mais credibilidade à narrativa e servem de pano de fundo, sobre 

o qual a ficção é desenvolvida, mais ou menos naquilo que Luiz Costa LIMA 

(2006) denomina de híbrido duplo. (LIMA 2006: 365-372) Ou seja, uma obra 

literária pode receber dupla inscrição já a partir da sua concepção: um mesmo 

texto tem como base uma matéria documental – a biografia, a autobiografia e/ou 

as memórias, por exemplo, como é o caso dos aspectos factuais acerca da vida 

de Quain – e a ficção o invade.  

 Ao persistir na leitura do romance, o leitor observa que é como se o 

narrador inominado se desdobrasse, ainda, em uma voz autobiográfica. O 

primeiro indício dessa voz aparece no primeiro terço do romance em que o 

narrador diz: 

 

Duas vezes entrevistei Lèvi-Strauss em Paris, muito antes de me 
passar pela cabeça que um dia viria a me interessar pela vida e 
pela morte de um antropólogo americano que ele conhecera em 
sua breve passagem por Cuiabá, em 1938. Muito antes de eu 
ouvir falar em Buell Quain. (CARVALHO 2006: 46) 

 

Até então, o texto não havia feito nenhuma menção ao nome do autor que 

aparece na capa do livro, ou seja, ao Bernardo Carvalho, jornalista – entrevistador 

– e romancista. Phillipe LEJEUNE (2008), ao tratar da autobiografia, menciona:  

 

É, [...], em relação ao nome próprio que devem ser situados os 
problemas da autobiografia. Nos textos impressos, a enunciação 
fica inteiramente a cargo de uma pessoa que costuma colocar seu 
nome na capa do livro e na folha de rosto, acima ou abaixo do 
título. É nesse nome que se resume toda a existência do que 
chamamos de autor: única marca no texto de uma realidade 
extratextual indubitável, remetendo a uma pessoa real, que 
solicita, dessa forma, que lhe seja, em última instância, atribuída a  
responsabilidade da enunciação de todo o texto escrito. [...] Um  
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autor não é uma pessoa. É uma pessoa que escreve e publica. 
Inscrito, a um só tempo, no texto e no extratexto, ele é a linha de 
contato entre eles. O autor se define como sendo 
simultaneamente uma pessoa real socialmente responsável e o 
produtor de um discurso. (LEJEUNE 2008: 23) 

  

A partir do posicionamento de Lejeune, é possível considerar que o autor 

de Nove noites seja a entidade que estabelece a ponte entre o texto e o 

extratexto e chama para si a ―responsabilidade da enunciação de todo o texto 

escrito.‖ Contudo, a autobiografia pressupõe uma identidade assumida pelo 

sujeito da enunciação – o que não é o caso desse romance, porque à exceção de 

Perna, o segundo narrador sequer tem nome. Ainda, para o crítico francês, ―O 

pacto autobiográfico é a afirmação, no texto, dessa identidade [aquela assumida 

pelo sujeito da enunciação], remetendo, em última instância, ao nome do autor, 

escrito na capa do livro.‖ (LEJEUNE 2008: 26)  

 No romance autobiográfico, por outro lado, ―(...) a semelhança suposta 

pelo leitor pode variar de um vago ‗ar de família‘ entre o personagem [narrador 

inominado] até uma quase transparência que leva a dizer que aquele é o autor 

‗cuspido e escarrado‘‖. (LEJEUNE 2008: 25) Lejeune considera como romance 

autobiográfico ―todos os textos de ficção em que o leitor pode ter razões para 

suspeitar, a partir das semelhanças que acredita ver, que haja identidade entre 

autor e personagem2, mas que o autor resolveu negar essa identidade ou, pelo 

menos, não afirmá-la.‖ (LEJEUNE 2008: 25)   

Bernardo Carvalho concede a entrevista ‗A trama traiçoeira de Nove 

noites,‘ a Flávio Moura3. Perguntado sobre o que é fato e o que é ficção em Nove 

noites, Carvalho responde: 

 

A indistinção entre fato e ficção faz parte do suspense do 
romance. Por isso não vejo sentido em dizer o que é real e o que 
não é. Isso tem a ver com meus outros livros. Também neles há  

 

                                                           
2
 Em Nove noites, o narrador autodiegético – que a certa altura conta a própria história – e que é, ao 

mesmo tempo, narrador personagem.  
3
 A entrevista completa encontra-se disponível em <www.uol.com.br/tropico.> 

.   
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um dispositivo labiríntico, em que o leitor vai se perdendo ao longo 
da narração. Nesse caso isso fica mais nítido porque existem 
referências a pessoas reais. Mas mesmo as partes em que elas 
aparecem podem ter sido inventadas. Em última instância, é tudo 
ficção. [...] Você nunca sabe se os índios estão inventando ou 
dizendo a verdade. Não dá para confiar em nada. [...] É uma 
forma de narrar estranha. [...] O fato é que você nunca sabe onde 
está pisando. [...] esse livro é uma literatura à maneira dos índios, 
pois mantém essa dúvida para o leitor. 

 

Tomando esse trecho da entrevista como parâmetro, é possível supor que 

o segundo narrador que aparece em Nove noites apresenta traços 

autobiográficos de Bernardo Carvalho. Esse recurso narrativo vem ao encontro 

daquilo que Lejeune menciona acerca da problemática da semelhança suposta 

pelo leitor. (LEJEUNE 2008: 25) 

À medida que esse narrador prossegue na investigação a respeito da vida 

privada e da convivência de Quain em meio aos índios brasileiros, é possível 

perceber a mescla de aspectos da sua própria história com os da história do 

antropólogo. Desse modo, o narrador inominado transforma-se em um etnógrafo 

investigador, e é a sua história de vida e a sua experiência com os índios que vêm 

para o primeiro plano narrativo.  

A partir do surgimento dessa voz autobiográfica, a busca obsessiva pelas 

causas do suicídio de Quain dá lugar aos relatos de experiências vividas pelo 

próprio narrador, e a construção ficcional de Quain é figurada apenas por 

comparação a essas experiências. A certa altura, esse narrador menciona: ―[...] 

ao Xingu da minha infância [infância do narrador]‖ (CARVALHO 2006: 53) É na 

infância do segundo narrador que estão situadas as aventuras vividas pelo garoto, 

de apenas seis anos de idade, no Xingu, a bordo do bimotor de um pai arrojado. 

O pai tinha terras naquela região e viajava, com frequência, para lá. O segundo 

narrador lembra-se de que  

 

Buell Quain também havia acompanhado o pai em viagens de 
negócios. Quando tinha catorze anos, foram numa convenção do 
Rotary Club na Europa. [...] Mas se para Quain, que saía do Meio-
Oeste para a civilização, o exótico foi logo associado a uma 
espécie de paraíso, [...] para mim [o narrador] as viagens com o 
meu pai proporcionaram antes de mais nada uma visão e uma  
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consciência do exótico como parte do inferno. (CARVALHO 2006: 
57) 

  

Na busca por informações sobre as causas do suicídio de Quain, o 

narrador de Nove noites, com a ajuda de um casal de antropólogos que 

conheceu ao longo da sua pesquisa, e sob a alegação de que queria escrever um 

romance, vai visitar os Krahô, a tribo indígena na qual Quain teria vivido, em 

Carolina. À medida que o narrador conta a sua experiência entre os índios, ele a 

conecta àquela que teria sido vivida por Quain, na mesma tribo, sessenta e dois 

anos antes. O narrador encontra o velho Diniz, ―o único Krahô vivo que conhecera 

Quain.‖ (CARVALHO 2006: 70) e descobre que o velho era um menino curioso 

que acompanhava os passos de Quain. 

 

[O velho Diniz] observava tudo. [...] No dia seguinte à sua 
chegada, [Quain] foi ao rio tomar banho, e Diniz, que o espreitava, 
o viu raspar a cabeça. O etnólogo [Quain] não comia com os 
índios e não aceitava a comida deles. Não comia beiju. Tinha o 
seu próprio arroz. Uma vez, ajudou num parto, deu nome ao 
recém-nascido e trouxe presentes. Mas não costumava participar 
de nada. Escrevia por dias inteiros. (CARVALHO 2006: 73) 

 

Durante o período que passa junto aos Krahô, o segundo narrador 

apresenta episódios dos quais ele, a contragosto, participa. Dessa participação, 

pode-se apreender que o romancista pesquisador não se limita a procurar 

documentos, cartas e papéis que possam tratar da passagem de Quain pelo 

Brasil; ele vive a experiência, sente na pele como é a vida dos índios, participa 

dos rituais, come da comida, para então compreender um pouco do que Quain 

sentiu e sofreu em meio às tribos indígenas brasileiras. Tal como Quain, o 

narrador também sofre para comer a comida dos índios e, ao insistir, pela 

amizade e a colaboração recebidas, passa mal.  

O segundo narrador utiliza-se de um refrão no início de alguns capítulos: 

―Ninguém nunca me perguntou, e por isso nunca precisei responder [...]‖ 

(CARVALHO 2006: 53, 119, 121) É como se ele estivesse ávido por uma 

oportunidade de contar a sua própria história e agora ela estivesse ao alcance de  
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suas mãos. Menciona a morte do pai, ocorrida onze anos antes, de uma doença 

rara, e faz conjecturas, no tempo presente, a respeito das origens e dos reflexos 

de tal doença: ―Ninguém sabia o que era aquela doença e nem o seu grau de 

contágio. [...] e não descartavam a hipótese de que fosse uma doença hereditária, 

a que eu e minha irmã estamos sujeitos.‖ (CARVALHO 2006: 126) E é nesse 

período de permanência no hospital, para cuidar do pai doente, que o narrador se 

depara com um ―[...] americano de 80 anos, que morava no Brasil havia muito 

tempo‖, doente de câncer, que divide o quarto com seu pai e que pronuncia um 

nome parecido com o de Buell Quain. ―Bill Cohen! Até que enfim! Rapaz, você 

não sabe há quanto tempo estou esperando.‖ (CARVALHO 2006: 130)  

Todavia, ―[...] fazia duas noites que eu [o narrador] estava sem dormir. [...] 

Demorei para entender que aquelas palavras [desconexas ditas pelo ancião] não 

faziam parte do meu sonho.‖ (CARVALHO 2006: 129) É por intermédio de 

Rodrigo, um rapaz que vai diariamente ao hospital ler histórias, em inglês, para o 

velho, que o narrador descobre que o americano era fotógrafo profissional e que 

ele teria um filho, nos Estados Unidos. O narrador escreve uma carta para o filho 

do velho,  

 
[...] na tentativa de esclarecer a relação entre o velho e Buell 
Quain, se é que havia alguma, porque em momento nenhum 
deixei [o narrador] de desconfiar da possibilidade, ainda que 
pequena, de uma confusão ou de um delírio de minha parte. Podia 
ter ouvido errado, os meses que precederam a morte do meu pai 
foram especialmente tensos, e eu não andava com a cabeça no 
lugar. (CARVALHO 2006: 137)                          

 

O auto-questionamento do narrador a respeito da própria situação de 

delírio abre espaço, novamente, para a dúvida e a incerteza. O narrador envia a 

carta ao filho do velho e não obtém resposta. Sem sucesso no esclarecimento dos 

motivos que levaram Quain ao suicídio, imagina que uma oitava carta, escrita por 

Quain antes da morte, ou, talvez, um diário que ele tivesse mantido, pudesse 

esclarecer o mistério. Esses documentos, se existissem, estariam com a família 

do suicida, em Nova York. Decide, então, ir pessoalmente procurar o filho do 

fotógrafo, que se recusa a recebê-lo e diz não ter nenhum documento que possa  

interessá-lo.  
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Àquela altura dos acontecimentos, depois de meses lidando com 
papéis de arquivos, livros e anotações de gente que não existia, 
precisava ver um rosto, nem que fosse como antídoto à obsessão 
sem fundo e sem fim que me impedia de começar a escrever o 
meu suposto romance (o que eu havia dito a muita gente), que me 
deixava paralisado, com medo de que a realidade seria sempre 
muito mais terrível e surpreendente do que eu podia imaginar e 
que só se revelaria quando já fosse tarde, com a pesquisa 
terminada e o livro publicado. Porque agora eu já estava disposto 
a fazer dela [da pesquisa] realmente uma ficção. Era o que me 
restava à falta de outra coisa. Eu precisava de um rosto real, [...] 
de alguém que me tirasse daquele poço de suposições não 
comprovadas. (CARVALHO 2006: 140-141)  

 

Na entrevista, já mencionada, quando perguntado se a sua ideia inicial era 

a de ―fazer uma biografia de Buell Quain‖, Carvalho responde:  

 

Eu queria fazer um romance, não queria fazer um livro de 
jornalismo. Foi como se, retrospectivamente, a história de Buell 
Quain desse sentido ao que eu já tinha na cabeça. As coisas se 
encaixam. Conforme eu ia fazendo, percebia que talvez a história 
já estivesse pronta. Mas só tive certeza que seria ficção quando 
percebi que não encontraria a família dele [de Quain].  

 

―A ficção começou no dia em que botei os pés nos Estados Unidos.‖ 

(CARVALHO 2006: 142) Com essa assertiva, iniciando aquilo que poderia ser 

considerado o penúltimo capítulo do romance, a surpresa do leitor é ainda maior. 

Quer dizer, então, que até agora não era ficção? Lembremos da afirmação de 

Carvalho na entrevista: ―a indistinção entre fato e ficção faz parte do suspense do 

romance. [...] o leitor vai se perdendo ao longo da narração. [...] isso fica mais 

nítido porque existem pessoas reais. [...] Em última instância é tudo ficção.‖  

O mais intrigante é que, exatamente no fragmento 19, após a nona carta4 

de Perna, o narrador inominado5 dá uma informação relevante que faz com que o  

                                                           
4
 Estruturalmente, os fragmentos (capítulos?) vinham sendo numerados sequencialmente. A cada carta – 

de Perna – correspondia um capítulo atribuído ao narrador inominado. Ou seja, nove cartas, dezoito 
capítulos. O capítulo 19 é o último a ser numerado. Daí em diante, a voz autobiográfica, como se fosse 
um desdobramento do narrador inominado, ganha força e a numeração dos capítulos cessa. É possível 
que essa estrutura revele alguma coisa a mais e que mereça um estudo a parte. 
5
 De modo resumido, a construção ficcional de Buell Quain em Nove noites é feita pelos relatos do 

narrador inominado – e pela voz autobiográfica que vem para o primeiro plano da narrativa e estabelece 
relações entre aspectos da vida de Quain e nuances da vida de Carvalho –, entremeados pelas cartas de 
Perna.  
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leitor pense que, em meio a tantas pessoas que tiveram uma passagem pela vida, 

e que Nove noites cria ficcionalmente, Manoel Perna seria a personagem 

totalmente ficcional, sem uma existência empírica. 

 

19. Ninguém nunca me perguntou. Manoel Perna, o engenheiro 
de Carolina e ex-encarregado do posto indígena Manoel de 
Nóbrega, morreu em 1946, afogado no rio Tocantins, durante uma 
tempestade, quando tentava salvar a neta pequena. [...] Quem 
conta a história são os dois filhos mais velhos, que me garantiram 
que ele não deixou nenhum papel ou testamento, nenhuma 
palavra sobre Buell Quain. [...] ―Tentou nadar e salvar a neta sobre 
uma mala, mas o corpo dele afundou. A neta foi salva [...]‖ Só dias 
depois do acidente, os filhos tiveram notícia de que o corpo do pai, 
[...] tinha sido achado e enterrado em algum lugar rio abaixo, que 
não sabem onde é. Foi enterrado e esquecido como Buell Quain, 
no meio do mato. (CARVALHO 2006: 120) 

 

 De volta à entrevista, quando Carvalho diz que ―[...] em última instância é 

tudo ficção‖ e que mesmo as partes nas quais as pessoas aparecem como reais 

podem ter sido inventadas, ele pode querer remeter o leitor à personagem de 

Perna. Coincidentemente, ao final desse capítulo 19, o narrador diz: ―Manoel 

Perna não deixou nenhum testamento, e eu imaginei a oitava carta [Quain, antes 

de morrer, teria escrito sete cartas e o romance questiona se haveria uma 

oitava].‖ (CARVALHO 2006: 121) É como se o narrador dissesse: bem, já que 

Perna não deixou nada escrito – e nem poderia ter deixado, por ser uma 

personagem que só existe no campo ficcional – e já que a oitava carta, se tivesse 

sido escrita por Quain antes do suicídio, poderia esclarecer as suas causas, eu, 

autor, uso da minha liberdade de romancista e invento a oitava carta de Quain, do 

mesmo modo que eu inventei a personagem de Perna. Essas criações ficcionais, 

no entanto, não esclarecem os motivos do suicídio de Quain, do mesmo modo 

que a pesquisa documental e a convivência com os Krahô também não 

acrescentam quase nada que justifique a sua verdadeira causa.  

Em Nove noites, as ideias que temos acerca da realidade e da ficção se 

desestabilizam e causam certa frustração, sobretudo naquele leitor de primeiro 

nível, que espera que tudo se esclareça ao final da leitura. 

A impressão que fica, após a leitura de Nove noites, é que o 

embaralhamento dos dois narradores e o surgimento dessa voz autobiográfica, a 
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certa altura do romance, são estratégias que contribuem para a tessitura dos fios 

narrativos e para o imbricamento da realidade e da ficção. É por intermédio da 

escrita sobre o outro que a escrita de si aflora na narrativa.  
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Explicando GÊNERO - com “Se eu fosse você” 

 

 

Klaus Eggensperger 

 

Gênero é um conceito-chave para entender tanto a sociedade quanto os 

indivíduos. ―Todas as práticas na sociedade estão determinadas por relações de 

gênero - têm um subtexto de gênero‖ (HAUG 2006: 321), um subtexto que por 

vezes é tematizado abertamente. Um exemplo disso é o filme brasileiro mais 

assistido em 2006, ―Se eu fosse você‖, dirigido e coescrito por Daniel Filho, que 

traz como tema principal a relação entre os dois gêneros: um dia, após uma briga 

do casal protagonista, o inexplicável acontece e os dois trocam de corpos. 

Produzido pela Globo Filmes, a comédia apresenta forte linguagem televisiva (v. 

REICHEL/BONA 2008) e um elenco que poderia ser de uma novela das nove, 

com atores populares e consagrados. Nada melhor então do que questionar esse 

produto cinematográfico do coração da indústria cultural brasileira sobre gênero.  

Embora a palavra ―gênero‖, que pertence mais à esfera acadêmica, não 

seja utilizada na comédia em questão, o assunto que se desenvolve é esse. É 

tratado a partir da ideia popular de que existem diferenças essenciais entre 

homens e mulheres. A polaridade do feminino e do masculino em ―Se eu fosse 

você‖ vai além da chamada natureza humana, parece que se trata até de uma 

―força cósmica‖. Com recursos de computação gráfica mostram-se, no início, os 

planetas do sistema solar, e uma voz em off explica que o possível alinhamento 

de Vênus e Marte seria algo que ocorre a cada sete milhões de anos, causando 

efeitos estranhos nas pessoas. Homens, portanto, são de Marte e, mulheres, de 

Vênus, para citar o título de um bestseller dos ano noventa (Men Are from Mars, 

Women Are from Venus) de um psicólogo norte-americano, o que resulta nas 

conhecidas diferenças de caráter, moral, desejos, medos, deveres, divisão de 

trabalho etc. No filme, o código binário – do ativo e do passivo do ofício e da casa, 

da agressividade e da delicadeza etc. – é elaborado e exibido detalhadamente 

desde o início, até que a ordem é invertida com a troca dos corpos feminino e 

masculino, o que causa as cenas cômicas.  
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Ao contrário do filme popular, para as ciências sociais e humanas as 

diferenças de gênero não são naturais nem cósmicas, são construídas. Gênero 

(ingl. gender) denomina o lugar social atribuído aos homens e às mulheres em 

qualquer comunidade ou sociedade. Enquanto o sexo (ingl. sex) de um indivíduo 

é determinado pela biologia, o fenômeno de que todos sujeitos são tipificados 

como masculinos ou femininos e se percebem a si mesmos, agindo conforme 

essa lógica binária, deve ser explicado pela cultura humana. Até a identidade 

sexual de um indivíduo não é biológica, é adquirida. No entanto, gênero vai além 

de meras práticas discursivas, é ―a powerful ordering system that is supported 

institutionally and symbolicaly‖ (BACK et. al. 2012: 68). Implica uma relação de 

poder e de submissão, reproduzida pela ordem simbólica, que marca a identidade 

de cada um. Desde sempre que se reconhece como membro de um grupo, cada 

indivíduo encontra já edificadas as relações familiares, as regras sociais, os tabus 

– que, mesmo assim, precisam ser afirmados e reconstruídos todos os dias, ou 

seja: devem ser vividos.  

A mencionada computação gráfica do início é repetida em mais dois 

momentos distintos da comédia, sempre seguida pelo cenário do dormitório com o 

casal na cama de manhã. No total, assistimos três vezes aos dois protagonistas 

acordarem e se levantarem. Nessas, como nas outras cenas, tudo é signo que 

contribui para o código binário de gênero: da posição corporal de dormir na cama 

à roupa adequada, da maneira de se mexer à maneira de tomar café.  

Obviamente, a cômica em ―Se eu fosse você‖ é gerada pela incongruência 

entre o corpo (sexo) e o gênero de cada um dos dois protagonistas. Acordando de 

repente no corpo do outro, os dois continuam com o comportamento feminino e 

masculino ―típico‖ que aprenderam durante sua vida inteira. As cenas mais 

humorísticas talvez sejam aquelas que focalizam o comportamento corporal, 

mostrando os corpos como depósitos da experiência social: o homem-mulher tem 

que aprender descer a escada de salto alto, enquanto a mulher-homem passa 

pela estranha experiência de urinar em pé no banheiro masculino. Naturalmente, 

no banheiro masculino de um restaurante brasileiro também há vasos sanitários, 

mas o comportamento adequado ao gênero é que mulher se sente e o homem 

fique em pé. 
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Pierre Bourdieu se refere ao ―senso prático‖ dos indivíduos quando fala da 

―necessidade social tornada natureza, convertida em esquemas motores e em 

automatismos corporais‖ (BOURDIEU 2009: 113). Trata-se de uma instância tanto 

individual quanto social, ligada ao habitus que gera as atividades em 

concordância com a ordem em vigor e igual. O conflito do filme entre sexo e 

gênero, ou corpo e habitus, expõe a estrutura da lógica binária, portanto coloca 

em evidência o subtexto de gênero que normalmente não vem à tona nas 

manifestações narrativo-ficcionais da mídia. ―A posição ‗normal‘ é, de algum 

modo, onipresente, sempre presumida, e isso a torna, paradoxalmente, invisível. 

Não é preciso mencioná-la.‖ (LOPES 2008: 22). No filme, a normalidade é 

colocada às avessas. Os atores Glória Pires (Helena) e Tony Ramos (Cláudio) 

têm de encenar o gênero oposto do seu corpo e, diga-se de passagem, fazem 

isso muito bem.  

Esta constelação tem sua dinâmica própria que poderia, em hipótese, 

subverter a mensagem ideológica aberta da comédia, questionar a ordem 

hegemônica de gênero. Judith Butler contribuiu para a ideia de que gênero é 

performativo, uma encenação permanente. Nessa perspectiva, os homossexuais 

drag-queens são nada mais do que imitadores dos heterossexuais já imitadores: 

―In imitating gender, drag implicitly reveals the imitative structure of gender itself – 

as well as its contingency‖ (BUTLER 2008: 212). Não devemos, como alguns 

críticos, repreender o filme por estereotipar o comportamento dos protagonistas; 

afinal, não existe uma maneira certa, não exagerada, de se comportar como 

homem em corpo de mulher e vice-versa. A crítica deve ser outra, então.  

Os exageros surgem da reviravolta daquilo que é normal dentro da ordem 

hegemônica de gênero. É lamentável que o filme não trabalha essa constelação 

para abrir uma perspectiva além dos papeis tradicionais de homem e mulher, pelo 

contrário: se esforça para justificar a ordem em vigor. Judith Butler já indicava: 

―Parody by itself is not subversive‖ (BUTLER 2008: 213). Através da atuação 

soberana dos seus protagonistas, mostra-se que gênero é produzido, resultado 

de interação, de práticas sociais. Contudo, a mensagem aberta do filme é 

justamente o contrário: que um homem rebole o corpo ou dirija um carro inferior 
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ao de sua esposa vai contra as regras ‗naturais‘ – regras sociais, mas 

naturalizadas e interiorizadas pelos indivíduos. Uma mulher autêntica, por sua 

vez, deve ter sensibilidade feminina e não tomar álcool durante o almoço. 

Como sempre em produtos audiovisuais, existe uma recepção preferida, 

surgerida pela obra, mas outras leituras são possíveis. Orientado por Bourdieu ou 

Butler, um espectador pode entender cenas do filme como ilustração das suas 

teorias, da prática social daquilo que se chama doing gender, ‗fazendo gênero‘. 

Ou, sem pensar em teoria alguma, as mulheres na plateia podem se divertir com 

o homem que pela primeira vez passa pela experiência da menstruação 

fortalecendo, assim, sua ‗identidade feminina‘. A linha geral da comédia, porém, é 

afirmativa. No final, com toda confusão de gênero resolvida, podemos assistir à 

seguinte conversa (citado também em PAIVA/MENDONÇA 2009):  

 
Helena: ―Mulher e homem são dois bichos estranhos... difícil viver 
com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo impossível viver sem 
ela...‖  
Cláudio: ―Mas isso é um problema que nunca vai ser resolvido...‖ 
Helena: ―... É porque não é um problema que tenha solução.‖  
Cláudio: ―Por que na verdade não é nem mesmo um problema...‖  
Cláudio e Helena: ―... é a vida!‖  

 

Não é por acaso que o diálogo acontece no carro, com o homem dirigindo 

e a mulher passageira ao seu lado, com a ordem tradicional restabelecida: um 

‗final feliz‘ do jeito como a Rede Globo gosta. 

Qual foi a causa, então, do filme ter feito tanto sucesso? Será que o público 

brasileiro gostou do filme porque este se opõe a ideias voltadas para a 

transformação da sociedade? Não existem pesquisas qualitativas que poderiam 

responder a essas perguntas, mas todos sabemos intuitivamente, independente 

do grau da formação ou da classe social, que a identidade social de um sujeito 

deve se formar ou como masculina ou feminina. ―Gender is not like a piece of 

clothing that can be put on and taken off - it is a corpus: a body knowledge or way 

of being embodied.‖ (Back 2012: 68). Os indivíduos na plateia do cinema ou na 

frente da tela em casa se identificam com os valores masculinos e femininos 

―típicos‖ porque são aparentemente os valores em vigor, o que dá segurança e  
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permite processos de subjetivação em sintonia com a grande maioria dos 

actantes sociais. Questionar a polaridade dos gêneros em si é um exercício 

intelectual importante, mas não leva necessariamente as pessoas a agirem em 

favor de uma mudança individual ou social. Quando se lida com representações 

simbólicas, com ideologias e normas apresentados no cinema ou na TV, deveria-

se perguntar sempre: Qual é a ligação do filme com a realidade social do público 

de massa? Aquilo a que se está assistindo ou analisando serve para justificar 

relações de domínio e apoiar estruturas de poder? Ou, ao contrário, pode ser útil 

para criticar a dominação masculina, o patriarcado, o capitalismo?  

Para Bourdieu, o tipo de família que se baseia na divisão de trabalho 

―homem=provedor e mulher=dona de casa‖ é o lugar social preferencial da 

dominação masculina. No filme em questão, Claudio está inserido na esfera da 

vida produtiva e no trabalho remunerado, onde existem também mulheres, 

secretárias atraentes e cuidadosas, ao passo que Helena está na esfera da 

reprodução (dos ―meios da vida‖, v. HAUG 2006: 321), ligada ao doméstico e à 

educação. Ela cuida da aparência de cada um na familia e da organização prática 

do dia-a-dia e, além disso, é professora de música que administra um coral infantil 

em um colégio católico. Levanta todos os dias primeiro para acordar a filha e, 

depois do café da manhã com a família, leva-a para a escola, conversa sobre 

questões amorosas etc. 

Pensar as relações de gênero meramente como relações entre homem e 

mulher ignora as relações de produção, ou seja, deixa-se de lado ―como a 

produção da vida é regulada na totalidade das relações de produção‖ (HAUG 

2006: 321). Além disso, ―gênero‖ como categoria de diferença não existe à parte 

de outras categorias básicas sociais, como ―classe‖ e ―etnia/cor‖. A família 

protagonista em ―Se eu fosse você‖ é uma família carioca da classe média alta, 

que mora em um condomínio de luxo. Pai, mãe e filha são brancos, têm uma 

empregada também branca, o que no Rio de Janeiro é pouco provável, mas não 

impossível. A dona da casa não participa do mundo dos negócios; todavia, sua 

posição social permite a delegação do trabalho doméstico para uma mulher de 

classe social inferior, que prepara a comida, limpa a casa etc. Quando não cuida 

de seu trabalho artístico-educacional gratuito, Helena gasta o dinheiro do marido  
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no cabeleireiro e nos shoppings. 

Considerando a crescente participação feminina na força de trabalho, o 

modelo do homem como único provedor da família está cada vez mais longe da 

realidade social. Nas economias patriarcais baseadas na agricultura – como 

aquela da sociedade argelina colonial pesquisada por Bourdieu –, o lugar da  

mulher foi a casa. Entretanto, no ocidente esse quadro tem mudado nos últimos 

dois séculos num processo lento, mas constante e irreversível. A antiga divisão de 

trabalho perdeu seu sentido econômico e o desenvolvimento técnico-econômico 

vem acompanhado por processos de individualização, o que implica 

consequências radicais para o plano simbólico. Na prática, mulheres agora têm 

muito mais escolhas – e homens, de certa forma, também. 

 

As imagens do feminino – como antônimos do masculino – 
perdem a influência normativa, enqanto as mulheres reais ganham 
espaços de agirem. Acontece uma assimilação entre mulheres e 
homens, o que desfaz a antiga nítida fronteira entre a esfera 
feminina e a masculina, que por sua vez causa muito transtorno 
para o conceito ―harmonia complementar‖. O convívio entre 
mulheres e homens se torna mais complicado e deve ser 
negociado e renegociado permanentemente. (Ulla Bock em: 

WULF 2010: 387; tradução própria)  
 

 
As duas esferas sociais nítidas do masculino e do feminino agora estão se 

desfazendo. Diante desse desenvolvimento, que se acelerou nas últimas 

décadas, os papeis tradicionais de gênero são desestabilizados e invertidos, e 

novos habitus de genero (v. KRAIS/GEBAUER 2010) estão surgindo. No Brasil 

atual encontramos atitudes e comportamentos bem diferentes daqueles dos 

séculos passados, provocando conflitos e insegurança. No filme, após Helena ter 

desabafado sobre sua família, que carrega toda responsabilidade em suas costas, 

o psiquiatra argentino a adverte: ―Mas não dá pra tomar conta de você e tomar 

conta de tudo. Você tem que lutar pelo seu espaço e ser agressiva nesta luta. 

Você tem que trabalhar teu lado masculino para que quando o Cláudio trabalhe 

seu lado feminino, juntos consigam o equilíbrio conjugal.‖  
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Fica cada vez mais difícil encontrar no outro seu referencial de 

identificação, a harmonia complementar de Marte e Vênus, de que fala a nossa 

comédia.  

―Somos mestres das transições equilibradas e da conciliação‖ (DAMATTA 

1997: 21), observou o antropólogo Roberto DaMatta um traço fundamental da 

cultura brasileira. Nada contra uma transição equilibrada para superar a 

dominação simbólica masculina e adequar a ordem de gênero à realidade sócio-

econômica atual. Mas não é essa a proposta da comédia. Ao contrário, ela parece 

muito mais uma tentativa de sustentar o antagonismo tradicional de gênero, de 

perpetuá-lo  no plano simbólico. A estrutura básica de dominação masculina não 

é questionada; no entanto, evita-se simplismo e a apologia da dominação aberta, 

o que também não conseguiria bons resultados com o público de massa. No 

decorrer da trama, é a mulher-homem com sua sensibilidade feminina que faz 

sucesso na agência publicitária, no campo masculino, enquanto o homem-mulher, 

guiado por força e dinamismo, vence no campo feminino, no mundo da educação 

artística, com uma ―ousada‖ apresentação do coro infantil. Esses dois campos 

sociais são constantemente equiparados no filme, ignorando o simples fato de 

que o papel social de cuidadora confere à mulher uma posição hierárquica inferior 

em relação ao homem no mundo dos negócios.  

O uso contínuo de vários trechos da Nona Sinfonia de Beethoven no filme 

merece, no entanto, uma análise específica, que aqui não podemos levar a cabo. 

Há muito tempo, Beethoven é um ícone da cultura de massa. Sua obra mais 

popular tem passado por um processo de banalização, de modo que hoje em dia 

celulares tocam a melodia da ―Ode à Alegria‖ (no filme, o celular de Helena toca 

uma melodia de Mozart). A performance pop da ―Ode‖ que o coral infantil executa 

ao final permanece no nível da telefonia celular, ou seja: não poderia ser mais 

trivial. A letra de Friedrich Schiller que Beethoven usa, aliás, relaciona o ideal 

democrático, igualitário e universalista também á questão do gênero, quando diz 

da alegria: ―Teus encantos unem novamente / O que o rigor da moda separou.‖ 

No filme, as meninas cantam em alemão e não há legendas, o que impossibilita 

para o grande público estabelecer a relação entre a letra da Nona Sinfonia e a 

temática representada na tela. 
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Ideologia, corpo, identidade, divisão de trabalho, divisão de classes, cultura 

brasileira – essas são dimensões do conceito ―gênero‖ que mencionamos aqui 

sem poder aprofundar o assunto. No plano simbólico, a mídia audio-visual 

desempenha um papel importante na construção da identidade cultural dos 

sujeitos e na construção do imaginário social da sociedade; afinal, a palavra 

―imaginário‖ vem da palavra ―imagem‖. O que significa ser homem e ser mulher 

aprendemos na prática, em interação com parentes, amigos etc., mas também 

cada vez mais através de representações audio-visuais produzidas dentro da 

indústria cultural, que costumam de compactuar com o status quo, contribuindo 

assim para fortalecer estruturas de domínio e exclusão – a partir do momento p. 

ex., em que as falas individuais de figuras com as quais o público se identifica 

repetem fórmulas consensuais. Concordamos com Lopes, ―que as posições se 

tenham multiplicado, então, que é impossível lidar com elas a partir de esquemas 

binários (masculino/feminino, heterossexual/homossexual)‖ (LOPES 2008: 21). 

Mas parece que devemos esperar ainda um tempo por obras cinematográficas 

populares que se contrapõem abertamente à ordem de gênero em vigor com sua 

lógica binária. Enquanto não aparecem, apontamos para os momentos 

ideológicos de um filme como ―Se eu fosse você‖. Um trabalho crítico em sala de 

aula consegue também identificar as práticas discordantes representadas na tela 

e questionar porque são considerados periféricos ou inaceitáveis. Combinamos a 

leitura prática de uma obra cinematográfica com conceitos teóricos básicos da 

sociologia de gênero na intenção de, deste modo, conseguirmos desenvolver um 

instrumental que permita compreender melhor a realidade social e a indústria 

cultural contemporânea. 
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Feitiçaria em Inglês e Rosa 

 

 

Gregg Bertolotti Stella 

 

É comum encontrar na crítica o esforço de afastar a obra de Guimarães 

Rosa da tradição literária brasileira, isolando-o como se se tratasse de um 

fenômeno completamente à parte, particular e poderoso o suficiente para não 

apenas produzir uma obra de grande significância, mas também criar condições 

para sua aceitação. O presente trabalho propõe uma discussão acerca dessa 

questão e, valendo-se do confronto com outras obras, pretende testar a hipótese 

de que é sim possível pensar a obra de Rosa como integrada à tradição literária 

brasileira que a precede. 

Os textos escolhidos foram São Marcos, de Guimarães Rosa, e A 

Feiticeira, de Inglês de Sousa. Apesar das evidentes diferenças de estilo e das 

distâncias espacial e temporal, o objetivo dessa leitura é encontrar possíveis 

pontos de contato, semelhanças que não se encontrem na superfície dos textos, e 

sim na forma como funcionam enquanto ―retratos do Brasil‖, isso, é claro, se o 

desenvolvimento da pesquisa apontar para a possibilidade de que sejam de fato 

vistos dessa forma. 

A escolha desses textos se deu em decorrência da utilização de um 

elemento comum, a feitiçaria – caracterizada como prática corrente na tradição 

popular –, que serve como pano de fundo para uma série de discussões acerca 

dos funcionamentos da estrutura social particular (e em certa medida 

compartilhada) de cada um dos contos. No desenvolvimento do trabalho, buscou-

se analisar sé há continuidades entre os textos e se, se valendo de um mesmo 

elemento, os autores direcionaram suas atenções para um mesmo horizonte. 

É possível notar imediatamente que a posição ocupada pelos personagens 

que narram as histórias é diferente. Mas se esses personagens ocupam posições 

opostas, que posições são essas? São opostas em quê? Qual é o elemento que 

serve como fronteira entre os ―diferentes lados‖? 
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Breves comentários acerca da estrutura geral dos contos 

 

Em A Feiticeira um narrador rapidamente apresenta o velho Estêvão que 

narra (não diretamente a nós, leitores) os infortúnios ocorridos ao jovem tenente 

Antônio de Sousa, ―vítima de sua leviandade‖ (SOUSA 2008: 38). Essa estrutura 

é percebida no início e no desfecho do conto. No primeiro parágrafo o narrador 

nos informa que ―chegou a vez do velho Estêvão, que falou assim [...]‖ (SOUSA 

2008: 37) e, no último, ele retoma a palavra para dizer que ―uma gargalhada 

nervosa do Dr. Silveira interrompeu o velho Estêvão neste ponto da sua narrativa‖ 

(SOUSA 2008: 46).  

Entre esses dois parágrafos o velho Estêvão fala diretamente, o travessão 

que abre o segundo parágrafo não deixa dúvidas: ―– O tenente Antônio de Sousa 

era um desses moços que se gabam de não crer em nada, que zombam das 

coisas mais sérias e riem dos santos e dos milagres [...]‖ (SOUSA 2008: 37). 

Mas se Inglês de Sousa pretendia dar voz direta ao velho Estêvão, por que, 

então, há esse ―outro narrador‖? Para entendermos esse recurso é necessário 

considerar Amor de Maria, o conto que, em Contos Amazônicos, tem lugar 

imediatamente após A Feiticeira. Se colocarmos o final de A Feiticeira e o início 

de Amor de Maria em sequência, teremos o seguinte: ―Uma gargalhada nervosa 

do Dr. Silveira interrompeu o velho Estêvão neste ponto da sua narrativa‖ 

(SOUSA 2008: 46). ―O procurador, cruzando os braços, cravou os olhinhos verdes 

no carão do velho Estêvão. Depois, com um sorriso entre sardônico e triste, 

começou: [...]‖ (SOUSA 2008: 47). 

Esse ―narrador geral‖ possui, portanto, a função de colocar os dois contos 

num mesmo ―esquema‖. O embate entre as convicções do velho Estêvão e do 

tenente Antônio de Sousa é repetido na macroestrutura que engloba esses dois 

contos, colocando em oposição o velho Estêvão e o Dr. Silveira, pois se o 

primeiro crê nos fantásticos poderes de Maria Mucoim, a afamada feiticeira do 

Paramirim – ―pessoas respeitáveis afirmaram-me ter visto a tapuia transformada 

em pata, quando é indubitável que a Mucoim jamais criou aves dessa espécie‖ 

(SOUSA 2008: 40) –, este conta uma ―triste história, que prova quão perniciosa é 

a crença do nosso povo em feitiços e feitiçarias‖ (SOUSA 2008: 56).  
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Segundo o Dr. Silveira, Mariquinha era moça de beleza incomparável:  

 
[...] feiticeira, sim, e não como a do Paranamiri [...] de poder 
fantástico, e, com licença, compadre Estêvão, inadmissível ante a 
boa razão e a lógica natural: mas com um poder real, um elixir 
perigoso que tonteava e ensandecia, transformando a gente em 
coisa sem vontade, pela demasiada vontade que dava! (SOUSA 
2008: 47-48). 

 
Em São Marcos vemos o evidente esforço que o personagem/narrador 

empreende com intuito de se diferenciar dos demais habitantes do Calango-Frito 

e, também, que, por meio de uma ―intromissão‖, o autor faz questão de ―misturá-

los‖. ―[...] para saber ao certo se o meu xará joão-de-barro fecharia mesmo a sua 

olaria, guardando o descanso domingueiro‖ (ROSA 1976: 228), diz o narrador em 

dado momento e, logo em seguida, ―levei um choque, quando gritaram, bem por 

detrasinho de mim: ‗Güenta o relance, Izé!‘. Estremeci e me voltei, porque, nesta 

estória, eu também me chamarei José‖ (ROSA 1976: 228). Temos, então, um 

narrador cujo nome é João e, nesse conto, também é José.  

A ―intromissão‖ de Guimarães (que é João) é evidenciada em outras 
passagens:  

E aquele? Ah, é o joão-grande. Não o tinha visto. Tão quieto [...] a 
lagoa está toda florida e nevada de penugens usadas que os 
patos põem fora. E lá está o joão-grande, contemplativo, ao modo 
em que eu aqui estou, sob a minha corticeira de flores de crista de 
galo e coral (ROSA 1976: 245-246). 

 

E um pouco mais adiante: 

 

Escuto, tão longe, tão bem, que consigo perceber o pio labial do 
joão-pinto – que se empoleira sempre na sucupira grande. Agora, 
uma galinhola cloqueou, mais perto de mim, como uma franga no 
primeiro choco. Deve ter assestado o rostro por entre os juncos. 
Mas o joão-pinto, no posto, continua a dar o seu assovio de 
açúcar (ROSA 1976: 250).  

 
 

―João‖ não está somente em João/José, está sempre por perto, fora dele, 

no ―cenário‖. E mesmo que esteja ―tão quieto‖ ou que seja possível apenas ouvir 

seu ―pio labial‖, sem vê-lo, ele está em toda parte, como, aliás, não poderia deixar 

de ser.  
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É curioso notar que essa intromissão evidente se dá justamente num conto 

em que o poder mágico está à disposição e que o fantástico ocorre de acordo 

com uma vontade, aliás, não é uma vontade qualquer, é a vontade de João, João 

Mangolô. Afinal de contas, quem mais poderia cegar um personagem, se não 

João? Quem mais poderia, por meio de uma reza brava, se livrar da cegueira, se 

não João? O único que pode tudo, inclusive ser ofensor e ofendido ao mesmo 

tempo, é João, somente ele. 

 

Semelhanças evidentes, diferenças fundamentais 

 

Ler os contos é suficiente para, imediatamente, estabelecer uma série de 

aproximações inequívocas: trata-se de histórias de feitiçaria em que os infortúnios 

ocorridos ao personagem são fruto de seu comportamento invasivo que, para 

ambos, se justifica por suas convicções. Há vários aspectos que os aproximam, 

mas aquele que nos interessa, num primeiro momento, é a percepção que ambos 

os personagens têm sobre a existência de ―dois grupos‖ muito bem definidos e 

sua consequente adesão a um deles.  

―Me ria dessa gente toda do mau milagre‖ (ROSA 1976: 225), diz 

João/José, que no decorrer da narrativa usa interjeições tais como ―uma 

barbaridade!‖ (ROSA 1976: 227) e ―bobagens!‖ (ROSA 1976: 227) para se referir 

às crenças dos moradores do Calango-Frito. O velho Estêvão, por outro lado, no 

momento em que está enumerando as ―leviandades‖ do tenente Antônio de 

Sousa – que ―proclama alto que não crê no diabo [...], nem nos agouros, nem nas 

feiticeiras, nem nos milagres‖ (SOUSA 2008: 38) – diz: ―é de se levantarem as 

mãos para os céus, pedindo a Deus que não nos confunda com tais ímpios‖ 

(SOUSA 2008: 38). 

Portanto, temos em São Marcos, uma história de feitiçaria sendo contada, 

em primeira pessoa, por um homem letrado que, na ocasião, ―morava no 

Calango-Frito e não acreditava em feiticeiros‖ (ROSA 1976: 224), e, em A 

Feiticeira, uma história de feitiçaria sendo contada, em terceira pessoa, por um 

homem que aprendeu a ―venerar os decretos da Providência, sob qualquer forma 

que se manifestem‖ (SOUSA 2008: 37).  
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Disso resulta enorme diferença de perspectiva, o que se percebe 

facilmente nos juízos que, com frequência, atravessam as narrativas. Mas, afinal 

de contas, quais são as bases dessas diferentes perspectivas, quais são os dois 

grupo referidos no início desta seção? 

Neste ponto vale retomar alguns comentários tecidos anteriormente, 

começando pela ideia de oposição criada entre o velho Estêvão e o Dr. Silveira. 

Pensemos, antes de qualquer coisa, nos ―títulos‖ que precedem os nomes, um é 

―doutor‖, o outro é ―velho‖.  

 

[...] quando a gente chega à idade avançada em que a lição da 
experiência demonstra a verdade do que os avós viram e 
contaram, custa ouvir com paciência os sarcasmos com que os 
moços tentam ridicularizar as mais respeitáveis tradições, levados 
por uma vaidade tola e pelo desejo de parecerem espíritos fortes, 
como dizia o Dr. Rebelo (SOUSA 2008: 37). 

 

A passagem acima resolve com maestria um problema cuja resposta 

poderia se desenvolver de forma demasiado difusa e, além disso, dá o pontapé 

inicial ao raciocínio que conduz ao fundo da questão proposta. O ―velho‖, nesse 

caso, está associado a uma série de antigas tradições, tradições herdadas, que, 

em seus princípios, diferem muito da perspectiva dos ―moços‖. Atentemos, ainda, 

para o fato de que o velho Estêvão, como que para validar sua convicção, evoca 

o Dr. Rebelo, que nenhum de nós conhece, mas cujo título, acredita ele, é 

suficiente para validar a sentença. Tiramos daí, portanto, que a dita oposição não 

se trata necessariamente, ou somente, da oposição entre diferentes classes 

sociais. O velho Estêvão e o Dr. Rebelo têm opiniões confluentes acerca da ―tal 

civilização‖ (SOUSA 2008: 38), não é o poder de mando, portanto, que está na 

base dessa oposição. Sigamos adiante com mais um exemplo, a fim de clarear 

essa ideia. 

O tenente Antônio de Sousa passa um período no Paranamiri ―a convite do 

Ribeiro, que é o maior fazendeiro do Paranamiri‖ (SOUSA 2008: 39), lá ele 

―passava o tempo a visitar os sítios de cacau, conversando com os moradores, a 

quem ouvia casos extraordinários ali sucedidos e zombando das crenças do 

povo‖ (SOUSA 2008: 39). O Ribeiro, que não é doutor, mas é rico fazendeiro, não 
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se irmana ao tenente, pelo contrário, sua adesão à ―antiga tradição‖ o aproxima 

do velho Estêvão, pois no caminho de volta, logo depois que o tenente Antônio de 

Sousa zombou da Mucoim ―[...] ainda deram alguns tiros, mas de caça nem sinal, 

pois se em algum animal acertou o chumbo foi num dos melhores cães do 

Ribeiro, que ficou muito penalizado e viu logo que aquilo era agouro‖ (SOUSA 

2008: 41). E mais: 

 
O Ribeiro, apesar das ladroeiras que todos lhe atribuem, é homem 
crente e de bastante siso. 
Quando chegaram à casa de vivenda, seriam seis horas da tarde. 
Ribeiro exprobou com brandura ao amigo o que fizera à feiticeira, 
mas o desgraçado rapaz riu-se, dizendo que iria no dia seguinte 
visitar a tapuia. Debalde o dono do sitio tentou dissuadi-lo de tão 
louco projeto, não o conseguiu (SOUSA 2008: 41). 

 

Mas se essa oposição, marcada pelos diferentes graus de adesão às 

―respeitáveis tradições‖, não se encontra estampada na escada social, onde, 

então, estará?     

 

Tendo por falta de meios abandonado o estudo da medicina, veio 
Antônio de Sousa para a província em 1871 e conseguiu entrar 
como oficial do corpo de polícia. No ano seguinte, era promovido 
ao posto de tenente e nomeado delegado de Óbidos, onde antes 
nunca tivera vindo (SOUSA 2008: 38). 

 

Antônio de Sousa abandona os estudos na capital por ―falta de meios‖, não 

é, portanto, nem doutor, nem rico, é, provavelmente, filho de família decadente, 

que possuía recursos para enviar o filho à capital, mas não pôde mantê-lo lá. Para 

uma sociedade tipicamente patriarcal, Antônio de Sousa é um zero à esquerda. O 

que vemos, porém, é que ele possui prestígio suficiente para, no correr de um 

ano, tornar-se delegado de Óbidos, ―onde antes nunca tivera vindo‖. Algo em 

Antônio de Sousa o põe em destaque e o aproxima do poder. Mas se esse tal 

prestígio não deriva de títulos, de dinheiro ou de poder familiar, qual é sua 

origem? 

 
O seu gênio folgazão, a sua urbanidade e delicadeza para com 
todos, o seu respeito pela lei e pelo direito do cidadão faziam dele 
uma autoridade como poucas temos tido. Seria um moço 
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estimável a todos os respeitos, se não fora a desgraçada mania 
de duvidar de tudo, que adquirira nas rodas de estudantes e de 
gazeteiros do Rio de Janeiro e do Pará (SOUSA 2008: 38). 
 

 

Notemos que, segundo as palavras do velho Estêvão, ele se destaca, entre 

outras coisas, por sua ―urbanidade‖. A escolha do termo não é aleatória, marca a 

diferença entre os homens educados e cultos dos homens menos sofisticados. 

Ora, o prestígio conferido ao jovem Antônio de Sousa é consequência de sua 

―vida na capital‖ e de sua educação. Mas há uma enorme diferença entre o Dr. 

Rebelo e o Tenente Antônio de Sousa, uma diferença fundamental que coloca o 

jovem Antônio de ―outro lado‖, o lado oposto ao ocupado pelo velho Estêvão. 

 

Quereis saber uma coisa? Filho meu não frequentaria esses 
colégios e academias onde só se aprende o desrespeito da 
religião. Em Belém, parece que todas as crenças velhas vão pela 
água abaixo. A tal civilização tem acabado com tudo que tínhamos 
de bom. A mocidade imprudente e Leviana afasta-se dos 
princípios que os pais lhe incutiram no berço, lisonjeando-se duma 
falsa ciência que nada explica, e a que, mais acertadamente, se 
chamaria charlatanismo. Os maus livros, os livros novos, cheios 
de mentiras, são devorados avidamente. As coisas sagradas, os 
mistérios são cobertos de motejos, e, em uma palavra, a 
mocidade hoje, como o tenente Sousa, proclama alto que não crê 
no diabo [...] (SOUSA 2008: 38). 

 
Nesse trecho o velho Estêvão aponta dois lados, os identifica como 

opostos (uma vez que um anula o outro) e se posiciona. O ponto de ruptura, o 

marco divisório, a fronteira entre um lado e outro é, portanto, a ―tal civilização‖. O 

que afasta o tenente Antônio de Sousa do velho Estêvão e do Ribeiro é sua 

adesão à civilização, aquilo que o velho Estêvão nomeia de ―leviandade‖ não é 

outra coisa senão a negação de uma perspectiva que o tenente julga 

ultrapassada, arcaica.  

Em São Marcos, João/José mantém essa mesma relação de oposição com 

o resto da comunidade: 

[...] comecei a recitar a oração sesga, milagrosa e proibida:  
– ―Em nome de São Marcos e de São Manços, e do Anjo-Mau, 
seu e meu companheiro...‖.  
– Ui! – Aurísio Manquitola pulou para a beira da estrada, bem para 
longe de mim, se persignando, e gritou: 
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– Para, creio-em-deus-padre! Isso é reza brava, e o senhor não 
sabe com o que é que está bulindo!... É melhor esquecer as 
palavras... Não benze pólvora com tição de fogo! Não brinca de 
fazer cócega debaixo de saia de mulher séria! 
– Bem, Aurísio... Não sabia que era assim tão grave. Me 
ensinaram e eu guardei, porque achei engraçado... 
– Engraçado?! É é um perigo! (ROSA 1976: 232). 

 

O que para João/José é bobagem, motivo de gracejo, para Aurísio é coisa 

séria, perigosa. A ideia de oposição ganha ainda mais força se levarmos em conta 

que ―Aurísio é um mameluco brancarano, cambota, anoso, asmático como um 

fole velho, e com supersenso de cor e casta‖ (ROSA 1976: 231). 

Apesar do aparente respeito com que ele trata Sá Nhá Rita Preta, eles não 

pertencem a um mesmo mundo: 

 

Bem... Bem que Sá Nhá Rita Preta cozinheira não cansava de me 
dizer: 
– Se o senhor não aceita, é rei no seu; mas, abusar, não deve-de!  
E eu abusava, todos os domingos, porque, para ir domingar no 
mato das Três Águas, o melhor atalho renteava o terreirinho de 
frente da cafua do Mangolô, de quem eu zombava já por prática 
(ROSA 1976: 225). 
 

É justamente no duelo de versos que João/José encontra irmandade: ―O 

trovador se esmerara. Ou seria outro, um terceiro? Pouco vale: para mim, fica 

sendo um só: ‗Quem será‘. E ‗Quem-Será‘ ficou sendo o meu melhor amigo, aqui 

no Calango-Frito‖ (ROSA 1976: 239). 

―Quem-será‖, diz João/José, é ―comigo igual‖ (ROSA 1976: 239) e fica 

sendo seu ―amigo‖ porque ambos pertencem a um mesmo mundo, o mundo do 

letramento. 

 

Conclusões 

 

 Apesar de  todas  as  evidentes  diferenças é perfeitamente possível 

encontrar pontos de contato entre os textos estudados. O raciocínio desenvolvido 

a partir do confronto entre eles demonstra que há elementos que sustentam a 

leitura de que ambos estão pensando, e  representando,  uma  determinada 

estrutura  social  que  é  tipicamente  decorrente  do  modelo  de processo 
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modernizador implantado no Brasil. É possível, e mesmo  desejável, encarar as 

conclusões deste raciocínio como base para uma chave de leitura que possibilita 

enxergar uma série de outros elementos que, apesar das particularidades 

estéticas, figuram como preocupações comuns aos autores. 

O esforço se deu no sentido de enxergar a existência de um  jogo de 

opostos, que se repete nos textos (tanto na estrutura formal quanto na posição 

adotada pelos personagens), e identificar o ponto de cisão. O letramento – 

entendido como vetor da modernização – e os impactos dele  decorrentes para as 

estruturas de poder presentes em cada um dos contos,  são os elementos 

utilizados para representar um  processo excludente, que, em sua marcha, 

atropela tudo que não se mostra ―não adequado‖. 
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Formação em línguas estrangeiras para fins acadêmicos: 

avanços, perspectivas e utilização de ferramentas 

tecnológicas em sala. 

 

  

Deise Cristina de Lima Picanço 
Julio Cezar Marques da Silva  

Paula Tatyane Cardozo 

 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar o Projeto de Ensino de 

Língua Estrangeira para Fins Acadêmicos – um Curso de Extensão Universitária 

para iniciantes no estudo de Línguas Estrangeiras Modernas (Espanhol, Francês, 

Alemão e Inglês), ofertado pelo Departamento de Teoria e Prática de Ensino do 

Setor de Educação na Universidade Federal do Paraná. Para tanto, descrevemos 

alguns pontos relevantes sobre suas práticas, sinalizando alguns de seus 

avanços e perspectivas a partir da nossa vivência, especificamente nos cursos de 

espanhol e francês.  

Iniciamos nossa discussão traçando alguns aspetos importantes sobre o 

contexto da criação dos cursos, sobre a percepção de sua demanda e de seu 

público singulares, e dos objetivos que pretende alcançar para tais públicos. Na 

sequência levantamos algumas questões práticas, tais como a elaboração do 

programa e a elaboração da aula estruturada a partir de materiais autênticos, 

detalhando o processo de análise destes materiais. Por fim, situamos o projeto 

metodológicamente, indicando alguns avanços e perspectivas decorrentes das 

práticas desenvolvidas no seu desenvolvimento.  
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Criação do Projeto de LE para fins acadêmicos: percepção iniciais 

 

O Projeto nasceu com a percepção da necessidade dos estudantes dos 

cursos de Graduação da UFPR, bolsistas do PROBEM, de aprofundar seus  

estudos em língua estrangeira devido a razões diversas, como possibilidade de 

inserção em algum programa de mobilidade acadêmica internacional, processos 

de seleção para ingresso em programas de pós-graduação, acesso à obras 

importantes em suas áreas específicas, mas com publicação somente no idioma 

original e etc. Contudo, salienta-se a importância do nosso recorte de público, 

estudantes com fragilidade socioeconômica, por serem estes os que apresentam 

uma maior dificuldade de acesso ao estudo de L.E.M., por fatores como a  

impossibilidade de arcar financeiramente com esses estudos, tendo em vista os 

altos preços cobrados pelas instituições de ensino de idiomas, e, ainda, a 

dificuldade de conciliar os horários das aulas da Universidade aos horários 

ofertados pelas já mencionadas instituições. Além disso, salientamos como fator 

de dificuldade nesse processo de inclusão dos nossos estudantes a inadequação 

dos materiais utilizados nestas Instituições às necessidades apresentadas pelos 

mesmos. 

Por outro lado, também se observou a necessidade de aprimoramento 

docente dos estudantes dos cursos de Licenciatura em Letras – LEM. Apesar de 

conseguirem observar aulas nas Instituições de Ensino de LE, muitas vezes estas 

Instituições não permitem que, na condição de estagiários, estes estudantes 

ministrem mais que 4 horas/aula durante o período de estágio. A falta de um 

ambiente de prática e reflexão contínua também se consolidou como uma 

demanda real e impulsionou a criação de um curso de LE que inserisse os 

estudantes de licenciatura num ambiente de prática, reflexão e aplicação aliadas 

às discussões realizadas em sala de aula, durante o período de curso, sobretudo 

nas disciplinas de Metodologia e Prática de Docência em Ensino de Língua 

Estrangeira Moderna. 

 Com o apoio e financiamento da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE) da Universidade Federal do Paraná, através do PROBEM, desde o ano 

de 2009 o Curso de LE para Fins Acadêmicos atende em média 60 estudantes 
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por semestre, fornecendo ambiente de prática docente e de formação inicial em 

LEM. 

 

Considerações sobre o processo de seleção 

 

Como mencionado anteriormente, nosso público alvo são os estudantes 

com fragilidade socioeconômica. A PRAE oferece bolsas através do Programa de 

Benefícios Econômicos para Manutenção (PROBEM) aos estudantes de 

graduação e ensino profissionalizante da UFPR com fragilidade econômica, 

fazendo uma seleção prévia seleção através de edital, anualmente, avaliando 

questões relacionadas ao perfil socioeconômico dos inscritos. Através da parceria 

que temos com esta Pró-Reitoria, podemos utilizar esta seleção prévia feita pela 

mesma como critério para a concessão de vagas em nossos cursos. Fazemos a 

seleção para os cursos a partir do cadastro do PROBEM/UFPR. 

Nosso processo de seleção estabelece uma inscrição prévia, através de 

formulários disponibilizados em nosso site, onde o aluno faz o preenchimento de 

algumas questões que nos possibilitam selecionar adequadamente a partir do 

perfil que traçamos anteriormente ao processo. Damos prioridade aos estudantes 

que terão tempo hábil para concluir o curso integralmente, isto é, que possam 

cursar os quatro módulos, completando assim o processo de formação inicial. 

Levamos em conta, ainda, além do tempo disponível para a conclusão do curso, 

os objetivos do aluno com a LEM. Temos como foco proporcionar um preparo 

para o desenvolvimento do aluno no âmbito acadêmico. Para tanto, selecionamos 

estudantes que tragam entre seus objetivos: (1) participar de mobilidade 

acadêmica internacional, para a hispano-américa, para a Europa, ou qualquer 

outro país de expressão espanhola ou francesa; (2) participar de processos de 

seleção para programas de pós graduação nacional e internacionalmente; (3) 

fazer leituras de obras que alicercem a formação acadêmica e que deem o 

embasamento teórico para a formação de futuros profissionais; (4) participar de 

congressos e atividades acadêmicas, com publicações e apresentações, em 

outros países ou em contextos que exijam a compreensão e produção em língua 

estrangeira, afim de aprimorar o processo de formação. 
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Sobre o processo de seleção cabe ainda mencionar que muitos dos nossos 

estudantes atingem o objetivo de conseguir uma bolsa para mobilidade 

internacional e ficam impossibilitados de seguir no curso, mas isso é algo que 

avaliamos de forma positiva e que será discutido mais adiante. Em contrapartida, 

temos estudantes que concluem uma das línguas estrangeiras e tentam um novo 

processo seletivo para começar uma nova, tornando assim sua formação mais 

completa e ampliando as suas possibilidades de inserção no mundo acadêmico.   

 

Estrutura dos Cursos 

 

Os cursos de formação inicial em LEM para fins acadêmicos têm a duração 

de quatro módulos de 45h. Semestralmente são ofertadas novas vagas para o 

ingresso dos estudantes e contamos ainda com a possibilidade da realização de 

testes de nivelamento para a inserção nos níveis mais avançados. A cada novo 

início de ciclo os programas dos módulos são revistos e reformatados de acordo 

com as novas demandas apresentadas, adequando-se a cada novo grupo de 

estudantes que recebemos. 

 

Objetivos dos Cursos de LE para Fins Acadêmicos 

 

Em relação aos professores em formação, os cursos têm por objetivo 

fornecer um espaço de ação-reflexão, a partir das discussões iniciadas através da 

disciplina de Metodologia do Ensino de LEM. 

Durante o processo de formação, os estudantes de Metodologia e Prática 

de Ensino de LEM que optam por realizar seu estágio no Projeto, podem preparar 

e ministrar suas aulas na condição de professores-instrutores, interagindo 

diretamente com seus colegas e seus estudantes, preparando seus materiais a 

partir das metodologias discutidas em sala, nas disciplinas do curso de Letras e 

dialogadas com sua prática docente. 

Em relação aos estudantes, os cursos têm como objetivos oportunizar ao 

estudante de graduação o desenvolvimento de conhecimento linguístico e cultural 

para que possam interagir dentro dos contextos de intercâmbio acadêmico, de  
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participação dos processos internacionais de seleção para os programas de pós-

graduação, de leitura de textos de sua área de estudo, de participação em 

eventos acadêmicos em língua estrangeira. 

Programa 

 

O ideal de programa compartilhado e praticado pelos participantes do 

projeto nasce com a noção de língua como prática social. Ou seja, a base para a 

elaboração do programa são as práticas sociais, que por sua vez demonstram ou 

indicam determinados saberes linguístico-culturais que poderão ser abordados 

durante uma situação de ensino e de aprendizagem. 

Isto implica em uma forma de estruturação do plano semestral/modular de 

aula que parte não de objetivos comunicativos ou linguísticos apenas, mas sim de 

situações que o estudante experimenta como estudante universitário, inclusive, 

nas relações sociais e atividades de entretenimento, considerando que muitas 

delas serão experimentadas de forma semelhante  numa situação de intercâmbio 

acadêmico. Estas situações contêm, potencialmente, inúmeras representações 

comunicativas e lingüísticas que o professor poderá utilizar em sala de aula, 

transformando-as em objetivos de compreensão e produção pelo estudante. 

Sendo assim, pensamos o programa a partir de um tema central, como por 

exemplo, ―Dados Pessoais e Identidade‖. Este tema é determinado a partir da 

compreensão de sua importância nas relações sociais e, portanto, acadêmicas. 

Da mesma forma, entendemos que este indivíduo está inserido em uma 

comunidade, onde é quase inevitável ser impelido a definir, de forma geral, sua 

própria identidade, para então perceber, apreender e interagir com o outro, 

agregando nesta etapa as perspectivas da dimensão temporal, sejam elas do 

tempo presente, do passado ou do futuro. 

A partir do tema central, pensamos em temas específicos que 

compreendem o maior número possível de situações que são e serão vivenciadas 

pelo estudante na sua vida universitária. A partir destas situações, os professores, 

chamados no PROBEM de instrutores, e participantes do projeto, pesquisam 

materiais que abordem estas situações.  
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Pesquisando estes materiais e conhecendo-os, evidenciamos os tópicos 

comunicativos e lingüísticos que são abordados pelo material e que podem ser 

explorados como objetivos de percepção e compreensão lingüísticos e culturais 

em sala de aula. (Fig.07) 

 O programa de cada módulo é elaborado e re-elaborado a partir dos 

sucessos e das experiências resultantes da aplicação do programa anterior. 

Desta forma, cada turma que conclui um determinado módulo, terá seu trajeto 

modificado em relação à turma que concluiu o mesmo módulo anteriormente, 

assim como cada professor-instrutor tem a possibilidade de intervir diretamente 

na elaboração do programa e nas suas práticas como professor, dialogando e 

experimentando metodologias e teorias estudadas em sala de aula.  

 

O uso de materiais autênticos 

 

Dentro do processo de concepção das atividades a serem realizadas em 

sala, trabalhamos basicamente com documentos autênticos. Acreditamos que a 

utilização de materiais que não foram concebidos/forjados para fins didáticos traz 

um maior enriquecimento para as aulas, uma vez que este tipo de recurso 

aproxima o estudante das manifestações linguísticas e culturais com que terão 

contato em situação de intercambio ou de estudos acadêmicos. Assim o 

conhecimento que o estudante traz para a sala de aula sobre o mundo acadêmico 

e outros ambientes será o ponto de partida para a construção dos materiais 

didáticos.  

Pensando nos métodos disponíveis hoje para o ensino de LEM, podemos 

observar que há uma grande tendência de desenvolver as aulas a partir de 

determinados pontos gramaticais, apresentando-os aos estudantes através de 

situações criadas para aquela situação específica, através de sequências 

didáticas com escuta e repetição de diálogos limitados e previsíveis, de exercícios 

controlados de preenchimento de lacunas com estruturas fixas e com poucos 

desafios aos estudantes e finalizando com algumas atividades de fixação, orais e 

escritas, meramente repetitivas e com o objetivo de que o aluno decore-as, sem 

pensar na dinâmica da língua ou nas possibilidades estruturais que tais elementos  
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permitem.  

Remamos contra a maré: através de nossos referenciais teóricos e 

práticos, da experiência em sala com distintos grupos, com diferentes focos, 

pudemos traçar uma estratégia para criar, do nosso ponto de vista, um contexto 

mais propício para o processo de ensino/aprendizagem. Trabalhamos num 

processo de formatação em que delimitamos unidades temáticas, onde 

trabalhamos com fatos da língua; trabalhamos com documentos como textos 

jornalísticos, vídeos do youtube, blogs, charges, tiras, músicas e uma infinidade 

de documentos, com o intuito de fazer o estudante interagir na LE, de forma que 

ele compreenda a sua construção, a sua estruturação dentro de contextos reais 

de uso e para que, na sequência, possa estruturar esse conhecimento  

coletivamente construindo novas significações. 

 

Análise de documentos autênticos no processo de formulação de aula 

 

Apresentaremos aqui uma breve análise dos documentos utilizados em 

uma aula do Módulo I do curso de Espanhol Para Fins Acadêmicos, com o 

objetivo de ilustrar o processo de formulação e a aplicação dos fundamentos 

teóricos anteriormente apresentados. Os objetivos principais desta unidade 

temática é localizar o aluno como parte de um conjunto de indivíduos, fazendo-o 

pensar na sua própria função dentro da sociedade e, ainda, sua inserção 

enquanto elemento crítico dentro de um contexto social mais amplo.  

A Clase 2 – Mi Gente começa com a apresentação de uma música 

(Disneylandia, letra de Arnaldo Antunes com versão e gravação de Jorge Drexler). 

O trabalho se inicia através de uma discussão prévia dos elementos iniciais. 

Exploramos as possíveis percepções dos estudantes através do título da canção, 

dos compositores e artistas envolvidos na sua composição e gravação, com o 

propósito de suscitar um diálogo com o conhecimento prévio que eles tenham 

sobre os artistas ou sobre a possível temática apresentada pelo título da canção. 

Após instigar a reflexão sobre as possibilidades apresentadas por estes 

elementos, ouvimos a música e expomos os estudantes ao seu conteúdo de 

forma integral. Uma vez mais trabalhamos com a discussão sobre o conteúdo da 
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letra, agora traçando paralelos entre as concepções prévias e as novas 

construídas após a escuta. A música escolhida permite um rico diálogo sobre 

questões como a dinâmica de construção das identidades étnicas, a troca de 

conhecimentos e as heranças culturais acumuladas com o passar do tempo, 

problemas sociais mundiais e diálogos com problemas econômicos, políticos e de 

diversas outras áreas, que se fazem muito presentes no nosso contexto atual. 

Ademais, a atividade de escuta e transposição da música para o papel, através do 

preenchimento de lacunas, permite que o aluno assimile as construções a partir 

da exposição ao áudio, trabalhando coletivamente com os outros estudantes, com 

um objetivo comum de construir significados  a partir das entrelinhas poéticas. 

Após uma longa e estruturante discussão, os estudantes têm um espaço para 

estruturar tudo o que foi previamente articulado de forma oral, mas agora de 

forma escrita (Fig. 02). 

Como o documento (vídeo) foi retirado de um site onde qualquer usuário 

pode comentar, discutir ou criticar os materiais postados, nos pareceu 

interessante trabalhar também com estes comentários (fig. 03), acreditando que a 

exposição a um registro informal de língua, feito neste espaço específico de 

discussão, seria uma excelente ferramenta para mostrar que a língua é dinâmica 

e que ela pode, por isso, assumir distintas características e estruturas, 

dependendo do contexto onde se encontra, dos temas que são tratados e, mais, 

das experiências e percepções apresentadas pelas pessoas reais que fazem uso 

desses recursos. Trabalhamos na sequência com a estruturação de textos 

argumentativos, fazendo o estudante interagir entre si, com a letra da música e as 

percepções dos usuários do site (Fig. 04).  

Nessa aula analisada são trabalhados dois documentos, ou seja, duas 

letras de música ou canções. A segunda canção estabelece um diálogo com 

algumas percepções de mundo e concepções apresentadas na primeira e, ainda, 

retoma o diálogo feito previamente sobre os problemas econômicos e sociais da 

atualidade. A música de Ricardo Arjona (Fig. 05) nos permite essa discussão, 

além de ter a exposição, através de sua estrutura e temática, da conjugação e 

sistematização do verbo ser e da dinâmica de uso desse verbo dentro do contexto 

(Fig. 06).  
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Finalizamos a proposta desta aula com um fechamento da discussão sobre 

todos os temas trabalhados em sala com uma proposta de escrita que dialoga 

com as discussões feitas em todos os documentos e que permite um link com a 

discussão a ser realizada na aula seguinte, permitindo uma continuidade temática 

e estrutural.  

 

Aspectos teórico metodológicos 

 

Tomando como eixos do processo de ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras as noções de intersubjetividade, pensada a partir das ideias 

linguísticas do Círculo de Bakhtin, e de interculturalidade, pensada a partir dos 

debates sobre concepções de cultura (Bhabha, Raymond Williams) e suas 

implicações para o processo de formação subjetiva (Coracini) sociocultural e 

sociodiscursiva (Bourdieu, Foucault), nossos cursos buscam apresentar 

alternativas metodológicas envolvendo a prática de produção e compreensão oral 

e escrita de textos/documentos e o uso de novas tecnologias no ensino. Assim, as 

aulas são divididas em unidades temáticas com propostas de compreensão e 

produção de textos (orais e/ou escritos/gráficos) em gêneros diversos, 

especialmente os da esfera acadêmica; serão privilegiados também os processos 

de interação com a utilização de recursos das novas tecnologias, entendendo que 

tais recursos permitem a interação efetiva dos estudantes com as comunidades 

usuárias das línguas estrangeiras objeto de destes cursos, em tempo real ou não. 

 

Avaliação dos resultados do projeto 

 

 Os cursos de Formação em LE para fins acadêmicos estão em seu terceiro 

ano de existência e já conseguiram formar três turmas de espanhol e duas de 

francês. No entanto, como já dissemos anteriormente, vários estudantes embora 

não terminem o curso completo conseguem uma inserção acadêmica com um ou 

dois módulos do curso. Assim, vários foram os estudantes que conseguiram 

participar de atividades de intercambio, ingressar em cursos de pós-graduação 

e/ou sua inserção no mercado de trabalho com os conhecimentos da LE obtidos 
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no curso. Para os estudantes de Letras que trabalham como bolsistas ou realizam 

seu estágio curricular nos cursos, os resultados são da mesma forma muito 

positivos, como adquirir maior segurança e desenvoltura para a prática docente, 

inserção no mercado de trabalho, em cursos de pós-graduação e atividades de 

produção de material didático.   

 

Anexos 

 

Fig. 01 

 

 

Fig. 02 
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Fig. 03 

 

 

 

Fig. 04 

 

 

 

Fig. 05 
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Fig. 06 

 

 

 

 

Fig. 07 
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Fronteira e Augusto Matraga: Figurações do espaço 

 

 

Érica Ignácio da Costa 

 

Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo geral a análise da temática do espaço no 

romance Fronteira de Cornélio Penna e no conto A Hora e a Vez de Augusto 

Matraga, de João Guimarães Rosa, tendo em vista a discussão da tradição 

literária brasileira a partir de obras localizadas tanto no cânone quanto na 

margem. Desta forma, pretendo localizar as obras de Guimarães Rosa e Cornélio 

Penna como pertencentes a uma mesma tradição literária, e não como díspares, 

tendo em Guimarães Rosa um gênio isolado. Para isto, é necessário ressaltar não 

somente o espaço literário, mas também o espaço geográfico brasileiro e sua 

contextualização histórica e social. Assim, meu foco principal em toda a discussão 

a ser estabelecida neste trabalho é o comportamento dos indivíduos inseridos em 

seus meios, dos personagens dentro do contexto espacial e social no qual estão 

introduzidos, assim como suas possíveis consequências dentro do universo 

rosiano e do espectro mineiro de Penna. 

 

Introdução 

 

A jornada começa por confrontar Guimarães Rosa com outros autores. 

Cornélio Penna escreveu apenas quatro romances e me debruço aqui sobre o 

primeiro, Fronteira. A tese que retiro de A hora e a vez de Augusto Matraga é a de 

que a personalidade do personagem muda de acordo com as mudanças 

geográficas por ele realizadas, que são seguidas por mudanças de pensamentos 

e razões, ou de ambientes ficcionais. Não existe uma mudança profunda de 

personalidade por parte de Augusto, e sim um balanço, uma tomada de 

consciência sobre sua própria trajetória. A partir de uma leitura em três atos do  
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conto A hora e a vez de Augusto Matraga, pude encontrar dois pontos de virada: 

o recebimento da marca a ferro (uma chaga) e a chegada do personagem 

Joãozinho Bem-Bem e seu bando. A tradição daquele espaço é figurada em dois 

lugares divergentes, o da cultura popular e o do patriarcalismo, espaços estes por 

onde Augusto circula durante sua trajetória. Já com relação aos espaços 

geográficos, Augusto passa por três mudanças de ambiente, que 

consequentemente atuam na definição de suas mudanças de percepção. Em 

Fronteira, o espaço, tanto externo quanto interno, apresenta outra característica, a 

de influenciar os personagens no sentido da percepção de suas próprias 

existências e de ser apresentado sempre como motivo de opressão sobre aquelas 

vidas em questão. As montanhas prendem a cidade que prende o casarão que 

prende os homens, e assim a fronteira da loucura – sobretudo através de 

impedimentos morais e desejos reprimidos – dos personagens é atingida por meio 

da repressão pelos fantasmas do passado e do próprio ambiente que é opressor.  

As descrições do vazio do casarão e dos enormes móveis, por exemplo, 

combinam com a descrição do universo interior dos personagens, das distâncias 

físicas que se encerram sobre eles. Localizações geográficas e aspectos 

histórico-sociais são dados no romance, e é atribuída fundamental importância à 

procura de ouro e de pedras preciosas, responsável pela destruição de elementos 

não só geográficos como também sociais dentro de uma localidade especificada 

pelo romance – o estado de Minas Gerais. Assim, a mútua influência ambientes/ 

personagens pode ser localizada pela exteriorização de estados de espírito dos 

personagens unida às descrições de ambientes, de fatos históricos e do teor 

social (a mineração, a escravidão, a exploração dos índios e da natureza, a 

epidemia da varíola). Exemplo essencial disto no romance é o conflito que 

envolve o narrador e a personagem central de Maria Santa, que embora tenha 

caráter introspectivo, também está intimamente relacionado com o meio em que 

os personagens se encerram.   
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Discussão 

 

A partir de uma leitura em três atos do conto A hora e a vez de Augusto 

Matraga, percebem-se dois pontos de virada; o primeiro é quando Augusto é 

marcado a ferro e passa então a ser o personagem subjugado e humilhado, e a 

partir daí passa a apresentar uma mudança na percepção dos sentidos em 

confronto com uma real e profunda mudança de personalidade. O segundo ponto 

de virada do conto é o da chegada do bando de Joãozinho Bem-Bem; este se 

agrada de Augusto ao primeiro olhar, por perceber sua ‗natureza‘ e notar traços 

irreversíveis de sua personalidade e de seu passado. Aí Augusto se sente 

balançado, por querer novamente pegar em armas e fazer parte de um bando, 

sem falar na vingança latente, porém deixada de lado, contra aqueles que o 

subjugaram, Ovídio, que fugiu com sua mulher, e Major Consilva, que determinou 

sua surra e assim sua total mudança dentro da esfera social, por ter perdido seu 

poder. Pode-se dizer que a ‗tradição‘ no conto é também figurada entre dois 

espaços: o da cultura popular – pensamento ‗não-racional‘, proximidade com a 

natureza –, e o de uma estrutura de mando e poder, o patriarcalismo. Tais 

tradições figuram no conto de forma paralela, mas não separadamente. Augusto 

ao início do conto aparece em uma pequena cidade e possui sua pequena 

propriedade (figuração do primeiro ambiente geográfico). Depois, no infortúnio de 

sua quase morte após a surra ao mando do Major Consilva, ‗retorna à natureza‘ 

na propriedade dos negros (segundo ambiente geográfico), e é acolhido por eles 

e passa a se relacionar com estes de forma familiar. Augusto rola morro abaixo 

após a surra e o recebimento da ‗chaga‘, e aí o declínio é também social e 

simbólico, por daí em diante passar a pertencer àquele universo dos negros, ex-

escravos, e, portanto inferiores na esfera social em questão, redefinindo assim 

seu lugar dentro dessa esfera social. Quando Augusto recebe em seu corpo a 

marca a ferro e fogo que diz respeito à marcação de gado do Major Consilva, 

passa a carregar uma chaga, que pode ser vista como o símbolo de seu 

equilíbrio. Augusto é estigmatizado, e pode-se observar então uma mudança em 

relação à sua percepção do mundo e dos sentidos: seu foco de pensamento 

muda da estrutura patriarcal – a violência – para um pensamento mais instintivo  
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 (ou ‗não-racional‘) – seu apego à natureza, a Deus e à religião, por exemplo – e 

assim vai construindo uma proximidade com a natureza, em uma espécie de 

retorno arcaizante das estruturas de relações sociais. Seu apego à terra e aos 

animais vem com o esforço dedicado ao trabalho, que ele utiliza como forma de 

amenizar o sofrimento pelo qual passou. Esta percepção da natureza que 

Augusto passa a ter vem com a busca de um equilíbrio à sua razão, e, então, o 

que ocorre é uma mudança na percepção dos sentidos e não necessariamente 

uma mudança profunda de personalidade e índole do personagem. O tato passa 

a vincular-se com a terra e o trabalho e não mais às armas, à violência e à luxúria, 

a audição passa para a percepção da natureza, com o paladar aprende a dar 

valor ao que se planta e colhe, deixando de lado vícios como o fumo e a bebida, e 

a visão – que pode também ser tomada como um símbolo da racionalidade – 

passa a guiar sua tentativa de equilíbrio para o presente e o futuro, enquanto ele 

tenta superar os fatos do passado. Após a recusa de Augusto em se unir ao 

bando de Joãozinho Bem-Bem e sua posterior decisão em deixar a propriedade 

dos negros, o personagem viaja para outra pequena cidade (terceiro ambiente 

geográfico), onde fatalmente reencontra o bando. O convite novamente para 

integrar o grupo aparece como a maior de suas tentações. Mesmo com a 

negação do convite, a tentação demonstra sua ligação inerente com a violência, e 

sua incapacidade de mudança. Ao se colocar contra o bando de Joãozinho Bem-

Bem e interceder pela família do velho, Augusto não está sendo piedoso, e sim 

colocando em cheque mais uma vez o seu poder. Augusto morre aclamado pela 

população como um santo, e atinge sua salvação literalmente na base do porrete. 

Porém, o que se pode ressaltar é que há uma falência total de sua aparente 

mudança ressaltada pelo ‗ciclo sem fim da violência‘: no começo a violência era 

exercida contra os fracos, depois a violência é exercida a favor dos fracos. Então, 

de qualquer maneira, os sistemas de violência e patriarcalismo são reforçados ao 

final. A mudança de Augusto é aparente e não inerente; há aí um movimento em 

falso e não uma mudança real. 

Em Fronteira, Cornélio Penna cria um ambiente de fantasmagorias e 

loucura, mas para além disto, um romance fundamentado em um espaço real, o 

estado de Minas Gerais. A paisagem e os personagens possuem estreita relação,  
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e é de fundamental importância para a compreensão da dimensão da narrativa 

abarcar a função dos espaços, sejam eles as cadeias de montanhas, a cidade ou 

o próprio casarão. O casarão é incrustado em meio às cadeias montanhosas, que 

cercam a pequena cidade mineira, presa em sua própria falta de vida. A sensação 

de falta de vida e de prisão é criada a partir deste ciclo de enclausuramento que 

envolve os espaços, e acaba por afetar diretamente os personagens e suas 

sanidades. A impressão que se cria é a de isolamento e perturbação, em que a 

inquietação dos personagens aparece através da estreita relação entre eles e os 

ambientes, que podem ser percebidas pelas marcas e erros dos homens sobre a 

natureza em um momento passado, o que atrai inevitavelmente o sentimento de 

culpa. Cornélio Penna está assim ‗colocando o dedo na ferida‘, ao criticar a 

exploração da natureza através da atividade mineradora, ou também o isolamento 

de seres humanos por outros nos períodos de maleita, e ainda a exploração de 

negros e índios. O ressentimento com o passado que os personagens sentem em 

relação à cidade e à natureza, por esta chaga histórica que não se fechou, faz 

com que eles se sintam assombrados por uma doença que ainda perdura. A 

própria casa, com seu mobiliário, fecha e prende os homens, pois muitas outras 

pessoas anteriormente já passaram por ali, inevitavelmente deixando suas 

marcas. Assim, estas almas do passado impregnam o espaço e impedem os 

personagens de se libertarem de seus próprios pensamentos. A tese aqui é que o 

espaço tem pleno domínio no romance, pois não existe a possibilidade da 

sensação de alívio ou liberdade entre os personagens, que são corpos estranhos 

dentro da natureza e se encontram reprimidos pelo ambiente. Maria Santa, a 

personagem central do romance com uma dita santidade em formação, por tal 

aspecto atrai para a pequena cidade uma tia, vinda de muito longe para 

administrar o casarão e a ‗santidade‘. Tia Emiliana juntamente a seu extremismo 

religioso é a figura que simboliza a opressão e interdição dentro da casa. Com os 

esforços de Tia Emiliana, símbolo patriarcal de poder e autoridade, o narrador é 

afastado de Maria Santa, e, repreendidos e isolados dentro do casarão, são 

obrigados à interdição, que desgraça suas vidas. O clima então instaurado na 

casa é o de total escuridão, outro forte símbolo que mostra a opressão que ronda 

o romance. A escuridão traz para o narrador uma sensação de ‗ausência de  
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Deus‘, e os ambientes se criam em torno dos personagens com uma constante 

luta entre corpo e alma, luz e trevas, passado e tempo presente. A santidade de 

Maria Santa acaba por falhar, e também toda e qualquer possibilidade de se 

atingir a alteridade; pode-se dizer que o espaço se apresenta como fonte central 

de tais acontecimentos: o ambiente de isolamento, opressão e escuridão é 

exatamente o oposto do que se poderia estabelecer um lugar de santidade e de 

troca. Também a solidão e o isolamento instaurados em torno dos personagens 

pelo espaço e por eles mesmos os leva a repetições de sinais de humilhação, 

como no ato de se ajoelharem, por exemplo, que se repete com frequência no 

decorrer do romance. Existem momentos de tentativas de libertação pelo lado de 

Maria Santa, mas tal esperança também fracassa, pois é dentro do espaço do 

próprio casarão que Maria Santa passa enclausurada todo o romance. É como se 

não houvesse saída: a instauração da atmosfera de isolamento no romance gera 

uma luta entre o mundo real – o espaço exterior, e o mundo interior dos 

personagens, ambos de silêncio e mistério, uma angústia que os conduz à morte 

e à fronteira da loucura. 

 

Conclusão 

 

Partindo da noção sobre os ―três estratos de significado e de como eles se 

articulam‖ (RONCARI 2004: 17) nas obras de Guimarães Rosa, Roncari afirma na 

introdução de O Brasil de Rosa: o amor e o poder, que Rosa aponta em seus 

textos para uma fonte 

 

nacional, apoiada não só na nossa tradição literária, mas também 
nos velhos e novos estudos e interpretações do Brasil, 
efervescentes em seu tempo. Estes últimos possibilitavam-lhe 
uma visão não ingênua ou pitoresca de nossos costumes, da vida 
privada e pública, mas uma concepção elaborada, culta e 
discutida, e, por isso, imbuída também de crítica, embora esta 
devesse ficar, por variadas razões, oculta (RONCARI 2004: 17) 

 

 Tanto Rosa quanto Penna apontam para uma visão muito crítica do Brasil, 

acerca da formação da sociedade moderna e de suas consequências, para o bem 

ou para o mal. Então, seria possível abarcar as obras de Guimarães Rosa e 
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 Cornélio Penna em uma mesma tradição literária? Este trabalho propõe que 

Rosa surge integrado à tradição literária brasileira que o precedeu, o romance de 

30. A partir do cotejo das obras Fronteira e A hora e a vez de Augusto Matraga, 

diferenças formais e de estilo são evidentes, mas existem tantas outras questões 

referidas que se vinculam: o patriarcalismo, a religião, a exploração da natureza, a 

ligação com a terra, o espaço como promotor tanto da alteridade quanto do poder 

dos personagens, a violência, a individualização no processo modernizador, 

aspectos que apontam para certa crise no modelo de modernização pelo qual a 

sociedade brasileira passou. Tomando por comparação estes dois textos, pode-se 

ressaltar, por exemplo, o sistema do patriarcalismo, muito presente em ambas as 

obras. O patriarcalismo, representado em Fronteira pela figura de Tia Emiliana, 

representa a autoridade por meio da religião levada ao extremo, reprimindo 

moralmente e sexualmente os indivíduos que acabam enclausurados em um 

ambiente de total repressão e escuridão. Assim, em Fronteira, o espaço e a 

religião apontam inevitavelmente para a reclusão. O enclausuramento evidente 

torna os indivíduos afastados, com medo, vivendo em um constante estado de 

opressão. Uma modernização também opressora, pode-se dizer aqui, pois não há 

saída possível para os personagens, uma vez que se encerram no próprio 

passado opressor do Brasil, de destruição e exploração, criticado em grande 

medida por Penna. O sistema patriarcal em Fronteira acaba por falir; com a morte 

de Maria Santa, causada pela própria reclusão criada por Tia Emiliana, a figura 

patriarcal central perde sua fonte de poder – a dita santidade em formação da 

sobrinha. O espaço então aparece com fundamental importância por não ser, 

certamente, o ambiente ideal para a santidade, sendo justamente o seu contrário: 

um ambiente de reclusão, fechamento, opressão, afastamento, escuridão, em que 

os personagens não têm outra saída que não a morte e a loucura. Ainda, no 

romance, é a presença dos negros e índios que pode representar uma abertura 

de visão crítica por relação aos rumos da modernização do Brasil, e apresentar 

suas consequências, muitas vezes, de caráter devastador. É ao som das rezas 

das mucamas que se anuncia o adoecer de Maria Santa, e é em confronto com a 

memória do outro, com o passado dos índios, que o narrador compreende o 
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sistema de exploração da natureza por parte da mineração, e assimila que, 

portanto, as chagas do passado, tanto da cidade quanto do casarão em que vive, 

definitivamente não podem ser apagadas.  

 Em A hora e a vez de Augusto Matraga a falência do sistema patriarcal 

também se efetua. A violência, desde o início evidente, é realçada ao final, com a 

luta épica entre Augusto e Joãozinho Bem-Bem, que reconhecendo-se como 

iguais, travam uma batalha que serve como reafirmação de poder tanto de um 

quanto de outro. A violência, sendo intrínseca aos dois, faz com que se 

reconheçam como iguais desde um primeiro momento; e ainda, as mortes 

possuem autoria: Nhô Augusto e Joãozinho Bem-Bem. Desta forma, mesmo que 

haja a falência do patriarcalismo através da morte das maiores figuras de poder, 

até na morte se mantém uma relação de valor, poder, tanto que Augusto morre 

como 'Nhô Augusto', e não como 'Matraga'.  

 
 Perguntem quem é aí que algum dia já ouviu falar no nome 
de Nhô Augusto Esteves, das Pindaíbas. 

 Virgem Santa! Eu logo vi que só podia ser você, meu primo 
Nhô Augusto... (ROSA 1984: 386)  

 

A relação de Augusto com a religião e com o meio, diferentemente do visto 

em Fronteira, é uma relação de aceitação, e não de submissão. O espaço aqui 

também é de fundamental importância para que se possa perceber a abertura de 

Augusto que, relacionando-se com a natureza, passa a relacionar-se também 

com seus conflitos interiores. Mesmo que as relações se deem de formas bem 

diferentes entre os textos analisados, o espaço exterior aparece em ambas as 

obras como fonte capaz de alterar a percepção dos sentidos e as noções de 

poder dos personagens. Assim, tanto a reclusão presente em Fronteira quanto a 

aparente abertura em A hora e a vez de Augusto Matraga não deixam de levar a 

cabo um sistema de poder, hierarquia e exploração, capaz de apontar para um 

modelo de formação da sociedade brasileira, e, criticar, de forma mais explícita ou 

não, suas reais consequências.  
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Hafiz de Shiraz em três atos: tradução indireta em   
questão 

 

 

Daniel Martineschen 

 

Introdução 

 

 Este trabalho relata a experiência tradutória de um gazel do poeta persa 

Hafez, realizada no primeiro semestre de 2011 durante uma disciplina optativa de 

tradução de poesia no Curso de Letras da UFPR. Juntamente com considerações 

a respeito do poeta e da poesia persa, apresentamos três traduções de um 

mesmo gazel de Hafiz, cada uma com um foco temático diferente. Devido ao 

acesso precário ao original persa, fizemos a leitura dos poemas em traduções 

inglesas, francesas e alemãs; portanto, nossas traduções podem ser chamadas 

de indiretas. Discutimos brevemente também o status desse acesso indireto, que 

em geral é visto como menos próximo ou menos fiel ao original.  

 

Hafez 

 

 Khwāja Ńamsu d-Dīn Muḥammad Hāfez-e Ńīrāzī foi um poeta persa e 

místico sufi que viveu no século XII d.C. Ele é mais conhecido pelo seu 

pseudônimo, Hafez ou Hafis, que em persa significa ―aquele que sabe o Corão de 

cor‖. Uma das lendas sobre esse poeta conta que ele decorou o Corão aos 7 

anos de idade, apenas ouvindo a recitação de seu pai. A poesia de Hafiz é, 

portanto, permeada de várias formas pelo texto do Corão. Seu divã (persa para 

―coletânea de poemas‖) compreende centenas de gazéis que cantam os mais 

diversos temas inseridos no imaginário islâmico e sufi, com uma imagética densa  

e convoluta. 

 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

MARTINESCHEN  2012 
275 

O gazel 

 

 Uma das formas tradicionais da poesia persa, o gazel, é composto de 7 a 

14 versos, divididos obrigatoriamente em hemistíquios, sem determinação métrica 

por sílabas ou pés (esses conceitos não são tradicionais da poesia persa ou 

árabe) e caracterizados por um padrão rímico único, que é usado como critério de 

ordenação dos poemas no Divã. A rima aparece em ambos os hemistíquios do 

primeiro verso e depois ocorre somente no segundo hemistíquio de cada verso. 

Os versos de um gazel são em geral independentes um do outro, de forma que 

não necessariamente compõem um enredo ou uma história; cada um expressa 

uma unidade de sentido que, dentro da tradição poética sufi, é individual mas se 

conecta ao Universo, ao Criador e, através dele, se conecta e relaciona com 

outros versos que apontam para o Infinito. 

 A forma poética do gazel não é nova no Ocidente, é conhecida desde pelo 

menos o século XVIII e foi propagada na Europa principalmente pelo Romantismo 

alemão, marcadamente pela figura de Friedrich Rückert, um dos fundadores da 

orientalística alemã. A obra do próprio Rückert foi marcada pelo contato com o 

gazel, e sua obra mais famosa, os Kindertodtenlieder – poemas musicados por 

Gustav Mahler –, é marcada pela rima única e pela forma poética do gazel. 

 

Acesso aos poemas 

 

 Um dos primeiros problemas no acesso à poesia persa é a barreira da 

língua. O persa (ou farsi) é uma língua ainda bastante exótica para os brasileiros 

e sua escrita se vale do alfabeto árabe, devido à influência islâmica que recebeu 

ao longo dos séculos. No curto espaço de tempo da disciplina, não havia 

possibilidade para se investir em um aprendizado de persa nem de árabe, mesmo  

que instrumental. Optou-se, portanto, por abordar o divã de Hafiz em tradução. 

Tivemos acesso a algumas traduções para o inglês, para o alemão e para o 

francês. Cada tradução encarna opções diferentes para recriar os gazéis: umas 

convertem cada verso em dísticos, outras expandem-no em quadrinhas 
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―cantáveis‖, outras explodem cada verso em um parágrafo de prosa. Cada uma 

procurou apresentar as imagens e jogos poéticos de Hafiz com uma leitura 

própria, de maneira a prover (algum) acesso a esse poeta. 

 Neste ponto vale a pena uma reflexão sobre a qualidade do acesso aos 

poemas. Atualmente não se realizam mais traduções por via indireta, devido a 

melhores condições de comunicação e divulgação, da profusão de aparatos 

críticos e de dicionários. Como ressalta CARDOZO (2011), nota-se uma 

tendência emergente tanto no mercado editorial quanto na crítica de tradução que 

preconiza ou valoriza mais as traduções ditas diretas, ou seja, realizadas a partir 

da língua de origem da obra, e que tem incentivado retraduções de obras 

clássicas (o autor cita obras russas e alemãs) a partir do idioma de origem. Essa 

tendência, contudo, em vez de tão-somente desqualificar e excluir a tradução 

indireta como um meio espúrio ou defeituoso de acesso a uma obra original, 

reacende a discussão a respeito da ―pureza‖ da relação estabelecida por uma 

tradução direta. Direta ou indireta, toda tradução de uma obra é uma releitura, 

pois ―quando [a tradução] chega, não cria nada do zero, no vácuo; inscreve-se já 

nessa ampla rede de relações, numa rede instante e sempre em construção‖ 

(Idem). 

 Ao longo da leitura indireta dos gazéis de Hafiz, questionamos e refletimos 

o quanto essa ―saudade‖ pelo original seria desviante e até mesmo 

desnecessária, pois de qualquer maneira o acesso ao texto de Hafiz seria filtrado 

por algum grau de mediação: pelo conhecimento da língua persa como 

estrangeiro, pela distância espacial e temporal (Hafiz viveu no século XII da nossa 

era), pela distância cultural com relação à realidade brasileira contemporânea 

(Hafiz era um místico sufi inserido em uma cultura islâmica), enfim: mesmo com 

conhecimento da língua, da cultura e considerando as várias ordens de distância 

com relação ao texto e ao poeta, nossa leitura seria mediada e produziria uma 

tradução igualmente mediada. Mais do que isso, ela seria uma leitura dentre 
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milhares possíveis, e aí talvez resida a qualidade da tradução indireta como 

realizamos nessa disciplina. Cada uma das traduções consultadas apresentava 

os gazéis de Hafiz recriados segundo diferentes moldes e visões, colados à 

época da tradução e às concepções poéticas de cada tradutor. Cada uma delas 

lançava luz em aspectos diferentes dos gazéis, seja tornando-os musicais (como 

é o caso da tradução de von Hammer), seja apresentando-os mais longamente 

em prosa e com notas explicativas (como a tradução francesa de Nicolas). 

 Talvez possa-se dizer até que as traduções realizadas nessa disciplina a 

partir somente da leitura de traduções para outras línguas, sem cotejo com o 

original, não sejam indiretas da mesma maneira que seriam se fossem, por 

exemplo, realizadas somente a partir de uma das traduções inglesas. Pode-se 

dizer que esse acesso indireto ―multidirecional‖, através dos olhares de diversos 

tradutores e épocas, tenha permitido ao tradutor brasileiro um acesso mais rico e 

multifacetado, saturado de pontos de vista diferentes1, do que se fosse realizada 

uma tradução somente a partir de uma língua – mesmo do original persa. O 

acesso indireto a uma obra estrangeira, portanto, pode não ser necessariamente 

falho ou deficiente, mas – para além de ser a única opção quando se desconhece 

a língua de origem – inclusive muito produtivo por proporcionar ao tradutor 

contato com a recepção dessa obra em diversas culturas e momentos diferentes. 

A tradução resultante deve sua qualidade – ou a falta dela – à leitura que essas 

outras traduções realizam e à recepção que as mesmas fazem da obra 

estrangeira. 

 

Traduções 

 

 De posse de diversas traduções do divã de Hafiz, passamos ao trabalho de 

recriação do primeiro gazel em português, devido a restrições de tempo. Esse 

experimento de recriação resultou em três traduções diferentes, cada uma 

xplorando um aspecto dos que Hafiz possa ter incrustado nas palavras desse 

poema. Para este trabalho utilizamos principalmente as traduções de AVERY 

                                                           
1 Certamente o tradutor deve estar atento a possíveis leituras errôneas ou falhas de 
interpretação nas traduções que consulta, e também lê-las em sintonia com as tradições de 
recepção da obra nas respectivas culturas de chegada. 
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(2007: 18-19) para o inglês, de NICOLAS (1898: 3-5) para o francês e de VON 

HAMMER (1812: 1-2) e HOSSEINI-NASSAB et al (2007: X; 5-7) para o alemão. 

Orientamo-nos por três leituras para produzir as traduções: uma enfocando a 

temática do amor, outra realçando o papel central do vinho na tradição persa, e 

outra encerrando uma mensagem metafísica. O tamanho dos versos nas 

traduções é de 12, 8 e 5 sílabas respectivamente, num grau crescente de 

―criptografia‖ ou ―encapsulamento‖ da mensagem poética. As traduções estão 

emparelhadas a seguir, após uma descrição breve delas, para melhor cotejo. 

 

Primeira leitura: o Amor 

 

 Uma leitura possível é a da temática amorosa. Como Rûmî2, Hafiz entende 

―amor‖ como a expressão de um sentimento complexo e multifacetado. ―Amor‖ 

pode ser tanto o amor carnal, o amor platônico, o amor de amigo ou de mãe e pai, 

quanto o amor de Deus pelo Universo, o amor do poeta pelo Universo, por todas 

as coisas vivas e não-vivas. Enfim, é um amor irrestrito e grande, extenso e que 

abarca tudo o que existe. O verso é portanto longo e tem 12 sílabas, e adotamos 

o padrão monorrímico persa de maneira a transportar um elemento estrangeiro 

para o texto brasileiro. Procurei fazer com que o amor permeasse todo o poema, 

para que este soasse bem3, não sem uma dose de humor. 

 

Segunda leitura: o Vinho 

 

 Dizem os persas que foram eles que inventaram o vinho, bebida apreciada 

no mundo todo. O Sol é um elemento central na doutrina de Zoroastro, por ser o 

astro fornecedor de energia e vida a todos os seres. A uva seria a   

                                                           
2 Cf. LUCCHESI e TEIXEIRA (2007) para belíssimas traduções de rubaiyát (quadras) de 
Rûmî.  
3 Como disse Goethe no poema ―Elementos‖ do seu Divã: “Sobretudo seja o amor / tema de 
todo cantor. / Tem o poema um esplendor / se perpassa-lhe o amor.” (GOETHE, 2010: 17) 
[tradução minha] 
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conversão/tradução dessa energia em fruta. O Homem, em honra ao Sol, teria 

descoberto, com seu próprio intelecto e esforço, uma maneira de traduzir essa 

fruta em outro elemento tão admirável, através da fermentação de seu suco. A 

importância do vinho se reflete na língua: a palavra vinho em persa também 

significa alegria, é um cumprimento, significa também ―seja bem-vindo‖. O vinho 

está presente na vida do persa, e Hafiz, um místico sufi muçulmano, exorta o 

persa a trazer essa tradição de volta para o seu dia a dia. O taberneiro manda 

―manchar o tapete de vinho‖, no sentido de ―embeber a vida com alegria‖, ―trazer 

poesia para a vida‖, ―trazer um pouco de Pérsia para o Corão‖, ―trazer a Pérsia 

para a poesia‖. O vinho ruivo4 encharca, dessa forma, a segunda tradução. 

 

Terceira leitura: a Poesia 

 

 A terceira possibilidade de leitura que segui (que não esgota o poema, 

contudo) foi uma visada metapoética. Quando o taberneiro sugere que se manche 

o tapete com vinho, não diz só o literal: o tecido que constitui o tapete compara-se 

à tessitura da vida de cada um, um emaranhado de histórias e vozes que se 

concentram em um indivíduo. Se esse tecido é duro, seco, de fios emaranhados, 

a vida fica áspera, dura de viver. Colocar poesia nessa vida, encharcar esse 

emaranhado com um elixir inebriante para que ela se lasseie, amoleça, flexibilize-

se, é o conselho que dá o mestre taberneiro. Uma vida com mais poesia é mais 

alegre, é menos austera e permeável à sabedoria e ao amor. Por isso, manchar o 

tapete de vinho é violar a austeridade com alegria. Hafiz exorta o leitor a instilar 

na mensagem corânica, rígida na sua sobriedade, a alegria persa do vinho, 

tradução humana da uva, por sua vez uma criação do Sol. Do grego poiesis, 

poesia é criação, atribuição de significado. Colocar poesia na vida é, então, dar 

significado a ela e a partir dela. E disso entende bem o poeta, o criador, o 

produtor do vinho que traz alegria à vida. Tentamos traduzir essa densidade 

encharcadora da poesia na terceira versão, com versos pequenos como bagas de  

uva que tem de ser espremidas, filtradas e bem curtidas, para sua tradução em  

                                                           
4 Novamente Goethe, no mesmo poema: “Que as taças alto soem, brilhe o rubro vinho 
nelas;” (GOETHE, op. cit.)[tradução minha] 
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algo mais saboroso e degustável.  

 

Gazel I de Hafiz: Amor 

Traga o vinho para brindarmos, amigão, 

  ao amor, de início fácil, mas que não o é, não! 

Que cheiro de almíscar exalam os teus cachos, 

 sangrando, exangue, todo pobre coração. 

Junto ao meu amor fico muito, muito pouco, 

 pois o sino já chama à peregrinação. 

―Mancha o tapete de oração com vinho‖, diz 

 o mestre; seus pés já correram muito chão. 

A noite escura e a tempestade me arrebatam. 

 Quem, na praia calma, entende a minha aflição? 

Procurei sozinho meu caminho no amor; 

 virei chacota, piada para o povão. 

Hafiz! Se é Amor que buscas, assim que o achares 

 larga este mundo e liberta teu coração! 

 

Gazel I de Hafiz: Vinho 

Saki, traga e nos sirva o vinho, cantemos o seu esplendor. 

Dos cachos flui um tal perfume que exalta o peito, sedutor. 

A noite do ébrio é tão curta: mal bebe e já soa o clamor. 

O taberneiro me aconselha: ―Mancha teu tapete de vinho!‖ 

O sóbrio, calmo, nada sabe das tormentas tontas do amor. 

Fermentei meu próprio vinho, mas não tive um apreciador. 

Hafiz, eis o segredo da vida: beba! e vá, sem temor. 

Gazal I de Hafiz: Poesia 

Já bem bebe o poeta     o amor, sua meta. 

doce aroma encerra      essa flor, discreta. 

Breve instante dura       a noite, secreta. 

―Mais poesia na vida!‖   Sim, mestre profeta! 

Mas desta arte              só entende bem o esteta. 

Eu mesmo, sozinho,     errei minha meta. 

Paz encontrarás,           Hafiz, no Grão-Poeta. 
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Conclusão 

 

 Apresentamos os resultados da experiência de leitura do poeta persa Hafiz 

via tradução, devido ao acesso precário ao original em persa. A partir dessas 

leituras, propôs-se o trabalho de recriação de um gazel de Hafiz em português. 

Cada uma das leituras, em vez de obscurecer ou desviar o acesso ao original, 

fornecia uma visão diferente do mesmo poema, recriando ou elucidando aspectos 

diferentes e inserindo a obra nas respectivas tradições de recepção. O resultado 

da tradução indireta foram três versões diferentes do mesmo poema, todas 

devedoras das leituras realizadas pelas outras traduções. Como processo de 

interpretação e atribuição de significado, cada uma das traduções configura uma 

leitura que não esgota o poema em todo o seu potencial de significação, e 

pretende oferecer mais um acesso à obra de Hafiz. Como não há leitura que 

esgote um texto, não é possível concluir o trabalho de tradução desse poeta, 

somente dar continuidade à sua mensagem, como fez Johann Wolfgang von 

Goethe em seu West-östlicher Divan, homenagem lírica do poeta alemão ao 

poeta persa. Cada tradução de Hafiz existente, e toda que vier no futuro, dará um 

gosto a mais dessa bebida mágica, estimulando uma papila gustativa a mais de 

nosso paladar poético. 
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Latim ou não tão latim assim? Harry Potter: um estudo 

de caso 

 

 

Cíntia Follmann 

 

Desde o primeiro contato com a obra de J.K.Rowling, despertou em mim 

uma dúvida: será que há latim clássico na saga Harry Potter? O que meu ouvido 

leigo, na época, identificou como possivelmente latim, o é realmente? Após 

algumas aulas de latim e outras tantas de literatura e mesmo de lingüística, 

cheguei à conclusão de que era chegada à hora de iniciar uma empresa em 

busca da resposta às perguntas que tanto me sondavam sempre que a sagra 

entrava em voga.  

No primeiro livro da saga ―Harry Potter e a Pedra Filosofal‖, temos a 

ocorrência de quatro feitiços na versão portuguesa, sendo eles: (a) Alorromora, 

(b) Vingardium Leviosa, (c) Locomotor Mortis e (d) Petrificus Totalus. O primeiro 

feitiço (a) é uma criação da autora que juntou a palavra Havaiana Aloha 

(despedida), com a palavra latina Mora (obstáculo), ou seja, despedida de 

obstáculo. O feitiço (b) apresenta a palavra inglesa wing (asa) mais o adjetivo 

latino arduus (alto) na composição da primeira palavra e o adjetivo Levis (Leve, 

levitar) como base na segunda palavra do nome do feitiço. Do qual podemos 

tornar como possível tradução voe alto e levemente. Já o feitiço (c) é uma junção 

de várias raízes latinas: loco+motor (lugar+movimento, ou seja, deslocamento) e 

mortis (morto). Nesta expressão, as raízes aparecem declinadas, Motor está no 

nominativo singular passivo e mortis no genitivo, assim sendo temos em 

português, literalmente deslocamento do morto. O último feitiço presente no 

primeiro livro possui uma construção bastante singular. A primeira vista, tem-se a 

sensação de que se trata de uma perfeita expressão latina perfeitamente 

declinada, mas ao se fazer uma análise minuciosa, descobre-se que a autora 

acrescentou a palavra fícus que não faz sentido. Uma vez que a idéia é de tornar 
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totalmente pedra, assim Petri (de pedra), Totalus (total/inteiro). A introdução da 

partícula fícus explica-se pela sonoridade, pois petri totalus não soa tão mágico 

quanto petrificus totalus. Terminando o estudo do primeiro livro da saga, vê-se 

que há a presença de palavras ou radicais latinos em todos os feitiços, mas a 

autora também utiliza outras palavras de línguas ―modernas‖ para a construção 

dos significados dos feitiços. 

No segundo livro, temos um grande aumento na nominalização dos feitiços, 

de quatro ocorrências no livro um, passamos a nove ocorrências no livro dois. 

Interessante de constatar é que o primeiro feitiço Peskipiksi Pesternomi, não 

parece apresentar nenhuma correspondência com latim clássico. Levando-se em 

consideração seu uso, não encontramos em nenhum item de sua construção que 

remonte ao seu significado, talvez isso ocorra devido ao fato do feitiço não 

funcionar. Quando o professor Gilderoy Lockhart tenta usá-lo não acontece nada, 

por isso, especula-se que talvez Rowlling evidencie o não funcionamento do 

feitiço através de sua construção sem significado intrínseco. O quarto feitiço, 

Tarantallegra que deve ser uma derivação da palavra inglesa tarantella que 

designa uma dança italiana. Curiosamente esse feitiço faz com que o atingido 

perca o controle sobre suas pernas e não pare de dançar. As outras sete 

ocorrências são tipicamente latinas, temos Expelliarmus, por exemplo, que se 

constrói a partir do verbo Expello que em sua forma passiva é Expelli, unido ao 

nominativo Armus, assim sendo, seu significado é arma arremessada. O feitiço 

Rictusempra, formado pelo nominativo de quarta Rictus que refere-se a boca ou a 

injuria, mais o advérbio Semper, do qual veio nosso sempre, construindo 

significado um pouco distorcido do efeito do feitiço que causa um acesso de riso 

no oponente.Já nos feitiços, Finite Incantatem e Serpensortia temos dois 

nominativos de terceira conjugação, ligados a dois verbos que estão conjugados 

na primeira do singular, ou seja, Finite Incantatem que significa final do encanto 

(Finitus + incanto) com pequenas alterações de terminologia; e Serpensortia que 

significa escolher serpente (Serpens + sortior). Temos ainda os feitiços Aparecium 

e Lumos criados a partir dos verbos Appareo - tornar visível - e Luceo – emite luz 

- aos quais foi acrescido sufixos, mas sem se alterar seu significado. Já em  

Obliviate, a autora usou o advérbio Oliviate que significa esquecimento.  
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No terceiro livro temos dez feitiços nominalizados, dentre eles, temos o 

nominativo Férula (pedaço de madeira), que conjura uma tala; o nominativo 

Riddikulus (ridiculus – ridículo ou engraçado) usado para destruir através do riso; 

o adjetivo Impervius (intransponível); o adjetivo Fidelius (fiel) e no nominativo Nox 

(noite ou escuridão), que aparecem sem alteração morfológica e mantendo seu 

significado original latino. Nas outras ocorrências temos ainda palavras ou 

radicais latinos como nos pares, Mobilicorpus e Mobiliarbus, construídos pelo 

adjetivo Mobilis (que se move) mais radical no nominativo Corpus (corpo) e o 

sufixo arbus que não tem significado relacionado. No feitiço, Expecto Patronum 

temos a junção dos nominativos Expecto (ansiar, esperar) e Patronus (protetor), 

em que o segundo nominativo está levemente modificado. Feitiço este usado para 

conjurar um guardião de energia positiva. Assim como o feitiço Dissendium criado 

a partir do prefixo di (des) mais o genitivo Visentium (visitar, ir olhar), usado para 

abrir uma passagem secreta. 

O quarto livro apresenta vinte e seis feitiços na forma latina com 

pouquíssima ou nenhuma alteração. Temos os feitiços: Accio no nominativo 

(invocar, chamar, trazer para si), usado para invocar objetos variados; Sonorus, 

adjetivo nominativo (ressoante) usado para aumentar a intensidade da voz; 

Quietus no nominativo (Aquietar) usado para abaixar a intensidade da voz; 

Enervate no perfeito passivo plural (Enfraquecer); Reparo verbo na primeira 

pessoa do singular (concertar), usado para reparar objetos; Crucio primeira 

pessoa do singular (Torturar), usado para torturar seres vivos; Reducto dativo 

passivo (reduzir), usado para diminuir ou reduzir obstáculos; Avis no nominativo 

(ave), conjura pequenos pássaros; Diffindo primeira pessoa do singular (dividir), 

usado para desfazer feitiços em andamento; Relaxo primeira pessoa do singular 

(aliviar), usado para afrouxar; Já Estupore advém do nominativo Estupor 

(maravilhado), que deixa a pessoa estupefata; E Impedimenta do nominativo 

plural Impedimenta (bloquear), usado para bloquear o caminho. Os feitiços que 

apresentam pouca alteração são: Incendio advindo do nominativo Incendium 

(incendiar) usado para incendiar; Imperius que provém do nominativo Imperium 

(comando), que deixa um ser vivo a mercê de quem lança o feitiço; Reducio que  
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vem do verbo Reduco na forma de primeira pessoa do singular (reduzir), que faz 

o objeto se esmiuçar. Já os seguintes feitiços tem uma construção mais 

complexa: o feitiço Morsmordre criado a partir do nominativo Mors (morte) mais o 

verbo na forma de primeira pessoa do singular Mordeo (mordida, comer), usado 

para conjurar a marca negra; Estupefaça, criado pelos verbos Stupeo (espantar) e 

Facio (fazer), ambos na primeira pessoa do singular, feitio este usado para lançar 

o oponente para trás; O feitiço Furnunculus, advindo do nominativo Furnunculus 

(furúnculo) que faz o atingido ser acometido com muitos furúnculos; O feitiço 

Densaugeo criado a partir do nominativo Dens (dente) mais o verbo na primeira 

do singular Augeo (aumentar), usado para aumentar os dentes da pessoa 

atingida.  

O feitiço 1Avada Kedavra criado coma junção do prefixo A (longe) com o 

verbo na segunda pessoa do plural Vada (perigo oculto), mais o verbo Cedo (tirar, 

levar) na primeira do singular e por ultimo unido ao nominativo Aura (ar). Este 

feitiço é usado para matar instantaneamente o ser em que é lançado. O ultimo 

feitiço, Priori Incantatem é construído a partir do adjetivo na forma dativa Priori 

(primeiro) e do nominativo passivo Incantatus (encanto, feitiço), usado para 

mostrar um espectro dos últimos feitiços lançados pela varinha. 

O quinto livro apresenta apenas oito feitiços, dentre os quais Evanesco 

nominativo Evanesco (esquecer), usado para apagar. O feitiço Portus, do 

nominativo Portus (refugio), que cria uma chave de portal. O encantamento 

Flagrate forma vocativa de Flagrate (queimar) usado para marcar através do fogo. 

E Silencio, do dativo Silentio (silenciar). Feitiços estes que se apresentam quase 

que completamente na forma latina. Enquanto que Legimens construído pelo 

verbo Lego (ler) na forma passiva Legi, mais o nominativo Mens (mente), usado 

para ler a mente o oponente, e o feitiço Incarcerous, formado a partir da 

preposição In, mais o genitivo Carcerum (prender), usado para aprisionar, que 

são feitiços de construção mais complexa. 

Após o estudo da nominalização dos feitiços na saga, pode-se afirmar, com  

 

                                                           
1
 Somente a título de curiosidade outra possível tradução para este feitiço pode ser feita a partir do 

aramaico, em que  a palavra Avada significa desapareça e Kedavra que se traduz por deste 
mundo. 
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certeza, que J. K. Rowlling baseou-se imensamente no latim clássico para 

construir o vocabulário mágico da narrativa. É Interessante notar que a medida 

que a história se desenrola, aparecem mais feitiços latinos e melhor construídos 

(se assim pode se dizer), parece que a autora vai aos poucos fazendo escolhas 

mais conscientes e cuidadosas das palavras latinas que usará atentando ao seu 

significado clássico e usando-o na construção da narrativa. No entanto, não há 

como se afirmar o nível de conhecimento da língua latina possuído pela autora da 

história, pois ela não usa nenhuma regra gramatical latina aparentemente, não 

encontrei dados relevantes que demonstrem que as expressões foram declinadas 

de forma consciente. Após toda a análise realizada, pode-se concluir que autora 

fez uso consciente do vocabulário latino, mas seu uso leva muito mais em conta a 

sonoridade e o efeito das palavras empregadas. Enfim, Rowlling usou a língua 

latina como uma ferramenta estética para ajudar na ambientação e caracterização 

da narrativa, apoderando-se da aura mística que envolve a língua latina. 

 

Anexo 

 

Relação de feitiços com significado resumido agrupado por livro: 

 

Livro I – Harry Potter e a Pedra Filosofal 

Expressão Significado Página 

Alorromora Aloha+ mora (nom 1) 

Despedida +obstáculo 

140 

Vingardium Leviosa Wing (asas Ing)=arduus (adj alto) Leviosa 

– Levis, -e (adj 1ª +osa – leve, levitar 

150 

Locomotor Mortis Loco + motor + mortis 

Lugar+ movimento/deslocamento 

+morte/o 

191 

Petrificus Totalus Petri +Ficus + Totalus 

Pedra + fincar/fícus árvore + inteiro/total 

234 
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Livro II – Harry Potter e a Câmara Secreta 

Expressão Significado Página 

Peskipiksi Pesternomi Pestis (3) nominis 
Praga +nome 

92 

Expelliarmus Expelli  (3 ps)+ armus (nom 2) 
Tirar/ arremessar + arma 

164 

Rictusempra Rictus, rictus 4+ semper (adv) 
Ref Boca/injuriar + Sempre 

165 

Tarantallegra Tarantella (inglês) 165 

Finite Incantatem Finitus 3 nom+ incanto (1 ps) 
Fim/Final + encantamento/feitiço 

166 

Serpensortia Serpens (nom 3)+ sortior (4 1ps) 
Serpente + escolher/sortear 

167 

Aparecium Appareo (v2) + cium 
Aparecer/Tornar Visivel 

199 

Lumos Luceo (v 2) 
Brilha/emite luz 

230 

Obliviate Obliviate Adv 
Esquecimento 

256 

 

Livro III – Harry Potter e o Prisioneiro de Azcaban 

Expressão Significado Página 

Uediuosi Uis/vis (nom 3)+Usi (gen) utor 
Força + usar 

110 

Riddikulus Ridiculus (nom 2) 
Ridículo/ absurdo/engraçado 

113 

Impervius Impervius, a, um (adj 1) 
Intransponível/Bloqueada passagem 

147 

Dissendium Di+visentium (gen 3) 
Des+visitar/ir olhar 

161 

Mobiliarbus Mobilis (adj nom 3) 
Móvel/que se movimenta 

166 

Fidelius Fidelius(Adj 3 Nom)/fideli 
Confiável/fiel 

169 

Expecto Patronum Expecto (1ps nom)+ patronus (nom 2) 
Esperar/ ansiar + protetor 

194 

Nox Nox (nom 3) 
Noite/ escuridão 

272 

Ferula Férula (nom 1) 
Graveto/pedaço de madeira 

303 

Mobilicorpus Mobilis (adj nom 3)+  Corpus (nom 3) 
Móvel/que se move + corpo 

303 
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Livro IV – Harry Potter e o Cálice de Fogo 

Expressão Significado Página 

Incendio Incendium (nom 2) 
incendiar 

57 

Accio Accio (verbo 4) 
Invocar/chamar/trazer para si 

58 

Sonorus Sonorus (adj nom 1) 
Som alto/ ressoante 

85 

Quietus Quietus (3 nom) 
Aquietar/acalmar/neutralizar 

96 

Morsmordre Mors (nom 3)+mordeo (1ps) 
Morte +mordida/comer 

106 

Estupefaça Stupeo (1ps) +facio (1ps) 
Espantar/afugentar +fazer/construir 

107 

Enervate Enervate (nom 1 passiva) 
enfraquecer 

110 

Deletrius Deleo (1ps)+tertius (nom) 
Apagar/aniquiliar +3 vezes 

111 

Reparo Reparo (1 ps) 
Reparar/arrumar/concertar 

138 

Imperius Imperium (nom 2) 
Comando/imperio 

171 

Cruciatus Crucio (1ps) 
Torturar com cueldade 

172 

Engorgio Augeo, augere 
Engordar (engorge – inglesa) 

173 

Crucio Crucio (1ps) 
Torturar com cueldade 

173 

Reducio Reduco (1ps) 
reduzir 

173 

Avada Kedavra A+Vada (2ps)+ced (cedo 1ps)+aura (nom) 
Longe +perigo oculto+tirar/levar+ar 

173 

Furnunculus Furunculus (nom 2) 
Furúnculo  

239 

Densaugeo Dens (nom 3)/ +augeo (1ps) 
dente + aumentar 

239 

Orchideos Orchiteos (nom 3) 
Longo/alongado 

247 

Avis Avis (nom 3) 
Ave/pássaro 

248 

Estupore Estupor (nom 3) 
Estupefato/maravilhado 

261 

Diffindo Diffindo (1ps) 
Dividir/separar 

271 

Conjunctivitus Conjuncti (gen 2) Video  
Unido, perto, conjunto + ver/olhar 

322 
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Relaxo Relaxo (1ps) 
Aliviar/relaxar 

394 

Reducto Reducto (dat passivo verbo reduco) 
reduzir 

496 

Impedimenta Impedimenta (nom PL) 
Bloquear/impedir 

498 

Priori incantatem Priori (adj dat) + incantatus (nom pass) 
Primeiro + encantamento/feitiço 

524 

 

Livro V – Harry Potter e a Ordem da Fênix 

Expressão Significado Página 

Locomotor Loco + motor 
Lugar+ movimento/deslocamento 

48 

Evanesco Evanesço (nom) 
Esquecer/Olvidar 

70 

Reparo Reparo (nom) 
Reparar 

273 

Portus Portus (nom) 
Refugio/Esconderijo 

387 

Legimens Lego (legi – passiva)+ mens (nom) 
Ler + mente 

436 

Incarcerous In (prep) + carcerum (gen carcer) 
Pender / encarcerar 

611 

Flagrate Flagrate (voc)  
incendiar / queimar 

625 

Silencio Silentio (dat/Abla)                           
Silêncio 

641 
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Lolita: O Cabo De Guerra Entre Kubrick E Nabokov 
 

 

Cesar Felipe Pereira Carneiro 

 

 Lolita, mais uma ousada adaptação de Stanley Kubrick, inicia com uma 

cena que se pode denominar de diapasão da obra, ou seja, uma cena que ilustra 

o tom e/ou o mote central do filme. Diapasão é, portanto, algo análogo àquilo que 

no cinema clássico-narrativo hollywoodiano era conhecido por cena de ouro do 

filme, uma cena que contém, em si mesma, o resumo de toda a narrativa. Pois 

bem, o filme inicia com um delicado pé feminino sendo pintado por um pincelzinho 

de esmalte controlado por uma mão masculina. Trata-se da mão de Humbert 

Humbert, o professor-literato de meia-idade que, ao longo da obra se vê 

consumir, ora consciente, ora inconscientemente, por sua obsessão pela menina-

adolescente Dolores Haze. Chamo menina-adolescente, pois essa denominação 

talvez aponte de maneira certeira o primeiro (e quiçá maior) ponto de discórdia 

entre os dois grandes artistas: Nabokov e Kubrick. O fato é que a personagem-

título, no romance, é apresentada como uma menina de 12 anos, 12 anos e meio, 

algo que pode explicar a dificuldade do autor russo em publicar o livro, enquanto 

que o filme acrescenta dois anos (ou pouco mais) à protagonista, sendo que Sue 

Lyon, a atriz que lhe corporificou completa 15 anos ainda durante as filmagens. 

Tal concessão/modificação efetuada por Kubrick foi necessária para que os 

censores pudessem aprovar as filmagens de Lolita. Nabokov, que vira nessa 

alteração uma verdadeira traição, curiosamente aprovou a escolha da atriz, 

dizendo que ela ―encarnava uma espécie de Annabel‖ – Annabel é a primeira 

ninfeta pela qual Humbert se apaixona no romance e que sequer é citada no 

filme. Nabokov acrescenta: ―Ela é a tal‖ (CORLISS 1998: 36-37). 

 A fim de exemplificar a dicção do narrador Humbert, para que se tenha 

ideia do sentido de sua ninfolepsia, como é chamada a ―febre‖ pela qual ele 

passa, transcrevo em seguida o capítulo inicial da primeira parte do romance: 
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Lolita, luz de minha vida, labareda em minha carne. Minha alma, 
minha lama. Lo-li-ta: a ponta da língua descendo em três saltos 
pelo céu da boca para tropeçar de leve, no terceiro, contra os 
dentes. Lo. Li. Ta. 
Pela manhã ela era Lô, não mais que Lô, com seu metro e 
quarenta e sete de altura e calçando uma única meia soquete. Era 
Lola ao vestir os jeans desbotados. Era Dolly na escola. Era 
Dolores sobre a linha pontilhada. Mas em meus braços sempre foi 
Lolita. 
Será que teve uma precursora? Sim, de fato teve. Na verdade, 
talvez jamais teria existido uma Lolita se, em certo verão, eu não 
houvesse amado uma menina primordial. Num principado à beira-
mar. Quando foi isso? Cerca de tantos anos antes de Lolita haver 
nascido quantos eu tinha naquele verão. Ninguém melhor do que 
um assassino para exibir um estilo floreado. 
Senhoras e senhores membros do júri, o item número um da 
acusação é aquilo que invejavam os serafins – os desinformados 
e simplórios serafins de nobres asas. Vejam este emaranhado de 
espinhos (NABOKOV 2003: 11). 

 

 Podemos perceber aí que Humbert narra em primeira pessoa e pergunta: 

―Será que teve uma precursora? Sim, de fato teve. Na verdade, talvez jamais teria 

existido uma Lolita se, em certo verão, eu não houvesse amado uma menina 

primordial. Num principado à beira-mar‖. (ibidem). Trata-se de Annabel. 

 E mais a frente, prossegue: ―Senhoras e senhores membros do júri, o item 

número um da acusação é aquilo que invejavam os serafins‖ (ibidem). Humbert 

faz isso, pois a narrativa trata, de fato, de uma confissão, uma narrativa escrita 

em cárcere, como aponta o falso prefácio assinado por um tal John Ray, Jr, 

pseudo-doutor em filosofia. Prefácio datado de 5 de agosto de 1955, Widworth, 

Massachusetts. O prefácio que nos ―apresenta‖ o livro começa dizendo: ―Lolita, ou 

A confissão de um viúvo de cor branca: era esse o duplo título das estranhas 

páginas recebidas pelo autor da presente nota‖. (NABOKOV 2003: 5). Portanto, 

trata-se de uma confissão por parte de Humbert. 

 Richard Corliss, crítico de cinema, indica em um ensaio que Humbert é o 

alter-ego de Nabokov. Para o crítico, Nabokov era Humbert, ―um europeu 

educado, dono de vasta experiência, chegado à América; e Kubrick era Lolita, 

uma criatura ainda no processo de vir a ser‖ (CORLISS 1998: 16), cineasta 

aspirante a mestre. Vendo em retrospectiva, podemos atribuir a Kubrick esse 

título, o de mestre, embora à época de realização de Lolita, o ―diretor de classe  
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mundial mais intimamente associado a adaptações cinematográficas de 

romances‖ (CORLISS 1998: 13), como alguns críticos costumam se referir a ele, 

ainda estava, por assim dizer, tateando, procurando mostrar serviço. Kubrick 

disse anos mais tarde, em 1987, a uma publicação alemã: ―Se tivesse sido escrito 

por um autor menor (...) poderia ter sido um filme melhor‖. (ibidem). Aliás, nesse 

ponto, a ideia de que bons livros raramente dão bons filmes, há uma interessante 

anedota envolvendo Orson Welles, outro diretor de marca maior. Certa feita, ele 

disse que iria adaptar o primeiro livro que retirasse de uma prateleira. Acabou 

dando sorte: puxou o volume de A dama de Shanghai, livrinho um tanto fraco, e 

fez um bom filme. Mas, por outro lado, Welles também adaptou Otelo, 

considerada por muitos a obra mais bem realizada de Shakespeare, e também 

fez um filme brilhante. Fato é que há poucos Welles e Kubricks por aí. 

 Corliss sustenta que Kubrick dirigiu Lolita no momento errado, ao contrário 

de Nabokov, que o teria escrito no momento certo. O crítico chega a afirmar que 

uma análise de qualquer outra adaptação de Kubrick, desde O grande golpe (3.º 

filme do diretor, o 1.º ―não-original‖, proveniente de obra anterior), até Nascido 

para matar (filme de 1987) – o crítico não cita em seu estudo o derradeiro De 

olhos bem fechados, de 1999, também adaptação, porque o estudo é de 1994), o 

crítico chega a afirmar que qualquer análise de qualquer outra adaptação 

realizada por Kubrick poria o autor da obra literária num papel de coadjuvante do 

diretor. Mas com Lolita isso não ocorre; com Lolita é/foi diferente: Lolita seria 

―uma refulgente obra-prima literária convertida numa simpática peça de 

aprendiz‖. (CORLISS 1998: 16). A meu ver, o crítico vai longe demais: Kubrick, 

embora ainda jovem, pouco mais de trinta anos na época em que realiza Lolita, 

vinha construindo uma carreira bastante sólida. Tinha feito Medo e desejo (1953), 

A morte passou por perto (1955), O grande golpe (1956), Glória feita de sangue 

(1957) e Spartacus (1960). Ainda, em 1961, mesmo ano em que Lolita foi rodado, 

Kubrick havia sido despedido por Marlon Brando de uma produção chamada A 

face oculta, que acabou sendo dirigida pelo próprio Brando e foi um fiasco. Os 

dois primeiros filmes são produções independentes, as quais Kubrick dirigiu, mas 

nada teve a ver com os roteiros, e os três seguintes foram financiados por 

grandes estúdios. Vendo em retrospectiva, novamente, verifica-se que dos 13  
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filmes dirigidos pelo cineasta ele não colaborou no roteiro apenas em três deles 

(os dois primeiros, como apontado, e Spartacus, filme sobre o qual teve, aliás, o 

menor controle dentre todos). Ele era, portanto, bastante controlador, 

perfeccionista e autor, no sentido mais individualizante do termo. Todos os filmes 

feitos/financiados por grandes estúdios tiveram Kubrick e Harris (seu produtor 

mais leal) como aqueles que davam as cartas. Pois bem, é óbvio que Kubrick leria 

Lolita como bem entendesse, o que, inevitavelmente, perturbaria o refinadíssimo 

e igualmente perfeccionista Vladimir Nabokov. E incomodou. 

 Nabokov escreveu um poema, um tanto longo, sobre sua Lolita e, mais 

especificamente, sobre a Lolita de Kubrick. O tom é de ressentimento, culpa, 

descontentamento. O poema tem 99 versos, não vou transcrevê-lo na íntegra, 

mas gostaria de destacar uma passagem. Os versos 50 a 60 vão assim: 

 

Mas nunca V. Nabokov, mercenário do cinema. 
Oh, uma vez escrevi roteiros 
Na pseudo-Rússia da Berlim de Weimar. 
E mais de uma vez minha magra figura pôde 
Espreitar do meio de uma multidão de extras: 
O autor larval oculto num traje típico, 
Como fazia Hitchcock, ou Vivian Darkbloom. 
Alguns anos depois, quase voei 
Até Hollywood para trabalhar com Milestone. 
Mas quando minha câmera parou, me retirei 
Para ver aonde me levaria minha verdadeira musa. 
(CORLISS 1998: 10-11). 

 

 O próprio Nabokov comenta: ―Por natureza não sou dramaturgo‖ 

(CORLISS 1998: 69), escreveu Nabokov na introdução de seu roteiro publicado 

de Lolita. O caso é que Nabokov, após se recusar por um ano a escrever um 

roteiro para a dupla Kubrick/Harris, acabou por aceitar. Disse Nabokov: ―Não sou 

nem mesmo um roteirista mercenário; mas se tivesse dado tanto de mim ao palco 

ou à tela como dei de mim à literatura teria impregnado a obra toda da vontade e 

da arte de um só indivíduo‖ (ibidem). 

 Nabokov era tão casca dura quanto Kubrick. A pobre Lolita ficou entre os 

dois. Não posso me furtar a escrever aqui um capítulo do estudo de Richard 

Corliss, que venho citando. Trata-se de um trecho que relata a relação de 
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Nabokov com o filme feito sobre sua Lolita e, também, o envolvimento do escritor 

em um primeiro roteiro. Abrem-se aspas para Nabokov-Corliss: 

 

 

‗Em 1959 fui convidado a ir para Hollywood por Harris e Kubrick‘, 
disse Nabokov aos repórteres a bordo do Queen Elizabeth em 
1962, a caminho de Nova York para a estréia do filme, ‗mas após 
várias consultas decidi não ir. Um ano depois, em Lugano, recebi 
um telegrama deles instando-me a reconsiderar minha decisão. 
Enquanto isso uma espécie de roteiro havia de um modo ou de 
outro tomado forma em minha imaginação, de sorte que na 
realidade fiquei feliz por eles terem repetido a oferta. Viajei mais 
uma vez para Hollywood, e lá, debaixo dos jacarandás, trabalhei 
seis meses na coisa. Transformar um romance nosso num roteiro 
cinematográfico é como fazer uma série de croquis de um quadro 
que já está há muito tempo acabado e emoldurado. Escrevi novas 
cenas e diálogos no esforço de preservar uma Lolita que fosse 
aceitável por mim. Sabia que se não escrevesse o roteiro alguém 
mais o faria, e também sabia que na melhor das hipóteses o 
produto final em tais casos resulta menos numa mistura do que 
numa colisão de interpretações.‘ (Grifo meu). 
O que é a expressão mais adequada para descrever as diversas 
reações de Nabokov ao filme. Ele viu Lolita e, a julgar por uma 
carta de Véra Nabokov [sua mulher] à sua prima, um mês depois, 
gostou: ‗Vladimir andava preocupado com o filme mas já depois 
da estréia... sentiu-se perfeitamente tranqüilo. O filme poderia ter 
sido um pouco diferente se ele mesmo o tivesse feito mas sem 
dúvida era excelente e não continha coisa alguma que ele 
pudesse considerar ofensiva, falsa ou de mau gosto. Ele... até 
admitiu que alguns pontos divergentes em relação ao seu roteiro 
eram bons achados.‘ 
Entretanto em sua introdução ao roteiro, Nabokov diz que uma 
projeção lhe revelou ‗que apenas farrapos do meu roteiro tinham 
sido usados. ... Em sua maioria, as cenas não eram realmente 
melhores do que as que eu tinha escrito com todo o cuidado para 
Kubrick, e lamentei intensamente o desperdício do meu tempo, 
mesmo admirando a paciência de Kubrick em suportar por seis 
meses a evolução e imposição de um produto inútil.‘ 
(...) O curioso é que Kubrick enxugou o roteiro de Nabokov, 
convertendo-o numa história bem-feita. O romancista escreveu um 
filme esfuziantemente cinematográfico, que só podia existir no 
papel (CORLISS 1998: 83-86).   
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O cabo de guerra 

 

 A diferença entre as idades da Lolita de Nabokov (doze anos e meio) e a 

de Kubrick (quatorze anos e meio), como apontado no início deste trabalho, 

denota uma mudança decisiva do romance para o filme. O livro fala de abuso 

de menor; o filme fala das artimanhas que uma adolescente podia ter aprendido 

naqueles dois anos e meio: uma espécie de consciência do seu poder sobre os 

homens. Humbert passa, do livro para o filme, de dominador a dominado. Sobre a 

―ninfolepsia‖, Humbert se pronuncia, no romance: 

 

Entre os limites de idade de nove e catorze anos, virgens há que 
revelam a certos viajantes enfeitiçados, bastante mais velhos do 
que elas, sua verdadeira natureza – que não é humana, mas 
nínfica (isto é, diabólica). A essas criaturas singulares proponho 
dar o nome de ‗ninfetas‘ (NABOKOV 2003: 18. Grifo meu). 

 

 Criaturas singulares: portanto, sobre as quais recai o olhar 

desejoso/desejante desses sujeitos mais velhos. Exemplificador desse ponto de 

vista é a cena em que a baba de Humbert escorre por trás do livro que o esconde, 

ao observar com lascívia as garotinhas diante de si: 

 

Que maravilhosas aventuras eu fantasiava, sentado no duro 
banco de alguma pracinha, enquanto fingia estar imerso na leitura 
de um trêmulo livro. As ninfetas brincavam despreocupadas em 
torno do plácido intelectual, como se ele fosse uma estátua bem 
conhecida ou mera extensão da sombra rendada de alguma 
árvore. Certa vez um espécimen de irretocável beleza, vestindo 
uma túnica axadrezada, plantou com estrépito seu pé fortemente 
armado sobre o banco e, quase roçando em mim, esticou os 
braços nus e esguios para apertar a correia do patim de rodas; e 
eu me dissolvi ao sol, o livro servindo como folha de parreira, 
quando aqueles cachos castanho-claros caíram sobre o joelho 
esfolado, e a sombra de que eu era parte palpitou e se derreteu 
sobre sua radiosa perna, bem juntinho a meu rosto camaleônico 
(NABOKOV 2003: 22). 

 

 No livro, Humbert é o escravo apaixonado das ninfetas. Vale-se da 

proximidade delas para acariciá-las apenas em imaginação; o incêndio que lavra 

em suas calças nunca se estende às saias pragueadas que as vestem.  
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Corrompe-as indiretamente, da parte de trás do espelho opaco de sua 

astúcia galante. Já no filme, não esqueçamos, Lolita seduz Humbert, trêmulo e 

cego de amor. A primeira aparição de Sue Lyon, no jardim de sua casa, usando 

um biquíni florido, um gigante chapéu de palha e óculos escuros, a boca em uma 

expressão parada, transpira sedução. Lyon, nesse jardim, não era uma coisa 

―potencial‖; ela já tinha chegado lá. Tinha o equilíbrio de uma moça consciente do 

próprio corpo e do poder que dele provém. Ao contrário da Lolita do romance, da 

Lolita de Nabokov, não havia nada que um ninfolepto pudesse ensinar a ela. Ela 

já estava pronta. E isso Nabokov não podia suportar. Kubrick (e Harris) tinham 

boas razões para fazer de Lolita uma Lola. A maior delas é que assim o filme 

seria liberado. Além disso, o amor de Humbert por ela seria uma obsessão, mas 

não uma perversão. A plateia poderia compartilhar a admiração dele por ela, o 

que o humanizaria, ao invés de suscitar a aversão pelo Humbert literário. 

 Divergências, puxões de ambos os lados de uma corda sempre esticada, 

pode-se dizer que Lolita é, para Nabokov, um ponto de chegada, sua obra-prima, 

uma apoteose dos temas que o ocuparam durante toda a vida. Para Kubrick, foi 

um poste indicador do destino que ele ainda iria conquistar.     
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O que sobra, afinal? – Uma análise do poema Ouro Preto, 

de Carlito Azevedo 

 

 

Arthur Victor Ferreira Tertuliano 

 
OURO PRETO 

 
Anjo não, Anjo: 

como se um sopro 
lhe sobre as asas 
batesse e quase 

 
voasse e, caso 
voasse, sendo 
leveza menos 
que exatidão. 

 
Anjo de igreja 
ao ar aberto 

(a nave: a nuvem?) 
 

sabeis a pedra- 
sabão, melhor, 

a bolha-de-. 
 

Sobre os aspectos formais 

 

O poema em análise – publicado no segundo livro de Carlito AZEVEDO 

(1993: 31), As banhistas –, por ser composto de 14 versos, pode ser considerado 

um soneto. Sua divisão em 4 estrofes – 2 quartetos (ou quadras) e 2 tercetos – se 

identifica com a do soneto italiano, amplamente utilizada por Francesco Petrarca 

e Dante Alighieri. Os versos são regularmente metrificados (após a escansão, 

verifica-se 4 sílabas poéticas; tetrassílabos, portanto), porém parecem não 

objetivar a rima, o que permite denominá-los versos brancos – que se diferenciam 

dos versos livres por possuírem uma metrificação regular. 

Há uma série de figuras de linguagem presentes no soneto. Apreende-se, 

entre os versos 2 e 6, uma aliteração em ―s‖: ―como se um sopro/lhe sobre as 

asas/batesse e quase//voasse e, caso/voasse, sendo‖. Entre os versos citados, 

juntamente com os dois seguintes, há uma série de encadeamentos 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

TERTULIANO 2012 
300 

(enjambements): se os que há entre os versos 2-3 e 3-4 são pouco perceptíveis 

em virtude do hipérbato (―como se um sopro/lhe sobre as asas/batesse‖ em vez 

de, por exemplo, ―como se um sopro lhe batesse sobre as asas‖), o artifício se 

torna mais claro entre os versos 4-5, 5-6, 6-7 e 7-8 – respectivamente, 

―quase/voasse‖, ―caso/voasse‖, ―sendo/leveza‖ e ―menos/que‖. Outro 

enjambement, ainda mais explícito, há entre os versos 12-13: o substantivo 

composto ―pedra-sabão‖ é separado entre os versos. 

A presença de ―voasse‖ nos dois primeiros versos do segundo quarteto 

constitui um caso de anáfora. Há algo semelhante nos dois primeiros versos do 

segundo terceto, com ―Sabeis‖ e ―Sabão‖ – uma paronomásia, uma vez que as 

palavras possuem significados diferentes e só parte delas foi repetida. Há 

semelhança de sons (aliterações e assonâncias) também no verso 11: a mudança 

das vogais e o ―m‖ presente no final do verso ―(a nave: a nuvem?)‖ são alterações 

mínimas de sonoridade. No verso 10, também se percebe uma assonância em ―a‖ 

(―ao ar aberto‖). E, no último verso, há uma elipse explicitada por ele ser 

terminado em hífen e ponto final: a figura de linguagem em ―A bolha-de-.‖ talvez 

pudesse ser considerada um zeugma, haja vista a presença do termo que 

completa o sentido da elipse – sabão – em outro momento do texto (verso 13). 

 

Sobre Ouro Preto 

 

O título do poema remete à cidade histórica situada no estado de Minas 

Gerais por estar escrito como nome próprio (ou seja, com as duas iniciais 

maiúsculas), não como mero substantivo acompanhado de adjetivo – ―Ouro 

preto‖. Tombada pelo patrimônio histórico, Ouro Preto recebe muitos turistas – 

seja por sua riqueza arquitetônica e artística, seja pelo seu peculiar carnaval de 

rua. Não é a primeira vez que ela transparece em versos; outros poetas 

brasileiros já a homenagearam em seus versos. Olavo Bilac (Vila Rica), Manuel 

Bandeira (Ouro Preto) e Vinícius de Moraes (Soneto de Maio) são alguns dos que 

também escreveram sonetos sobre a cidade. 

Grande parte do interesse artístico e histórico por Ouro Preto está 

depositada nas suas igrejas antigas: arquitetura, pintura e escultura são as mais 
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patentes. Nesta última categoria, além das diversas representações de santos, há 

também muitas estátuas de anjos, o que nos dá uma premissa interpretativa. 

O primeiro verso (―Anjo não, Anjo:‖) aparenta, num primeiro momento, ser 

um tanto paradoxal. Sua estrutura assemelha-se às das argumentações que 

partem da negativa de algo para então passarem à afirmativa, seja diferenciando 

objetos mais díspares (―arroz não, carne‖), seja corrigindo nuances (―arroz não, 

arroz integral‖). Esperar-se-ia, portanto, que após a vírgula viesse um termo 

distinto do anterior, o que não ocorre. As diferenças estariam no uso da fonte 

tipográfica em itálico e na manutenção da inicial maiúscula, desnecessária, a 

princípio, por a palavra não estar no início de uma frase. O destaque de tais 

diferenças, portanto, parece apontar para uma das interpretações do poema. 

O ―Anjo‖ pode ter sido grafado dessa forma para se diferenciar do anjo que, 

segundo o Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa, constituiria, ―no 

cristianismo, no judaísmo e no islamismo, ser puramente espiritual, servidor de 

Deus e mensageiro entre Ele e os homens‖ e, ao mesmo tempo, aproximá-lo do 

significado obtido por derivação por metonímia: de ―personificação (em escultura, 

pintura etc.) desse ser‖. Se essa interpretação já é possível pelo realce na grafia 

do termo – que determinaria a qual ―anjo‖ o poeta se refere, movendo-o de um 

sentido lato para um mais estrito –, ela pode ser verificada por quem já teve a 

oportunidade de visitar uma exposição artística: ainda que, acreditamos, não haja 

propriamente uma regra para as informações grafadas nas placas que 

acompanham as obras, pode-se perceber que transcrição de seus títulos costuma 

apresentar inicial em caixa alta e, muitas vezes, estar em itálico. 

 

Sobre o movimento dos anjos 

 

Tony KUSHNER (2003: 279), dramaturgo estadunidense, mais conhecido 

pela peça Angels in America, pôs as seguintes palavras na boca de Prior Walter, 

um dos personagens principais dela – que aponta para uma estátua de anjo num 

parque:  

This angel, she is my favorite angel. I like them best when they‘re 
statuary. They commemorate death, but they suggest a world 
without dying. They‘re made of the heaviest things on earth, stone 
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and iron, they weigh tons but they‘re winged. They‘re engines and 
instruments of flight.1 

 

Reflexão semelhante sobre a ambivalência do anjo escultórico se encontra 

no soneto em análise. Ainda que o anjo em questão seja feito de pedra e não 

possa voar, tal possibilidade não é descartada de todo. Gradativamente, ela vai 

ganhando força: se, num primeiro momento, demonstra-se que é ―como se‖ o 

vento passasse pelas asas, a seguir é ―como se [...] quase/voasse‖ até, 

finalmente, o acontecimento adquirir uma concretude maior com a expressão 

―caso/voasse‖, uma hipótese plausível. 

A aliteração em ―s‖, apontada anteriormente, sibila, assovia e sussurra. A 

repetição do som aproxima-se do que seria o barulho do vento que estaria de 

passagem pelas asas. Porém, não apenas: partindo do princípio da interpretação 

que afirma uma ambivalência em tais versos, a aliteração apontaria uma sutil 

ambiguidade: estaria o ar apenas se locomovendo pelo entorno da estátua ou as 

asas estariam realmente a bater, provocando a locomoção? Tal dúvida ganha 

força em conjunto com a anáfora do verbo ―voasse‖, que também participa da 

aliteração. A repetição de sons, em conjunto com os encadeamentos e a 

gradação apontados acima, dá aos versos que compõem os quartetos um ritmo 

de crescendo. 

Tanto é notável o crescendo, que os dois últimos versos do segundo 

quarteto sugerem o auge dessa ambivalência. Em ―leveza menos/que exatidão.‖, 

a ausência de pontuação intermediária, conjugada à aparente inversão entre os 

termos dos versos, direciona o leitor a duas interpretações. Enquanto alguns lerão 

―leveza, menos que exatidão‖ – o que leva à conotação de que o anjo seria mais 

etéreo e voasse propriamente, tal como a observação maravilhada da citação do 

personagem de Kushner –, outros lerão ―menos leveza que exatidão‖ – ou seja, 

uma súbita volta à realidade, em que é ressaltado o caráter de exatidão, 

necessário ao escultor, para que sua obra provoque a ilusão de não obedecer às 

leis da gravidade. 

                                                           
1
 “Este é meu anjo favorito. Eu os prefiro quando na forma de estátuas. Eles celebram a morte, 

mas sugerem um mundo em que não há morte. São feitos das coisas mais pesadas da terra, 
pedra e ferro, pesam toneladas, mas possuem asas. Elas são mecanismos e instrumentos para 
voo.‖ (tradução livre) 
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A alusão à exatidão escultórica se reflete também na observação da 

própria forma do poema em questão. O uso da forma do soneto – considerada ―a 

forma perfeita‖ por muitos poetas – e o caráter longilíneo da composição em 

tetrassílabos (característico das esculturas de forma humana), ambos servindo ao 

propósito da leveza do poema, parecem fazer um interessante paralelo entre a 

arte da escultura e a arte poética, entre o que foi esculpido e descrito no poema e 

o poema em si. 

 

Sobre a nave, a nuvem 

 

Se os quartetos parecem se deter sobre a ambivalência que destacamos, o 

primeiro terceto de Ouro Preto aborda a localização do que se interpretou como 

uma estátua de anjo.  

Não é a toa que um ―sopro‖, o vento, bate em suas asas: conquanto seja 

um ―Anjo de igreja‖, ele está ―ao ar aberto‖, ao ar livre. No verso 11, o termo 

―nave‖ não aparece em seu significado mais usado contemporaneamente (de 

nave – embarcação, nau – espacial), mas em outro, de caráter arquitetônico: 

―espaço central, geralmente comprido e estreito, que atravessa a igreja do pórtico 

até o altar; corpo da igreja‖, segundo o Houaiss. Em vez de localizada neste 

espaço e protegida pela abóbada – ou teto, simplesmente – de um templo, um 

céu não pictórico e nuvens reais encimam a obra. 

A assonância em ―a‖ no verso 10 (―ao ar aberto‖) contribui para a sensação 

de abertura e amplidão do ar livre, enquanto as assonâncias e aliterações unidas 

no verso 11, ―(a nave: a nuvem?)‖, marcam o ritmo da contraposição entre interior 

(―nave‖) e exterior (―nuvem‖) – tal paradoxo aparece não sem um vestígio de 

ironia, ressaltado pelo sinal de interrogação: seria a ―nuvem‖ passível de ser 

denominada ―nave‖? 

 

Sobre uma interpretação ambivalente 

 

Uma das características comuns aos poemas que seguem a forma do 

soneto seria a ―chave de ouro‖. Se o Houaiss aponta que ela consistiria no ―(1) 
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fecho de belo efeito num poema; (1.1) o último verso de um soneto‖, MACHADO 

DE ASSIS (2009: 130), por intermédio do narrador Bento Santiago (no capítulo LV 

de Dom Casmurro), a sintetiza como ―um desses versos capitais no sentido e na 

forma.‖ A chave de ouro abriria ao leitor o sentido do poema; abriria seus olhos 

para os versos que lera anteriormente. 

―A bolha-de-.‖: assim termina Ouro Preto. Depois dos versos 12 e 13 

(―Sabeis, a pedra-/Sabão, melhor,‖) – que apresentam o termo (―sabão‖) que 

completa o verso final, o que especificaria a elipse como um zeugma –, a chave 

de ouro permite uma gama de interpretações que podem coadunar, contrariar ou 

ter poucos vínculos com a análise feita até então. Tentemos, pois, apresentar 

algumas delas. 

A presença da ―pedra-sabão‖ e da ―bolha-de-sabão‖, pode ser interpretada 

como uma conclusão à ideia que consideramos predominante nos quartetos: a 

ambivalência entre peso e leveza, entre exatidão e aquilo que chamaremos de 

etereidade. A junção de características opostas numa mesma escultura é 

retomada com a rigidez, dureza e gravidade das pedras conjugada com a 

delicadeza e efemeridade da bolha de sabão. Essa é uma possibilidade de 

interpretação que coaduna com o que notamos anteriormente. 

 

Sobre uma interpretação metalinguística 

 

No mundo contemporâneo, o prefixo ―meta‖ já não é considerado incomum. 

Há a metalinguagem, a metaliteratura, a metaficção, a metateatralidade... Nem 

sempre explícita, a metalinguagem – o debruçar-se sobre o fazer literário –, pode 

ser perceptível por meio da interpretação. 

―Trouxeste a chave?‖ é a pergunta feita ao poeta em Procura da poesia, de 

Carlos Drummond de ANDRADE (2012: 12). A dificuldade de tornar as coisas em  

linguagem, o real em literário, é uma das grandes questões abordadas pela 

metalinguagem: se a máxima é verdadeira e ―uma imagem vale mais do que mil 

palavras‖, como transpor um objeto – mais especificamente, uma obra de arte 

esculpida em pedra – para a literatura? Como comunicar uma ideia fidedigna de 

algo multifacetado? 
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A ―bolha-de-‖ poderia ser uma referência à literatura como a película furta-

cor que reflete o objeto real, mas não o abrange em sua totalidade – mesmo que 

em prosa de caráter naturalista/realista –, por ser fruto de um ponto de vista e de 

suas respectivas limitações (representadas, metaforicamente, na efemeridade 

característica da bolha de sabão). 

Logicamente, a questão do verso final também poderia ser interpretada 

meramente como um efeito visual/formal que remete à estrutura da bolha de 

sabão (que a constitui e a é, simultaneamente), que, num momento, existe e, no 

seguinte, não mais.  

Verificamos, em ambos os modos de interpretar, um distanciamento da 

análise que se processava anteriormente. Passemos a uma interpretação que, 

ainda que apresente ligação com nossos insights anteriores, parece contrariá-los. 

 

Sobre o que sobra afinal 

 

A associação de palavras-chave tais como ―pedra-sabão‖ e ―Ouro Preto‖ à 

interpretação do ―anjo‖ do soneto como uma escultura, pareceu-nos uma equação 

cujo resultado consistia em mais uma palavra-chave, um nome próprio: 

Aleijadinho, figura constante nos livros de História que abordam o Brasil Colonial. 

Escultor, arquiteto e entalhador, Aleijadinho assim ficou conhecido pela 

doença degenerativa, de natureza desconhecida, que lhe comprometeu o uso das 

mãos em seu labor artístico e levou-o a utilizar expedientes diversos para 

continuar o seu trabalho. Nasceu e morreu em Ouro Preto e muitas de suas obras 

mais conhecidas – entre elas, o conjunto de esculturas conhecido como ―Os Doze 

Profetas‖, localizado na cidade mineira de Congonhas – foram esculpidas em 

pedra-sabão (também conhecida como esteatito ou pedra de talco). Há alguns 

anos, percebeu-se que algumas de tais estátuas estariam sofrendo um processo 

de desgaste, de erosão2. 

                                                           
2
 ―Quando as esculturas dos doze profetas, obra em pedra-sabão do Aleijadinho, na cidade 

mineira de Congonhas do Campo começaram a ser corroídas, afirmou-se que a culpada era 
também a chuva ácida. Dessa vez, parece que tudo não passou de um ataque de fungos.‖ 
(FRANÇA 2011) 

http://super.abril.com.br/busca/?qu=chuva
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A partir de tais informações – ainda que elas incluam parte significativa das 

abordagens anteriores desta análise, como a presença marcante das 

representações escultóricas –, pode-se interpretar distintamente a forma do 

poema. Ouro Preto apresentaria não apenas uma forma moderna de se fazer um 

poema que se pode chamar de soneto (apesar de possuir 14 versos, estes são 

tetrassílabos: distantes, portanto, dos decassílabos e alexandrinos tão 

enaltecidos). Seria, também, uma forma de tratar as limitações não só da 

literatura, como da arte em geral. 

Assim como há obras perdidas de eminentes criadores (como Homero e 

Shakespeare), perdeu-se também partes de esculturas – como os braços da 

Vênus de Milo. Assim como muito do ―real‖ é perdido quando da transcriação 

literária (a literatura como tradução que recria o mundo, utilizando-se, por 

analogia, o conceito defendido pelos irmãos Haroldo e Augusto de Campos), as 

outras formas de arte também passam pela deterioração, pela erosão. 

O caráter longilíneo do soneto poderia remeter, portanto, a um soneto 

clássico que sofreu desgaste; dos decassílabos, passou a tetrassílabos. E isso 

não é propriamente uma forma de desmerecer o trabalho poético de Carlito 

Azevedo: a lapidação também consiste numa forma de desgaste. 

Próximo ao fim, sobram apenas a Ilíada, Hamlet, uma deusa grega sem 

braços, esculturas de profetas marcadas pela passagem do tempo, Ouro Preto. A 

questão da permanência da arte é feita, antes do fim. Pois no fim, no fim mesmo, 

não sobra nada. O fim é bolha-de-. 
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Os Pronomes nas Gramáticas Categoriais 

 

 

Leandro Roberto Huryn 

 

A partir de uma concepção rigorosamente lógica de análise linguística, que 

relaciona estruturas de sentenças nas línguas naturais a modelos lógicos em uma 

linguagem abstrata, base de todas as gramáticas categoriais, é preciso 

reconhecer, antes de mais nada, que existem dois tipos de pronomes: aqueles 

que determinam as pessoas envolvidas no discurso, chamados de dêiticos ou 

exofóricos, e são atribuídos aos pronomes de primeira e segunda pessoas; e 

aqueles que representam elementos externos e anteriores no discurso, chamados 

de endofóricos, característica dos pronomes de terceira pessoa. Estes últimos 

possuem características de indexação, e, conforme (ILARI & NEVES 2008: 519), 

"eles sempre 'lançam', no ponto do texto em que são utilizados, um conjunto de 

indivíduos que foi delimitado (e eventualmente descrito) em algum outro lugar".   

Os pronomes de terceira pessoa, se tratando de derivações baseadas em 

semântica de tipos, uma vez interpretados sem referência fixada pelo léxico, 

necessitam corroborar com a hipótese de variabilidade. Desta forma, análises que 

tomam um modelo de Gramática Categorial de Lógica de Tipo, com aplicações 

lógico-matemáticas para a definição das categorias lexicais, precisam caracterizar 

o item pronominal através de princípios de indexação com função específica de 

retomar termos nominais através de mecanismos de recuperação anafórica, 

justamente através deste vínculo. 

Em uma teoria que tem como premissa fundamental, nas derivações 

através do cálculo de Lambek, a restrição de que para cada operador-λ exista a 

ocorrência de uma, e apenas uma variável, os pronomes sempre surgem como 

um desafio. Além do mais, expressões anafóricas, pensadas como variáveis 

dentro das sentenças, necessitam de um mecanismo de resolução que se resolva 

após o significado da composição ter se completado. Para que um pronome 

pessoal como ele, por exemplo, seja tratado como uma variável x dentro da 
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sentença, é necessário que toda a estrutura seja compatível com uma teoria de 

variáveis livres. 

Tendo em vista a preservação destas variáveis, há na literatura recente dos 

estudos categoriais basicamente duas estratégias para contornar o problema: ou 

as anáforas são observadas nas categorias lexicais através de recursos 

semânticos, e a indexação de itens lexicais se dá através da atribuição de mais 

de uma variável dentro do mesmo cálculo-λ, o que é lícito; ou elas se realizam 

sintaticamente através de estratégias e operadores concebidos especificamente 

para este fim. Baseado nestas estratégias, afirma (JÄGER 2005: 74): 

 

Todas as abordagens [sobre as estratégias lexicais de 
recuperação anafórica] discutidas até aqui 
compartilham o pressuposto de que pronomes são 
funtores complexos de ordem superior, cujo escopo se 
aplica a outros funtores, que identificam argumentos 
de duas posições em si. Em outras palavras, o vínculo 
é considerado parte do significado do pronome, 
enquanto o regime de gerenciamento dos recursos é 
sub-linear, ou seja, cada recurso lexical é utilizado 
apenas uma única vez. Contudo, como consequência 
inevitável desta abordagem, as entradas lexicais se 
tornam bastante complexas, e o mecanismo sintático 
precisa ser enriquecido com operações altamente 
poderosas para cada tipo diferente de derivação. Do 
contrário, é tentador manter as entradas lexicais para 
as anáforas o mais simples possível, e, para isso, é 
necessário introduzir um operador de resolução 
anafórica, o que significa multiplicar diretamente a 
máquina gramatical. 

 

Quando Jäger aponta a necessidade de multiplicar a máquina gramatical, 

ele se refere à utilização de um conectivo com a finalidade única de retomada 

anafórica. O modelo utilizado, então, foi proposto por Pauline Jacobson em 

diversos textos publicados ao longo da década de 1990. O sistema de Jacobson 

consiste no acréscimo do terceiro operador categorial, representado por ―|‖, que 

justamente é utilizado em dependências anafóricas. Embora Jäger considere que 

os estudos realizados por Jacobson seja, até então, os mais bem sucedidos nos 

estudos categoriais, a utilização, pela teórica, de uma Gramática Categorial 

Combinatória não contempla outros problemas essenciais ao desenvolvimento 

das propriedades anafóricas. Uma das evidências que corroboram esta afirmação 
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fica por conta da dependência estrutural baseada no c-comando, que é, muitas 

vezes, insuficiente. 

Com o tratamento do fenômeno das anáforas discutido através da 

aproximação dos recursos apresentados por Pauline Jacobson com a Gramática 

de Lógica de Tipo, é possível levar em consideração, ainda, alguns elementos 

fundamentais: os recursos explorados nesta proposta estarão vinculados às 

categorias sintáticas; o significado de um pronome precisa aparecer como função 

de identidade de indivíduos; a análise precisa, necessariamente, ser formulada 

como uma extensão do cálculo de Lambek; e o sistema lógico deve conter os 

processos de eliminação, bem como propriedades de sub-fórmula e de restrição 

às leituras infinitas. 

Para tanto, é imprescindível a utilização de um sistema de Dedução Natural, 

como o de uma Gramática de Lógica de Tipo, conforme dito anteriormente. As 

regras de eliminação e de introdução deste novo conectivo são equivalentes às 

regras dos outros conectivos, e se apresentam sob o seguinte par: 

 

 

 

Regra de Eliminação 

 

[Y : α]
i
 ...  ...  

  X|Y : Φ  

   E|
i
 

  X : (Φ α)  
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Regra de Introdução 

 

 ... [Y : xn]
i
   [Y : xn]

i
  ...  

 ... ...    ...  ...  

X : α   X : α  

  I|
i
    I|

i
 

X|Y : λxn.α   Y|X : λxn.α  

[para uma variável xn nova na derivação] 

 

Pronomes pessoais 

 

Abaixo segue o repertório inicial de exemplos, em que é possível prever 

ambientes favoráveis à ocorrência dos pronomes pessoais, e onde a aplicação 

categorial é capaz de resolver através dos seus mecanismos de recuperação 

anafórica. 

 
(1) O menino chutou a bola. 
(2) O menino que chutou a bola. 
(3) Ele chutou a bola. 
(4) O menino que ele chutou a bola. 

(1) 

O lx Menino lx chutou a bola D 

np/n : λx2.ιx1.(x2 x1)  n : λx3.menino' 
x3 

 np\s : (chutar' ιx4.(bola' x4))  

<<e,t>,<<e,t>,t>>   <e,t>  <e,t>  

   E/   

np : ιx1.(menino' x1) 
   

<<e,t>,t>    

     E\ 

s : (chutar' ιx4.(bola' x4)) ιx1.(menino' x1)  

T  
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Uma das paráfrases aceitáveis para (chutar' ιx4.(bola' x4)) ιx1.(menino' x1) é: 

existe um x4 que está contido no conjunto unitário das bolas e existe um x1 que 

está contido no conjunto unitário dos meninos tal que chutou x4. 

A próxima etapa apresenta introdução da mesma sentença em que o sujeito é 

relativizado, já como ambientação para a ocorrência de pronomes pessoais. 

  

(2) 

Que lx chutou a bola D 

(n\n)/((s/np) ∨ (np\s) ∨ s) :  np\s :  

λx3.λx2.λx1.(x2 x1)∧(x3 x1)  (chutar' ιx4.(bola' x4))  

<<e,t>,<<e,t>,<e,t>>>  <e,t>  

 ∨   

(n\n)/(np\s)    

   E/ 

n\n : λx2.λx1.(x2 x1)∧((chutar' ιx4.(bola' x4)) x1) 
 

<<e,t>,<e,t>>  
 

 

 

o l
x 

menino l
x 

que chutou a bola 
D 

np/n :  n :  n\n :  

Λx2.ιx1.(x2 x1)  λx3.meni
no' x3 

 λx5.λx4.(x5 x4)∧(chutar' 

ιx6.(bola' x6) x4) 

 

<<e,t>,<<e,t>
,t>>  

 <e,t>  <<e,t>,<e,t>>  

     E
\ 

  n : λx4.(menino' x4)∧(chutar' ιx6.(bola' x6) 

x4) 
 

  <e,t>  

     E
/ 

np : ιx1.(menino' x1)∧(chutar' ιx6.(bola' x6) x1) 
 

<<e,t>,t>  
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É possível atribuir a este exemplo a mesma paráfrase do exemplo anterior, 

resguardadas suas diferenças sintáticas. Com isto, uma das alternativas para 

explicar o que ocorre entre as sentenças (1) e (2), é que este tipo de relativização 

nada mais seja que a simples nominalização da sentença. Provavelmente por um 

método de obtenção correlativo ao obtido com sentenças passivas, como a bola 

que o menino chutou. 

A partir deste exemplo, os pronomes são apresentados dentro das 

derivações. Em (3), é possível estabelecer o vínculo com um np externo e 

antecedente à sentença, conforme o apresentado nos textos de Gerhard Jäger. 

Uma vez que esta indexação é feita com um item ainda desconhecido, é 

necessário o levantamento de uma hipótese que precisará ser descarregada ao 

final da derivação, por meio do operador |. Neste primeiro momento, o tipo lógico 

dos pronomes será desconsiderado. 

(3) 

 1 Ele lx Chutou a bola D 

[np : x3]  np|np : λx1.x1  np\s : (chutar' ιx2.(bola' x2))  

E    <e,t>  

   E|
1
   

  Np : x3    

  E    

     E\ 

  
s : (chutar' ιx2.(bola' x2)) x3 

 

  T  

     I|
1
 

  
s|np : λx3.(chutar' ιx2.(bola' x2)) x3 

 

  <e,t>  
 

 

Com o resultado obtido, sintaticamente é possível determiná-lo como uma 

sentença em que ainda seja desconhecido um np, e semanticamente ele pode ser 

parafraseado como ―existe um x2 que está contido no conjunto unitário das bolas 

e conjunto dos indivíduos x3 tal que chutou x2‖.            
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            Uma das características presentes em alguns pronomes é sua ocorrência 

como item ressumptivo em sentenças relativas. Em outras palavras, tais 

pronomes indicam uma palavra que é indexada a algum np presente no discurso 

muito próximo. Na tentativa de contornar esta situação, e oferecendo, ainda, uma 

alternativa para a resolução de sentenças com pronomes relativos, Michael 

Moortgat propôs a introdução de um novo operador, de lacuna,1 justamente para 

este fim. Representado pelo conectivo "↑", ele traz consigo as mesmas regras 

aplicáveis a ―\‖ e ―/‖. A rigor, uma categoria A↑B pode ser parafraseada como um 

A em que falte um B em algum dos lados de sua derivação. Ou seja, contém as 

mesmas propriedades das barras à esquerda e à direita, mas sem a restrição de 

sentido da operação. Deste modo, um s↑np é uma sentença em que foi extraído 

um nome, semelhantemente a uma categoria polimórfica (s\np ∨ s/np ∨ s|np). 

Na derivação que se segue, um exemplo com a utilização deste operador. 

(4) 

 1 que lx ele lx chutou a bola D 

[np : x6]  
(n\n)/(s↑np) 

 np|np :  np\s :  

e  λx3.λx2.λx1.(x2 x1)∧(x3 x1)  λx4.(x4)  (chutar' ιx5.(bola' x5))  

  <<e,t>,<<e,t>,<e,t>>>    <e,t>  

     E|
1
   

    np : x6    

    e    

       E\ 

    s : (chutar' ιx5.(bola' x5)) x6  

    T  

       I|
1
 

    s|np : λx6.(chutar' ιx5.(bola' x5)) x6  

    <e,t> 
 

 

  n\n : λx2.λx1.(x2 x1)∧(chutar' ιx5.(bola' x5)) x1  

  <<e,t>,<e,t>>  
 

                                                           
1 Do inglês gap. 
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O lx menino lx que ele chutou a bola D 

np/n :  
n : 

 n\n :  

λx2.ιx1.(x2 x1)  λx3.menino' x3  λx5.λx4.(x5 x4)∧(chutar' ιx6.(bola' x6)) x4  

<<e,t>,<<e,t>,t>>   <e,t>  <<e,t>,<e,t>>  

     E\ 

  n : λx4.(menino' x4)∧(chutar' ιx6.(bola' x6)) x4  

  <e,t>  

     E/ 

np : ιx1.((menino' x1)∧(chutar' ιx6.(bola' x6)) x1) 
 

<<e,t>,t>  

 

Pronomes reflexivos 

 

Dado o exemplo a seguir, com um pronome reflexivo, é possível perceber 

algumas das características da categoria sintática destes pronomes se diferem 

dos pronomes pessoais. 

 

(5) O menino se machucou. 

 

Uma delas consiste na eliminação dupla com o elemento anafórico: em um 

primeiro momento através da operação ―E|‖; e, na sequência das derivações 

convencionais, via ―E\‖. Esta propriedade mantém o desafio para a determinação 

do tipo lógico dos pronomes. Igualmente como no caso dos pronomes pessoais, o 

tipo lógico de um pronome reflexivo será desconsiderado. 
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 (5) 

O menino D se lx machucou lx 

np :  ((np\s)/((np\s)/np))|np :  (np\s)/np) :  

ιx1.(menino' x1)  λx3.λx2.(x2 x3)  machucar'  

<<e,t>,t>    <e,<e,t>>  

   E|
1
   

[ιx1.(menino' 
x1)]

1
 

 (np\s)/((np\s)/np) : λx2.(x2 ιx1.(menino' 
x1)) 

   

<<e,t>,t>  <<e,t>,t>    

     E/ 

  
np\s : (machucar' ιx1.(menino' x1)) 

 

  <e,t>  

     E\ 

s : (machucar' ιx1.(menino' x1)) ιx1.(menino' x1)  

T  

 

No intuito de comprovar as diferenças entre os dois tipos de pronomes, 

segue o exemplo: 

 

(6) A mãe de Pedro se adora 

 

No texto em que este exemplo foi extraído (MIOTO, SILVA & LOPES, 

2007, p. 218), este exemplo possui restrições oriundas da Gramática Gerativa, 

que inibem leituras como a mãe de [Pedro]i sei adora. Do mesmo modo, através 

dos mecanismos das Gramáticas Categoriais, este fenômeno também é 

restringido, mesmo que nestas elas não sejam provenientes de domínios de 

vinculação, tampouco baseadas em c-comando. É possível determinar que uma 

das propriedades dos pronomes reflexivos, para além da dupla eliminação, 

configura que ambas precisam ser realizadas exclusivamente com o mesmo 

elemento. Sendo assim, a única leitura possível é [a mãe de Pedro] i sei adora, 

conforme a derivação:
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 (6) 

A lx mãe lx de
2
 lx Pedro lx 

np/n :  n :  (n\n)/np :  Np :  

Λx2.ιx1.(x2 x1)  λx3.mãe' 
x3 

 λx4.λx5.(de' x4) x5  pedro'  

<<e,t>,<<e,t>,t>>   <e,t>  <e,<<e,t>,<e,t>>>  E  

       E/ 

    
n\n : λx5.(de' pedro') x5 

 

    <<e,t>,<e,t>>  

       E\ 

  
n : ((de' pedro') mãe') 

 

  <e,t>  

       E/ 

np : ιx1.(((de' pedro') mãe') x1) 
 

<<e,t>,t>  

a mãe de Pedro' D se lx Adora lx 

np :   ((np\s)↑((np\s)/np))|np :  (np\s)/np) :  

ιx1.(((de' pedro') mãe') x1)  λx3.λx2.(x2 x3)  adorar'  

<<e,t>,t>    <e,<e,t>>  

   E|
1
   

[np :  ((np\s)↑((np\s)/np)) :    

ιx1.(((de' pedro') mãe') x1)]
1
  λx2.(x2 ιx1.(((de' pedro') mãe') 

x1)) 
   

<<e,t>,t>  <<e,t>,t>    

     E/ 

  
np\s : (adorar' ιx1.(((de' pedro') mãe') x1)) 

 

  <e,t>  

     E\ 

s : (adorar' ιx1.(((de' pedro') mãe') x1)) ιx1.(((de' pedro') mãe') x1) 
 

                                                           
2 Um exemplo de preposição baseada em (BORGES, 1999, p.81) 
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Esta propriedade, que distingue pronomes pessoais de pronomes 

reflexivos, pode ser comprovada através de um exemplo como (7), em que o 

mesmo modo de derivação dos pronomes reflexivos, aplicado em pronomes 

pessoais, torna a sentença agramatical. 

 

* (7) Joãoi respeita elei. 

 

João lx respeita lx ele lx 

[np : joão']
1
  (np\s)/np : respeitar'  np|np : λx.x  

e  <e,<e,t>>    

     E|
1 

 
   np : joão'  

    e  

     
E/ 

  np\s : (respeitar' joão')  

  <e,t>  

     E\ 

s : (respeitar' joão') joão'  

t  

 

Diante destes exemplos, é possível pensar em algumas hipóteses sobre os 

tipos lógicos relacionados aos pronomes, até então desconsiderados: quando há 

a retomada de elementos em que se espera possuir o mesmo tipo lógico, como 

nos exemplos acima o tipo e e o tipo <<e,t>,t>, a derivação via E| realiza as 

operações sintáticas e semânticas, mantendo, todavia, os tipos lógicos 

inalterados. É como se houvesse certo caráter de espelhamento, ou, em outras 

palavras, sintática e semanticamente onde ocorre a recuperação de informações, 

os tipos lógicos não participam destas operações. O pronome ele, no exemplo 

abaixo, se comporta como um tipo e pleno no local em que é realizado. 
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 (3) 

  Ele lx chutou a bola D 

  np|np : λx1.x1  np\s : (chutar' ιx2.(bola' x2))  

  E  <e,t>  

 1  E|1   

[np : x3]  np : x3    

E  E    

     E\ 

  s : (chutar' ιx2.(bola' x2)) x3 
 

  T  

     I|1 

  
s|np : λx3.(chutar' ιx2.(bola' x2)) x3 

 

  <e,t>  

Igualmente a este exemplo, o pronome reflexivo se também mantém as 

informações tipológicas, pois é esperado que seu comportamento seja o de um 

nome pleno na derivação. 

(5) 

O menino D se lx machucou lx 

np :  ((np\s)/((np\s)/np))|np :  (np\s)/np) :  

ιx1.(menino' x1)  λx3.λx2.(x2 x3)  machucar'  

<<e,t>,t>  <<e,t>,t>  <e,<e,t>>  

   E|1   

[ιx1.(menino' x1)]
1  (np\s)/((np\s)/np) : λx2.(x2 ιx1.(menino' x1))    

<<e,t>,t>  <<e,t>,t>    

     E/ 

  
np\s : (machucar' ιx1.(menino' x1)) 

 

  <e,t>  

s : (machucar' ιx1.(menino' x1)) ιx1.(menino' x1) 
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Diferentemente, quando a recuperação das informações necessita de 

elementos distintos, neste exemplo com a categoria s|np, uma sentença em que 

apenas parte de seu conteúdo remete a um item anafórico, os tipos lógicos 

participam normalmente das derivações, conforme a repetição do exemplo a 

seguir: 

 

Joãozinho   ...  ele chutou a bola D 

[np : joãozinho']1   s|np : λx3.(chutar' ιx2.(bola' x2)) x3  

e   <e,t>  

    E|1 

   s : (chutar' ιx2.(bola' x2)) joãozinho'  

   t  

 

Com isto, é possível supor que o conectivo anafórico proposto por Gerhard 

Jäger possua tipos lógicos com propriedades distintas, em ambos os tipos de 

pronomes. 

Desta forma, especialmente através do trabalho de Gerhard Jäger, é 

possível perceber que a multiplicação dos mecanismos sintáticos, em uma teoria 

de Dedução Natural, oferece uma alternativa eficiente para a resolução das 

anáforas em pronomes pessoais e reflexivos. O conectivo à distância fornece os 

subsídios necessários para a recuperação de itens antecedentes, a que os 

pronomes seriam indexados, ainda que seja bastante saliente que o estudo dos 

pronomes não é suficiente sem a utilização de uma grande variedade de 

mecanismos, e que estes mecanismos compõem diferentes funções dentro das 

derivações. 
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Por Trás Das Muralhas do Pavor 
 

 

Luan Caroline Oliveira Fontoura Kugler 

 
 

 O pavor por trás das muralhas - o medo da morte é hereditário 

 

A conotação de espiritualidade nos contos mencionados sugere o mistério, 

o oculto, que está diretamente ligado ao fator medo. Tal fator vem sempre 

acompanhado do tema morte na literatura de horror e terror. "A emoção mais 

antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o mais antigo e mais forte de 

todos os medos é o medo do desconhecido." (LOVECRAFT 1978: 21).  E a morte 

e seus mistérios são temas desconhecidos para todos nós humanos, o que 

consequentemente nos causa medo.  

 O pavor e o medo do pacote do desconhecido que vem acompanhado com 

a morte, por mais irônico que possa soar, são sentimentos natos da maioria dos 

seres humanos. É só nascer, crescer e tomar consciência da ideia de que um dia 

sua vida corpórea se dizimará, que natural e gradativamente se instaura a 

oscilação entre o conformismo e o medo, às vezes mascarados, que convive com 

tal ideia e interpreta a vida a partir dela.  

 A morte como núcleo do medo humano persiste desde os tempos remotos. 

Os homens primitivos buscavam explicações superiores, fora do alcance da sua 

gleba e do seu pouco conhecimento geográfico e espacial. Não criam na morte 

como um fim: sem pretensões posteriores cunhavam o conceito da alma imortal. 

Seja por cultos à memória dos antepassados, ou por rituais de conservação do 

corpo, o vínculo que se estabelecia com o falecido tornava-se permanente. Dessa 

noção da alma humana imortal se tece uma tênue linha entre o humano e o 

divino. O que mantém essa linha são relações de respeito e medo. Como afirma 

CHIAVENATO (1998: 14), ―o medo é parte inerente das religiões (...) esse medo 

reflete-se na relação com a morte. Acreditando-se que vida e morte são dons 

divinos, teme-se, conscientemente ou não, a morte como uma manifestação de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lovecraft
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Deus ou dos deuses.‖ Essa relação, religião- morte- medo, sustenta até os dias 

contemporâneos a cultura das crenças do homem sobre a morte. 

 

O conflito cultural que circunda as muralhas: relação entre o humano e o 

sobrenatural 

 

 As grandes testadoras da herança humana do medo da morte seriam as 

religiões? Na literatura de Homero há passagens que falam que no Hades 

existiam os Campos Elíseos, onde os mortos desfrutavam paz e tranquilidade, e o 

Tártaro, uma espécie de prisão. Ir para os Campos Elíseos ou para o Tártaro era 

simplesmente uma escolha dos deuses, que privilegiavam aqueles com quem 

simpatizavam. É como afirma Eliade (1978 apud CHIAVENATO, 1998: 16): 

―quando aparece a vontade dos deuses é que começa a haver um embrião de 

medo. Onde não há religião não existe o medo da morte.‖ Esse temor é comum 

nas sociedades impregnadas de conceitos religiosos, nos quais existe a ideia da 

imortalidade. É o desejo de ser imortal que cria o medo da morte, e não o 

contrário. 

 A partir da tomada de frente das religiões tentando desvendar e explicar os 

mistérios da morte foram criados diversos rituais que envolviam o cadáver de 

acordo com as crenças que, religiosa e historicamente, foram se criando sobre a 

morte. Quaisquer que fossem os ritos que envolvessem sepultamento, 

conservação, exumação, etc., não eram simplesmente realizados para evitar a 

exposição da decomposição dos corpos, e sim maquiados pelo medo da morte e 

dos próprios mortos. 

 O fator medo que envolvia não somente a morte, mas também o regresso 

dos mortos para o mundo dos vivos, foi ricamente alimentado pelas crenças 

religiosas e ainda é. O próprio ato de velar o corpo do falecido por determinado 

tempo antes de sepultá-lo ou cremá-lo é uma herança cultural raramente 

questionada sobre sua origem. A maioria das pessoas acredita que o velório é o 

momento de despedidas e homenagens ao morto, e em algumas sociedades o 

velar do corpo se estende por dias de festim. O início do ritual de velar o corpo se 

deu por necessidade de se confirmar que o morto estava realmente morto. O que 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

KUGLER 2012 
324 

demonstrava também, inconscientemente, o medo e a negação da morte. Ficar 

em torno dos mortos por dias, ou, dependendo da situação financeira da família 

do falecido, pagar para que pessoas velassem o cadáver (daí a origem dos 

banquetes nos velórios dos dias de hoje que são mais curtos que antigamente, 

pois essas pessoas precisavam comer enquanto velavam por dias o corpo em 

decomposição), sustentam uma prática antiga e desnecessária, pois desde a 

evolução da medicina há outros meios mais eficazes e garantidos de atestar uma 

morte. 

 A relação do humano com o sobrenatural sempre esteve à margem da sua 

cultura. O homem primitivo agradece aos deuses ou os acalma com rituais 

criados pelos limites da sua cultura.  

 

Dentro dessa cultura a morte raramente é encarada como natural 
ou normal. Natural ou normal é a vida. Portanto, quando ocorre a 
morte entende-se que houve uma intervenção sobrenatural. Daí 
ser normal temer a morte - ela revela sempre a vontade divina ou 
é resultado dos feitiços. (CHIAVENATO 1988: 14). 

 

  Até hoje, de maneira implícita, os rituais que envolvem a morte são 

resquícios dos rituais adaptados, até mesmo intocados, de tempos anteriores. 

 

Sobre morte e moribundos 

 

 Do original Tales of terror (1962), Muralhas do pavor é a versão 

compilada para o cinema de três contos de Edgar Allan Poe, divida em três 

curtas: Morella (versão do conto Morella), O Gato Preto (combinação dos contos 

O Gato Preto e O Barril de Amontillado) e O Caso do Sr. Valdemar (versão do 

conto O Caso do Sr. Valdemar). O tema central abordado pela versão 

cinematográfica é a morte e moribundos, assim como nos contos de Poe. Porém, 

o foco narrativo de Poe nesses três contos prevê um leitor modelo como 

colaborador do que está implícito na obra, e transpassa a simples retratação da 

morte e de moribundos explicitando em sua narrativa a existência ficcional para 

alguns rituais que envolvem a morte. Já na versão cinematográfica, os contos 

ganham uma releitura com o foco de senso comum do cinema de horror, que 
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permite ao espectador sentar e apreciar o que cabe a ficção, sem deixar espaços 

para questionamentos sobre a verossimilhança dos casos. 

 

 

O que acontece depois da morte a alguém que não quer ficar morto? 

 

“Ele mesmo, por si mesmo unicamente, eternamente Um e único. 

PLATÃO: Symposium” (POE 1981: 23) 

 

 Edgar Allan Poe é um dos principais escritores de literatura de terror 

(gótica, no caso específico de Morella) que "mata" a maioria das suas heroínas 

nos seus textos. É comum encontrar nos contos de Poe o dispositivo do 

reaparecimento assustador de uma pessoa que se acreditava estar morta, 

especialmente mulheres que regressam do além. Mas como diz o narrador do 

conto, Locke, ―assim a alegria subitamente se desvanecia no horror e o mais belo 

se transformava no mais hediondo‖ (POE 1981: 24).  

 A beleza e a inteligência de Morella atraiu o narrador com um indefinível 

desejo: 

(...)desde nosso primeiro encontro, ardeu em chamas que nunca 
antes conhecera; não eram, porém, as chamas de Eros, e foi 
amarga e atormentadora para meu espírito a convicção crescente 
de que eu não podia, de modo algum, definir sua incomum 
significação, ou regular-lhe a vaga intensidade. Conhecemo-nos, 
porém, e o destino conduziu-nos juntos ao altar; mas nunca falei 
de paixão ou pensei em amor. (POE 1981: 23.) 

 

Tal indefinível desejo fizera com que Locke se debruçasse nos interesses 

literários e filosóficos da mulher, que tendiam para o misticismo. Achava que 

assim compreenderia os significados misteriosos dos textos que entretinham 

Morella. Mas não consegue. Assim, ele se submete à orientação de sua esposa. 

Aos poucos, como ele próprio narra, "sentia um espírito nefasto acender-se dentro 

de mim, Morella colocava a mão fria sobre a minha e extraía das cinzas de uma 

filosofia morta algumas palavras profundas e singulares, cujo estranho sentido as 

gravava a fogo em minha memória‖ (POE 1982: 24). Por horas a fio, ele a escuta, 

apreciando a calmaria da sua voz grave e musical. Mas um dia as suas palavras 
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se tornam uma melodia maculada de terror e uma sombra cai sobre a alma do 

narrador. Não é mais uma alegria ouvi-la; é um horror! Como em muitas outras 

histórias de Poe, horror é um tema central, o narrador introduz este tema a partir 

desse momento de mudança de estado de espírito do próprio narrador em relação 

a sua esposa. 

 Entre os filósofos favoritos de Morella citados por Locke estão o grego 

Pitágoras, que acreditava no renascimento da alma após a morte, e dois alemães, 

Johann Gottlieb Fichte e Friedrich Wilhelm Joseph Von Schelling, que 

concentraram sua atenção sobre a percepção do ego da realidade, e chegaram a 

versões diferentes do panteísmo. Quando Morella instrui o narrador sobre 

literatura e filosofia mística, ela toca no assunto da identidade individual que 

sobrevive à morte, ou se torna parte de uma identidade universal. Deste assunto, 

Locke diz que "o principium individuationis, a noção daquela identidade que, com 

a morte, está ou não perdida para sempre, foi para mim, em todos os tempos, 

uma questão de intenso interesse" (POE, 1981: 25). A possibilidade da perda da 

identidade pessoal assusta o narrador, ele não quer a sua individualidade e a sua 

personalidade seja absorvida por uma ―super alma‖ (CHARDIN 2005: 312), como 

defende a ideia do panteísmo evolucionista, em que todas as coisas são parte de 

um ego, único e universal como propôs Fichte, em que todas as identidades se 

fundem. A própria citação que precede o parágrafo de abertura do conto 

(reproduzida logo após o título deste tópico) introduz a idéia de uma identidade 

única e universal.   

 Pitágoras, matemático e filósofo grego famoso por um teorema geométrico 

afirmando que o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à 

soma dos quadrados dos outros lados, também é famoso por sua crença na 

transmigração das almas, a metempsicose. De acordo com Pereira (2010) 

Pitágoras, após a morte do corpo, a alma vive peregrinando por um tempo na 

morada dos mortos, para depois retornar ao mundo e habitar outro ser. No conto, 

a metempsicose aparece especificamente no retorno da mãe morta ao corpo da 

sua própria filha no momento do parto, o que sugere outras ideias e crenças 

arquetípicas sobre reencarnação. As ideias de Pitágoras, Fichte, Schelling e a 
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citação de Platão, indicam que a alma de Morella, após o clímax do conto, a 

morte de seu corpo, vive no corpo de sua filha como parte de um ego universal. 

 Já na versão cinematográfica a metempsicose aparece em outro momento. 

Na adaptação mostra um Locke perdido em um desejo definível de paixão, 

devoção e apego à esposa morta. O curta inicia com o retorno de Leonora (nome 

dado a filha de Morella na versão do curta metragem) para a casa de seu pai 

Locke, que a havia mandado estudar em outro estado, pois a culpava da morte de  

Morella e não a queria por perto. Leonora estava sem recursos para se manter e 

pede abrigo para seu pai, ele permite, mas a proíbe de entrar em um quarto 

proibido. Obviamente Leonora entra nesse quarto e descobre o cadáver 

embalsamado de sua mãe. Seu pai a flagra, e em meio à discussão que se 

instaura entre eles, Leonora afirma que uma força sobrenatural a chamou pra 

regressar a sua casa, era como se sua mãe a chamasse. Nessa mesma noite o 

espírito de Morella assassina a própria filha e reencarna no corpo dela. Seria esse 

o momento de metempsicose do curta (apesar de não fazer apologia os estudos 

filosóficos de Morella) que culmina no assasinato de Locke por Morella 

reencarnada e com um raio caindo sobre a casa e dizimando tudo em fogo. 

 Ao manter o corpo de Morella conservado em sua casa, na versão para o 

cinema, Locke conservava seu vínculo com a lembrança da esposa e tudo que 

ela lhe significava. Seria uma forma de negar a morte inconscientemente e manter 

sua memória viva. Como aponta CHIAVENATO (1998: 14), ―cultuando os 

antepassados estabelecia-se um vínculo permanente com eles: os mortos não 

eram só reverenciados como controlavam e vigiavam os vivos.‖ Esse suposto 

―controle‖ possibilitou que Morella controlasse o marido e atraísse a filha para 

executar a sua vingança (de acordo com o enredo do curta). 

 

O que acontece antes da morte, que faz com que essa morte aconteça? 

 

 O Gato Preto é um dos contos mais horripilantes e místicos de Poe. O 

narrador fica preso em suas próprias racionalizações duvidosas em relação ao 

cruel assassinato de sua esposa e do seu gato de estimação, os atribui ao 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

KUGLER 2012 
328 

"espírito de perversidade (...) um dos impulsos primitivos do coração humano (...) 

que dão direção ao caráter do homem‖ (POE 1981: 144).  

 O narrador, na introdução do conto que está prestes a contar, convida o 

leitor de 

alguma inteligência mais calma, mais lógica e bem menos 
excitável do que a minha e que perceberá nas circunstâncias que 
pormenorizo com terror apenas a vulgar sucessão de causas e 
efeitos, bastante naturais (...) para que reduza meu fantasma a um 
lugar comum. (POE 1981: 142). 

 

Tenta justificar que qualquer pessoa em seu lugar, influenciada pelo 

consumo exagerado do álcool, teria feito o que ele fez, ou, compreenderia que o 

abuso do álcool o tirou a razão. Se sente muito mal com o que cometeu e não 

está apto a esquecer e perdoar a si mesmo. 

 Há elementos sobrenaturais no conto, como referências a aparições, Deus 

e atos inevitáveis. Essa culpa e arrependimento que ele carrega ao túmulo é 

consequência desses atos inevitáveis que provêm de forças invisíveis que ele não 

consegue controlar. Essas forças invisíveis podem ser comparadas com a crença 

Budista sobre o Karma. Tal crença defende que os bons atos cometidos por uma 

pessoa durante toda a sua vida serão recompensados com uma boa condição de 

vida em sua próxima reencarnação. Atos ruins e injustos a levarão para uma 

condição pior em sua nova vida. O Gato Preto trata de uma versão modificada 

dessa crença, em que os atos injustos e cruéis cometidos pelo narrador não 

podem ficar impunes para sempre. E não ficam. 

 A crueldade com a qual o narrador mata seu gato Plutão fica gravada com 

uma forte impressão em sua memória, assim como fica gravada na única parede 

de sua casa que sobrevive ao incêndio. Quando ele se depara com a imagem de 

seu gato na parede, ele tenta ignorar a superstição e oferecer uma explicação 

científica e razoável para a sua existência. Ironicamente, o único membro de sua 

família supersticioso é sua esposa, que sempre mostra um forte caráter moral, 

apesar dos abusos e arroubos violentos de seu marido.  Ao invés de se permitir 

usar da sua inteligência para reconhecer o possível significado da imagem do 

gato na parede, ele se convence da explicação científica, a fim de evitar pensar 

sobre a sua culpa. A superstição em torno dos gatos pretos, que afirma que eles 
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são considerados bruxas disfarçadas, é mencionada pela esposa do narrador, 

embora seu de tratamento em relação a Plutão indica que ela não coloca muita fé 

nesta superstição. Os elementos sobrenaturais de O Gato Preto deixam em 

aberto a questão de o quanto é real, o quanto pode ser racionalmente explicado e 

o quanto é um produto da imaginação do narrador.  

 A combinação do espírito de perversidade com a dependência de álcool 

do narrador funciona como o impulso para a sua transformação em assassino. Ele 

é cuidadoso ao explicar como a perversidade o leva a enforcar seu gato Plutão e, 

quando o fez, ele entende o mal do seu crime e ainda sente alguma medida da  

culpa sobre ele. Mas em relação ao assassinato da sua esposa demonstra uma 

falta de culpa a partir do ato de enterrar o machado em seu crânio. Por um lado, a 

perversidade pode parecer natural para o narrador, precisamente porque ele já 

estava propenso a isso, apesar de afirmar anteriormente que a sua personalidade 

era inocente. Por outro lado, talvez ele esteja correto em afirmar que há 

perversidade em todos os homens, mas é apenas agravada nele (com influência 

do alcoolismo). No começo da narrativa o narrador descreve como ama a sua 

esposa e seus animais de estimação, mas até o final da história o seu carinho se 

transforma em ódio e negligência, apesar, e mesmo, particularmente para Plutão 

e seu sucessor. Apesar de Poe não fornecer uma explicação sólida para a perda 

da razão do narrador, talvez sugerindo que a loucura pode acontecer a qualquer 

momento para qualquer pessoa, admite o papel do álcool em seu comportamento. 

Além disso, a chegada do segundo gato está intimamente relacionada ao seu 

alcoolismo, pois ele o encontra enquanto está bebendo em um ―antro mais que 

infame‖ (POE 1981: 146). O segundo gato serve como facilitador da justiça 

(Karma) quando revela o esconderijo do cadáver da esposa do narrador ao final 

do conto, e sua primeira aparição em cima de um barril de genebra ou de rum 

enfatiza o propósito moral do conto ao abordar os males do alcoolismo durante a 

história. 

 A aproximação do tema alcoolismo facilitou a combinação dos contos O 

Gato Preto e O Barril de Amotillado na versão cinematográfica aqui abordada. 

Montresor (bêbado inveterado), narrador e protagonista de O Barril de Amotillado, 

se torna o narrador na versão do curta de O Gato Preto; Fortunato, a vítima que é 
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emparedada viva em O Barril de Amotillado, é o melhor conhecedor de vinhos da 

região. Certa noite, Montresor participa de uma disputa de degustação de vinhos 

e desafia Fortunato Luchesi (junção dos nomes de duas personagens do conto O 

Barril de Amotillado). Derrotado e completamente embriagado, Montresor é 

levado para casa pelo próprio Fortunato que conhece a esposa dele, Annabelle, e 

mais tarde se torna uma espécie de amante dela, pois se compadece da situação 

da pobre moça explorada e mal tratada pelo marido alcoólatra. Montresor 

descobre o caso dos dois e, diferente do conto O Gato Preto, dominado pelo 

ciúme resolve matar Annabelle e dar um cálice de vinho amontillado batizado com 

sonífero para Fortunato, em seguida, os empareda em seu porão. O desfecho do  

curta é semelhante ao conto O Gato Preto, oficiais da polícia realizam uma busca 

na casa de Montresor e atraídos pelos urros lamentosos do gato emparedado vivo 

junto aos corpos, descobrem o crime que a parede escondera até o momento. 

 Tanto o conto como a versão do curta de O Gato Preto desenvolvem em 

muitos aspectos uma moral que alerta para os perigos do álcool e lida com a 

tensão entre o amor e o ódio, passando por conflitos humanos e sobrenaturais 

que permeiam a morte. 

 

O que acontece exatamente no momento da morte, especialmente a um 

homem a quem, neste momento não permitem que morra? 

 

 No conto O Caso do Sr. Valdemar, o narrador P, não expressa surpresa 

com o fato de que todo mundo está tão interessado no caso do Senhor Valdemar, 

dadas as circunstâncias. Os envolvidos tentaram manter o assunto em sigilo, mas 

um relato confuso e impreciso, não obstante, se torna público, levando à 

discussão e à descrença. Como resultado, o narrador pretende esclarecer os 

fatos. 

 P, nos últimos três anos, se interessou por assuntos referentes ao 

magnetismo animal (mesmerismo), e nove meses atrás, percebeu que ninguém 

fora hipnotizado enquanto estava à beira da morte. A tentativa serviria para 

determinar se o corpo ainda é suscetível às influências magnéticas do 

mesmerismo e se através dessas influências a morte pode ser temporariamente 
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impedida. P. decide enviar uma mensagem para seu amigo Ernesto Valdemar, 

escritor e tradutor, uma pessoa extremamente magra, com o temperamento 

nervoso, o que o tornava um bom instrumento para experiências mesméricas. O 

narrador já havia hipnotizado Valdemar antes, mas nunca obtivera controle 

completo dele, provavelmente, o narrador assume que, isso não ocorrera devido à 

tuberculose de Valdemar e sua saúde em declínio. Ele entra em contato com 

Valdemar, que concorda com entusiasmo, para surpresa do narrador. Os médicos 

que acompanham a doença do senhor Valdemar são capazes de prever o 

momento da morte dele, e P combinou com o enfermo que o atenderia cerca de 

vinte e quatro horas antes de sua morte anunciada. 

 Quando chega o momento próximo da morte do Senhor Valdemar, P leva 

um estudante de medicina, o Sr. Theodore L., com ele à casa do moribundo. P. 

hipnotiza Valdemar e pede a ele que levante o seu braço direito, Valdemar 

prontamente segue os comandos de P, o que é surpreendente, considerando que 

Valdemar não tem um histórico muito sensível ao mesmerismo. Ele pergunta a 

Valdemar se ele está dormindo, e depois de duas tentativas frustradas, Valdemar 

responde positivamente e pede para o deixar morrer sem acordar. P. pergunta se 

ele sente dor no peito, e a resposta Valdemar é negativa e acrescenta que está 

morrendo.  Quando P decide perguntar novamente a Valdemar se ele está 

dormindo, em resposta, os olhos dele: 

 

se abriram devagar, desaparecendo as pupilas para cima‖ (...) ao 
mesmo tempo o lábio superior retraiu-se, acima dos dentes que 
até então cobria por completo, enquanto o maxilar inferior caia em 
movimento audível, deixando a boca escancarada e mostrando a 
língua inchada e enegrecida. (POE 1981: 229).  

 

 

Sua língua começa a se mover e em uma voz áspera e quebrada, 

Valdemar diz que ele estava dormindo, mas agora está morto. P e médico 

verificam que Valdemar não está respirando e não tem pulso. O narrador não 

pode mais mover seu corpo com o mesmerismo, mas a língua continua a tentar, 

sem sucesso, responder às suas consultas. 
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 P mantém Valdemar nesse estado durante sete meses e o visitava 

diariamente acompanhado de médicos e amigos. Na sexta-feira anterior a 

narrativa de P, resolvem finalmente despertar o senhor Valdemar. P pergunta a 

ele sobre seus sentimentos e desejos, a que Valdemar responde: "Pelo amor de 

Deus!... Depressa... depressa... faça-me dormir... ou então, depressa... acorde-

me... depressa!... Afirmo que estou morto!‖ (POE, 1981: 231).  P luta 

energicamente para despertar Valdemar, enquanto fazia os passes magenéticos 

rapidamente, Valdemar irrompia com gritos forçosos de sua língua ―Morto!‖, 

―Morto!‖ (POE, 1981: 231). P encerra sua narrativa descrevendo:  

 

Para o que realmente ocorreu (...) é completamente impossível 
que qualquer ser humano pudesse estar preparado. (...) no 
espaço de um único minuto, ou mesmo menos, contraiu-se... 
desintegrou-se, absolutamente podre, sob minhas mãos. Sobre a 
cama, jazia uma quase líquida massa de nojenta e detestável 
putrescência. (POE 1981: 232) 

 

 A versão do curta é diferente do conto em aspectos não muito significativos 

do ponto de vista da análise desse trabalho. No curta, há personagens diferentes, 

como Helene, jovem esposa do senhor Valdemar. P, o narrador do conto é 

retratado como o vilão do enredo do curta, pois não concorda em suspender a 

hipnose de Valdemar depois que ele morre, e ainda tem planos de desposar a 

frágil viúva de Valdemar, que tudo indica, ficará com o jovem médico a quem 

Valdemar pede que cuide do futuro da esposa. Deixando de lado o romance que 

há no curta com o simples intuito de abordar o tema amor e atrair o público em 

massa, e as pequenas alterações de personagens e enredo, ambas as histórias 

rumam para o mesmo fim: a morte e sua inevitável e detestável putrescência. 

 O desejo de prolongar a vida de Valdemar, mesmo sabendo do seu 

diagnóstico de morte próxima, e mesmo sabendo que ele morrerá algum dia 

mesmo sobrevivendo à tuberculose, retrata um desejo antigo da humanidade: o 

sonho da imortalidade. Embora a suposta intenção do conto O Caso do Sr. 

Valdemar seja mostrar como a morte pode ser presa pelo ato de mesmerismo, o 

enredo termina sugerindo que a morte é inevitável, apesar de todos os esforços 

da ciência. A descrição da deterioração do corpo de Valdemar é nauseante, inclui 

detalhes sobre o pus que sai das suas cavidades oculares e a natureza horrível 
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de transformação final de Valdemar em um líquido putrefato é mais assustadora 

do que morte natural de Valdemar por tuberculose poderia ter sido.  

 

Além do mistério que a morte propõe, as pessoas viam-se diante 
de um corpo que apodrecia, cheirava mal e, consequentemente, 
assustava. (...) É evidente a sua degradação, e, mesmo durante 
algum tempo, pode-se perceber alguns sinais de vida: vermes 
saindo do ventre do cadáver, unhas e cabelos continuando a 
crescer. Sem uma explicação para tais fenômenos, o homem 
precisava se livrar dessa presença ameaçadora. (CHIAVENATO 
1998: 15) 

 

O mesmerismo no momento da morte seria uma forma de adiar tais efeitos 

de decomposição. 

  Quando se aproxima a morte, Valdemar se torna ansioso para 

experimentar a experiência proposta por seu amigo, porque ele é, aparentemente, 

impulsionado pelo medo da morte. Mas o que se percebe após a morte do corpo 

hipnotizado é que ele continua vivo de uma outra maneira. De uma certa forma a 

identidade do morto é mantida em uma espécie de vida espiritual. 

 Neste conto, Poe parece indicar a existência de uma divisão entre o corpo 

e a alma; o corpo morre, mas a alma continua viva. Quando o narrador não 

consegue mais mover qualquer um dos membros externos de Valdemar com a 

influência magnética do mesmerismo, a língua do homem morto continua a lutar 

para expressar suas palavras. Sua língua é como a porta-voz da sua alma e uma 

parte física de seu corpo. O senhor Valdemar oscila entre o silêncio absoluto do 

seu corpo morto e do desejo ativo da alma viva. Mesmo quando o corpo está se 

desintegrando, a língua é a última coisa a desaparecer, ela continua a gritar, 

"Morto!‖  e, portanto, sugere que a sua alma ainda permanece de alguma forma. 

 

Por fim, sucumbe a muralha 

 

 O realismo, ciência, impulsos humanos e sobrenaturais que Poe mescla 

em seus contos contribuem para uma abordagem emocional e sensacionalista da 

morte, muito explorada nas versões cinematográficas. O pavor em sua narrativa é 

causado pela tensão existente entre os sentimentos humanos e os fatores 
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sobrenaturais. As identidades dos narradores vão se desvendando junto ao 

mistério que o pavor desperta ao olhar atento do leitor, o que é facilmente 

observado na releitura dos curtas através do fator medo. 

 O conflito cultural delicado e controverso que circunda a morte é abordado 

nos três contos com completa verossimilhança aos questionamentos 

contemporâneos e sociais a respeito das crenças religiosas, filosóficas e 

antropológicas que a (in)compreendem. Ao retratar um medo ancestral em ficção, 

Poe abre espaço para releituras de suas obras nas variadas linguagens das áreas  

humanas. Trabalhar com um retrato ficcional de um sentimento real facilita a 

pintura de um reflexo que a humanidade insiste em esconder atrás de ―muralhas‖ 

ao exteriorizar: o medo do finito. 
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Referências culturais necessárias para a compreensão 

de “El la „Verda Biblio‟”, de Lejzerowicz 

 

Ivan Eidt Colling  

 

Introdução 

 

 ―El la ‗Verda Biblio‘‖ é uma obra do polonês Izrael Lejzerowicz (1901-

1942?), publicada em esperanto no ano de 1935, e que de maneira divertida, por 

vezes satírica, retrata a vida da comunidade esperantista durante os primeiros 45 

anos de existência do idioma. Sua linguagem e sua estrutura são uma paródia à 

narrativa bíblica (o texto está organizado em capítulos e versículos), registrando a 

história do verda popolo (―povo verde‖, os esperantistas), suas desventuras, 

tentações,  erros e acertos. Pretendo mostrar que a compreensão plena do texto 

de Lejzerowicz exige conhecimento de elementos culturais do esperanto, não 

compartilhados por outros grupos linguísticos, evidenciando que o esperanto não 

é, como afirmam alguns críticos apressados, uma língua ―artificial, sem cultura‖ . 

Mesmo falantes fluentes do esperanto que não possuem esse embasamento 

histórico-cultural têm dificuldade na apreensão de algumas referências feitas pelo 

autor. Em função da grande quantidade de informações, procuro tratar com mais 

ênfase somente os três primeiros capítulos da obra (de um total de 25 capítulos).  

 

O autor 

 

 Lejzerowicz nasceu em Łódź (na atual Polônia) em 1901. Tornou-se 

esperantista aos 11 ou 12 anos de idade. A partir de 1924 foi membro da Lingva 

Komitato (―Comissão Linguística‖), participou de várias associações esperantistas, 

em algumas delas como membro da diretoria ou mesmo como presidente. Com 

admirável capacidade de organização, dirigiu simultaneamente as atividades de 
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várias organizações. Segundo Tomasz Chmielik1, conhecida era a sinceridade 

com a qual tocava os pontos mais sensíveis e às vezes dolorosos do movimento 

esperantista. Além da sinceridade, mostrava-se imparcial e por vezes radical. Seu 

pensamento era próximo ao de Leão Zamenhof e Lídia Zamenhof2. O autor 

prossegue: 

 
Causou-lhe bastante sofrimento o dia 11 de maio de 1933, quando 
ocorreu a queima pública de livros de eminentes autores alemães 
– alguns simpatizavam com esquerdistas e outros de ―raça 
impura‖, como Heine e Lessing. A reação de Lejzerowicz foi 
mordaz, em seu artigo Sangaj ludoj [―Jogos sangrentos‖] 
(Literatura mondo, 1933, p. 76-77). Ele açoita com crítica amarga 
a ―neutralidade‖ dos ―verdastelanos‖ [―estrelas-verdes‖, 
―esperantistas‖]: os esperantistas, sabendo ufanar-se sobre a 
Festo de la Libro [―Festa do Livro‖], não sabem ou evitam, sob o 
manto de uma falsa e vergonhosa neutralidade, condoer-se, 
quando o Livro perece nas chamas, eles não sabem nem gritar, 
protestar, vendo essa barbaridade. A dor não sentida faz-me 
tremer de alto a baixo. O povo esperantista tem sua Festa do 
Livro. Ha, ha, ha! (CHMIELIK 2007: 80.) 
 
 

 El la „Verda Biblio‟ e Babilado kun Horaĉo Serĉer3, publicados em 1935 em 

Budapeste pela Literatura Mondo [―Mundo Literário‖], são os textos que mais 

projetaram Lejzerowicz (alguns capítulos separados já haviam sido anteriormente 

publicados pela revista Literatura Mondo). Seus trabalhos, no entanto, incluem 

ainda traduções (de Rappenport, de Asch e de Stefan Zweig) e muitos artigos, 

alguns sob o pseudônimo ―Ilo‖4, em diversos periódicos esperantistas. El la „Verda 

Biblio‟ foi reeditado pela Associação Húngara de Esperanto (HEA) em 1978 e em 

terceira edição organizada por Tomasz Chmielik e elaborada por Kazimierz Leja 

(editora Hejme) em 2007 na Polônia. Em 1995 Jerzy Fornal encenou alguns 

capítulos e o espetáculo El la „Verda Biblio foi muitas vezes apresentado na 

Polônia e em outros países, sempre com grande aceitação pelo público.  

                                                           
1
 Professor de Literatura Original em Esperanto 1 e Literatura Original em Esperanto 2 no Curso 

de Pós-Graduação em Estudos Interlinguísticos da Universidade Adam Mickiewicz.  
2
 Respectivamente, irmão e filha de Luís Lázaro Zamenhof, iniciador do esperanto.  

3
 ―Uma conversa com Horaĉo Serĉer‖. O título encerra jogos de palavras: podemos associar 

Horaĉo com ―hora‖ (horo), talvez uma alusão genérica a ―tempo‖, porém com sentido depreciativo 
em função do sufixo -aĉ; Serĉer está ligado a serĉi, ―procurar‖.  
4
 Outro jogo de palavras: são as iniciais de seu nome (I.L.) com a terminação -o, indicativa de 

substantivo, por outro lado, ilo em esperanto significa ―instrumento‖. 
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 Jornalista, judeu, esperantista... No final de setembro de 1939, Lejzerowicz 

fugiu de Łódź com a esposa Regina (também esperantista) e a filhinha. No 

caminho a Varsóvia foram capturados. Conseguiram escapar e refugiar-se no 

gueto de Varsóvia. Na miséria (há registro de um pedido de Lejzerowicz por 

doação de dinheiro e de camisas) e em condições adversas, segundo relato de 

Isaj Dratwer, ainda conseguiu participar de encontros clandestinos de grupos de 

esperantistas, ocasiões em que se dirigiu ao público de forma comovente; fez 

também uma tradução de Konrad Wallenrod, de Mickiewicz, que infelizmente se 

perdeu. É desolador saber como terminou a vida desse autor espirituoso, que 

soube ser crítico ao mesmo tempo em que divertia seus leitores. Em 1942 foi 

conduzido ao Umschlagplatz; há relato de que ele, sua esposa e sua filha tenham 

sido separados e empurrados para dentro de vagões diferentes rumo a Treblinka 

(CHMIELIK 2007: 86).  

 

O título 

 

 A preposição el em esperanto tem o sentido de ―para fora de‖, ―extraído (ou 

sendo extraído) de‖, ―saído de‖ (el dá ideia de movimento e tem origem no latim e, 

ex, indo-europeu eghs5). Assim, o título pode ser compreendido como ―Extraído 

da bíblia verde‖, como se houvesse uma Bíblia Verde mais extensa, mais 

completa.  

 O autor afirma no prefácio (Antaŭvortoj) que ―os leitores levarão este livro 

como algo sagrado, lendo partes dele durante cada minuto livre, e esquecendo 

que nele estão ditas muitas verdades amargas‖. Verdade é que, uma vez iniciada 

a leitura, não se pode deixar de seguir até o final (e lamentamos quando o livro 

termina – aliás, o texto não é longo: 55 páginas em livro de pequeno formato). 

Aventurei-me neste trabalho, apesar da advertência de Lejzerowicz:  

 
não comente a Bíblia Verde! Saiba que seu autor a redigiu com 
inspiração frívola, em uma roda de musas alegres e caçoadoras, 
sentado diante de um espelho curvo e colocando no papel tudo o 

                                                           
5
 Cfr. VILBORG 1991: 22; CHERPILLOD 2007: 115.  
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que nele via. E de fato muitas vezes vi coisas curiosas, mas 
risíveis. (p. 3.)6 

 

Primeiro capítulo: a criação 

 

 A característica da obra que mais chama a atenção, já no primeiro contato, 

é sua forma: organizada em capítulos e versículos, remete o leitor à Bíblia. Ora, já 

no título está a palavra ―Bíblia‖, mas com o epíteto ―Verde‖. Não se trata de 

―Sagrada‖ ou ―Nobre‖. Trata das aventuras, epopeias, peregrinações erros e 

acertos de um estranho ―povo verde‖ (verda popolo). Não é necessário ser 

religioso para compreender as ligações com a Bíblia, basta ter algum 

conhecimento da cultura judaico-cristã. A obra é uma inteligente paródia dos 

primeiros livros do Gênesis, não apenas pela organização do texto, mas também 

por sua formulação: repetição de ideias, abundância da conjunção ―e‖ (kaj, em 

esperanto). Por exemplo, lê-se no início do segundo capítulo de Gênesis 

(apresento duas versões):  

 

Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. 
Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera e no sétimo dia 
descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o 
sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a 
sua obra de criação. (Gênesis 2:1-3, cfr. BÍBLIA DE 
JERUSALÉM.) 
 
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu 
exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, 
que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha 
feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; porque nele 
descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. (Gênesis 2:1-
3, cfr. BÍBLIA SAGRADA.) 
 

 

 Na Bíblia Verde, lê-se:  

 
E foram concluídos o Fundamento e os Radicais e todas as coisas 
que a eles pertencem. E o Espírito terminou no sétimo dia seu 
trabalho, que fizera, e descansou no sétimo dia de todo o trabalho 
que havia feito. E o Espírito abençoou o sétimo dia e o santificou, 

                                                           
6
 As referências a páginas de El la „Verda Biblio‟ estão conforme a terceira edição (LEJZEROWICZ 

2007). Obs.: A menos que indique o contrário, as traduções do esperanto apresentadas neste 
artigo são de minha autoria. 
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porque nele Ele descansou, lendo a literatura original que Ele fez 
criando. (p. 10).  

  

 Conhecimento da herança cultural ocidental não é, no entanto, suficiente 

para apreender o sentido do texto. Um esperantista típico7 da Ásia, mesmo pouco 

sabendo sobre a cultura ocidental, pode compreender o livro, mas um polonês, 

alemão, espanhol ou brasileiro alheio à cultura esperantista (supondo-se que 

tivesse acesso ao texto traduzido) certamente não.  

 A primeira frase da Bíblia Verde é: ―No início o Mistério Incorpóreo criou o 

Volapuque‖. O ―Mistério Incorpóreo‖ (Senkorpa Mistero) é uma alusão ao poema 

―Oração aos pés do estandarte verde‖ (Preĝo sub la verda standardo) de 

Zamenhof, o iniciador do idioma, por ele lido ao final de seu discurso no histórico 

Primeiro Congresso Mundial de Esperanto (Boulogne-sur-Mer, França, 1905). 

Certamente o momento foi de grande emoção para todos os participantes. O 

poema é uma evocação teísta, mas não religiosa (congruente com sua visão do 

mundo; Zamenhof  não seguia uma religião específica). Os primeiros quatro 

versos (de um total de 48) são: 

A Vós, ó potente mistério incorpóreo, 
Poderosa força a reger o mundo,  
A Vós, fonte abundante do amor e da verdade 
E fonte de vida constante...8 

  

 De forma semelhante, o criador na Bíblia Verde não é Deus, mas o Mistério 

Incorpóreo (também chamado ―Espírito‖ ou ―Senhor‖). E ele cria primeiro o 

volapuque, idioma publicado pelo padre alemão Johann Martin Schleyer em 1879 

                                                           
7
 Tipa esperantisto (―esperantista típico‖) é expressão cunhada por Aleksandro Melnikov, 

necessária para estabelecer limites em estudos culturais da comunidade esperantista. Trata-se 
daquele esperantista que ―participa do movimento há pelo menos três ou cinco anos, domina a 
língua com nível do exame B da UEA ou superior [talvez B2 do Quadro Europeu Comum de 
Referências para Línguas], é produtor/consumidor ativo de cultura esperantista, lê periódicos e 
livros em esperanto, participa de eventos esperantistas, etc. Esses esperantistas são (paradoxo 
para a expressão esperantista típico!) minoritários no movimento, mas é justamente graças a eles 
que existe uma cultura esperantista específica‖ (MELNIKOV 2007: 6). Em outro texto, o autor 
explica que ―esperantista típico não é o ‗mais frequente‘, mas representa um certo tipo‖ e 
acrescenta outras características: ―escuta/assiste programas de rádio/televisão em esperanto; 
participa no movimento local, nacional ou internacional (ou pelo menos está informado sobre ele); 
possui um conhecimento mínimo sobre a história e a atualidade do movimento esperantista e 
sobre planejamento linguístico; compartilha dos valores morais, éticos e conceituais do 
movimento, ou pelo menos tem conhecimento sobre eles‖ (MELNIKOV, s.d.).  
8
 O texto original é: Al Vi, ho potenca senkorpa mistero, / Fortego, la mondon reganta, / Al Vi, 

granda fonto de l‟ amo kaj vero / Kaj fonto de vivo konstanta [...]. (AULD, 1984: 5-6.) 
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e que rapidamente atingiu um grande sucesso, mas teve um decréscimo com o 

surgimento do esperanto (1887). O movimento volapuquista praticamente 

desapareceu com o falecimento de Schleyer (1912) (BARANDOVSKÁ-FRANK, 

s.d.). A pronúncia e as regras do idioma eram bastante complicadas: 

 
E o volapuque era sem forma e caótico, e nele havia escuridão. E 
o Mistério Incorpóreo disse: faça-se a luz; e fez-se o esperanto. E 
o Espírito viu o esperanto, e que ele era bom; e o Espírito separou 
o esperanto do volapuque. E o Espírito chamou o esperanto de 
Dia Eterno, e o volapuque ele chamou de Noite. E houve uma 
tarde, e houve uma manhã – um dia. (p. 7.) 

 

 Ou seja, apesar de serem ―noite e dia‖, volapuque e esperanto podem 

conviver (Zamenhof em seu discurso no já mencionado Congresso homenageou 

Schleyer por seu trabalho). É provável que somente para os esperantistas o termo 

―volapuquista‖ signifique algo como ―bárbaro‖9. O processo de criação continua: 

no segundo dia, ―o Espírito disse: haja um firmamento na língua‖. E ele o chamou 

―acento regular‖ (todas as palavras do esperanto são paroxítonas).  

 ―Haja uma luz no firmamento celeste para separar o esperanto da 

escuridão. [...] E o Espírito chamou a luz de Estrela Verde‖. A estrela verde é um 

dos símbolos do esperanto. Tem cinco pontas, significando os cinco continentes. 

A Enciclopédia do Esperanto explica que 1892 ―B.G. Jonson, de Östersund, 

propõe que os esperantistas aceitem um símbolo definitivo‖, por meio do qual 

poderiam identificar-se mutuamente com facilidade por ocasião de um encontro 

casual. Em 1893, ―L. de Beaufront aconselha que as capas de todos os livros de 

nossa literatura e de forma geral tudo o que concerne à nossa questão, tenha a 

cor verde‖ e a estampa de uma estrela10. O exagero no uso desses símbolos é 

criticado, entre outros, por Lapenna (1947, apud SIKOSEK 2003: 69).  

 Os afixos são de extrema importância na língua: 

 
E o Espírito disse: o dicionário faça surgir coisas que se movem, 
seres vivos, que tornarão a Língua flexível. E o Espírito criou 
afixos, que o Dicionário fez surgir, os prefixos e os sufixos 
segundo sua espécie. [...] E o Espírito os abençoou dizendo: 
frutifiquem e multipliquem-se, e preencham o dicionário. (E por 
isso os afixos se multiplicam desse jeito até hoje). 

                                                           
9
 Um dos insultos utilizados na tradução de Tintim ao esperanto (HERGÉ 1981: 38). 

10
 Conforme o texto de E. Wiesenfeld, verbete insigno (ŜIRJAEV 1979, p. 240-1). 
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 Grande parte do léxico do esperanto provém de línguas latinas e 

germânicas. Os processos morfológicos preferidos no idioma, no entanto, são 

aglutinantes, o que o aproxima de línguas fora da família indo-europeia. O fato de 

os afixos terem independência e poderem constituir palavras isoladas o aproxima 

de línguas com característica isolante (CHERPILLOD 1988; 2009), o que o dota 

de grande flexibilidade. No entanto, ―muitos esperantistas pensam que os afixos 

são a melhor parte do esperanto. Então eles querem criar mais afixos. ‗Quanto 

mais afixos, tanto melhor o esperanto‘‖ WENNERGREN (2005: 611).  

 E assim tem continuidade a criação, com a vinda das palavras difíceis e 

dos neologismos, para ―eterno tormento dos novos verduloj [esperantistas]‖, 

mostrando a grande disputa sobre a formação de novos itens lexicais (escola 

esquemista ou bonlinguista versus escola naturalista), e com a criação de ―algo 

potente‖, que é o acusativo ―na forma da terminação N‖ (o morfema que marca o 

acusativo em esperanto é -n). Surge então a ―terra firme‖: 

 
Reúnam-se as regras gramaticais em um só lugar, e surja uma 
terra firme; e assim se fez. E o Espírito denominou a terra firme 
Fundamento. E o Espírito viu que ele era bom. O Fundamento 
faça crescer plantas verdes (verdaĵoj), que trazem alegria, um 
dicionário, que dá conforme sua espécie raízes [de palavras], 
cujas sementes estão nele mesmo, no Fundamento. E assim se 
fez. (p. 7.) 
[...]  
E o Espírito disse: eis que dei para vocês todas as regras do 
Fundamento. Ele será para vocês sagrado. E assim se fez. (p. 8.) 
 
 
 

 O Fundamento (que já havia aparecido em citação anterior) é uma 

referência ao Fundamento de Esperanto, um documento preparado por Zamenhof 

e aprovado no Primeiro Congresso Mundial de Esperanto (1905). Pode-se dizer 

que o Fundamento cumpriu naquele primeiro período do idioma papel semelhante 

ao da tradição nas línguas étnicas, e permanece até hoje como uma obra basilar. 

Ele é uma ―terra firme‖ porque o ―fundamento deve permanecer intocável até 

mesmo com seus erros‖, ―para sempre‖ (ZAMENHOF 1991: 45; 49). Andreo 

Albault afirma que  

 
somos obrigados a constatar que desde o começo o Fundamento 
foi e é estritamente obedecido no que tange aos princípios básicos 
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da morfologia e da formação de palavras. [...] A língua 
permaneceu e permanece então unificada sobre as bases 
daqueles documentos fundamentais.  
[...] 
Na realidade, o Fundamento se apresenta como uma marca 
sancionada no caminho na migração da tradição esperantista. 
(ALBAULT 1991: 20;28.) 

 

Segundo capítulo: o pecado original 

  

 No segundo capítulo já ocorre o primeiro pecado no seio do ―povo verde‖. 

Apareceu um mago vindo da terra francesa, cujo nome era Bofrunt. É alusão a 

Louis de Beaufront, sobre o qual qualquer esperantista mais ou menos maduro 

(não necessariamente ―típico‖) já ouviu falar. Seu nome era Louis Eugène Albert 

Chevreux. Beaufront ou mesmo ―Marquês‖ de Beaufront foi um nome por ele 

adotado por causa de sua calvície (―bela fronte‖, em francês, e é interessante que 

frunto em esperanto é ―fronte, testa‖, então há uma tradução parcial no nome 

Bofrunt) (SIKOSEK, 2003: 271). Bofrunt foi ―tentado pelo demônio‖, que tornou 

seu coração ―orgulhoso e ciumento‖, de modo a instigá-lo a construir uma língua, 

que chamou de Ido, ―porque ido [filho] da língua verde ele quis fazê-la‖11. 

Beaufront foi um dos grandes divulgadores do esperanto, profundo conhecedor do 

idioma, autor de uma gramática e mantinha contato com Zamenhof. O ido foi 

lançado em 1907, atribuindo-se a si mesmo o título de ―esperanto reformado‖, o 

que foi considerado uma grande traição: justamente de Beaufront, que havia sido 

incumbido por Zamenhof de defender o esperanto perante a Delegação para a 

Adoção da Língua Internacional, afirmou em maio de 1908 ser autor do ido 

(BOULTON, 1960: 130-131). 

 Em consequência do ―primeiro pecado‖, veio uma maldição do Senhor e 

―em pouco tempo dele fizeram-se muitos, muitos idiomas e uma pessoa não 

entendia a outra. Todos lutavam entre si dizendo: a minha é a verdadeira língua‖. 

                                                           
11

 p. 10. À época de Lejzerowicz, cria-se ser de Beaufront o autor do ido – ele próprio havia 
declarado isso. Na realidade, o principal autor foi Louis Couturat; de Beaufront e Alfred Michaux 
foram colaboradores; essa informação veio a lume em 1937 (SIKOSEK 2003: 271). -id é um 
sufixo: ĉevalo, ĉevalido (cavalo, potro); conforme mencionado anteriormente, os afixos do 
esperanto podem ter vida própria, de modo que ido, como palavra independente, significa ―filho‖ 
ou ―filhote‖.  A respeito de de Beaufront, lê-se ainda em SIKOSEK (2003: 193): ―De Beaufront 
morreu em 1935 quase esquecido pelos esperantistas e pelos idistas‖. 
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De fato, após a ―crise do ido‖, apareceram muitos projetos de língua (antes disso, 

em 1900, Zamenhof já havia previsto o surgimento de diversos projetos e 

escreveu sobre as qualidades do esperanto12). Surgiam e desapareciam 

rapidamente: ―eles são pó e tornarão a ser pó‖. É paradoxal que aqueles projetos 

queriam lutar contra babel, mas criaram uma nova babel, até mais terrível do que 

a lendária... mas o ―povo verde‖ foi conduzido pelo Senhor da terra de Babel para 

a terra Babila13, ―porque ele tinha uma só e clara língua‖.   

 

Terceiro capítulo: o salvador durante o dilúvio 

  

 Durante a inundação de projetos de línguas, o movimento esperantista 

precisou ter uma mão forte. Essa mão foi o Prof. Théophile Cart (1855-1931). Ele 

era o ―barba branca‖, o ―homem do fundamento‖. Após os acontecimentos na 

Delegação, que havia escolhido o ido em 1907, e a confissão de de Beaufront, de 

que ele era o autor do ido (ocultando dessa forma Couturat), os esperantistas 

foram guiados pela divisa de Cart: Ni fosu nian sulkon (―Cavemos nosso sulco‖, 

com o sentido: ―trabalhemos, permanecendo fiéis ao Fundamento sem 

mudanças). Ele se opunha a ―qualquer mudança na língua que não fosse 

resultado da evolução natural‖14.  

 Na Bíblia Verde, o Senhor decide lavar do mundo aquela quantidade de 

projetos de línguas. Mas o ―povo verde‖ ficou protegido. Não em uma arca, como 

a de Noé, mas... em um sulco (estranha maneira de se proteger de um dilúvio, 

mas funcionou!). No texto de Lejzerowicz, um nome carinhoso recebe o 

protagonista da salvação do ―povo verde‖: Diofilo Kara (―Querido Filho de Deus‖). 

Ele era ―um homem virtuoso e sem máculas em sua geração; com o Fundamento 

Diofilo Kara andava‖. Então o Senhor disse-lhe: ―cava para ti um sulco de 

fidelidade e obstinação. Faze uma janelinha na lateral para deixar entrar o ar e 

alguns novos radicais necessários‖ (p. 12; p. 14.).  

                                                           
12

 ZAMENHOF 1988. Ironicamente, o texto fora lido por de Beaufront no Congresso da Associação 
Francesa para o Progresso da Ciência (Paris, 1900). 
13

 Jogo de palavras: Lando Babela  é ―Terra de Babel‖; Lando Babila é ―Terra da Conversação‖.  
14

 L. Bastien, texto do verbete ―Cart, Théophile‖ (ŜIRJAEV 1979: 80-81). 
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 Durante a avalanche de novos projetos, ―os filhos do povo verde olharam 

para os dicionários e gramáticas deles [das outras línguas] e muitas novidades 

lhes agradaram‖. Isso de fato aconteceu, e o esperanto naquele período aceitou 

muitas contribuições, principalmente do ido (tais contribuições teriam entrado pela 

‗janelinha‘ deixada por Diofilo Kara – uma delas é a preposição po, a qual 

permaneceu no sulco sem que Diofilo a percebesse). CAMACHO (2007) afirma 

que ―os filólogos poderiam falar em incesto linguístico, em sentido metafórico, pois 

desta vez o ido [filho] fecundou sua mãe‖.  

 Após o dilúvio Diofilo e seus discípulos cantaram um canto ao Senhor: ―Se  

longo dilúvio e ventos súbitos arrancam folhas emurchecentes, agradecemos ao 

vento e, repurificados, adquirimos força mais fresca‖. É a quarta estrofe do poema 

de Zamenhof La vojo (―O caminho‖), apenas trocando-se ―seca‖ por ―dilúvio‖: ―se 

longa seca ou ventos súbitos...‖15 E naquele local onde eles cantaram, Diofilo 

erigiu um altar ao Senhor e chamou-o de Lingva Komitato (―Comitê Linguístico‖) – 

alusão ao fato de que Théophile Cart foi membro da Lingva Komitato e da 

Akademio de Esperanto (―Academia de Esperanto‖) desde suas fundações (resp. 

1905 e 1908).  

 

Comentário final 

 

 Muitas histórias, muitos acontecimentos e ligações estão contidas no texto 

de Lejzerowicz. É importante lembrar que foram analisados somente três dos 25 

capítulos que compõem o livro. A leitura é muito agradável e divertida, mas exige 

conhecimentos que circulam entre membros de uma comunidade específica – a 

comunidade dos falantes do esperanto. Dificilmente pessoas que não conhecem o 

idioma conseguirão reunir a quantidade de informações necessária para 

decodificar as alusões de Lejzerowicz. Mesmo na comunidade esperantófona, 

compreendem o texto somente aqueles que, por sua participação de longa data 

ou por interesse, tenham assimilado esses elementos. Isso demonstra que o 

esperanto alçou-se da categoria de projeto de língua para a condição de língua 

em pleno funcionamento, associada a uma cultura própria (e inclusive com 

                                                           
15

 Tradução ao português cfr. LORENZ 1996: 267-268. 
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falantes nativos). Com o objetivo de resumir o que foi apresentado no artigo, 

proponho o seguinte agrupamento das referências culturais necessárias para a 

compreensão dos três primeiros capítulos (COLLING, 2012):  

a) sobre a forma, a organização, a linguagem: Bíblia, especificamente Gênesis:  

 a.1) organização/estrutura: em capítulos e versículos; 

 a.2) linguagem: repetição de ideias, abundância da conjunção ―e‖ (kaj)  

 a.3) temas: criação do mundo, pecado original, torre de Babel, dilúvio; 

b) história das línguas planejadas:  

 b.1) Volapuque; 

 b.2) crise do ido; de Beaufront; 

 b.3) projetos pós-ido; 

 b.4) influência linguística dos projetos no esperanto;  

 b.5) conduta dos esperantistas durante e após a crise do ido 

(especificamente sobre a importância de Théophile Cart); 

c) conhecimentos básicos sobre o volapuque – ao menos sobre alguns 

contornos de sua estrutura (para justificar a imagem de ―caos‖ e ―confusão‖ – 

o próprio Zamenhof faz uma apreciação do volapuque no texto ―Essência e 

futuro...‖ (ZAMENHOF 1988)   

d) um bom conhecimento sobre a história do esperanto:  

 d.1) o fato de o Fundamento de Esperanto ter sido declarado intocável; 

 d.2) estrutura do Fundamento: gramática (regras), exercícios, dicionário; 

 d.3) os primeiros Congressos Mundiais de Esperanto; 

 d.4) divisa: Ni fosu nian sulkon! (―Cavemos nosso sulco!‖); 

e)  um bom conhecimento de esperanto (características, facilidades e 

dificuldades, escolas de pensamento):  

 e.1) léxico: po, neologismos e o constante conflito naturalismo  esque-

mismo; 

 e.2) morfologia: acusativo indicado por -n, afixos, flexibilidade; 

f) literatura original em esperanto: poemas de Zamenhof (Preĝo sub la verda 

standardo, La vojo); 

g) postura de Zamenhof; 

h) símbolo do esperanto (estrela verde). 
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Reflexões acerca de um dilema: realidade/ficção em 

Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco 

 

 

Valeria Evencio de Carvalho Pudeulko  

 

Logo na introdução do romance Amor de Perdição (1862), temos 

explicitado pelo narrador1 que a história apresentada trata-se de uma ficção 

construída a partir de um fato real: o degredo para a Índia de um parente seu, 

Simão Antônio Botelho, em 1807, constando a prisão anotada nas antigas 

inscrições de presos em cadeias do Porto.  

Simão é um dos cinco filhos do importante fidalgo, juiz da cidade de Viseu, 

Domingos Botelho, e de uma dama do Paço, Rita Teresa Margarida Preciosa da 

Veiga Caldeirão Castelo Branco.  O irmão de Simão é Manoel Botelho, pai de 

Camilo Castelo Branco, conforme revelado na última frase da obra pelo já agora 

assumido narrador e autor. 

Entre o fato do degredo e de Simão Botelho ser tio de Camilo, está o 

interesse da narração em expor o amor desditoso de Simão por Teresa de 

Albuquerque, filha do principal inimigo do patriarca dos Botelho, Tadeu 

Albuquerque. Teresa, menina de quinze anos, amará Simão também a revelia do 

progenitor que era desejoso de seu casamento com o primo da cidade de Castro-

Daire, Baltasar Coutinho.  

Separados pelo pai de Teresa, inseparáveis entretanto por seus 

pensamentos, expressos em todo o livro por cartas compartilhadas, Teresa e 

Simão morrerão à espera da possibilidade de ficarem juntos. Arrastarão em seu 

idílio a vida de Baltasar, morto pelas mãos de Simão, e o suicídio de Mariana, 

moça que colaborou com Simão na intentona de raptar Teresa do convento em 

que foi exilada pelo pai, bem como na comunicação do casal. 

                                                           
1
Neste estudo caracteriza-se o narrador de Amor de Perdição como narrador onisciente intruso, de 

acordo com a tipologia de Norman Friedman, conforme os estudos de Ligia Chiappini Moraes Leite 
na obra O Foco Narrativo (2002).  



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

PUDEULKO 2012 
350 

Ao mesmo tempo em que constrói a ficção com personagens típicas de um 

romance romântico, Camilo passeia por supostos fatos reais no curso da 

narrativa, parecendo querer incutir a idéia de realismo factual ao romance, a partir 

das agruras vivenciadas pelos personagens.  

Exemplo dessas incursões é a nota trazida pelo autor, nos momentos 

iniciais do texto, explicitando que o palacete construído pelo pai de Simão ainda 

existia durante a produção da obra. Era a ―casa-palacete da Rua da Piedade em 

Portugal‖, que, agora, estava sob a propriedade de outra pessoa. Nesse esteio, 

temos ainda o diálogo angustiado da mãe de Simão, quando sabe da prisão do 

filho por conta do assassínio de Baltasar Coutinho. Na ocasião em que o rapaz 

está para ser julgado e levado à forca, Rita escreve uma carta para ele na qual 

revela que melhor seria se Simão houvesse morrido ao nascer. Ato contínuo a 

esta revelação, o narrador/autor faz nova nota para esclarecer que tem acesso à 

certidão de registro de seu tio Simão e que este ―foi batizado em casa em perigo 

de vida‖ (BRANCO 1973: 84), anúncio que remete ao fato de o menino Simão 

―real‖ ter corrido risco de morte ao nascer.  

Também quanto às influências no julgamento de Simão e a conversão de 

sua pena de morte pela forca em degredo para a Índia, o narrador/autor aponta, a 

partir de documentos do suposto corregedor de Viseu à época, que a apelação de 

Simão reverterá em seu favor a despeito de ―grandes forças contrárias‖ (BRANCO 

1973: 89). 

São essas e outras especulações expostas ao longo da narrativa em torno 

da questão fato/ficção que ainda em nossos dias possibilitam questionamentos 

acerca da transposição de fatos ditos reais para a ficção em Amor de Perdição.  

Em notas introdutórias, na edição da obra de 1973, publicada pela Editora 

Ática, consta a seguinte proposição sobre a questão da transposição de 

elementos reais para a ficção:  

 

O caráter inverossímil dos seus personagens não ofusca a 
profunda capacidade de Camilo na criação dos tipos humanos 
perfeitamente encontradiços na sociedade burguesa da época. A 
linguagem expressiva, abundante e flexível acompanha à altura a 
sua imaginação criadora (ELIAS 1973: 5, grifos nossos). 



 
Cadernos da Semana de Letras UFPR          Ano 2012       Volume II             Trabalhos Completos 

 

 

PUDEULKO 2012 
351 

O texto introdutório parece considerar seres humanos reais como base 

para a compreensão ou mesmo comparação dos personagens desenvolvidas por 

Camilo em Amor de perdição, sem a preocupação de analisar questões 

relacionadas à verossimilhança interna da obra que a sustenta como ficção e não 

transmissora, pura e simplesmente, de fatos ditos reais.  

Essa preocupação com a correspondência entre a obra literária e a 

realidade transposta por ela, pode ser melhor compreendida a partir das 

proposições de Ian Watt (1917 - 1999),  quanto ao realismo formal, expostas no 

volume A ascensão do romance (1957). Watt aponta o realismo formal como 

característica do gênero romance, explicitando sua diferença com relação à 

Estética Realista: 

 

(...) [realismo] formal porque aqui o termo ―realismo‖ não se refere 
a nenhuma doutrina ou propósito literário específico, mas apenas 
a um conjunto de procedimentos narrativos que se encontram tão 
comumente no romance e tão raramente em outros gêneros 
literários que podem ser considerados típicos dessa forma (WATT 
2010: 34). 
 

Para o crítico, o método narrativo adotado pelo romance é a própria 

expressão do realismo formal, na medida em que consiste num relato completo e 

válido da experimentação humana, fornecendo ao leitor detalhes sobre os 

personagens, locais, épocas e pormenores significativos da história. 

No romance de Camilo, o conjunto de procedimentos narrativos de que 

trata Watt, pode ser identificado pela ampla utilização de cartas e documentos no 

curso de construção da história. 

As páginas iniciam com o relato de um suposto evento real, o degredo de 

Simão Botelho para a Índia, fazendo com que o leitor talvez passe todo o 

romance buscando captar se a ficção apenas reproduz um fato real da vida do 

narrador – o parentesco com o autor Camilo que se revela o próprio narrador ao 

final da história - ou se a obra por si, independente dos fatos reais, produz a sua 

própria realidade interna. 

O fato é que este paradoxo em nada interfere na verossimilhança existente 

na narrativa, mesmo porque ao final da mesma, Simão Botelho, antes revoltado, 

depois devotado ao seu sentimento por Teresa, acaba por literalmente ―morrer de  
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amor‖, um amor ―romântico‖ que sequer foi consumado antes de cumprir o 

degredo.  

Já Teresa de Albuquerque é uma moça inocente, com 15 anos de idade, 

subjugada a seu pai sob muitos aspectos, como as moças de seu tempo, mas 

que ao longo da narrativa desenvolve a postura de uma mulher determinada aos 

seus desejos, contrariando seu pai, afastando-se do casamento imposto pelo 

genitor com o primo, aceitando sua estada em conventos para afastar-se do jugo 

paternal. 

 Tais condutas de Teresa constituem-se em fatos dentro da obra que 

também levam ao distanciamento do personagem na ficção camiliana em relação 

à maioria das meninas da época na qual a obra foi escrita. E Camilo deixa esta 

diferença muito clara ao dialogar com seus leitores sobre uma conversa entre 

Teresa e o pai sobre sua ida para o convento:  

 

Para finos entendedores, o diálogo do anterior capítulo definiu a 
filha de Tadeu de Albuquerque. É mulher varonil, tem força de 
caráter, orgulho fortalecido pelo amor, despego das vulgares 
apreensões, se são apreensões a renúncia que uma filha fez do 
seu alvedrio às imprevidentes e caprichosas vontades de seu pai. 
Diz boa gente que não, e eu abundo sempre no voto da gente 
boa. Não será aleive atribuir-lhe uma pouca de astúcia, ou 
hipocrisia, se quiserem; perspicácia seria mais correto dizer. 
Teresa adivinhara que a lealdade tropeça a cada passo na 
estrada real da vida, e que os melhores fins se atingem por 
atalhos onde não cabem a franqueza e a sinceridade. Estes ardis 
são raros na idade inexperta de Teresa; mas a mulher do romance 
quase nunca é trivial, e esta de que rezam os meus apontamentos 
era distintíssima. A mim me basta, para crer em sua distinção, a 
celebridade que ela veio a ganhar à conta da desgraça (BRANCO 
1973: 31, grifos nossos). 
 

 O narrador/autor não apenas deixa claro que Teresa é ―real‖ na ficção, 

como deixa de narrar os fatos por um instante, passando a esclarecer a criação 

do personagem e, mais, lhe atribui qualidade de justamente poder ser diferente de 

qualquer outra moça ―real‖ com sua mesma idade, por tratar-se de uma mulher de 

romance. 

Não somente a caracterização de Teresa, mas de inúmeros outros 

personagens da história, é exemplar para compreendermos também as  
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particularidades da transposição fato-ficção no gênero romance de forma ampla. 

Watt explicita que o romance imita a realidade adotando a busca de 

entendimentos como faz o júri de um tribunal, isto é, o conhecimento de todas as 

particularidades de um evento, inclusive informações sobre os indivíduos 

envolvidos, detalhamentos, assim por diante.  Watt refere-se, além do trato com o 

realismo formal, exposto anteriormente, à visão da realidade pela Filosofia. Nesse 

sentido, a partir das ideias de Descartes, o crítico tem a concepção de que a 

verdade deve ser buscada sob um prisma de individualidade na obra e de forma 

independente à tradição literária, baseada preponderantemente nos enredos da 

epopéia. 

 O romance seria o primeiro gênero a romper com essa tradição porque 

sua fidelidade estaria voltada à experiência individual e não ao reflexo passivo da 

cultura vigente quando o livro foi escrito. A demonstração desta particularidade ou 

individualidade, segundo Watt, não pode ser realizada de forma concreta, entre 

outros motivos por conta de aspectos próprios da técnica narrativa, dentre eles, 

no gênero romance, o grau de atenção que dispensa à ―individualização das 

personagens‖ (WATT 2010: 18). 

A individualização do personagem no romance passa também pelo 

entendimento de outro grande estudioso da literatura, Antonio Candido (1918-).  

No artigo crítico A personagem do romance, presente no volume A personagem 

de ficção (1968), Candido deixa claro a impossibilidade de um autor retratar o que 

uma pessoa é em todos os seus aspectos e complexidades, pois, ser humano 

algum pode ser absorvido completamente por um personagem de ficção.  

O romance, portanto, não pode transpor vidas reais e o que consta na 

ficção, ainda que baseado na realidade, precisa ser tratado como ficção, 

prevalecendo a verossimilhança interna da obra: 

 

A personagem é um ser fictício, - expressão que soa como 
paradoxo. De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir 
o que não existe? No entanto, a criação literária repousa sobre 
este paradoxo, e o problema da verossimilhança no romance 
depende desta possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, 
sendo uma criação da fantasia, comunica a impressão da mais 
lídima verdade existencial. Podemos dizer, portanto, que o 
romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação 
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entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da 
personagem, que é a concretização deste (CANDIDO 1968: 55).   

 

 

Focando exclusivamente na caracterização do personagem protagonista de 

Amor de Perdição, Simão Botelho, temos exemplificadas essas proposições 

expostas acima por Antonio Candido e Ian Watt no que concerne à transposição 

da realidade pela ficção especificamente quanto à construção de entes ficcionais 

a partir de indivíduos reais. É Botelho o tio degredado ―real‖ do narrador, 

conforme inicialmente exposto, mas que posteriormente, de forma rápida, ganha 

uma ―vida própria‖ ficcional. Embora em diversos momentos do texto Simão 

Botelho esteja ligado pelo narrador a eventos ditos reais (por meio das cartas na 

narrativa e notas de rodapé, por exemplo), ele apresenta particularidades próprias 

de um personagem de ficção, que não poderiam estar apoiadas em realidades 

puras e simples retiradas de parcas informações do Simão Botelho/real que 

Camilo Castelo Branco supostamente tivera acesso2. 

Nesse sentido, a partir das proposições de Antonio Candido, o protagonista 

de Amor de perdição deve ser considerado a partir de sua complexidade e 

transformação no curso da narrativa, tendo então ele/personagem e a obra, 

autonomia sobre eventos ditos reais. 

Simão Botelho inicia com sua imaturidade e mesmo leviandade, conforme 

o irmão o define, nas primeiras páginas do romance. Logo mais, surpreende o 

leitor tendo um embate com o primo de Teresa, Baltasar, levando-o à morte. A 

querela parecia não ser necessária tratando-se de uma situação dita real, contudo 

para a narrativa e seu desfecho, foi indispensável, considerando que foi somente 

por isso que Simão foi preso e posteriormente condenado ao degredo.   

O rapaz é salvo da pena capital pela intervenção de um tio que força o pai 

de Simão a intervir politicamente para que o filho não seja morto. Essa 

intervenção não foi pedida por Simão, mas o leva ao degredo e não à forca. 

                                                           
2
 Em diversos momentos do texto encontramos em notas de rodapé ou no corpo da narrativa 
referências a supostos documentos encontrados pelo autor e que sustentariam determinadas 
verdades expostas ao longo da história. Por exemplo, logo na introdução, o relato das Cadeias do 
Porto e o comentário sobre a casa-palacete; e já mais ao final da trama, a carta de Rita, irmã de 
Simão, a qual o autor teria tido acesso, expondo a situação da família do protagonista em relação 
à sua prisão. 
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Contudo, nem o degredo se realiza na obra, pois Simão morre pouco tempo após 

o navio que o transportaria para a Índia afastar-se da costa. Envolvidas com o 

rapaz, os personagens Teresa e Mariana, sofrem as conseqüências desta morte.  

Mariana pratica o suicídio após a morte de Simão no navio. Teresa, por sua vez, 

já havia morrido de tristeza pouco antes do navio partir.  

Caso o romance de Camilo fosse a expressão do ―real‖ Simão, aliás, sobre 

o qual muito pouco sabemos, ao final da narrativa possivelmente não teríamos a 

morte acometendo a vida dos três personagens, pois haveria ao menos o degredo 

conforme consta no relato das Cadeias do Porto.  

Simão cumpriria o exílio na Índia? E Teresa e Mariana não morreriam de 

amor? Nunca saberemos. Contudo, sabemos o desfecho dado pelo autor na obra. 

Simão, Teresa e Mariana foram manipulados por seus familiares e cerceados de 

realizarem seus planos, elegendo, de forma consciente e inconsciente a morte, 

uma saída tipicamente relacionada à Estética Romântica. Assim, há evidências de 

que o autor desenvolveu uma realidade a partir da verossimilhança interna da 

obra. 

Nesse sentido, Antonio Candido questiona e responde a impossibilidade de 

transpormos para a ficção eventos e pessoas ditas reais: 

 

Por outras palavras, pode-se copiar no romance um ser vivo e, 
assim, aproveitar integralmente a sua realidade? Não, em sentido 
absoluto. Primeiro, porque é impossível, como vimos, captar a 
totalidade do modo de ser duma pessoa, ou sequer conhecê-la; 
segundo porque neste caso se dispensaria a criação artística; 
terceiro, porque, mesmo se fôsse possível, uma cópia dessas 
não permitiria aquêle conhecimento específico, diferente e mais 
completo, que é a razão de ser, a justificativa e o encanto da 
ficção. (CANDIDO 1968: 65). 

 

Retoma-se aqui neste ponto, a questão trazida por Ian Watt, dentre outros 

aspectos, sobre o realismo formal no romance ter deferido especial atenção à 

individualização do personagem, nomeando-o da mesma forma que um indivíduo 

particular o é na vida real: 

(...) ao contrário das pessoas reais, as personagens de ficção não 
tinham nome e sobrenome. Mas os primeiros romancistas 
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romperam com a tradição e batizaram suas personagens de 
modo a sugerir que fossem encaradas como indivíduos 
particulares no contexto social contemporâneo (WATT 2010: 20). 

 

Em Amor de Perdição, por exemplo, o protagonista, Simão Botelho não 

somente é nomeado como um indivíduo particular, como leva o nome do próprio 

indivíduo degredado em 1807, segundo consta dos documentos da Cadeia do 

Porto. 

 Assim, a utilização de cartas como comunicação entre os personagens, 

bem como a apresentação de documentos ―reais‖, a descrição e a nomeação dos 

personagens, servem a referendar a realidade ficcional, a verossimilhança interna 

da obra, conforme proposto por Watt, no que ser refere à importância que o 

romance confere aos detalhes dos fatos para construir sua narrativa.  

Talvez um exemplo final quanto à construção dos personagens no âmbito 

ficcional, mas partindo de indivíduos ditos reais, o narrador camiliano 

insistentemente faz defesa de seus personagens perante seus leitores, atribuindo 

aos entes ficcionais consciência própria e, algumas vezes, muito semelhante à 

consciência de um homem ou mulher comum em seu tempo. Isto resta flagrante 

ao lermos seus comentários em relação ao amor não retribuído, mas não 

rejeitado de Marina por Simão: 

 

Não desprazia, portanto, o amor de Marina ao amante apaixonado 
de Teresa. Isto será culpa no severo tribunal das minhas leitoras; 
mas, se me deixam ter opinião, a culpa de Simão Botelho está na 
fraca natureza, que é toda galas no céu, no mar, na terra, e toda 
incoerência, absurdezas e vícios no homem, que se aclamou a si 
próprio rei da criação, e nesta boa-fé dinástica vai vivendo e 
morrendo (BRANCO 1973: 65) 
 

Outro personagem que serve de interlocução entre a realidade e a ficção 

no curso de Amor de Perdição é Rita, a irmã preferida de Simão, que levou o 

mesmo nome da mãe de ambos e a que foi castigada por Domingos Botelho, o 

pai, por desejar visitar o irmão na Cadeia do Porto. 

É a partir de uma carta, a mais extensa do livro, que Camilo retira 

informações quanto ao suposto comportamento de Domingos Botelho, imposto a 
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mulher e as filhas, a partir do malfadado Simão e sua prisão e julgamento pelo 

assassínio de Baltasar.  

E foi também pela carta de Rita que Camilo ainda buscou interlocução com 

a realidade, dando pela existência de uma rapariga, filha de um ferreiro que ―... 

cuidava do preso com abundância e limpeza, e a todos dizia que ali estava por 

ordem e à custa da senhora D. Rita Preciosa‖ (BRANCO 1973: 87). Ora, esta 

rapariga supostamente ―real‖, ao que tudo indica, parece ter sido transposta para 

ficção, na figura do personagem Mariana, também filha de um ferreiro, que ajudou 

sobremaneira Simão na prisão. Assim, é que em Amor de Perdição o pai de 

Mariana informa para Simão que o mesmo será assistido pela filha com recursos 

provenientes da mãe do preso, Dona Rita Preciosa. 

A partir das discussões realizadas até o momento, podemos inferir que o 

romance de Camilo é exemplar para constatar as pressuposições teóricas de Ian 

Watt e Antonio Candido acerca do realismo formal no gênero romance e no 

dilema que este apresenta, quanto à realidade e à ficção.  
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Uma discussão sobre a filosofia linguística de Descartes 

 

 

Ivan Eidt Colling  

 

Introdução 

 

 Em uma famosa carta de 20 de novembro de 1629 a seu amigo Pe. Marin 

Mersenne, René Descartes esboça algumas ideias sobre línguas e sobre a língua 

filosófica universal. Pretendo analisar essas ideias no contexto das discussões 

sobre línguas filosóficas, um tópico de grande interesse no século 17. Além disso, 

desejo comparar algumas dessas ideias com a realidade atual da língua 

planejada de maior sucesso, mais divulgada e utilizada – o esperanto, mostrando 

pontos de convergência e de divergência entre elas, motivado pelo fato de que a 

Liga Brasileira de Esperanto editou um calendário para 2010, no qual aparece 

uma citação da referida carta. 

 

Contexto histórico 

 

 O Humanismo (aprox. do séc. 14 ao séc. 16) foi a primeira época em que 

houve um maior interesse sobre o funcionamento de línguas e também sobre a 

elaboração de uma ―língua universal‖, que fosse o ―espelho das coisas‖. É 

importante mencionar que já havia projetos anteriores, como o de Galenus (séc. 

2) e a Lingua Ignota de santa Hildegardis (ou Hildegarda) von Bingen (séc. 10) 

(BARANDOVSKÁ-FRANK s.d.; ECO 1992).  Na Europa de então não se pensava 

muito em uma língua planejada para comunicação internacional, pois o latim era  

de uso comum entre pessoas educadas. O principal objetivo dos pensadores era 

o desenvolvimento de uma língua filosófica, baseada na classificação das noções. 

Eram ainda levadas a sério explicações bíblicas sobre o surgimento das línguas 

(língua adâmica: Deus teria mostrado suas criações a Adão, e este as 
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denominou) e sobre diversidade linguística (punição para os homens que estavam 

construindo a torre de Babel1). 

 Esquemas para línguas universais começaram a florescer no séc. 17, 

quando começou a ruir a unidade garantida pelo latim. Aquele período de unidade 

é chamado por Jaap MAAT (2004) como República Renascentista das Letras. 

Couturat imaginava que a causa principal daquele florescimento fosse o 

movimento intelectual da Renascença, que ―renovando as ciências e a filosofia, 

evidenciou a unidade do espírito humano‖ (COUTURAT 1901 apud MAAT 

2004: 7). Jones pensa de forma semelhante: aqueles esquemas ―reduziam as 

línguas a seus termos mais simples, cada palavra sendo exatamente equivalente 

a uma única coisa e [...] degeneravam palavras em símbolos tendo a mesma 

natureza descolorida que caracteriza aqueles da matemática‖; segundo ele, os 

cientistas tinham suspeitas com relação às línguas, consideradas como ligadas à 

―ciência antiga, que parecia depender mais de palavras do que da natureza‖, e 

também porque as línguas tendem mais a obscurecer do que a descrever 

realidades2.  

 Outros autores (Padely, Slaughter), contudo, não concordam que o 

rompimento entre a Idade Média e a Renascença tenha incentivado o 

desenvolvimento de línguas filosóficas, e veem nesse movimento mais 

continuidade do que ruptura. Segundo Slaughter, eram tentativas de reconstruir a 

ordem na revolucionária multiplicidade de informações que os homens deveriam  

enfrentar. Por isso começou a haver um grande esforço de nomenclatura e 

taxonomia, que guarda profunda relação com as categorias de Aristóteles.  

 Motivos religiosos (―re-ligação religiosa‖) também é um fator a ser 

considerado neste contexto. KNOWLSON (1975: 15) afirma:  

 

                                                           
1
 O relato sobre a torre de Babel está no capítulo 11 de Gênesis; antes da punição, ―todo o mundo 
se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras‖/ ―em toda a terra havia apenas uma 
linguagem e uma só maneira de falar‖ (Gênesis 11:1). Mas há uma incoerência no relato, pois o 
dilúvio ocorrera antes da dispersão de Babel (no capítulo 10), e desde então já havia diversidade 
linguística: ―A partir deles fez-se a dispersão nas ilhas das nações. Esses foram os filhos de Jafé, 
segundo suas terras e cada qual segundo sua língua, segundo seus clãs e segundo suas 
nações.‖/ ―Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua 
língua, segundo as suas famílias, em suas nações.‖ (Gênesis 10:5.) Textos conforme Bíblia de 
Jerusalém/Bíblia Sagrada.  
2
 MAAT 2004: 7-8. Permito-me dizer que, como físico e engenheiro, não posso concordar que a 

matemática use símbolos ―descoloridos‖! 
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Certamente para Comenius e Kircher, e provavelmente também 
para Bedell e Hartlib, o caráter universal era, como Paolo Rossi 
expressou, tanto uma tentativa de renovar o contato com a 
harmonia divina no universo e um esforço decisivo para trazer a 
reconciliação entre os homens, a qual estabeleceria os 
fundamentos para uma paz duradoura, religiosa. (Tradução 
minha.) 
 

  

 Clauss complementa: ―a ideia de construir uma língua universal para 

substituir o latim cresceu em parte pela nostalgia da cristandade internacional‖ 

(CLAUSS 1992 apud MAAT 2004: 10).  

 Diversas foram as razões que contribuíram para a queda da posição 

dominante do latim naquela época: crescimento do protestantismo (Lutero 

traduziu a Bíblia ao alemão, os protestantes promoviam as línguas étnicas, e o 

latim estava associado à Igreja Católica Romana); houve uma pressão econômica 

e social pela publicação em vernáculo (leitores que não dominavam o latim 

preferiam comprar livros em suas línguas); começou a haver um interesse 

educacional de levar conhecimento sobre resultados científicos a um público mais 

amplo, e também para isso eram utilizadas as línguas étnicas. É interessante 

mencionar que foi por esse motivo que Wilkins escreveu seus trabalhos em 

inglês, mas seu Essay towards a real character and a philosophical language – 

cujo objetivo era romper barreiras linguísticas – foi traduzido em latim a pedidos 

de vários estudiosos do continente europeu (entre eles Leibniz), de modo a tornar 

seu trabalho mais acessível. (MAAT 2004: 11.) 

 

Ideias de Descartes sobre línguas e sobre a língua filosófica 

  

 Em 20 de novembro de 1629, René Descartes (1596-1650) escreveu uma 

carta a seu amigo Padre Marin Mersenne (1588-1648), na qual trata sobre línguas 

e sobre a língua filosófica. A carta não é longa – ocupa pouco mais de seis 

páginas do livro Œuvres de Descartes (DESCARTES 1987), mas sobre ela afirma 

MAAT (2004: 27): ―foi em reação a uma proposta de esquema de língua universal 

[...] que uma das cartas mais influentes e mais frequentemente citadas do século 

dezessete foi escrita‖.  
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 Justamente em 1629 (oito anos antes da publicação do Discurso sobre o 

método) Descartes havia se mudado para Amsterdã. Em virtude de seu gosto 

pela solidão e de seu auto-exílio, escrevia muitas cartas a cerca de quarenta 

correspondentes, o principal dentre eles sendo Mersenne, amigo, agente literário 

e conselheiro em seus projetos de publicações (COTTINGHAM 1995: 27-28).  

 Mersenne faz saber a Descartes sobre um esquema de língua universal 

que havia sido publicado em latim, contendo seis proposições3. A resposta 

enviada por Descartes é provavelmente sua única contribuição à elaboração da 

ideia de língua universal (ZILAH 1983: 14). Além disso, esta carta é hoje o único 

registro daquele projeto; nada mais se sabe sobre ele (MAAT 2004: 27). Procurei 

recolher quais seriam, em essência, as seis proposições originais:  

1) aparentemente, trata-se de uso de dicionário, mas há confusão com a quarta 

proposição; 

2) poder-se-ia, com base na língua proposta, conhecer todas as demais; as outras 

línguas seriam como dialetos da língua universal; 

3) aparentemente, o autor pretende explicar as ideias dos antigos pensadores, 

melhor do que eles mesmos o fizeram, dando a cada palavra a verdadeira 

definição da coisa; 

4) refere-se ao fato de que se pode interpretar línguas a partir do dicionário; 

5) aparentemente, o autor afirma que, após seu trabalho sobre a língua universal, 

ele é capaz de ensinar melhor línguas estrangeiras do que o fazem os 

professores comuns; 

6) numeração/ordenação de palavras no dicionário. 

 Inicialmente Descartes analisa as proposições, ―procurando adivinhar seu 

sentido, com  uma tendência visível (que é um traço de seu caráter) de não 

encontrar nelas nada de maravilhoso, nada que ele próprio não pudesse ter 

                                                           
3
 Há dúvidas sobre a autoria do projeto. ECO (1996: 233) afirma que o autor era des Vallées, 

advogado com grande talento para línguas, e menciona mesmo que o cardeal Richelieu havia 
solicitado a des Vallées que publicasse o projeto. Este teria respondido que para divulgar tal 
‗segredo‘, solicitava uma pensão. ―O cardeal negou, e o segredo foi enterrado com des Vallées‖. 
No comentário após a carta (DESCARTES 1987: 82), Charles Adam e Paul Tannery mencionam 
que Charles Sorel, em 1655, comentara sobre tentativas semelhantes feitas por ―um des Vallées‖ 
e pelo ―Sr. La Maire‖. ZILAH (1983: 14) afirma ser Claude Hardy o autor. Hardy (1600-1678) era 
matemático e poliglota; diz-se que falava 36 línguas. Descartes o tinha em alta consideração; 
quando houve polêmica com Fermat, Descartes escolheu Hardy para arbitrar a discussão. Na 
carta, há menção a Monsieur Hardy. Por outro lado, COUTURAT & LÉAU (1903: 11) e MAAT 
(2004: 27) preferem dizer que o autor era um ―desconhecido‖.  
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inventado sem grandes penas‖ (COUTURAT & LÉAU 1903: 11). Eugène de Zilah 

lembra-nos que o autor da carta é um jovem cientista (Descartes contava 33 

anos),  

 
que já tinha ideias sobre as bases filosóficas de seu pensamento 
futuro, mas que ainda não havia transpassado os limites do 
raciocínio discursivo, se supusermos que alguma vez ele os tenha 
transpassado. Não nos admiremos, portanto, que os 
conhecimentos e as opiniões de Descartes sobre linguística e 
línguas sejam bastante superficiais. [...] Para ele, a língua é 
apenas um instrumento pelo qual a razão exprime o real. (ZILAH 
1983: 14, tradução minha.) 

 
 Descartes afirma que há somente duas coisas a se aprender nas línguas, a 

saber: os significados das palavras e a gramática. Sobre a primeira não há nada 

de especial, pois o dicionário é a solução: ―Estou certo de que, se você der ao Sr. 

Hardy um bom dicionário de chinês, ou de qualquer outra língua, e um livro escrito 

nessa mesma língua, ele conseguirá captar-lhe o sentido‖4 (p. 76-77).  

 Resolvida a questão do léxico, segundo Descartes, resta a gramática, e 

―suspeito que aqui esteja todo o segredo de seu homem‖ (p. 77), mas também 

isso não é tão difícil,  

porque fazendo uma língua em que há somente uma maneira de 
conjugar, de declinar e de construir as palavras, em que não há 
[verbos] defectivos nem irregulares, que são coisas vindas da 
corrupção do uso, e mesmo em que a flexão dos substantivos ou 
dos verbos e a construção [de palavras] se façam por afixos, ou 
antes ou depois das palavras primitivas, estando esses afixos 
especificados no dicionário, não será de admirar que espíritos 
vulgares aprendam em menos de seis horas a redigir nessa língua 
com a ajuda do dicionário. (p. 77.) 

 

 Ele também não considera em alto grau a segunda proposição, pois as 

palavras das outras línguas seriam ―sinônimos‖ da primitiva, como aymer5, amare, 

φιλεῖν [amar] e pelo afixo adequado que marca substantivos, um francês 

facilmente encontraria a palavra amour [amor]. Para maior eficiência, os itens 

poderiam ser numerados (conforme a 6ª proposição).  

                                                           
4
 Grifo meu. Nas citações da carta, apresento somente a página. Referem-se a DESCARTES 

1987, e foram por mim traduzidas, levando em conta também a versão em esperanto de ZILAH 
(1983).  
5
 Conforme a ortografia francesa da época; atualmente: aimer.  
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 Há um certo tom de desprezo sobre uma tal língua que ―espíritos vulgares‖ 

(esprits vulgaires) poderiam aprender tão rapidamente, provavelmente porque as 

pessoas educadas da época faziam uso do latim. Ele acrescenta que tal invenção 

seria ―útil para o público‖ se todas as pessoas se pusessem em acordo para usá-

la. Mas apresenta duas inconveniências: a primeira se refere aos sons, que 

podem parecer agradáveis a alguns e intoleráveis a outros, conforme suas 

línguas maternas. A segunda inconveniência está na dificuldade em aprender a 

língua, pois ninguém se dedicaria a buscar as palavras no dicionário, então ele 

duvida que ela passaria ao uso prático. Segundo ele, é mais fácil fazer com que 

as pessoas entrem em acordo sobre o uso do latim ou de outra língua 

efetivamente usada, do que de uma língua que ainda não possui livros escritos e 

nem falantes. ―Mas talvez eu esteja enganado‖ (p. 80). E assim termina a primeira 

parte da carta.  

 Na segunda parte da carta, Descartes vai adiante. Inspirado pelo projeto 

que acabara de comentar, ele propõe adicionar uma ―invenção‖, que defina 

―ordem para todos os pensamentos que podem entrar na mente humana‖ (p. 80), 

similar à ordem que existe para os números. Não há necessidade de se aprender 

todos os números para compreendê-los. Basta uma base matemática para que se 

entenda 1629, sem ter alguma vez pensado em 1628 ou 1627... Essa 

simplicidade seria a base para uma língua filosófica – cujo objetivo não é a 

comunicação entre pessoas comuns, mas... ajudar a filosofar: ―primariamente 

para pensar, e somente de forma acessória para comunicação‖ (DULIĈENKO 

2006: 49). E acrescenta: ―duvido que seu autor haja pensado nisso‖ (p. 81). O 

problema é que, para desenvolver tal língua, precisa-se da ―verdadeira filosofia‖ – 

mas uma vez que tenha sido encontrada a verdadeira filosofia, a construção de tal 

língua seria algo trivial, desnecessário (MAAT 2004: 28).  

 E agora vem a famosa frase, reproduzida pela Liga Brasileira de Esperanto 

no calendário de 2010 (fig. 1): ―ouso prever que um dia haverá uma língua 

universal muito fácil de aprender, de pronunciar e de escrever, e o que é mais 

importante, que ajudará a razão, apresentando a ela tão distintamente todas as 

coisas, que lhe será quase impossível errar‖. (p. 81.) 
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Fig. 1 – Fonte: BEL 2009. 

 

 

 Seu pensamento continua: ―acredito que essa língua seja possível‖, e por 

meio dela  

 

os camponeses poderiam melhor julgar a verdade das coisas do 
que agora o fazem os filósofos. Mas não espere vê-la jamais em 
uso; isso implica grandes mudanças na ordem das coisas, e o 
mundo inteiro deveria ser um paraíso terrestre, e isso é bom de se 
propor somente no país dos romances. (p. 81-82.) 
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 Escritos anteriores de Francis Bacon e principalmente esta carta de 

Descartes inspiraram filósofos e pensadores a trabalhar sobre o tema. Em 1661 o 

escocês John Dalgarno publicou seu Ars signorum, com léxico baseado na 

classificação de ideias e de coisas (PASSINI 1993: p. 33-34); em 1668 o bispo 

John Wilkins publicou seu Essay...6. Em 1666, Leibniz, então um estudante de 19 

anos, publicou Dissertatio de ars combinatoria. A obra de Comenius (Jan Amos 

Komenský) explorando essa questão7 apareceu entre os anos de 1644 e 1668. 

Segundo DULIĈENKO (2006: 49), ―as ideias de Descartes na esfera da língua 

universal influenciaram fortemente a evolução da linguística nos séculos 17 e 18, 

principalmente a mais conhecida escola da época – a chamada ―gramática de 

Port-Royal‖.  

 O rumo traçado para a interlinguística no início do séc. 17 de busca de uma 

língua filosófica universal a priori somente foi modificado no séc. 19, quando se 

começou a considerar línguas a posteriori, em função do comércio, da 

organização internacional de forças de trabalho e pelo desenvolvimento de meios 

de comunicação e de transporte8 (PASSINI 1993: 34).  

 

Crítica a algumas ideias de Descartes 

 

 Obviamente a abordagem de Descartes sobre línguas é demasiado 

simplista. Uma palavra da língua A não corresponde exatamente a uma palavra  

da língua B e vice-versa. Há o fenômeno que denomino de palavras-andorinha, 

palavras-tridente e palavras-rastelo (COLLING 2012: 93): Palavras-andorinha são 

aquelas cujo campo semântico em uma língua se expressa por somente uma 

palavra (o ―corpo‖ da andorinha), mas em outra língua o campo é dividido (a 

―cauda‖ da andorinha). Por exemplo, a palavra muro em esperanto engloba o que 

em português se expressa por muro e por parede. De forma semelhante, o 

interrogativo como do português subdivide-se em esperanto em kia (se se 

                                                           
6
 Essay towards a real character and a philosophical language. O livro estava pronto em 1666, 

mas grande parte do trabalho foi perdido no grande incêndio de Londres. O autor trabalhou um 
ano e meio para refazê-lo.  
7
 Via lucis e De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. 

8
 Exceção feita a um projeto a posteriori do século 17: a língua pan-eslávica de Juraj Križanić 
(DULIĈENKO 2006: 54-60). 
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pergunta sobre qualidade, recebendo como resposta um adjetivo) e kiel  (se a 

pergunta se refere à maneira e a resposta é um advérbio). Quando o campo 

semântico de uma das línguas é subdividido em três, tem-se uma palavra-

tridente; em mais do que três, uma palavra-rastelo. Assim, torna-se difícil 

estabelecer ―sinonímia‖ entre diferentes línguas. O próprio exemplo citado por 

Descartes – verbo aimer – na frase il aime les fruits tropicaux não corresponde a 

amar em português ou ami em esperanto; mais adequados parecem ser gostar e 

ŝati, respectivamente.  

 Quando aprendi que em polonês o símbolo @ é małpa (que significa 

―macaco‖), imediatamente recordei-me de uma camiseta que havia adquirido em 

Foz do Iguaçu com a figura de um macaco-prego e entendi o porquê dessa 

denominação (fig. 2). Passei então a incorporar esta pequena parcela da visão de 

mundo dos poloneses. Não teria percebido semelhança entre macaco-prego e 

arroba se não fosse o estudo do polonês. Menciono isso porque a língua está 

inserida em uma cultura. Aprender uma língua é aproximar-se do outro e tentar 

compreender como se veem as coisas a partir daquela cultura.  

 

 

        

Fig. 2 – À esquerda: palavras polonesas relacionadas a correio eletrônico e internet  
(Fonte: MAŁOLEPSZA & SZYMKIEWICZ 2006: 33). À direita: estampa  de 
macaco-prego (Cebus apella) em camiseta de Foz do Iguaçu. 
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 Como não poderia deixar de ser, também em esperanto há palavras com 

significado dependente da cultura esperantista. Por exemplo, krokodili é verbo 

derivado de krokodilo (―crocodilo‖), mas não se relaciona ao animal. Tem o 

significado de ―falar em língua nacional em meio esperantista ou, em sentido 

amplo, falar em língua nacional em meio internacional‖ (NPIV 2002) –ver fig 3. O 

sentido expandiu-se para outros membros da ordem dos crocodilídeos, de modo 

que aligatori e kajmani adquiriram sentidos semelhantes, mas refinados, por 

semelhança com as palavras alia (―outro‖) e kaj (―e‖): aligatori significa falar a 

língua do outro; kajmani significa que ambos os interlocutores utilizam uma língua 

que não é a língua materna de nenhum deles (e também não é esperanto!) 

(CONROY 1999). Palavras derivadas de nomes próprios, como kabei e 

blinkenbergo têm sentido somente em esperanto (MELNIKOV 2007).  

Volapuquista com significado de ―bárbaro‖ (utilizado na tradução de Tim-Tim, 

HERGÉ 1981) parece ser um uso restrito à comunidade esperantista. 

 

     

Fig. 3 – Alguns cartões representando “crocodilos”: “Você fala esperanto ou você „crocodila‟  
(fala outra língua, não domina o esperanto)?”; “Eu falo esperanto, você fala  
esperanto e ele „crocodila‟” Fontes: ĈU VI; b) BJALISTOKA. 

 

 Quando os esperantistas lemos o trecho da carta em que Descartes 

menciona conjugação, declinação, afixos, construção de palavras, temos a 

impressão de que ele ―previu‖ o surgimento do esperanto! Também COUTURAT 

& LÉAU (1903) pensaram de forma semelhante: ―nessas linhas, Descartes 

esboça o plano de língua regular e prática, que se poderia compreender com a 
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ajuda de um dicionário. Precisamente isso o Dr. Zamenhof desejou e realizou com 

a criação do esperanto‖.  

 A respeito das inconveniências apontadas no texto, pode-se dizer que 

problemas de pronúncia existem, não importa qual seja a língua escolhida. Sobre 

isso aparentemente não pensou Descartes quando propôs que se estude latim. 

Para que uma língua seja colocada em prática, é necessário um trabalho coletivo 

ao longo de muito tempo. O esperanto passou da condição de projeto à categoria 

de língua em pleno funcionamento, inclusive com falantes nativos. Descartes não 

poderia imaginar que o Diskurso pri la metodo [Discurso sobre o método] seria 

publicado em versão bilíngue (em francês e em esperanto) em Chapecó, no 

Brasil, em 1985, com segunda edição em 2012...  

 Mas é importante ter em mente que a carta de Descartes apresenta duas 

partes. Na primeira delas, em que comenta sobre um projeto específico de língua 

planejada, algumas semelhanças podem ser encontradas com o esperanto. Mas 

na segunda parte, ele esboça ideias sobre língua filosófica universal. O 

desenvolvimento de línguas a priori, com léxico arbitrário e baseado na 

classificação das noções mostrou ser um campo de pesquisa bastante fértil, mas  

de pouca aplicabilidade prática, mesmo porque a classificação das noções 

depende do estado da ciência, que muda ao longo do tempo.   

 

Comentário final 

 

 No calendário da Liga Brasileira de Esperanto (fig. 1) aparece uma citação 

da carta de Descartes. Mas tal citação é proveniente da segunda parte da carta, 

em que ele esboça algumas linhas para uma língua filosófica universal. A primeira 

crítica que se pode fazer está na associação de língua universal com o esperanto. 

Sou de opinião de que língua universal deve ser compreendida no contexto das 

línguas filosóficas (―caráter universal‖ de Dalgarno e Wilkins – trata-se menos de 

universalidade no sentido de que todos os homens a compreendem, mas sim no 

sentido de que a língua objetiva representar todas as noções – o universo das 

noções –, segundo uma classificação bastante precisa). Sobre a facilidade do 

esperanto muito já se discutiu. Quem tem experiência no idioma sabe que ele é 
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simples, mas não é fácil. Ele é capaz de expressar o pensamento humano com 

riqueza de nuanças. Mas me incomoda principalmente o trecho de que a língua 

―ajudará a razão, apresentando a ela tão distintamente todas as coisas, que lhe 

será quase impossível errar‖, que claramente se relaciona à língua filosófica e não 

a uma língua para uso prático, como é o esperanto. Certamente poucas pessoas 

compreendem a distinção (língua filosófica/prática), mas poucas pessoas se 

deixarão convencer por uma promessa de ―impossibilidade de errar‖. Ora, há 

ambiguidades em esperanto, há duplos sentidos, há jogos de palavras... é uma 

língua normal – regular, com alfabeto fonético, que usa processos aglutinantes, 

mas normal. Além disso, o cartesianismo é uma escola importante, mas recebe 

críticas por abordar questões filosóficas de forma matemática. O esperanto, por 

outro lado, não é uma língua ―matemática‖, é expressiva e permite a expressão de 

emoções. Por esses motivos, considero inadequada a escolha feita para o 

calendário da Liga Brasileira de Esperanto (BEL). Talvez um trecho da primeira 

parte da carta fosse mais apropriado. De qualquer forma, sou extremamente grato 

à BEL, porque justamente a publicação do calendário me instigou a buscar a carta  

de Descartes e a investigar com maior profundidade o tema, desta forma sendo 

responsável indireta pela grande satisfação que encontrei neste estudo. 
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Uma outra leitura de Plínio Salgado: as ilustrações de 

Poty  Lazzarotto para O estrangeiro 

  

 

Fabricio Vaz Nunes 

 

  

Em 1972, em comemoração aos cinqüenta anos da Semana de Arte 

Moderna de 1922, a Livraria Editora José Olympio lançou uma 8ª. edição do 

romance O estrangeiro, de Plínio Salgado, ilustrada por Poty Lazzarotto. 

Originalmente publicado em 1926, o primeiro romance daquele que seria o criador 

do Integralismo tinha o objetivo, nas palavras do autor, de ―fixar aspectos da vida 

paulista nos últimos dez anos‖; já em 1935, Plínio Salgado afirmaria que ―o meu 

primeiro manifesto político foi um romance‖ (apud BARROS 2006: 13). A ligação 

entre a sua obra literária e os aspectos ideológicos da sua atuação política ficou, 

assim, sacramentada; para Wilson Martins, no entanto,  

 

 (...) nas alturas de 1926, quando aparece O estrangeiro, seu 
pensamento político ainda não se cristalizara e confundia-se com 
o ―nacionalismo‖ mais ou menos polêmico, mais ou menos 
nebuloso, mais ou menos poético, do grupo verdamarelo (...)‖. 
(MARTINS 1973: 250) 

 

 Todavia, tomando como base as afirmações do próprio autor, é 

compreensível que as leituras críticas mais recentes dos seus romances (cf. 

BARROS 2006 e GONÇALVES 2009) privilegiem o ponto de vista das suas 

relações com o ideário político integralista. 

 Além das leituras ligadas à atuação política do autor, também as 

ilustrações de Poty Lazzarotto da edição de 1972 de O estrangeiro podem ser 

entendidas como uma interpretação de pleno direito, como uma leitura específica 

da obra literária. Selecionando elementos textuais e combinando-os no plano da 

representação gráfica, a ilustração proporciona outras leituras do material textual, 

na medida em que elege alguns elementos do texto e omite outros, ou mesmo 
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inclui imagens e representações que não estão explicitamente presentes no texto. 

Os desenhos de Poty estabelecem assim outra dimensão comunicativa ao texto  

literário, dimensão esta que se faz co-presente ao material textual, na medida em 

que compartilha o mesmo suporte material do texto – o livro. 

 A interpretação de Poty como ilustrador de O estrangeiro é baseada na 

construção dos personagens através da representação retratística dos seus 

rostos. Ao empregar o gênero do retrato em close-up na quase totalidade das 19 

ilustrações (com exceção de duas), Poty faz ressaltar as qualidades subjetivas 

dos personagens, em detrimento da representação de ações ou de objetos, que 

caracterizam outros de seus trabalhos como ilustrador.  Os aspectos políticos ou 

ideológicos da narrativa, marcada por uma interpretação bastante específica da 

sociedade brasileira, não são totalmente omitidos, mas são relegados a segundo 

plano, na medida em que o rosto do personagem domina quase todas as 

composições visuais das ilustrações. Suporte e meio fundamental da expressão 

das emoções, o rosto humano é eleito, neste conjunto de ilustrações, como o 

principal tema das imagens criadas para o romance. Assim, se o romance de 

Plínio Salgado consistia numa fixação de aspectos da vida paulista, a ilustração 

de Poty iria compreender esta fixação da vida através da construção de retratos 

psicológicos dos personagens, entendidos pelo escritor como representações de 

tipos brasileiros que proporcionam uma determinada explicação da sociedade 

brasileira. Assim são apresentados os personagens no prefácio à 1ª. edição: 

 

 Vida rural, vida provinciana e vida na grande urbe. 

 Ciclo ascendente do colono (os Mondolfi); ciclo descendente 
das raças antigas (os Pantojo). 

 Marcha do caboclo para o sertão e novo bandeirismo (Zé 
Candinho); deslocamento do imigrante nas suas pegadas e novo 
período agrícola (Humberto); regresso dos antigos fazendeiros 
para a capital e novos elementos para o funcionalismo público e 
classes liberais (ainda os Pantojo).  

 Por outro lado, o espírito de italianidade (a ―Dante Alighieri‖), 
em luta com a terra e o meio; movimento de reação das tradições 
e sentimentos inerentes ao tipo provisório anteriormente esboçado 
(Juvêncio). (SALGADO 1972 [1926]: xiv) 

 

 Observe-se aqui o emprego do termo ―tipo‖ para definir a personagem: no 

prefácio, Plínio Salgado demonstra que ele compreende a construção dos 
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personagens como uma encarnação de certos comportamentos estereotipados, 

significativos para a representação da sociedade brasileira, que incluem atitudes e  

mentalidades. ―Aspectos mentais. O nacionalismo latente, corporificado no 

mestre-escola. O charlatanismo na política imperante (Major Feliciano). O 

alheamento dos intelectuais (Eugêncio Fortes).‖ (id.: xiv) 

 E, finalmente, a personagem principal do livro, considerada como síntese 

de todos: 

 
Ivã – figura culminante do livro. Síntese de todos os personagens. 
Consciência de todos os males. Ação norteada por um idealismo a 
priori anulada pelos ceticismos cruéis, em face do utilitarismo 
ambiente e do preconceito esmagador. Pletora de personalidades 
contrastantes e incapazes. (id.: xiv-xv) 

 

 Na enumeração dos demais personagens, Salgado deixa clara a forma 

como concebe a sua função dentro da narrativa como elementos representativos 

de aspectos sociais definidos, a que eles se acham presos: ―(...) levados pela 

Grande Onda, expressivos, cada um, de um fenômeno social e presos, aos 

grupos, a ciclos numerosos da existência paulista.‖ (id.: xv) Elaborado como um 

rol de personagens, este prefácio parece ter fornecido a Poty a estrutura geral das 

ilustrações, concebidas, elas também, com um conjunto de retratos destes. O 

retrato é uma forma bastante tradicional de representação do ser humano dentro 

das artes visuais do Ocidente, e pode assumir uma grande variedade de matizes: 

do retrato histórico e de autoridades ligadas ao poder, que privilegia o ser social 

do indivíduo, passando pelo retrato alegórico, que associa a pessoa a uma certa 

simbologia ou mitologia (prática comum entre os séculos XV e XVIII, dentro de 

diferentes estilos de época); até o retrato psicológico e subjetivo, que busca 

revelar aspectos a vida interna do retratado. Este último é o caso dos retratos 

fictícios de Poty em O estrangeiro: reduzidos a poucas linhas, os rostos dos 

personagens revelam pouco dos elementos ligados ao seu ser social (como seria 

o caso da vestimenta, por exemplo); associados a objetos ou ambientes, buscam 

articular a figura representada com alguma dimensão ligada à sua história 

pessoal, ao seu imaginário ou às suas crenças. 
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 Na comparação com o material textual que serviu de base para as 

ilustrações, o que chama a atenção é o fato de que a dimensão interna ou 

psicológica dos personagens não chega a ser, exatamente, o ponto alto do  

romance. Na verdade, o grande ―personagem‖ a ser definido ao longo do romance 

seria o próprio Brasil: 

Quanto aos personagens, o Brasil é sempre o personagem 
protagonista. Merece destaque, no discurso dos personagens e no 
narrador certo tom épico. Surge nos romances uma oratória, de 
Plínio, pateticamente redentora, a que se funde certo tom de 
parábola, numa obsessão nacionalista, e a qual corresponde a 
atmosfera teatral sustentada por grandes frases de efeito. 
(BARROS 2006:12) 

 
 Assim, as vozes dos personagens confundem-se com a voz do autor, 

assumindo um tom grandioso e eloqüente, como se depreende dos pensamentos 

do russo Ivã: 

  
 − As instituições americanas repousavam na rocha viva dos 
direitos do Homem. Quando desabar o dilúvio russo, as suas 
últimas ondas virão morrer aqui, de encontro a estas paredes da 
Imigração, onde há um dístico, à maneira de sentença, a encimar 
um arco de triunfo. E a América, então, reconstruirá o que estiver 
destruído no mundo. 
 Distraía-se, olhando a noite. Mas o seu pensamento voltava: 
 − Aqui, sem prerrogativas de nascimento, sem brasões nem 
escudos de armas, efetiva-se o ciclo da evolução social. O homem 
entra pela porta da escravidão e sai pela da opulência. E apenas 
os fracos sucumbirão na luta, em que se forja o Deus-Ciclope-
Indivíduo. (SALGADO 1972: 9) 

 

 A linguagem empregada para representar os pensamentos de Ivã é uma 

linguagem de oratória, abusando de imagens grandiosas – a ―rocha viva dos 

direitos do Homem‖, o ―dilúvio russo‖, o ―arco de triunfo‖ –, de frases de efeito, 

como ―o homem entra pela porta da escravidão e sai pela da opulência‖ e de 

construções de sabor poético, como o ―Deus-Ciclope-Indivíduo‖. É uma linguagem 

destinada a comover e convencer, em que se destaca a dimensão social e 

política, e não a expressão íntima e subjetiva. Assim, os personagens de O 

estrangeiro carecem, na verdade, de uma subjetividade mais palpável: seus 

pensamentos e suas falas se parecem com discursos proferidos em um púlpito. É 
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com esta subjetividade, na verdade insuficiente ao nível do material textual, que 

Poty vai trabalhar. 

 A carência de subjetividade se manifesta na construção de Ivã: sobre o 

passado deste imigrante russo, as informações são vagas: sabe-se que ele teria 

tido uma atuação como revolucionário, envolvido em conspirações para matar o 

czar, tendo então fugido das perseguições e ameaças de morte, deixando para 

trás um amor malogrado.  É a partir destes poucos dados que Poty cria a 

ilustração, dando destaque para o estado de espírito do personagem, que sente o 

letreiro da hospedaria e do Departamento Estadual de Trabalho ―como a mão de 

ferro de um cossaco abatida sobre o ombro de um suspeito‖. (id.: 5) 

 Poty retrata o russo vestindo boné – 

que indica o seu pouco (ou nenhum) poder 

aquisitivo, neste momento inicial da narrativa − 

e tendo como fundo os elementos ligados ao 

passado: o Krêmlin, símbolo algo 

estereotipado do seu país de origem; a 

imagem de um homem que aponta uma arma 

para a figura do czar, sinal da insurreição 

política. O personagem, em si, é apresentado 

com certa economia de traços, característica 

de todos os retratos de O estrangeiro, com a 

indicação sumária de luz e sombra, a barba 

por fazer, o aspecto cansado, o olhar 

expressivo e circunspecto. No canto inferior direito aparece a figura de um 

abacaxi, que no texto tem apenas uma aparição: ―Ivã caminhou vagaroso para o 

leito. Adormeceu pensando num lindo abacaxi, que vira ao desembarque, no 

cais.‖ (id.: 10) O abacaxi tem a sua única aparição textual neste trecho, mas 

recebe certo destaque na ilustração: é um elemento direto, presencial e 

imaginativo, desvinculado, de certa forma, do discurso em tom grandioso com que 

Plínio Salgado representa os pensamentos do personagem. Em contraposição 

aos elementos do passado na Rússia, o abacaxi é sinal do presente, desta nova 

vida que se inicia em um novo país, em um novo continente; é sinal da emoção 

Poty Lazzarotto. Ilustração para O estrangeiro, p. 7 
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estética do personagem (―um lindo abacaxi‖), que se contrapõe às dificuldades 

por que ele está passando. 

 Antes do desenho que representa Ivã, figura no livro uma ilustração que 

representa Carmine Mondolfi , o imigrante italiano que chega ao Brasil junto com 

ele e que é o seu primeiro contato humano no país. ―Era um patriarca meão, 

mulher e 5 filhos – um rapaz de 20, uma rapariga de 16, crianças miúdas, sacos 

de roupa, cachimbo fumegante, velhas canções napolitanas.‖ (id.:10-11) A 

representação de Mondolfi no texto é dependente da análise que Salgado faz da 

sociedade brasileira, com o imigrante europeu tomando as rédeas do progresso 

econômico e trazendo consigo os valores estrangeiros, cuja encarnação no 

romance é a Sociedade ―Dante Alighieri‖. ―Carmine Mondolfi, o patriarca, na sua 

penúria, tinha uma grandeza estranha de predestinação.‖ (id.: 11) Esta 

predestinação se concretiza, na trama, através da sua ascensão econômica e 

social; quando ele se torna um homem rico e se muda para a cidade, ele 

permanece ligado aos ideais e à cultura italianos: ―Na saleta caiada penduraram 

um quadro com os retratos coloridos de Vítor Manuel e da Rainha Helena, 

encimados por uma coroa pousante sobre as cores da bandeira italiana.‖ (id.: 78) 

Trata-se aqui de Vittorio Emanuele III e Helena de Montenegro; Vittorio Emanuele 

foi rei da Itália entre 1900 e 1946 e importante apoiador do movimento fascista. 

  A ilustração de Poty sintetiza estes diferentes momentos da narrativa: a 

chegada do imigrante, representada no navio que chega a um porto, com a baía, 

montanhas e a indicação sumária de uma construção; e o retrato do rei e da 

rainha, no canto superior direito. Mondolfi usa um chapéu (não mencionado no 

texto) e o ―cachimbo fumegante‖. Observe-se como o retrato do rei e da rainha 

não correspondem à descrição textual: ambos usam coroas, não estando 

―encimados por uma coroa pousante sobre as cores da bandeira italiana‖. Não há 

nenhuma pretensão de realismo nesta representação, como também inexiste a 

pretensão de estabelecer uma correspondência precisa com o texto. O Vittorio 

Emanuele III de Poty possui elementos de exatidão histórica – o grande bigode, a 

farda condecorada, são elementos sempre presentes nas fotografias do rei 

italiano; a coroa é invenção do ilustrador. Um rei, para ser visualmente entendido 

como tal, ―precisa‖ usar uma coroa: a ilustração trabalha, entre outras coisas, com 
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estereótipos conhecidos, com um imaginário pré-existente, fazendo a ligação 

entre os elementos representados no texto e signos visuais conhecidos do 

público.   

                        

 

 O procedimento de representação dos personagens é bastante claro: o 

rosto à frente, sempre em close-up, a indicação sumária de vestuário e penteado, 

assim como do sombreamento; e como pano de fundo, os elementos que 

articulam o personagem, de alguma forma, com o conjunto da narrativa ou com 

elementos político-sociais. No caso da ilustração que representa Conceta, a 

ligação se dá com o imaginário. A sua descrição no texto é a de uma jovem 

atraente e algo sonhadora: 

 
Uma tarde domingueira, Conceta – um vestido claro de organdi, a 
saia orlada de babados, os braços e o colo nus – veio sentar-se 
no terreiro para as conversas do por-do-sol. Rosa rósea 
emergindo de camélias, um cheiro insultante de mulher jovem, 
primavera de intenções misteriosas.  
(...) Falava com desenvoltura e ignorância e as banalidades 
tinham irradiações de graça nos lábios vermelhos e nos olhos 
castanhos. (id.: 18-19) 

 

 E mais além, ―(...) toda a sua beleza parecia provir do espírito meigo e 

submisso da sua raça, de um permanente sonho construtivo, insinuando a carícia 

maternal propiciatória dos triunfos pacíficos do homem...‖ (id.: 25) 

Poty Lazzarotto. Ilustrações para O estrangeiro, p. 2 e 41 
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 A importância dada ao sonho e à fantasia na descrição de Conceta – que, 

mesmo presa a banalidades, é graciosa e atraente – se confirma no momento em 

que as pessoas lêem a sorte em copos d´água durante uma festa de São João: 

 Disseram que no copo de Conceta não havia saído nada. 
Porque era triste e não sonhava nada. Também, alguma cousa 
tinha palidez tão pálida. 
 Repararam melhor. 
 − Ai! aqui está um castelo! 
 − Que é castelo? 
 − Decerto algum noivo príncipe... 
 − Pelo menos, conde... 
 E Conceta ficou mais pálida, como se todos soubessem de 
algum segredo que andava escondido no fundo do seu coração...‖ 
(id.: 87) 

 

 O castelo representado na ilustração é parte da dimensão interna da 

personagem: seu significado mais oculto está ligado a este ―segredo que andava 

escondido no fundo do seu coração‖, pertencente à sua esfera íntima, ainda que o 

texto apresente muito pouco da sua intimidade: dela, só sabemos que Conceta se 

apaixona por Candinho, o caboclo. 

 A figura do caboclo recebe duas ilustrações de Poty, que representam dois 

tipos opostos para Plínio Salgado: o ―caboclo domesticado‖ Indalécio, que carece 

de iniciativa e coragem próprias, e se vê esmagado pelo avanço do capital; e 

Candinho, o caboclo desbravador, agente positivo do desenvolvimento nacional. 

Indalécio, cujo nome faz lembrar ―indolente‖, aparece na descrição como o tipo do 

caboclo ―banzeiro‖: ―Um homem empalamado, acocorado à beira do barranco. 

Chapeirão de palha, cigarro na boca, barba rala, artelhos abertos como garras. 

Tem o ar triste e banzeiro.‖ (id.: 13) Plínio Salgado coloca na boca de outro 

personagem, Juvêncio – o mestre-escola nacionalista que melhor encarna a voz 

autoral – as considerações sobre Candinho, o caboclo desbravador, ―genuíno‖: 

 
 − Caboclo! Hércules em fuga, a rebentar portas de bronze! 
 Um dia falou: 
 ―A onça e o índio fogem espavoridos ao tropel do herói 
pardo. 
 ―O machado arrasa os jequitibás golpeando os ecos arautos. 
 ―Cataclisma de raças; sedimentação de caracteres 
civilizadores: sobre o rastro do selvagem o rastro do mameluco; 
depois, sobre a terra desvirginada e domada, o colono estrangeiro 
estabilizando a agricultura... 
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 ―Os buritis fixam nas asas abertas a volada inicial da fuga 
vertiginosa. E os braços do caboclo são como as asas dos buritis 
agitadas pelo vento. 

―Abriu-se um dilema: ou caminhar, ou ser absorvido. Ir de     

encontro ao Mistério, ou desaparecer.‖ (id.: 16-17) 

 Este caboclo genuíno é aquele que parte em direção ao interior, sede 

daquilo que para Plínio Salgado era a verdadeira essência da nação, pois ―os que 

partem são fortes como fundadores de países. Os que ficam são como Seu 

Indalécio, olhos morteiros, toadas monótonas nos lábios...‖ (id.: 17)  

 
Um caboclo não se subordina assim a uma vida parada. Não é 
como o italiano conformado ao espaço de algumas léguas. O 
caboclo nasce para derrubar, em combate singular, canjaranas e 
guarantãs. Lançar fogo nas roçadas, ficar olhando as labaredas 
jibóias na noite espavorida. Depois, seguir. E ele ficara ali, 
apanhando café. (id.: 20) 

 

 Zé Candinho, em oposição a Indalécio, ―era um Apolo de ferro enferrujado‖ 

(28), um ―gigante desbravador de mato‖ (id.: 83): este contraste se faz sentir nas 

ilustrações que buscam representar os sinais da estagnação, por um lado, e da 

atividade, por outro. 

 

                           

 

  

Poty Lazzarotto. Ilustrações para O estrangeiro, p. 26 e 45 
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 Indalécio é mostrado com o ―chapeirão de palha‖, os olhos ―morteiros‖, em 

frente à roça de cana e banana; Zé Candinho, de rosto firme e olhar concentrado, 

em frente a uma figura – supostamente ele mesmo – a derrubar árvores. A 

semelhança na composição e no posicionamento dos rostos em quarto de perfil  

faz ressaltar as diferenças: um, doentio e desprovido de esperança; o outro, 

robusto e com um olhar circunspecto. Mantendo-se fiel ao texto, neste caso, Poty 

os representa como tipos humanos; por outro lado, o enfoque em close-up e 

diferenças sutis os apresentam como figuras individualizadas, dotadas de uma 

subjetividade própria, o que se faz sentir na sutil, mas eficiente, representação 

dos olhares.  As ilustrações de Poty ultrapassam a linguagem com que Plínio 

Salgado representa suas falas e pensamentos; o artista, assim, parece ter 

seguido à risca uma sugestão presente no próprio romance, nos pensamentos de 

Ivã: 

 
 −Aspectos... pensou. Há o traço essencial, que a caricatura 
amplia, a diretriz geral da fisionomia, que os retratos reproduzem 
indefinidamente, em todas as épocas da vida. Mas há, em cada 
rosto, uma síntese reveladora de períodos cíclicos da 
personalidade, e há, dentro destes períodos, pequenas sínteses 
momentâneas, que escapam a toda reprodução... É a visão 
interior, no instante fugidio... (id.: 65-66) 
 
 

                           

  

  

Poty Lazzarotto. Ilustrações para O estrangeiro, p. 179 e 213 
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 O que vem à tona nas ilustrações são estas ―pequenas sínteses 

momentâneas‖, esta ―visão interior‖ cristalizada no registro gráfico. O fato social e 

histórico também é tratado nas ilustrações de Poty, mas fica decididamente em 

segundo plano em relação aos retratos, que são a maioria das ilustrações.  

Esta interpretação transparece nas transformações do protagonista, 

apresentadas nas ilustrações de forma a evidenciar aspectos psicológicos e 

diferentes ―instantes fugidios: enriquecido, com um olhar confiante e desafiador; 

ou, depois, envelhecido e melancólico, tendo ao fundo os mesmos elementos 

presentes na sua primeira aparição: o passado na Rússia, o ―lindo abacaxi‖, além 

do nome da cidade, ―Santos‖, onde Ivã (e tantos outros estrangeiros) chegaram 

ao Brasil pela primeira vez.  

 Finalmente, na conclusão do romance, o russo é representado no momento 

da queda, tendo o relógio ao fundo, marcando a meia-noite da última noite do 

ano, quando ele envenena os seus funcionários e a si mesmo. Poty define assim 

diferentes facetas subjetivas para o personagem, mas trata-se de uma 

subjetividade que vemos a partir do exterior: diferentemente do texto, a imagem 

visual é toda ela exterioridade, e a dimensão interior dos personagens é criada 

por uma série de sugestões e marcas que são, no fundo, metafóricas. Como 

demonstra Bakhtin na sua Estética da criação verbal, o personagem é concluído 

a partir de fora: é o que ele chama de ―transgrediência‖ do autor em relação ao 

personagem. Bakhtin analisa a relação autor-personagem como relação 

fenomenológica entre dois sujeitos, dois indivíduos, em que um completa o 

horizonte de existência do outro através deste excedente de visão: o autor vê o 

personagem na sua completude, a partir de uma perspectiva exterior.  

 
 
Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver 
axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-
me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, 
completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse 
meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um 
ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, 
do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento. 
(BAKHTIN 2003: 23) 
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 A diferenciação entre o mundo real e o mundo da criação artística é uma 

questão de visualização, de ponto de vista: 

 

 
É isso que diferencia o mundo da criação artística do mundo do 
sonho e da realidade da vida: todas as personagens estão 
igualmente expressas em um plano plástico-pictural de visão, ao 
passo que na vida a personagem central – o eu – não está 
externamente expressa e dispensa imagem. Revestir de carne 
externa essa personagem central da vida e do sonho centrado na 
vida é a primeira tarefa do artista. (id.: 27) 
 

 É este ―plano plástico-pictural‖, termo metafórico com que Bakhtin deseja 

expressar o excedente de visão do autor em relação aos personagens, que Poty 

concretiza visualmente nas ilustrações, reafirmando a dimensão subjetiva dos 

personagens – mesmo que ela não se concretize plenamente no texto. A forma 

visual das ilustrações é criada a partir de uma determinada leitura da obra 

literária: no caso das ilustrações de Poty para O estrangeiro, esta leitura vem a 

acrescentar uma dimensão interna aos personagens, a partir de uma forma visual 

externa. E esta aparente contradição é uma das muitas possibilidades intrínsecas 

à associação entre a literatura e as artes visuais que ocorre no livro ilustrado. 
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                  Una voz que no quiere callar: testimonio 

 

 

Iamni Reche Bezerra 

 

Está claro que el testimonio resbala de aquí para allá tomando una forma 

extraliteraria que no cabe en las definiciones de género literario existentes. Se 

destacan los estudios de Mabel Moraña (1997), René Jara (1986), Ariel Dorfman 

(1986), que buscaron analizar el género testimonial bajo una  mirada  más  

detallista,  Dorfman  diferenciándose  en  el  sentido  de  reconocer  las  

recientes producciones testimoniales en Chile. Si el comienzo de la novela tuvo 

una relación especial con el desarrollo de la burguesía, el testimonio se ve 

involucrado en una red de  características que lo aproxima de forma 

exacerbada al marginal, al proletario mundial. El narrador, que puede  ser 

intermediado por un estudioso (sociólogo, historiador, periodista...) o el propio 

testigo, asume una pluralidad que lo hace vociferador de todo un grupo 

específico. Distinto de los personajes de las novelas que mueren cuando la  

obra termina, John Beverly (1987) apunta al hecho de que el narrador del 

testimonio es vitalicio en el sentido de que, cuando uno termina de leer el 

testimonio, él continúa vivo, porque es tanto real como el que lee. Es una obra 

abierta que rompe con la expectativa literaria de ficción que surgió desde las 

primeras novelas. En el género  moderno no están evidentes los límites entre 

realidad y ficción. Ese es el acuerdo entre autor y lector: leer es creer (IFE 

1992). Quien no lleva en consideración ese pacto cae en la locura, como el 

hidalgo Don Quijote de la Mancha. En la literatura de testimonio, el juego es 

otro. El apelo a la veracidad es extremo. Lo narrado hay que ser considerado 

como la realidad, hecho histórico, incluso cuando se utiliza de aspectos 

ficcionales en la construcción de su discurso, como veremos adelante.  

Vale decir que gran parte de las obras de testimonio pertenecen a países 

de tercer mundo o a minorías  nacionales  bajo  el  poderío  de  fuerzas  

militares.  En  América  Latina,  se  desarrolló intensamente en la década de los  
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60, mientras la explosión de gobiernos autoritarios, tornándose un género con 

criterio a catarsis o liberación personal donde, más que nunca, lo personal era 

político. En Chile, se generaliza pese al golpe de estado de 1973. Es  

importante percibir que la literatura testimonial chilena se produce bajo un 

suelo fértil de resistencia popular germinado en la década anterior al golpe, con 

la lucha de la Unidad Popular que llevó el líder socialista Salvador Allende al 

poder. La década de los 60 se valió de un grupo de artistas cuya producción 

musical se preocupó en recuperar   lo  rústico  de  la  tradición  folklórica  

chilena  y  latinoamericana,  además  de  estar comprometida con las causas 

sociales. Conocido como la Nueva Canción Chilena, el movimiento musical 

tenía como principales  artistas Víctor Jara, Violeta Parra, Ángel Parra, Patricio 

Manns, Quilapayún, entre otros tantos artistas que, dado el represor gobierno 

de Pinochet, sufrieron fuerte persecución. Algunos fueron torturados y 

asesinados, como Víctor Jara. Otros pasaron por centros de concentración 

donde sufrieron torturas, y después enviados al exilio – que  generalmente era 

cumplido en Europa, puesto que el restante de América Latina también sufría 

con sus propios gobiernos autoritarios. Ángel Parra fue uno de estos. Cantautor 

de la Nueva Canción Chilena, hijo de Violeta Parra,  estuvo preso en el Estadio 

Nacional y en Chacabuco antes de embarcar para Francia donde vive hasta 

los días de  hoy. En la última década, estrenó en la literatura con Dos 

palomitas  y  una  novelita  corta (2002),  y  desde   entonces  toda  su  

producción  literaria  es absolutamente política. Manos en la nuca es la obra 

que analizaremos  brevemente aquí. Dato importante es fijar que esta obra 

fue escrita en 2005, y por eso se diferencia de las  obras  de testimonio 

generadas pronto al golpe, aún en la década de los 70. No fue producida bajo 

censura, y no posee la característica de urgencia ni se encuentra en la 

necesidad de denuncia política como se caracteriza la producción  del  período 

de 1973 hasta mediados de 1975. Ariel Dorfman apunta que "No obstante, lo 

que llama la atención  es  que ninguno de los que ahora han producido un 

testimonio se había dedicado preferentemente a ese género en  la época de 

la Unidad Popular." (DORFMAN 1986: 207) Pese a todo, la obra de Ángel Parra 

en cuestión pertenece a una línea de recuperación del testimonio que se ha 
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fijado en ese siglo a recuperar la memoria de los campos de concentración. Se 

utiliza de artificios literarios a medida que pretende distanciar relativamente su 

obra del puro  documental, construyendo una novela-testimonio, donde el 

protagonista narra los hechos a través de un cerebro real, testigo, autor y ex-

prisionero político, Ángel Parra. 

La obra comienza en el 11 de septiembre de 1973, día especialmente 

trágico para el narrador que recibe la noticia del golpe de estado y de su 

separación con su compañera, que lo abandona debido a la crisis en el 

relacionamiento. En el día siguiente, los militares los hacen – al narrador y a 

su primo - prisioneros. ―Hoy es un gran día para nosotros. Por fin somos los 

primeros en algo‖ (PARRA 2005:23), los primeros detenidos en la cuadra, 

manos en la nuca fue lo que ordenó el teniente al invadir su habitación. Gran 

parte de la obra se pasa en el campo de concentración para donde Rafael es 

llevado, el Estadio Nacional. Allá, comparte con los compañeros de guerra 

momentos de terror, innúmeras torturas, simulacros de fusilamiento, hambre, 

sed, miedo, o sea, situaciones a las que creían no sobrevivir ―hasta aquí no 

más llegamos‖, decía el narrador diversas veces. Por otro lado, tal convivio los 

hacia cada vez más próximos, y no eran raros los momentos de complicidad 

entre los detenidos. En estos  momentos, ellos compartían chistes, poemas, 

canciones, y eran en estos instantes más tranquilos que el narrador entretenía 

a sus compañeros con cuentos inventados en el acto. Poco más de dos meses 

de encierre son narrados, hasta el declino de las fuerzas armadas generando 

espacio para la liberación de los detenidos. Al regresar a su casa, la historia 

retoma la dualidad inicial de mudanza política y en relación: encuentra, encima 

de la mesa del comedor, una carta de Tina - su excompañera - escrita aún en 

octubre, relatando su partida a Panamá, huyendo de la conturbada situación 

de Chile. Sin analepsis o prolepsis, los hechos son narrados de forma 

cronológica. 

El foco narrativo se construye favoreciendo nuevas perspectivas de 

lectura. La primera persona es la actitud narrativa más común en las obras 

testimoniales, eso porque el efecto de una historia narrada por uno de los 

testigos es distinto del efecto de la narración de un ajeno. Según la teoría 
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genettiana (1972), en Manos en la nuca tenemos un narrador autodiegético 

porque, además de pertenecer a la diégesis, es su própia historia la que está  

siendo narrada. Tampoco el yo del testimonio se define  en el  uno, sino en la 

unión de voces cuyo punto de similitud es el episodio de represión  al  cual  

presenciaron.  Ese  yo  es  históricamente  marginal  en  el  sentido  de  tener  

en determinada situación temporal poder limitado frente a una condición 

superior impuesta a través de la fuerza, y por estar susceptible a la derrota no 

fueran los hechos y el esfuerzo narrado en las líneas de la obra. Se diferencia 

del yo  picaresco, como apunta Beverley (1987), porque el narrador 

picaresco sí que habla de una clase marginalizada,  pero el enfoque en ese 

caso está en la lucha personal. Lazarillo es un antihéroe que lucha solo. El 

narrador de un  testimonio, por otro lado, contiene subentendido la historia de 

diversas gentes que igual podrían estar  produciendo otros testimonios 

distintos entre sí, pero que culminarían en una misma pena que es general a 

aquel grupo en cuestión. Tal colectividad también lo distancia de la 

autobiografía. En esta, lo que   hay es la intención de fijar  en  la literatura 

hechos singulares de un yo completamente individual. En ese aspecto, el 

testimonio que a primera vista suena completamente personal por tratarse de 

un casi desahogo, es la configuración de un discurso donde el  yo asume una 

extensión enorme que puede ser de un grupo de militantes o que puede ser 

una clase social entera. El discurso es próvido de la polifonía   incluso cuando 

lo que relata son  solamente las experiencias del narrador. Eso porque 

presenta distintas voces sociales que actúan en contrapocición - lo que define 

la polifonía segundo Bakhtin (2002) -, en ese caso luchan centralmente el 

discurso del pueblo en contra el del gobierno de Pinochet. Aquél se encuentra 

representado por el uso del nosotros, donde el autor explicita la 

intencionalidad de representar los muchos que considera semejantes por 

fuerza del destino, en atribuir  al  colectivo  todos  los  episodios  narrados,  

sacando  de  sí  propio  cualquier  vestigio  de egoísmo o estrellismo. El que  

narra no se siente especial por lo que sufrió,   por lo contrario, en algunos 

testigos observamos la vergüenza o  extrañeza que experimentan al 

constatar que ellos siguen vivos mientras tantos otros, compañeros de la   
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misma  cárcel, fueron muertos. ―Estoy   al lado  de  la muerte. Pasa, me mora, 

me guiña un ojo: ――Te salvaste, mariguanero. Vuelvo mañana‖. Lo  juro,  la vi  

con mis ojos, y hace días que no  fumo.‖  (PARRA 2005: 34) Lo que diferencia el 

superviviente del asesinado es una arbitrariedad tan liviana cuanto la decisión 

de los militares de destruir esa o aquella vida, torturar ese o aquel cuerpo. 

Parra utiliza el nosotros con la conciencia de que   su   voz   es   responsable   

por   la   vociferación   de   tantos   callados   en   aquel   centro   de 

concentración: ―El miedo a   la violencia que  ejercen en contra nuestra nos 

paraliza. Hablo por mí, creo que hay en este maldito Estadio cientos de 

chilenos que sienten lo mismo que yo.‖ (PARRA 2005: 100) 

El mismo efecto de despersonificación percibimos en la construcción 

del narrador cuanto naturaleza ficticia. Parra buscó la mediación de un escritor, 

no quiso el directo testimonio de parte, como nomina Moraña (1997). Optó por 

narrar con la distancia segura de un personaje: Rafael. De esa forma, se 

posiciona donde sea posible observar las escenas, actuar no solamente como 

testigo, sino como juez y actor,  que es la característica tripla, como afirma 

René Jara (1986), propia del narrador de ese género. Parra utiliza un 

pseudónimo que firma no en la portada del libro, sino en los hechos mismos. Al 

posicionar el narrador en un personaje ficticio, el autor acentúa el desinterés de 

atribuir a sí lo vivido, porque percibe tanto como el lector que lo vivido es 

extremamente colectivo. Además, es difícil imaginar un lector que se aventure 

en  la obra  sin  la información de que el autor es  un  superviviente  de  la   

dictadura  chilena.  La  naturaleza  del  relato  generalmente  está 

subentendida, cuando no explícita por los  editores. ―Ángel Parra, cantautor e 

hijo de la célebre artista Violeta Parra, presenta una historia que él vivió en 

carne propia‖, nos atenta la Editora Tabla Rasa, después de una breve 

sinopsis de la obra. La construcción narrativa de  Parra se torna rara cuando, 

en la página 41, habla de sí mismo en la tercera persona: 

 

Por la mañana, Alberto Corvalán conversaba con Ángel Parra. 
Me acerqué. Yo era parte de la <<escuadra de servicio>> y eso 
me daba ciertos derechos. 

- Mataron a Víctor Jara  –  repetía  -, no puede ser, Víctor es un 
hombre sereno, un creador, padre, amigo, artista completo. No 
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es posible, no puedo creerlo. 
 
- La noticia está confirmada –  insistió Corvalán -, y quise que lo 
supieras de inmediato. Yo sé que era tu amigo. 
- Gracias. 
El cantante estaba destrozado, parece que se querían mucho. Vi 
que respiraba profundo. Me fui del grupo calladito dejándolos con 
sus penas, yo tenía bastante con las mías (PARRA 2005:41). 

 

En ese momento, el juego mimético encuentra el ápice de su 

c onstrucción. El lector acompañaba un narrador llamado Rafael con el 

conocimiento de que Rafael es el autor vestido de otro nombre. De repente, el 

autor nos ofrece otra perspectiva: Rafael es retratado en interacción con Ángel 

Parra, como si ese estuviera  representando al lado de su propia creación. 

Ángel Parra es citado  diversas  veces  mientras  el  desarrollo  de  la  obra,  

atribuyendo  a  la  narrativa  un  tono especialmente documental, algunos grados 

más lejos de la ficción construida hasta entonces en el artificio de cambiar 

nombres de los participantes del relato. El lector, distraído con  la trama, es 

expuesto a la realidad a través de un choque sintáctico que no le permite olvidar 

la veracidad de los factos.  Por lo tanto, el autor atinge un grado de 

despersonificación relativo: crea un personaje ficticio  que  narra  la  historia,  

pero  se  incluye  en  el  relato  siempre  que  sea  necesario  atribuir 

determinados hechos a la figura pública del cantautor. No es Rafael que padece 

delante la noticia de muerte de Víctor Jara o, en otro momento, del poeta 

Neruda. Esa pena había que ser atribuida a Ángel,  por la amistad entre los 

artistas,  y así lo es. Funciona como un ego discreto. 

Es visible que cada testimonio posee cierto porcentaje de alejamiento y 

cercanía entre autor y narrador. La desconstrucción del yo diluido en el 

personaje ficticio es reflejo de una desconexión propia de lo que fue torturado. 

La experiencia de los interrogatorios al velódromo pone en juicio 

determinados conceptos que parecían seguros: el significado del cuerpo, hasta 

qué punto es posible soportar el dolor. Percibimos en los relatos que muchos  

recurrieron al vaciamiento de la mente ubicando el pensamiento en otra 

realidad, deshaciéndose de cualquier contacto con el cuerpo que se deseaba 

urgentemente no ser suyo. La mente era lo único que se podía darse al intento 
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de controlar, una vez que sus cuerpos no más les pertenecían. Pero esa 

mente está sometida a una sensibilidad extrema, como un nervio expuesto, y 

su control es extremamente difícil de ser atingido. Porque al final padecían de 

una  memoria que quisiera ser peor. De la colectividad también se nutren las 

recordaciones. En ese sentido, el autor da permiso a su propio dolor, 

permitiéndose observarlo de lejos con un personaje que tiene en la naturaleza 

ficticia la fuente misma del coraje de narrar:  

 

Esta mañana, llevaron en otra dirección a Marcelo Concha. 
Ángel Parra, el doctor Raúl Díaz, estuvieron de vuelta antes que 
nosotros. Pero en qué estado. No hay nada más que sacarles, 
los  apalearon, vendados y amarrados de las manos. Les 
llenaron los vientres de aguas sucias, hasta prácticamente 
ahogarlos (PARRA 2005:104). 

 
Al mismo tiempo que se colectiviza, el yo del testimonio es 

especialmente distinto del yo lector. El mismo hecho del narrador no 

pertenecer al mismo grupo que el lector hace necesario que el lenguaje agrupe 

una serie de descripciones de ambiente para una construcción gráfica como 

una fotografía  de  escenario.  El  lector  general,  o  aquel  pensado  como  

lector  modelo,  no  vivió  el episodio, tampoco conoce detalles de las prisiones. 

En ese sentido, los narradores parecen cooperar con las descripciones, no 

solamente por ese motivo, pero también porque para el propio todo suena 

extremamente nuevo. Rafael conocía el Estadio Nacional solamente de los 

juegos del equipo Colo-Colo,  así  que  poco  a  poco  descubre  sus  rincones  

y  los  describe  conduciendo  la  narrativa  a configurar la reconstrucción de su 

propia memoria fotográfica: ―Sector cemento, una ametralladora punto treinta 

en la puerta de entrada nos vigilaba. La otra al final del siniestro pasillo, 

iluminado con tubos de neón‖ (PARRA 2005:55) 

Igual esta  en  las  descripciones  el  intento  de  fornecer  al  lector  la  

dosis  necesaria  de veracidad. El autor buscó el collage de informaciones 

precisas, como los bandos - así llamadas las nuevas leyes instauradas en los  

primeros meses del gobierno militar, que se transmitían en la televisión y en 

la radio, y que cambiaban a todo momento dependiendo, por lo tanto, de la 

atención de la población para que estuviesen enteradas de las nuevas órdenes.  
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Innúmeros bandos son citados, pero no representa de todo un collage sin 

criterios, porque solamente los que de cierta forma tienen relación con algún 

quiebre de derecho humano fundamental a la trama son citados. En 

determinado momento, donde están siendo transmitidos, Rafael apaga la radio 

y solo vuelve a prenderla cuando ya está la transmisión adelantada al bando 

número 10, donde los militares discurren una crítica al gobierno anterior – de  

Salvador Allende -, al cual el protagonista era adepto. O sea, tanto la 

descripción fiel de los bandos, como gran parte de las otras descripciones, 

poseen alguna función en el texto, sea en el campo ficcional - para los 

personajes -,  sea en el campo extraliterario - para informar al lector algo 

fundamental sobre el ambiente dictatorial. 

René Jara apunta el hecho de que el testimonio, al parecer, es 

inseparable de la guerra. Es correcto que el género del testimonio narra la 

resistencia, la búsqueda por la liberación nacional. Pese a todo, algunas obras 

evidencian que la lucha armada, en el caso chileno, es relativa. La gran 

mayoría de los prisioneros de guerra no  tenían contacto con armamento 

ninguno. En El pasado que habito (2010), Ángel Parra afirma diversas veces 

la  condición de desarmados de los enclaustrados, y las acusaciones de estar 

en pose de armamento era el modo de  los militares justificar ejecuciones. La 

única actividad subversiva de nuestro autor era el canto. ―Estábamos solo 

cantando, no se preocupen‖ (PARRA, 2010:63), ironiza en esa misma obra. 

Moraña (1997) atenta para la importancia del tono sarcástico en las obras de 

ese género. El acento irónico es más perceptible en sus otras obras, 

especialmente en El clandestino de la Casa Roja (2008). Ahí, por ejemplo, 

Parra ironiza la propia condición de exilado colocando en la boca de su 

personaje la ácida frase: ―prefiero el riesgo de muerte nacional a la seguridad 

internacional‖  (PARRA, 2008:76). 

También considerada obra de testimonio, esa posee mayor carácter 

ficcional y refinamiento en el lenguaje literario. Mabel Moraña incluye la 

utilización del humor en los aspectos de innovación en el discurso de las 

obras de  testimonio, reconociendo esa técnica como procedimiento de otros  

campos culturales incorporado al discurso literario. Por su carácter menos 
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ficcional, Manos en la nuca parece utilizarse del humor – con frecuencia  

ligeramente  reducida cuando comparada a las otras obras  - de manera 

distinta, más pura, en su esencia misma de ofrecer un vaso de agua al lector de 

las tragedias. La ironía  surge como una construcción que sirve para que el 

lector y escritor, en complicidad, tomen aliento para continuar amargas páginas 

por venir. En esa obra lo que se observa más que el sarcasmo es la búsqueda 

por transferir alguna felicidad al cotidiano en los campos de concentración, 

además de animar la resistencia. La risa de los prisioneros era una actitud 

quizás de desespero, pero seguramente de rebeldía. ―Nunca falta de qué 

reírse. A la rastra, muecas de dolor y risa con llanto entre los torturados.‖ 

(PARRA 2005:104). Con el mismo sentido de canalización de sentimientos, las 

actividades artísticas tienen especial desarrollo en los campos de 

concentración. El Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, en 

Santiago de Chile, posee un acervo de algunos objetos creados por los 

enclaustrados: muñecas de tejido, objetos esculpidos en el jabón. Además de 

eso, poesías y cantos eran declamados. En el mismo acervo del museo hay los 

registros en audio de canciones compuestas y grabadas clandestinamente por 

Ángel Parra mientras prisionero del centro de concentración de Chacabuco. 

En la novela en cuestión, el autor ofrece a su personaje la 

característica de crear cuentos. Rafael empieza a crear historias sobre Camilo, 

su hijastro, a fin de entretener a sus compañeros y a sí mismo, hasta llegar al 

punto de ser reconocido por sus cuentos, y al final ya era llamado no de 

Rafael, sino de Camilo – nuestro personaje-testigo cambia su nombre por uno 

ficticio por segunda vez. La literatura utilizada como artificio que los ayudaba a 

enfrentar la condición de enclaustrados en prisiones donde la noción de 

tiempo era tan vaga como la significación de todo  el golpe. ¿Cuántos 

minutos  duraban  las  torturas?  Cinco  o  diez,  quizás.  Lo  sentían  como  una  

realidad interminable.  Tres meses se quedó en el Estadio Nacional, y ya le 

parecía otra la vida que tenía afuera, como si no fuera él mismo viviendo allí 

adentro, como si fuera otro recordándole que afuera hay un Camilo que lo 

espera. Se utiliza de un pretérito perfecto que no se limita en cuestiones de 

elección temporal de narrativa, sino representa un grito de alivio que es el 
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mismo que fue gritado cuando el poder popular retomó sus fuerzas. Hay una 

necesidad de afirmar que  es  pasado. La tortura,  pasado.  Los  asesinatos,  

pasado.  Tan  vivos  cuanto la  historia  es  capaz  de  ser,  pero 

necesariamente distintos de la realidad. 

La obra de Ángel Parra no presenta innovaciones lingüísticas, porque la 

historia es motivo de enfoque  principal, por lo tanto, de función diegética 

(GENETTE 1972). Lo que se encuentra, como desenvuelto en ese estudio, es 

una serie de técnicas literarias propias del género: la alteración de los límites 

del yo que narra, ampliando sus límites en el sentido de atribuir los hechos 

narrados no solamente al narrador, sino a todos los que sufrieron en el golpe de 

estado en Chile; las inúmeras descripciones del espacio, sugiriendo que el 

lector modelo es alguien que no conoció los campos de concentración y, la 

primera actitud de los autores de testimonios, el acuerdo con el lector de que 

gran porcentaje de lo que se leerá en aquellas líneas se trata de hechos que 

ocurrieron fuera de la ficción. Para ese acuerdo, el autor utilizó diversos 

elementos, como la  presencia de documentos (los bandos), preservación de 

las direcciones y, especial de esa obra, la presencia del autor – con su nombre 

real – contracenando con otros personajes y, incluso, con el narrador. El 

testimonio de Parra es desproveído del carácter de urgencia en el sentido de 

que no busca culpar a nadie, sino atentar al hecho de que nunca más se 

vuelva un país a estar en aquellas condiciones nuevamente. Es narrado por 

una voz que, pese a todo, no quiere silenciar. 
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Weltliteratur em Goethe: a mensagem programática do 

Divã ocidental-oriental 

Daniel Martineschen 

 

Introdução 

 

 Este trabalho relata um projeto de doutorado em andamento (com 

conclusão prevista para 2015) que se insere no campo dos Estudos da Tradução. 

Pretendemos, a partir da tradução integral para o português do livro West-

östlicher Divan de Johann Wonfgang von Goethe, elucidar o paralelo entre 

tradução e Weltliteratur (literatura mundial) como eram entendidas por ele, 

ressaltando a modernidade de seu texto enquanto reflexão teórica sobre tradução 

ao conceber esta como meio de apropriação cultural, e enfatizando a 

indissociabilidade das duas concepções, em consonância com a organicidade do 

pensamento goethiano. 

 Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) foi sem dúvida o maior poeta 

da história da literatura alemã. Sua produção artística é tremendamente variada e 

abrange praticamente todos os gêneros literários ―disponíveis‖ na sua época. 

Alguns Goethe desenvolveu com tal maestria que a ele foi atribuída a criação 

destes, como é o caso do romance de formação, exemplificado pelos romances 

Os anos de peregrinação e Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. Goethe 

também foi autor de extensa obra em verso, sendo o poema dramático em duas 

partes Fausto a mais famosa de suas obras. Nessa criação lírica destaca-se na 

sua fase tardia o West-östlicher Divan, único livro de poemas publicado por 

Goethe como uma unidade e que se põe em íntima relação com o Oriente 

próximo, em especial a Pérsia. Esse livro será o objeto central deste estudo. 
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West-östlicher Divan ou Divã ocidental-oriental 

 

 Goethe teve uma relação extremamente frutífera por vários anos com o 

amigo e dramaturgo Friedrich Schiller, talvez a Dichterbund [união de poetas] 

mais famosa e intensa da história da literatura ocidental. Essa relação, contudo, 

foi interrompida em 1805 com a morte prematura de Schiller, fato que consternou 

Goethe a ponto de sua produção artística se estagnar por muitos anos. Coincidem 

com essa época as guerras napoleônicas, que não proporcionavam um ambiente 

propício para atividades intelectuais nas grandes cidades alemãs. Goethe, em 

1814, viajou com sua esposa Christiane a Bad Berka para uma estância de cura, 

para onde pretendia escapar do ambiente hostil de Weimar. Lá Goethe foi visitado 

pelo seu editor Johann Friedrich Cotta, que lhe presenteou com os dois volumes 

da tradução recém-publicada do divã do poeta persa Mohammed Schemseddin 

Hafez, realizada por Joseph von HAMMER-PURGSTALL (1814). 

 Em seus Diários, Goethe caracteriza a leitura dessa tradução, realizada 

inteiramente na viagem de Weimar a Einsenach: ―O impacto foi muito intenso, a 

tradução estava ali, e eu tinha, portanto, que encontrar aqui um estímulo para 

uma contribuição própria‖ (GOETHE 2008: 808).1 O encontro com Hafez foi 

rejuvenescedor para Goethe e, como comenta Konrad BURDACH (1896: 278ss), 

inclusive o tirou da inércia produtiva e introspecção em que tinha se encerrado 

após a morte de Schiller em 1805. Um outro encontro foi decisivo para Goethe 

nos anos de 1814 e 1815: já em Weimar, Goethe foi visitado por seu amigo, o 

banqueiro Johann Jakob von Willemer, que lhe apresentou sua esposa, Marianne. 

Encantado com a culta e inteligente jovem, o sexagenário Goethe iniciou então 

uma amizade íntima e intensa com ela, sentindo-se ―rejuvenescido e renascido 

para a antiga força de ação‖ (GOETHE 2008: 8102). 

 Esses dois encontros fortuitos estimularam Goethe a retomar sua atividade 

como poeta, o que resultou no West-östlicher Divan – título cuja tradução 

provisória pode ser Divã ocidental-oriental –, um ciclo de poemas em relação com  

                                                           
1 ―Die Einwirkung war zu lebhaft, die deutsche Übersetzung lag vor, und ich mußte also hier 
Veranlassung finden zu eigener Theilnahme.‖ Todas as traduções do alemão, salvo indicação, são 
minhas. 
2 ―verjüngt und zu früherer Thatkraft wiedergeboren‖ 
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e inspirados no divã de Hafez. A palavra ―divã‖ (do persa Diwan, دیوان) significa 

―coletânea, antologia‖, e tradicionalmente compreende toda a obra de um poeta, 

portanto nunca ―acabada‖ durante seu tempo de vida.  

 O Divã de Goethe – cuja primeira edição veio a lume em 1819 – 

compreende 12 livros de poemas, com títulos inspirados nos livros do divã de 

Hafez, e é a única obra para a qual Goethe escreveu um ―aparato crítico‖, que 

chamou de ―Notas e reflexões para melhor compreensão do Divã ocidental-

oriental‖. Essa parte em prosa congrega reflexões sobre estética, religião, história 

e tradução – o famoso parágrafo ―Traduções‖, referência obrigatória em 

compêndios da história da tradução (cf. HEIDEMANN, 2010), faz parte das 

―Notas‖. Contudo, ela não pode ser considerada como um aparato crítico no 

sentido moderno do termo, como ―notas de fim‖ explicativas de cada poema. 

Defendemos que as ―Notas‖ são parte integrante do Divã, sem as quais o 

entendimento e mesmo a fruição estética são incompletos. 

 

Goethe e o Oriente 

 

 Goethe teve desde sua infância uma atração pelo Oriente, o que para ele 

compreendia os ―árabes‖, os ―persas‖, os ―hebreus‖ e os ―chineses‖. Por mais 

amplas que sejam essas designações, fato é que desde a infância Goethe 

sempre foi atraído pela experiência com o estrangeiro, como atestam, por 

exemplo, as várias línguas que conhecia e suas contribuições como tradutor. Na 

juventude Goethe traduziu diversas suras do Corão, relacionando-se de maneira 

muito próxima com o texto sagrado islâmico (MOMMSEN 2001: 31-47). Também 

No jornal Morgenblatt für gebildete Stände, Goethe chega a afirmar que ―o poeta 

não nega a suspeita de que ele mesmo seja um muçulmano‖(GOETHE 2010: 

349)3. Seu interesse pelo Oriente se expressa em outros momentos de sua obra 

poética, como nos Chinesisch-Deutsche Jahres- und Tagezeiten e em sua 

tradução do Cântico dos cânticos. 

 

 

                                                           
3 ―(...) Der Dichter lehnt den Verdacht nicht ab, daß er selbst ein Muselmann sey‖. 
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Goethe e tradução 

 

 Nas ―Notas‖ apensas à edição de 1819 do Divã consta uma seção 

chamada ―Traduções‖ [―Übersetzungen‖], na qual Goethe periodiza a tradução em 

três fases (GOETHE 2010: 280-83), que resumimos a seguir. A primeira, de 

aproximação com o estrangeiro, trata de torná-lo conhecido para a cultura de 

chegada, e legitima a tradução em prosa; a segunda procura recuperar para a 

cultura de chegada o que o estrangeiro tem de próprio, sendo portanto 

estrangeirizante; a terceira – segundo Goethe ―a última e a mais elevada‖ (Idem: 

281) – faz com que se diluam as diferenças entre caseiro e estrangeiro, e tenta-se 

fazer com que a tradução seja idêntica ao original. 

 Para Goethe, a tradução de Joseph von Hammer-Purgstall do divã de 

Hafez é exemplar dessa terceira fase, pois o estrangeiro não é mais visto como 

tal; a tradução pode ser considerada a forma máxima de apropriação do 

estrangeiro, em que os limites se tornam difusos e a experiência estética 

transcende as barreiras nacionais. Defendemos que essa ideia se coaduna com o 

conceito goethiano de Weltiteratur (literatura mundial), na medida em que a 

literatura mundial transcende as barreiras nacionais e cria um espaço sui generis 

para a prática e a crítica de tradução. Propomos que a Weltliteratur de Goethe é 

uma forma de manifestação da sua terceira fase da tradução, para a qual os 

limites entre caseiro e estrangeiro, este e aquele, Eu e Outro, são colocados em 

suspenso e na qual à relação que constitui esses pares é dada uma vida nova. 

  

A proposta de trabalho 

 

 Tendo em vista o exposto acima, traçamos alguns objetivos específicos de 

trabalho com o Divã, como contribuição para a recepção da obra de Goethe e 

para a área de estudos da tradução. 

 Como objetivo central, propomos uma tradução anotada do Divã para o 

português que contemple o texto integral alemão de 1819, ou seja, que 

compreenda tanto os 12 livros de poemas quanto as ―Notas‖. Como delineado 

acima, as ―Notas‖ descrevem tanto o processo criativo do poeta quanto sua visão 
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a respeito dos temas que o Divã toca: religião, cultura, civilização, relações 

Oriente-Ocidente, poesia e tradução, entre outros. Defendemos que a unidade do 

Divã necessita das duas partes, em verso e em prosa, pois ambas se definem, se 

completam e dialogam entre si, numa relação sinérgica e orgânica típica da obra 

goethiana.4 Essa tradução integral procura em primeiro lugar superar parte da 

lacuna da recepção da obra de Goethe em português, principalmente da sua obra 

poética. A tradução se baseará nas edições alemãs disponíveis (GOETHE 1981, 

1999, 2006, 2008 e 2010) e se colocará ao lado das traduções para o inglês 

(GOETHE 1877, 1914) e para o francês (GOETHE, 1984) e outras a que tivermos 

acesso. É importante ressaltar que nem as traduções nem as edições alemãs (à 

exceção da edição comentada de 2010 da Deutscher Klassiker Verlag) incluem o 

texto das ―Notas‖, apesar de muitas vezes se referirem a elas em notas 

explicativas ou de tradução. 

 Essa contribuição, contudo, não pode se esgotar na reprodução ou na 

recriação em português do texto goethiano. Para fazer jus ao seu legado, 

propomos levar a sério a concepção de indissociabilidade do pensamento 

goethiano, levantada por outros pesquisadores e que consiste na ideia de que 

convicções estéticas, éticas, científicas ou religiosas são encontradas tanto na 

obra literária quanto na não-literária de Goethe, espelhando-se e encontrando-se 

nos lugares mais inusitados. Walter BENJAMIN (2009: 11-121), por exemplo, em 

seu ensaio sobre As afinidades eletivas, chama atenção para a maneira com que 

Goethe ficcionaliza conceitos sobre ligações atômicas entre elementos químicos. 

 O Divã teve como impulso criativo, como já mencionado acima, a leitura 

que Goethe fez da tradução dos poemas de Hafez. Em seus Diários (op. cit.), 

Goethe expressou o ímpeto de dar uma contribuição de próprio punho, de atuar 

na sobrevida da poesia de Hafez em alemão. Esse termo, sobrevida – em alemão 

Fortleben – foi muito caro aos românticos de Iena, como Tieck, os irmãos 

Schlegel e Novalis, e estava intimamente ligado à tradução: uma obra só pode 

viver, sobreviver, quando for traduzida, ou seja, quando for lida e apropriada por 

algum leitor ou alguma cultura. Queremos defender que Goethe crê em uma  

                                                           
4  Sobre a organicidade do pensamento goethiano, cf. MOURA (2006) e os trabalhos ali 
relacionados. 
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concepção de tradução semelhante, e que o Divã é a expressão exemplar dessa 

concepção, tanto em termos tradutórios quanto poetológicos. 

 Portanto, o Divã é uma obra sobre e de tradução, que estabelece uma 

relação com uma cultura estrangeira, uma tradição poética estrangeira, um poeta 

estrangeiro, e o recria (traduz) dentro da cultura caseira, da tradição poética 

caseira, na dicção do poeta caseiro. A periodização que Goethe faz da tradução 

em três fases não foi acidental, mas sim uma forma moderna de compreender os 

intercâmbios culturais que começavam a entrar em jogo já na sua época, muito 

antes do termo ―globalização‖ se firmar no discurso intercultural.5 Seu Divã, 

portanto, poderia ser classificada também como uma tradução do Divã de Hafez, 

uma recriação do poeta persa dentro da cultura de língua alemã, renovada e 

revigorada por uma nova relação. 

 Compreender o Divã como tradução vai determinar a poética de tradução 

para o português, definindo como se reproduzirá a forma com que Goethe se 

apropriou de Hafez. Nesse sentido, em consonância com a indissociabilidade 

entre reflexão e criação artística goethianas e defendendo um entendimento de 

Weltliteratur como interdependente da concepção goethiana de tradução, 

pretendemos entender o Divã como um projeto de tradução dele mesmo, ou 

seja, como uma obra que, ao mesmo tempo, se apresenta como a tradução de 

uma outra e como a descrição do projeto mesmo que orientou essa tradução.  

 Um aspecto desse projeto diz respeito à preservação ou inserção de 

elementos poéticos persas (ex. a rima final única) dentro de uma tradição alemã 

de poesia, amalgamando-os com formas e elementos consagrados (ex. o típico 

tetrâmetro trocaico ou a forma poética da Lied, canção). Um exemplo dessa 

retomada é o poema que abre o texto das ―Notas‖ : 

 

Wer das Dichten will verstehen, 
Muß ins Land der Dichtung gehen; 
Wer den Dichter will verstehen, 
Muß in Dichters Lande gehen. (GOETHE 2010: 137) 

 

                                                           
5  Cf. sobre isso  BORCHMEYER (2001),  
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 Esse poema, uma quadrinha de tetrâmetros trocaicos, utiliza formas e 

elementos poéticos tradicionais da poesia alemã, e parece à primeira vista uma 

típica quadrinha alemã. Contudo, o poeta importou elementos poéticos que, 

embora presentes na tradição ocidental, são tão básicos e fundamentais para a 

poesia persa quanto o são o metro trocaico para a alemã: a monorrima 

(característica da forma poética gazel, sem metro definido) e a chamada 

Sprossenbildung, algo como ―construção em broto‖, que consiste no 

encapsulamento de palavras e sentidos uns dentro dos outros, de maneira fractal 

e que lembra o desabrochar de uma flor. Esse recurso pode ser visto no uso da 

palavra Dichten, substantivação do verbo dichten, ―versejar‖, ―poetar‖, que se 

desdobra nos substantivos Dichtung, ―poesia‖ ou ―literatura‖ e Dichter, ―poeta‖, 

―versador‖; o adjetivo dicht, ―denso‖, também está incluído nessa construção, e 

aponta para a constituição do poema como um todo: uma quadrinha comum em 

tetrâmetros, analisada mais de perto, revela-se mais densa do que parece à 

primeira vista. A adoção desses elementos persas no poema alemão representa o 

acolhimento do estrangeiro dentro do caseiro, de forma que causa-se um 

pequeno estranhamento – o desvio da ―norma‖ rímica alternada –, mas o texto já 

não é estranho, estrangeiro. À medida em que o poema ―desabrocha‖, exibe o 

que está por trás de sua aparência caseira: o estrangeiro, integrado nesse broto 

de forma que já não se sabe mais qual é qual. 

 Uma proposta inicial de tradução desse poema que preserve ao menos os 

elementos da rima e da métrica, vê-se abaixo: 

  

Quer o poema entender? 
Sua terra tem que ver. 
Quer o poeta entender? 
Sua terra tem que ver. 

  

 Um terceiro objetivo do trabalho é trazer as concepções goethianas de 

Weltliteratur e de tradução para o contexto do intercâmbio cultural moderno, 

procurando presentificar criticamente a contribuição visionária e de vanguarda de 

Goethe. Ele já vislumbrava o mercado intelectual literário que estava se 

instaurando, apresentando uma visão crítica aguçada da sua própria Alemanha 
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romântica. Como SAFRANSKI (2010) comenta, nunca havia se lido tanto na 

Alemanha quanto no final do século XVIII e no início do XIX, fato que causou a 

proliferação de casas editoriais e criou uma demanda inaudita por escritores e por 

literatura para a burguesia emergente. Essa demanda reavivou e intensificou a 

necessidade de traduções, tanto de obras clássicas quanto das literaturas 

vizinhas europeias e de fora dela, gerando um mercado de literatura nunca antes 

visto.  

 Outro aspecto moderno do pensamento goethiano é o reconhecimento de 

um terceiro que surge via tradução. Esse reconhecimento suspende os limites 

nacionais e culturais, pois o texto que surge não se caracteriza inteiramente nem 

como domesticante nem como estrangeirizante, mas destaca a relação que se 

estabelece, como uma ponte entre dois países, que não pertence exclusivamente 

a nenhum dos dois, mas aos dois ao mesmo tempo, dando acesso a ambos. Para 

Ottmar Ette, estudioso dos estudos culturais, a tradução ―é uma ponte que dá ao 

leitor – um viandante entre dois mundos – um chão firme para pisar, porém sem 

fazer isso como se a ponte fosse terra firme e por isso territorializável‖6 (ETTE 

2005: 111). Propomos aproximar o pensamento goethiano dessas reflexões 

contemporâneas sobre literatura mundial e tradução. 

 

Conclusão 

 

 Apresentamos neste texto o projeto de doutorado em andamento que 

objetiva a tradução do West-östlicher Divan de Johann Wolfgang von Goethe para 

o português. Essa tradução compreenderá o texto integral da edição de 1819, 

incluindo os poemas e as ―Notas para melhor compreensão‖. Argumentamos pela 

indissociabilidade dessas duas partes na composição da obra como unidade, em 

consonância com a organicidade e sinergia do pensamento goethiano, que 

integra reflexão e ação. Na discussão teórica que acompanhará o processo 

tradutório, procuraremos defender que o Divã é uma obra de e sobre tradução: é  

uma tradução para o alemão da obra poética de Hafez e é uma obra que contem 

em seu germe o projeto de tradução de si mesma para outras línguas. Essa 

                                                           
6 ―ist eine Brücke, die dem Lesenden als Wanderer zwischen zwei Welten festen Boden unter den 
Füßen gibt, ohne doch so zu tun, als wäre sie das Festland und damit territorialisierbar‖. 
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concepção se coaduna com a ideia goethiana de Weltliteratur, e defendemos que 

essa mesma ideia só é concebível via tradução, caracterizada por Goethe no 

capítulo ―Traduções‖ das ―Notas‖ do Divã. 
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