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O USO DOS OPERADORES ARGUMENTATIVOS: DIRECIONAMENTO 

DISCURSIVO NA CONSTRUÇÃO TEXTUAL DAS ALEGAÇÕES FINAIS DE 

UM PROCESSO DE CRIME SEXUAL 

 

ASSIS, André William Alves de 

 

1. Introdução 

Os textos jurídicos têm enraizadas características da retórica, são enunciados textualmente 

ricos, por vezes altamente persuasivos e convincentes, isso se justifica uma vez que, na essência, os 

textos jurídicos nascem de uma disputa de interesses entre as partes do processo, a linguagem 

argumentativa é intensificada e condiciona as teses apresentadas para determinada conclusão, além 

de estruturarem o texto. 

A retórica, embora muito atual e presente neste gênero, teve seu início marcado no período 

clássico. Utilizada pelos sofistas, que se propunham ensinar a arte da política e as qualidades 

indispensáveis para a formação de bons cidadãos, a retórica perdeu o status racional inicialmente 

postulado por Aristóteles, acabou caindo em descrédito, sendo tachada como simples artifícios 

estilísticos. Só no século XX é que começou a ressurgir uma corrente filosófica e acadêmica que 

objetivava a recuperação da dignidade da retórica, forma de conhecimento tão antiga que está 

intimamente e historicamente ligada à história da humanidade. A argumentação por vezes 

persuasiva ou convincente já
 
não é vista como adquirida e sim parte integrante da língua. Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (2005, p.66) explicam que o objetivo fundamental e também o ponto de partida 

para um discurso persuasivo é buscar o acordo do auditório com relação às teses apresentadas pelo 

orador.     

          

 2. A Argumentação na Língua 

Guimarães (1987, p.29) afirma que foi a partir das contribuições de Oswald Ducrot e Jean 

Claude Anscombe que ficou conhecida e desenvolveu-se, por volta dos anos 70, a Teoria da 

Argumentação da Língua. Essa teoria baseia-se na noção de argumentação a partir de uma 

perspectiva imanente à língua, o que significa dizer que nesta proposta a argumentação é vista como 

parte integrante desta, inerente à língua, inserida na própria forma linguística que irá impor 

determinadas argumentações em detrimento de outras. Assim, pode-se verificar que paralela à 

atividade da língua está a atividade argumentativa, o fato de que toda vez que se fala se argumenta.  

Desta forma, entende-se que na argumentação strictu sensu qualquer enunciação possui uma 

função argumentativa, está relacionada a outras enunciações porque direcionam sentidos. Por 
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diversas vezes são marcadas em enunciados pelos Operadores Argumentativos, termo criado por 

Ducrot (1972, p.44), criador da semântica argumentativa, para apontar que alguns elementos da 

gramática de uma língua servem para indicar força argumentativa em enunciados. 

Ainda em Ducrot (1987, p.12), vemos que os operadores argumentativos estão presentes na 

gramática de cada língua, classificados em classes argumentativas diversas como conjunções, 

advérbios, locuções conjuntivas, conectivos, ou ainda podem não ser incluídas em nenhuma das 

classes gramaticais, ou seja, serem classificadas a parte como palavras denotadoras de inclusão, de 

exclusão, de retificação, etc. São palavras que a gramática tradicional não tem dado atenção 

especial, seja na classificação ou no ensino de língua portuguesa, descaso apontado por Koch (2008, 

p.102) que diz: ―a gramática tradicional considera (os operadores argumentativos) apenas como 

elementos meramente relacionais‖, mas afirma que deveriam ter maior atenção, pois esses 

operadores ―são responsáveis, em grande parte, pela força argumentativa dos enunciados‖. 

 

3. A Escala Argumentativa 

Seguindo Guimarães (1987, p.25) na esteira de Ducrot, muitos dos estudos de semântica no Brasil 

têm considerado os conceitos de classe e escala argumentativa. Ao se descrever semanticamente um 

enunciado, deve-se levar em conta a noção de orientação argumentativa a qual está marcada, como 

uma regularidade enunciativa, no enunciado. Isso equivale a dizer que orientar argumentativamente 

é apresentar A como sendo o que se considera como devendo fazer o interlocutor concluir C. O que 

leva à conclusão é o próprio A. Dessa forma, o conteúdo de A é dado como razão para se crer em C.  

Ducrot (1981, p.180) define a noção de classe argumentativa quando o locutor coloca dois 

enunciados p e p’ na classe argumentativa determinada por um enunciado r, se ele considera p e p’ 

como argumentos a favor de r. Por outro lado, se p’ é mais forte que p em relação à r e o locutor 

contenta-se com p como prova de r implica contentar-se também com p’, mas não o inverso. Na 

medida em que uma classe argumentativa comporta semelhante relação de ordem, Ducrot a 

denomina escala argumentativa. 

Sob o ponto de vista de Guimarães (1987, p. 27), 

 

―... uma classe argumentativa é constituída pelos enunciados cujos conteúdos, regularmente, 

se apresentam como argumentando para uma conclusão que define a classe argumentativa. E 

não só numa situação particular específica, mas como uma regularidade que se apresenta 

como se desse em todas as situações de enunciações possíveis.‖  
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Assim, configurado o conceito de classe argumentativa, esse mesmo autor considera que ―... uma 

escala argumentativa é uma classe argumentativa em que se configuram uma relação de força maior 

ou menor dos conteúdos dos enunciados‖.  (GUIMARÃES, 1987, p. 28). 

 Para Ducrot (1987, p.182), ―... o enunciado p’ é mais forte que p, se toda classe argumentativa que 

contém p contém também p’ e se p’ é nela, cada vez, superior a p‖. Segundo ele, a situação pode ser 

representada pelo seguinte esquema:     

 

                                     

p’ 

p 

 

 

Dessa forma, pode-se concluir que todo enunciado do tipo X (em que X é uma variável) é de uma 

classe argumentativa r. Portanto, a orientação argumentativa de um enunciado, que é constituída 

pelas singularidades semânticas desse enunciado, está marcada, como uma regularidade enunciativa 

no enunciado. Um bom exemplo é a sequência “X até Y” que é de uma escala argumentativa cujos 

conteúdos A e B são argumentos para r e B é um argumento mais forte que A. 

 

4. Os Operadores Argumentativos 

Mesmo com o legado de Ducrot (1989), os apontamentos de Koch (2008) e também de Guimarães 

(1989) podemos observar que são vários os recursos de que a língua dispõe no sentido da 

argumentação, o que torna impossível delimitar todas as estratégias que podem ser utilizadas 

durante o que Ducrot chamou de ―jogo comunicativo‖. Entretanto, organizamos aqui um elenco de 

operadores argumentativos, que não fecha a sua totalidade, com suas funções, usando o que 

propõem os autores: Koch (2008, p. 104-110), Guimarães (1987, p. 35-186) e Vogt (1977, p.35-72), 

com vistas à análise que faremos no nosso trabalho. Esses autores elencaram operadores 

argumentativos (ou conjunções argumentativas) 
1
 e suas funções básicas: 

 

1) operadores que estabelecem a hierarquia dos elementos em uma escala, assinalando o argumento 

mais forte para uma conclusão r: mesmo, até, até mesmo, inclusive, nem; ou então o mais fraco: 

ao menos, pelo menos, no mínimo, deixando subentendido que existem outros mais fortes; 

2) operadores que encadeiam duas ou mais escalas orientadas no mesmo sentido: e, também, nem, 

tanto... como, não só... mas também, além de, além disso, etc.; 

                                                
1 VOGT utiliza esta nomenclatura ao invés de Operadores Argumentativos. 

r 
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3) operador que pode servir como marcador de excesso temporal, não-temporal, como ainda; ou 

como introdutor de mais um argumento a favor de determinada conclusão; 

4) operador que pode ser empregado como indicador de mudança de estado, como o já; 

5) operadores que servem para introduzir um argumento decisivo, apresentado como um acréscimo: 

além de, aliás, além do mais, além de tudo, além disso, ademais; 

6) operadores que servem para introduzir uma relação de oposição: no entanto, embora, ainda 

que, mesmo que, apesar de que, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. 

7) operadores que introduzem uma retificação, um esclarecimento: isto é, ou seja, quer dizer; 

8) operadores que têm escalas orientadas no sentido da afirmação plena (universal afirmativa: tudo, 

todos, muitos) ou da negação plena (universal negativa: nada, nenhum, poucos); 

9) operadores que orientam, também, no sentido da negação (pouco) e no sentido da afirmação (um 

pouco); 

Em outro estudo, Koch (2007) assinala outros operadores que marcam o discurso argumentativo:  

10) operadores que introduzem uma conclusão relativa a argumentos apresentados em enunciados 

anteriores: portanto, logo, pois, por conseguinte, em decorrência, consequentemente etc.; 

11) operadores que servem para indicar conclusões alternativas: ou, quer... quer, seja...  seja, ou 

então etc.; 

12) operadores que servem para estabelecer relações de comparação entre elementos tendo em vista 

uma conclusão: mais que, menos que, como etc.; 

13) operadores que servem para introduzir uma explicação relativa ao dito em outro enunciado: 

porque, que, já que etc.; 

14) operadores que obedecem a regras combinatórias que servem para apontar ou uma afirmação da 

totalidade (quase), ou uma negação total (apenas, só, somente). 

 

5. Análise – O Uso dos Operadores Argumentativos nas Alegações Finais  

Com vistas à análise, fizemos um levantamento de todos os operadores argumentativos encontrados 

nas três alegações finais que compreendem nosso corpus: Acusação, Ministério Público e Defesa. 

Após a classificação quantitativa desses operadores escolhemos por fazer a análise completa da 

peça da Defesa, uma vez que os operadores que aparecem nesta peça processual recobrem o uso dos 

operadores das peças acusatórias. Com este levantamento, mostraremos o funcionamento, o uso 

desses operadores, já classificados no item 4. Deste trabalho, dentro da peça, evidenciando o 

direcionamento e a força argumentativa por eles condicionados. 

 

5.1 O Ministério Público 
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O Ministério Público, desempenhando seu papel de proteção, busca, na ação jurídica, assegurar e 

efetivar os direitos individuais e sociais indisponíveis, sua missão constitucional (art. 127, da 

Constituição Federal). Após receber a denúncia feita pela Querelante, é função deste analisar o caso, 

verifica a necessidade de novas provas e oferecer a denúncia ao Juiz. Uma vez iniciado o processo, 

o Ministério Público poderá ―intervir em todos os termos subsequentes‖ (Código Processual Penal, 

art. 42) e, também, apresenta suas alegações finais. A principal tese do Ministério Público é de que 

o Querelado é culpado é deve ser condenado, 

 

―Nosso parecer final é no sentido de que Vossa Excelência se digne em julgar procedente a 

respeitável queixa-crime de fls. 02/07, para o fito de condenar o réu, antes epigrafado e já 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 213, c.c. artigo 71, ambos do 

Código Penal...‖ (fls. 183) 

 

Segue, portanto, o mesmo posicionamento da acusação, pede a condenação do Querelado, pois o 

julga culpado. Por este motivo, evidenciam-se alguns operadores que colaboram para o 

direcionamento de acusação do réu, vejamos agora quais operadores foram encontrados nesta peça: 

 

Tabela 1. Operadores Argumentativos mais utilizados pelo Ministério Público. 

 

OPERADOR USOS 

Porque 9 

Como 5 

Já 3 

Ainda 3 

Mais 2 

 

Dentre os diversos operadores argumentativos presentes no corpus, existem aqueles que são 

responsáveis por ―introduzir uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior‖ Koch 

(2007, p. 105). Nas alegações finais do Ministério Público, o operador mais utilizado para exprimir 

essa relação foi o porque, cujos enunciados contém explicações do enunciado anterior, sempre 

direcionando a argumentação à culpabilidade do réu. Essa utilização explica-se porque a 

argumentação do Ministério público é, em sua grande maioria, baseada na retomada das teses da 

acusação, vê-se o uso do operador como, pois remete-se as teses já apresentadas pela acusação e, o 

operador porque, além de explicar o primeiro enunciado, retomou uma das teses da Acusação, a de 
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grave ameaça contra a Ofendida. Os operadores ainda e mais foram utilizados para introduzir mais 

argumentos às conclusões, somando para o direcionamento da tese de culpabilidade do Querelado. 

O já foi utilizado para indicar mudança de estado, nesta peça para mostrar como o Querelado antes 

disse uma coisa e depois outra completamente diferente. Observa-se que os operadores apontados 

colaboram para que o Ministério Público baseie sua tese nas teses da Acusação, e todos os 

argumentos desta peça processual estão ligadas àquela, a fim de concebê-la como verdade e 

direcionar para o que ambas ensejam: a tese de que o Querelado é culpado.  

 

5.2 A Acusação 

À Acusação coube a função de dar início ao processo. Uma vez que a denúncia proposta é aceita 

este inicia-se. Coube à mãe da vítima, a garota era menor de idade, propor a queixa-crime onde 

acusa-se o Querelado de praticar o ato sexual não consentido, a qual dispõe o processo. 

A principal tese da acusação é de que o Querelado teria forçado, mediante ameaças, que a jovem 

Ofendida, praticasse sexo com ele e, portanto, ele deveria sofrer as sanções cabíveis para o crime,  

 

―O Querelado, mediante grave ameaça (consistente na promessa de morte contra a própria 

Ofendida e contra a sua mãe, ora Querelante), com o emprego de uma arma de fogo, por três 

vezes consecutivas, a primeira no dia 15/12/08, e as outras duas vezes no dia 23/12/08, 

constrangeu a Ofendida Anne CR, a com ele manter conjunção carnal.‖ (fls. 165). 

 

Assim, seguindo a mesma direção argumentativa do Ministério Público, as alegações finais da 

Acusação caminham para a tese de que o litígio deve ser finalizado com a condenação do 

Querelado. Vejamos os operadores mais utilizados nas alegações finais da acusação: 

 

Tabela 2. Operadores Argumentativos mais utilizados pela Acusação. 

 

OPERADOR USOS 

Como 5 

Porque 4 

Nada 3 

Contudo 3 

Pois 2 

Como se observa na tabela 2, os operadores que mais se destacam estão relacionados a argumentos 

de comparação por meio do operador como e de justificativa com o uso do porque, 



  

13 

 

consecutivamente.  A utilização destes operadores nas alegações finais da Acusação permite afirmar 

que há uma preocupação com a comprovação do argumento, já que parte do que já foi posto no 

processo, da retomada da tese sem alterações, do suposto concreto e a uma nova explicação do que 

foi dito reafirma a tese, reforça o argumento. Como se trata das alegações finais e já estar concluso 

todas as investigações, levantamento de provas para ambas as partes do processo, a Defesa opõe-se 

a algumas declarações do acusado e, para esse fim, utiliza o operador contudo. Por diversas vezes o 

operador nada foi utilizado para afirmar que o Querelado não conseguiu provar sua inocência, que 

as testemunhas da Defesa não contribuíram para a elucidação dos fatos, e que não há justifica para a 

ação dele contra a Ofendida, o nada funciona em todas as argumentações como uma negação 

universal. Para fechar as argumentações apresentadas durante a peça é utilizado o operador pois. 

Este operador funciona como mecanismo de conclusão relativa a argumentos apresentados em 

enunciados anteriores, dá maior força ao fechamento dos argumentos. 

 

5.3 A Defesa 

O Direito ao Contraditório é assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e faz 

parte dos direitos fundamentais a que todo cidadão brasileiro possui. Esse direito caracteriza a 

possibilidade de que qualquer um, que venha a sofrer um processo, tem o direito e o dever de se 

proteger.  É assegurado, então, desde que se cumpram todos os caminhos normatizados pela Justiça, 

de forma lícita, o direito de resposta. Cabe à defesa utilizar, além dos mecanismos jurídicos, 

também aqueles inseridos na própria língua, a fim de que sua tese seja a de maior força 

argumentativa no processo, a que ganhe a adesão do Juiz, destinatário final, a quem cabe sentenciar 

o litígio.  

Antes de inserir a tese da Defesa, vamos mostrar os operadores argumentativos mais utilizados 

nesta peça, de forma a evidenciar quantitativamente seu uso e comprovar que recobrem o uso das 

peças do Ministério Público e da Defesa: 

 

Tabela 3. Operadores Argumentativos utilizados pela Defesa. 

 

OPERADOR USOS OPERADORES USOS 

e 32 Porque 3 

como 19 só 3 

Já 16 apenas 2 

Porém 13 Entretanto 2 

Portanto 13 Logo 2 
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mesmo 9 Mesmo Porque 2 

Nada 6 No Mínimo 2 

Ainda 5 Tanto... Como 2 

Nenhum 5 Todos 2 

Pois 5 Além de 1 

somente 5 Além disso 1 

Aliás 4 Apenas 1 

Até 4 Mas 1 

Até mesmo 4 Nem 1 

Inclusive 4 ou... Ou 1 

Tudo 4 Pois 1 

Apesar de que 3 quase 1 

No entanto 3 quer... Quer... 1 

Ou seja 3 Todavia 1 

 

Uma vez observado o uso dos operadores na peça, passemos a análise. A Defesa tem como principal 

tese ―[...] houve, como nunca negado foi, relacionamento sexual entre ofendida e denunciado, 

porém com a anuência total desta‖ (fls. 205). Isto posto, toda a construção desta peça será 

conduzida para essa tese, tentando provar que o ato sexual existiu, porém com anuência da vítima. 

Em busca da defesa desta tese, a Defesa dividiu suas alegações finais em tópicos. O primeiro é o 

Histórico do processo, ―Alega a Querelante, que a vítima, sua filha, foi em 3 (três) oportunidades 

vítima do ilícito penal previsto no artigo 213 do Código Penal, em 15 de Dezembro de 2.001 e por 

duas vezes no dia 23 de Dezembro [...]― (fls. 186). Observamos que operadores como o e (grifo 

nosso) e o que aparecem no exemplo. São utilizados para encadear duas ou mais escalas orientando 

para um mesmo sentido da argumentação e auxiliam na retomada de informações referente à 

abertura da queixa-crime, tais como o enquadramento do ato delituoso e o levantamento da tese da 

Acusação.  

O Segundo tópico trabalhado na peça é nomeado ―Personalidade do Querelado‖ (fls. 187).  Neste 

momento o advogado da defesa insere o argumento de que o Querelado é, ―Rapaz de boa família, 

formação sólida, sempre com pai e mãe presentes em sua vida, responsável, trabalhando desde 

pequeno e ajudando no custei da casa‖ (fls. 187). Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, 

p.198), uma argumentação não poderia se desenvolver adequadamente, se não recorresse a 

comparações que permitem a avaliação de um item em relação ao outro. Ainda de acordo este autor, 

a escolha da comparação no processo argumentativo pode ser um elemento essencialmente eficaz, 
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justamente o que se propõem a defesa e também a acusação.  Uma das formas de sustentar a tese de 

boa conduta apresentada é recorrer ao uso deste operador. Diz a Defesa: ―[...] aliás, como a própria 

vítima cita em seu depoimento às fls. 84 dos autos: ―Daniel comentava que trabalhava com 

ferragens‖ (fls. 187)‖. Apresenta-se aí um argumento P a favor de uma conclusão R, o locutor 

acrescenta um argumento Q, que vai ao mesmo caminho que P. Koch (2007, p. 92) diz que o 

operador aliás introduz ―de maneira sub-recíproca um argumento decisivo‖, é aparentemente 

colocado no final da frase, como argumento de pouca necessidade, quando na verdade a sua escolha 

é direcionada a apresentar um argumento irrefutável. Utiliza-se também a voz da Ofendida, o 

operador como faz a retomada do que foi dito, para conduzir a argumentação à tese apresentada 

pela Defesa. Desta forma consegue-se contradizê-la e afirmar a tese da Defesa como verdadeira. 

Outras citações são utilizadas para esse fim como, por exemplo, a de uma das testemunhas de 

defesa que disse ―ele sempre foi respeitoso e nunca faltou com os deveres de cavalheiro‖ (fls.188) e, 

logo após esse retorno a voz da testemunha, continua o enunciado, ―Portanto, é no mínimo 

estranho, que tenha havido um desvio na conduta do Querelado, mesmo porque, após esta triste 

ocorrência ele continua trabalhando, namorando e convivendo em família.‖ (fls. 188). O operador 

portanto (grifo nosso), utilizado aqui no início do parágrafo, é do tipo conclusivo, e estabelece uma 

relação com o enunciado anterior e o enunciado seguinte, de forma que o que se diz em E1 é a 

conclusão que virá em E2. Isso equivale ao que disse Guimarães (1987, p.96), que esse operador 

possui uma relação de conclusão entre os enunciados consequente C e o antecedente A; e essa 

relação resulta em outro elemento B que pode ser implícito ou não.  

O que se afirma no exemplo da fls.188, é que a testemunha confirma a tese da Defesa, assim como a 

Ofendida em seu depoimento (fls. 84). O portanto direciona a conclusão, de forma clara e nada 

implícita, de que é impossível haver um desvio de conduta, como o que o Querelado está sendo 

acusado. A ideia de continuidade fica marcada no final no enunciado com o gerúndio em 

―trabalhando, namorando e convivendo em família‖, estratégia que só colabora para com a tese 

principal apresentada, sinalizando uma continuidade não interrompida de boa conduta, refutando a 

tese de má conduta do réu postulado pela Acusação. 

O próximo tópico que dá continuidade a peça da defesa tem o título de ―Provas Periciais e 

Técnicas‖ (fls. 188). Este é o maior tópico dentro desta peça processual, por isso o advogado de 

defesa o dividiu em algumas partes. A primeira diz respeito a ―ARMA OU ARMAS UTILIZADAS‖ 

(fls.188). Nele, defende-se a tese de que houve o ato sexual entre Querelado e Ofendida, mas com 

anuência desta,  

 

―Sim – o que nunca foi negado pelo denunciado, muito pelo contrário, em seu depoimento na 

frase de inquérito, bem como no seu depoimento pessoal confirmou que mantinha 
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relacionamento sexual consentido com a ofendida, e que praticaram juntos por diversas 

vezes.‖ (fls. 189). 

 

Para sustentar esta tese, a Defesa utiliza o argumento dos laudos periciais. Diz que não foi possível 

identificar no laudo de conjunção carnal, marcas que poderiam ser indícios do suposto estupro. 

Também não foram encontrados armas em nenhuma das diligências até a casa do Querelado, 

―Conforme podemos depreender do relatório elaborado pelos investigadores de policia a pedido 

deste Juízo, Não foram encontradas, quaisquer armas de fogo ou até mesmo de brinquedo, [...] (fls. 

77)‖. As negações são baseadas no que foi relatado no relatório dos investigadores, o operador 

conforme faz esse resgate. Até mesmo seleciona o argumento mais forte para uma conclusão r. O 

primeiro enunciado ―não foram encontradas, quaisquer armas de fogo‖ apoia-se sobre o segundo 

―até mesmo de brinquedo‖ e coloca neste uma forma argumentativa maior para se chegar à 

conclusão r., de que não foi encontrado arma porque ela nunca existiu, ―Tal situação é decorrente 

de uma única verdade, NUNCA, em toda a sua existência o Querelado possuiu, manuseou ou 

portou tais instrumentos.‖ (fls. 188). Como a argumentação segue no sentido de negação plena do 

que foi levantado pela Acusação, destacam-se aqui alguns operadores que fazem parte desta classe. 

A próxima refutação feita pela Defesa é em relação à tese da Acusação de que o ato sexual não teria 

sido consentido. Novamente, recorre-se aos laudos técnicos do processo, 

 

―Em resposta ao 4º Quesito – Houve violência para essa prática‖? 

NÃO CARACTERIZADO POR OCASIÃO DO EXAME – ou seja, não havia sequer uma 

marca, um arranhão, um arroxeado, uma pequena ferida, nada, nada, absolutamente nada 

que pudesse corroborar com a tese da relação ou relações terem sido protagonizadas sem a 

anuência da ofendida. (fls. 189) 

 

Essa informação é retomada porque colabora para a tese da Defesa que o ato sexual existiu, mas foi 

consentido – ao mesmo tempo refuta a tese da Acusação. Depois de inserida a resposta, o advogado 

de defesa utiliza o operador ou seja, que segundo Koch (2007, p.94), introduz um esclarecimento 

sobre o que foi dito no enunciado a colocando o segundo enunciado como mais forte em relação ao 

antecedente. No exemplo acima isso fica muito claro, a Defesa quis esclarecer melhor a resposta do 

laudo pericial, no sentido de direcionar a conclusão para a tese, reforçando o resultado do exame, 

apontando para conclusão de que o ato sexual teria sido com anuência da Ofendida.  

O próximo tópico nomeado ―Depoimento Pessoal da Ofendida‖ tem por intenção caracterizar a 

suposta vítima. Inicia com um Argumento por Autoridade muito presente em peças processuais. 

No contexto jurídico, o argumento de autoridade é uma marca argumentativa e se mostram 
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eficientes meio linguísticos de persuasão. Na argumentação por autoridade se utiliza da lição de 

pessoa conhecida e reconhecida em determinada área do saber para corroborar a tese de quem 

argumenta, o peso argumentativo recai sobre o prestígio do locutor. Esse argumento por autoridade 

é marcado por um operador argumentativo, o como. Vejamos, 

 

―Como salienta o ilustre mestre NELSON HUNGRIA, 

―― Na ausência de indícios concludentes, não se deve dar fácil crédito às declarações da 

vítima, notadamente se a mesma não apresente vestígios de tal violência, tais declarações 

devem ser revestida s de crítica rigorosa ―― (fls. 191-192). 

 

 Nota-se que a Defesa já encaminha um pedido de não valoração do que disse a Ofendida, pois as 

provas levantadas pelos técnicos não se mostram favoráveis a Ela. Também não foram encontrados 

indícios de que o Querelado possuía armas em casa. Isto posto, a citação aponta para a conclusão de 

que deve-se revestir de crítica os argumentos da Ofendida, visto que nada pôde ser provado até 

então. Esse argumento é importante nesta parte do processo, pois o que se pretende é qualificar a 

Ofendida como não merecedora de crédito, contraditória na sua argumentação, ou seja, que os fatos 

narrados pela acusação e pelas suas respectivas testemunhas, são inverossímeis.  Para sustentar 

essas afirmações, informam ao Juiz que, ―Vamos a seguir elencar apenas os pontos em que a 

ofendida faltou com a verdade ou contradisse suas próprias declarações ou das testemunhas:‖ (fls. 

192). Observa-se o uso do operador apenas (grifo nosso), operador utilizado para indicar restrição. 

A utilização deste operador implica em deixar de lado alguns argumentos para elencar os mais 

importantes, deixa-se implícito que existem, além dos levantados, outros argumentos para a 

conclusão r que se vai propor, ou seja, não são as únicas. Claro que essa é uma estratégia 

argumentativa, pois como se trata de uma peça onde todos os argumentos possíveis devem ser 

utilizados para se condicionar a escolha de uma tese em detrimento de outra, certamente as escolhas 

as quais diz se restringir a Defesa, foram pautadas naquelas argumentações que tem maior peso no 

encaminhamento das conclusões e teses propostas. Mesmo com a restrição, são seis os itens 

apontados para comprovar a tese, vejamos: ―1. VISITA DA OFENDIDA À CASA DO 

QUERELADO‖ (fls. 192). Neste, o argumento da Defesa é de que a Ofendida se contradiz em dois 

depoimentos prestados no processo. O operador que marca essa oposição entre o antes e o depois é 

o já, 

 

Em seu depoimento, na delegacia, às fls. 15. A ofendida declara o seguinte ―que ainda sobe 

ameaça era obrigada a ir até a casa dele‖ 
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Já no depoimento prestado perante o Exmo. Sr. Dr. Juiz às fls. 96 afirma o seguinte: ―que 

nunca foi à casa do Querelado‖ 

 

O operador já (grifo nosso) denota uma mudança de estado, aponta para o sentido de que, em um 

momento foi afirmado algo e, em outro, mudou-se o discurso. Essa transposição evidencia também 

o caráter temporal do operador já. No exemplo, fica claro que se quer contrastar o que a Ofendida 

disse antes na delegacia, do que ela disse depois para o Juiz, a fim de mostrar como Ela é 

contraditória e não merece ter seus argumentos levados a sério. Da mesma forma são apontados os 

argumentos para os itens que se segue ―2. FUMANTE OU NÃO?‖ (―fls. 192)‖, ―3. JANTAR COM 

A TESTEMUNHA T. EM 23/12/2001:‖ (fls. 193), ―4. TELEFONEMA PARA L.:‖ (fls. 194), ―5. 

CHEGADA DO QUERELADO AO APTO. NO DIA 23/12/2. 001:‖ (fls. 194). 

O processo caminha para mais uma questão levantada pela Defesa ―VI) CRONOLOGIA 

INVEROSSÍMEL DO DIA 23.12.2001‖, data em que a Ofendida diz ter sido forçada a fazer sexo 

com o Querelado. Levantou-se um cronograma com os horários apontados pelas testemunhas, para 

evidenciar a desordem cronológica dos fatos narrados; é feito um tipo de acareação dos 

depoimentos da Ofendida e suas testemunhas, ―A testemunha T., ouve barulhos no apartamento da 

Ofendida, porém a Ofendida afirma que estava com o som ligado‖ (fls. 205). A finalidade de se 

utilizar este operador porém (grifo nosso), especificamente, está voltada a querer assinalar uma 

oposição entre os argumentos, sejam eles implícitos ou explícitos. Essa contrariedade de 

argumentos muito se assemelha ao uso do operador mas. Façamos uma observação sobre o uso 

desse operador. Sabe-se que os gramáticos tradicionais, classificam alguns operadores como 

simples conectores que ligam meramente as sequencias linguísticas, ou seja, não refletem sobre a 

força argumentativa que os operadores exercem nos enunciados, isso porque não se preocupam com 

a textualidade. No exemplo, o uso do operador porém não apenas liga as sequencias do enunciado, 

ele altera a sua orientação argumentativa e projeta o significado de maneira a tornar mais forte o 

argumento em que se insere. Desta forma consegue-se levar o leitor do texto à adesão da ideia de 

que as declarações são contraditórias, e a cronologia dos fatos impossíveis; isso faz cair em 

descrédito as alegações da Acusação, e essa refutação colabora para a sustentação da tese da Defesa, 

que como podemos observar, é fortemente direcionada para este sentido. 

A Defesa dedica-se, na maior parte da sua argumentação, à refutação as da teses que fazem parte 

das peças acusatórias. Quase no final das suas alegações, partem para o direcionamento de que cabe 

a Mãe da Ofendida a culpa da mentira contada pela Ofendida sobre o estupro, ―Em grande parte, a 

responsável direta pelas atitudes da Ofendida foi sua Mãe, que nunca aceitou o fato de sua filha ter 

terminado o namoro de 4 (quatro) anos entre a Ofendida e o antigo namorado, rapaz de posses e na 

concepção da Querelante um bom partido.‖. A orientação é de que tudo não passou de mentira. 
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Projeta-se a tese da Defesa como verdadeira e culpa-se a mãe pela história. A intenção é 

desqualificar quem fez a acusação. As folhas que seguem dão conta de explicar que, se houvesse 

mesmo acontecido os fatos narrados, a Ofendida teria formas de escapar, de chamar por socorro e 

etc. Diz a acusação que, 

 

As declarações da ofendida, além de contraditórias e mentirosas, nos permitem deduzir que 

somente em sua imaginação, poderia correr algum tipo de ameaça, que a forçaria a ceder aos 

caprichos do denunciado, porém, não existem nos Autos nenhuma prova, ou até mesmo 

indícios que corroborem com tal afirmativa. (fls. 210) 

 

O uso do além de serve como um encadeamento de argumentos orientados no mesmo sentido 

(assim como o operador e já explicitado), diz-se que a história além de fruto da imaginação da 

Ofendida elas são também contraditórias e mentirosas, soma-se dois argumentos para uma mesma 

conclusão. O porém marca oposição ao enunciado que o antecede, a Ofendida diz ter sido forçada 

ao sexo, mas segundo a Defesa não há provas que sustentem esta tese. 

Sob a teoria de Koch (2007, p.95), o operador mesmo têm a função semântica de estabelecer 

hierarquias dos elementos em uma escala, com a função de assinalar um argumento como mais 

forte, ou mais fraco, para uma conclusão, deixando subentendido que existem outros mais fortes. 

Foi um dos operadores mais utilizados nas alegações finais da Defesa, Acusação e Ministério 

Público, embora tenhamos apontado ele somente neste momento. A utilização deste operador está 

relacionada à busca da mudança de opinião do interlocutor (pode ser utilizado também como 

confirmação, ratificação ou ênfase em enunciados); introduz argumentos decisivos de persuasão de 

acordo com a finalidade pretendida. A gramática normativa sequer cita o mesmo como um 

elemento linguístico que liga elementos entre si. O operador mesmo funciona como elemento 

fundamental para a argumentação nas situações descritas, uma vez que se torna elemento decisivo 

para a confirmação da verdade do que se está sendo afirmada. Ducrot (1989, p.179) mostra a 

impossibilidade de dar uma descrição puramente informacional de um enunciado com até mesmo. 

Este operador é normalmente utilizado como forma a evidenciar o argumento mais forte e, 

eventualmente, em certos contextos, como decisivo. 

Enunciar uma frase do tipo p até mesmo p', é sempre pressupor que existe uma certa r (conclusão), 

que determina uma escala argumentativa em que p' é superior a p. Isso acontece no segundo 

exemplo, onde seria impossível alcançar a intenção argumentativa sem o uso do operador até 

mesmo. Este operador introduz o argumento mais forte, da escala orientada no sentido da conclusão 

r, de que o réu é inocente. Vejamos o gráfico: 
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Essa escolha determina a escala argumentativa apresentada em que p’ se mostra superior a p. Os 

dois argumentos orientam uma mesma conclusão r, mas p’ contém o operador até mesmo que 

conduz melhor a ela. 

A peça processual caminha para seu final. São feitas algumas citações de Jurisprudências que 

remetem a casos similares, onde a Justiça deu ganho de causa aos Acusados, outra estratégia 

argumentativa muito utilizada em processos e que foi bem marcada neste momento da peça da 

Defesa. Finaliza-se as alegações finais com um o apelo ao Juiz que,  

 

―Posto isso, REQUEREMOS, digne-se VOSSA EXCELÊNCIA, ABSOLVER o denunciado 

(Querelante), com base legal no artigo 386, inciso III ou VI do Código Penal, como forma 

única de fazer prevalecer a mais pura e irremediável JUSTIÇA‖. (fls. 225) 

 

Uma vez finalizada as alegações Finais das partes – Acusação, Ministério Público e Defesa – cabe 

ao Juiz sentenciar, ou seja, finalizar o processo dizendo quem é culpado ou não. Neste processo que 

compreende nosso corpus, essa sentença não foi proferida porque a Querelante desistiu da ação, 

situação essa garantida por lei como exposto no capítulo 2 deste trabalho. 

 

6. Conclusão 

Em nossa análise, evidenciamos que as marcas argumentativas mais presentes no jogo 

comunicativo do processo são os operadores argumentativos. Analisamos seu uso nas Alegações 

Finais de um processo de criminal pelo fato de serem amplamente utilizados em peças processuais 

da justiça. No levantamento quantitativo apontamos a ocorrência dos operadores argumentativos 

aqui apresentados e que o índice de utilização desses operadores foi maior na peça da Defesa, o que 

se explica pela natureza do nosso corpus, uma vez que em casos de violência contra mulher a 

própria doutrina jurídica diz que deve-se dar crédito à palavra da vítima, e por isso cabe a Defesa 

buscar, com o auxílio da linguagem, por meio da argumentação, a absolvição do Acusado. Optamos 

então por analisar os operadores argumentativos nas Alegações da Defesa, uma vez que os usos nela 

elencados recobrem os utilizados pela Acusação e pelo Ministério Público, o que nos permite 

até mesmo indícios que corroborem com tal afirmativa 

r 

[…] não existem nos Autos nenhuma prova, 
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concluir que poderiam servir para qualquer peça processual, pois em um jogo comunicativo o uso 

desses operadores pode tornar a argumentação mais forte, o discurso mais persuasivo. Também 

observamos que a organização textual das peças analisadas, deve-se em grande parte pela 

orientação argumentativa, já que o apelo em convencer o Juiz, a quem cabe proferir a sentença, se 

dá em atestar a verdade dos fatos do litígio e, assim, destacar uma tese como superior.  

 

 

Referências 

 

ANGHER, Anne Joyce, coord.. Código de processo penal. 6. ed. São Paulo: Rideel, 2008. 

ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. 17a ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2000. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do, 1988, promulgada em 05 de outubro de 1988. 

CARNEIRO, Maria Francisca, et al. Teoria e Prática da Argumentação Jurídica – Lógica e 

Retórica. Curitiba: Editora Juruá, 1999. 

CITELLI, Adison. O texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 1994. 

DUCROT, Oswald. Argumentação e ―topoi‖ argumentativos. In: GUIMARÃES, E. (Org.). História 

e sentido na linguagem. Campinas: Pontes, 1989. p. 13-38. 

DUCROT, O. & TODOROV, T. Dicionário das ciências da linguagem. Lisboa: Dom Quixote, 

1973. 

DUCROT, Dizer e não dizer. Princípios de semântica linguística. Trad. de Eduardo Guimarães, 

Campinas, São Paulo: Pontes, 1987. 

FERNANDES, C. A. Análise do discurso: reflexões introdutórias. Goiânia: Trilhas Urbanas, 2005. 

GUIMARÃES, Eduardo. Texto e Argumentação. 3. ed. Campinas, Pontes, 1987. 

KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e Linguagem. 11. Ed. São Paulo, Cortez, 2008.  

KOCH, Ingedore G. Villaça. A Inter-ação pela linguagem. 10. Ed. São Paulo, Contexto, 2007.  

PERELMAN, C; OLBRECHTS-TYTECA L. Tratado da argumentação: a nova retórica. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 3º vol. 30 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

 

 

 

 

 



  

22 

 

 

 

O ELEMENTO MÁGICO E A INTERPRETAÇÃO DO REAL EM RAUL DA 

FERRUGEM AZUL 

BARBOSA, Fabiana Silva Terra 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o intuito de realizar a análise do livro ―Raul da ferrugem azul‖ da escritora Ana Maria 

Machado, nos deteremos aos aspectos que se referem à aproximação entre ludismo/fantasia e 

reflexão sobre a realidade. Também analisaremos a literatura tradicional como fuga da realidade e o 

fato de Ana Maria Machado optar pela ficção como maneira de analisar a realidade - não fugir dela. 

E ainda, observaremos a superação do moralismo, do apregoamento do bom comportamento, em 

favor de uma postura ética que perceba problemas sociais e reaja contra eles.   

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Assim, de forma geral, podemos perceber que a literatura infanto-juvenil de Ana Maria 

Machado é um chamamento à reflexão questionadora, ao expediente imaginário que estimula o 

leitor a repensar a realidade de forma consciente e a agir responsivamente a ela. A autora, cuja obra 

tem exercido forte influência na formação do pensamento brasileiro, apresenta como característica 

peculiar em seus textos o questionamento da ideologia burguesa egocentrista e ditadora de valores 

sócio-culturais. Seus escritos ganham força no bojo da ditadura militar no Brasil, onde encontra 

lugar (mesmo nos textos literários destinados ao público infantil) para expor suas reflexões e 

protestos contra a política de repressão tomada pelo governo. 

Em seus esforços de preservar e afirmar as raízes culturais brasileiras, a autora não deixa 

escapar de suas lentes questões mais atuais da nossa realidade. Com essas raízes nacionalistas, Ana 

Maria Machado conjetura uma maneira brasileira de ser no mundo. A exemplo de outras obras de 

literatura infantil, Raul da ferrugem azul é daquelas que podem ser lidas com prazer e interesse 

também pelo publico adulto.  

Assim, o que mais pode ser notado em suas obras é o flagrante do cotidiano infantil, 

permeado de brincadeiras e jogos que perderam espaço nos tempos atuais, mas que, no entanto, com 

irreverente humor ganham vida novamente através da tinta da autora que ―ao registrá-los, livra-os 

do esquecimento total‖, (NELLY COELHO, 1984).  
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Dessa forma Lajolo (1982) entende que podem ser vistos nos textos de Ana Maria Machado 

dois movimentos, respectivamente: seu projeto lobatiano comprometido com a renovação da 

literatura infantil brasileira, seu empenho em romper com a tradição canônica da literatura voltada 

para crianças, considerada pronta e alienante.  

Regina Zilberman observa que a obra de Monteiro Lobato, ao se comprometer com a 

valorização da verdade e da liberdade, traz consigo uma nova moral, diversa daquela dos contos 

clássicos. O que nos permite ver que  

 

Os heróis dos contos de fadas vivem uma situação de desespero 

pela ausência de perspectivas de melhora, a menos que ocorra a 

interferência de algum elemento mágico. [...]. Apresentando a 

liberação do herói da situação opressora graças à mágica. [...]. O 

conto clássico apresenta o mesmo desenvolvimento narrativo 

[...]. [Na reformulação dos contos de fadas] magia e realidade 

não são antagônicos [...] e aquilo que, de início, parecia mágico 

às crianças, fica demonstrado não ser uma afastamento do real, 

mas sua própria descoberta: mágica é a descoberta, o 

conhecimento. (1984, p. 140, 142). 

 Nesse sentido, o projeto lobatiano de Ana Maria Machado concilia a relativização dos 

valores maniqueístas absolutos (bem/mal, certo/errado, fantasia/realidade), e a ausência de um 

padrão definitivo de interpretação. A junção entre tais ideologias com o ludismo da obra revela a 

falsidade da alternativa fantasia ou realidade, reservando a essa vertente literária ideias que vão 

compor em suas entrelinhas todo um código de ética.  

Segundo R. Filipouski (1983), os textos infantis brasileiros produzidos no final do século 

XIX e nas primeiras décadas do século XX, não se caracterizam por sua criatividade, mas por seu 

caráter documental, permanecendo servis à pedagogia e a uma visão conservadora da infância. 

Assim, notamos que predomina neste período uma forte corrente na literatura infantil propagadora 

de valores do mundo adulto. Corrente utilitária, que vê a literatura com uma finalidade educadora, 

de adaptação da criança ao mundo adulto. 

De acordo com a ensaísta, somente a partir de Monteiro Lobato é que se observa uma 

ruptura com o modelo tradicional de literatura infantil, sobretudo no que se refere à participação da 

criança na narrativa, pois a história passa a ser contada do ponto de vista dela e ―antes de ensinar, 

procura interessar e divertir o leitor‖ (p. 102).  
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Não obstante as conquistas de Lobato para a literatura Infantil brasileira, a falta de 

renovação de seus imitadores fez com que o gênero infantil se reduzisse a textos pedagógicos e 

moralizantes. Fato que perdurou até o surgimento de obras com dicção própria como as de Fernanda 

Lopes de Almeida, Lígia Bojunga, Ana Maria Machado, entre outros.  

Em Ana Maria Machado, assim como em Lobato, observa-se um desejo de romper com 

modelos tradicionais, proporcionando novas expectativas através de uma relação mais palpável da 

realidade. Ambos criam um mundo fantástico que supera a própria realidade, ao se propor a corrigir 

as falhas que esta possui.  Essa nova estética da literatura infantil lobatiana retomada por Ana Maria 

Machado, redimensiona o elemento mágico, que passa a ser visto como aquele que permite a 

interpretação do real, fator imprescindível para a formação de um sentido que a criança não poderia 

alcançar fora do discurso metafórico. 

O livro Raul da ferrugem azul conta a história de um menino, chamado Raul, que começa a 

perceber manchas azuis pelo braço, depois nas pernas e no pescoço e pela característica vê que é 

uma ferrugem, só que azul. Porém, ninguém vê as ferrugens a não ser ele próprio. Depois de tentar 

se livrar da ferrugem lavando-se com sabão de ervas celestes, super Dinha, pasta maravilha, e não 

obter nenhum resultado, angustiado, pede ajuda para Tita, a empregada, mas, sem contar o 

problema de fato. A partir dessa conversa, Tita o aconselha a se encontrar com o Preto Velho que 

mora no bairro dela, na favela. Raul começa a lembrar das estórias infantis que contavam pra ele e 

passa a inventar sua própria estória até se dar conta que estava muito longe da realidade, e como 

queria resolver o problema das ferrugens, precisava ficar atento à realidade e buscar uma solução. 

Indo para lá, Raul se encontra com Estela da ferrugem amarela, uma menina enfezadinha e 

briguenta que lhe dá algumas dicas sobre como resolver o problema com das ferrugens. Assim, com 

a ajuda de Tita, do Preto Velho e de Estela, Raul começa a descobrir o porquê das manchas, e 

percebe uma semelhança de algumas atitudes que ele toma, ou deixa de tomar, e a aparição das tais 

ferrugens azuis. Então, na busca de respostas, o menino descobre como a dificuldade de reagir às 

pequenas - e grandes - violências do cotidiano podem marcar nosso espírito e nosso corpo.  

 

ANÁLISE 

 

Pretendemos analisar aspectos que se referem à aproximação entre ludismo/fantasia e 

reflexão sobre a realidade, como também notar a literatura tradicional como fuga da realidade e o 

fato de Ana Maria Machado optar pela ficção como maneira de analisar a realidade - não fugir dela, 

e ainda, entender a superação do moralismo, do apregoamento do bom comportamento, em favor de 

uma postura ética que perceba problemas sociais e reaja contra eles.   
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De acordo com Coelho (2000), há um conjunto de características estilísticas e estruturais da 

literatura infantil/juvenil contemporânea, muitas das quais se constituem reflexos das tendências 

modernas, como a tendência de retomada de temas e recursos com o intuito de reorganizá-los em 

novas estruturas. Assim, nossa análise terá como base tais características. 

 

Sequência narrativa – propõe a solução de problemas de formas diversas, sem apresentar 

respostas prontas, contanto muitas vezes com a coparticipação. 

 

Podemos observar em Raul da ferrugem azul que a narrativa se desenvolve na medida em 

que Raul busca soluções para sanar o seu problema com as ferrugens. Nesse processo ele recebe a 

ajuda de outros personagens como Tita, a empregada, o preto Velho e Estela, que não lhe dão todas 

as respostas, mas o ajudam a entender que a resposta só dependia dele:  

 

Agora só dependia dele mesmo – era isso que todos estavam 

dizendo. Que mesmo com toda ajuda, cada um é que pode 

acabar com sua ferrugem. Cada um é que pode saber como ela é, 

de que cor, em que lugar. (p. 38) 

 

Portanto a solução para o problema com as ferrugens não veio do fantástico, ou do mágico 

como é comum nos contos de fadas tradicionais, embora essa pudesse ser a expectativa inicial de 

Raul, quando foi buscar ajuda do Preto Velho: ―Ele não sabia muito o que esperava, mas era alguma 

coisa parecida com um encontro misterioso com o Velho da montanha, sábio e meio bruxo‖ (p. 35). 

No entanto, o que ele acabou encontrando foi ―apenas um velhinho simpático, sorridente e falador, 

dizendo coisas meio enroladas, num tom carinhoso‖ (p. 35).  

Assim, podemos notar que o elemento mágico presente na expectativa de Raul não constitui 

um salvador, mas o orienta ao desenvolvimento das suas próprias faculdades.   

 

Era uma vez um velho muito velho e muito sábio que morava 

sozinho no alto de uma montanha. [...] Todos diziam que ele 

sabia os segredos da noite e tinha poderes mágicos, capazes de 

resolver os problemas mais complicados. (p.26) 

 

No entanto, ―Raul se despediu e saiu, pensando, pensando. Não tinha adiantado nada toda a 

viagem até lá em cima. E além de tudo, agora ainda tinha mais umas coisas que não 

entendia‖. (p. 38) 
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Personagem - As individualidades vão emergir e se incorporar no grupo-personagem. Vamos notar 

não a presença de um único personagem principal, nem mesmo a presença do herói, mas a 

tendência à valorização de grupos, patotas, a personagem-coletiva. Surge o espírito comunitário, 

enfraquecendo a individualidade do herói. Identifica-se, por vezes, uma individualidade não 

integrada no grupo, revelando a personagem questionadora que confronta as estruturas prontas, ao 

fazer um convite à reflexão. 

  

No caso do livro RFA, temos duas personagens que apresentam maior grau de 

desenvolvimento na história: Raul e Estela. Assim, percebemos em Estela algumas das respostas 

que Raul procura. É como se ela já tivesse amadurecido e resolvido, em sua experiência de vida, os 

conflitos que Raul está vivenciando: ―Pela primeira vez alguém via a ferrugem dele. E logo uma 

menina briguenta‖ (p. 34) e ―Essa menina sabia de algumas coisas que não queria dizer‖ (p. 38). 

Isso a faz tão fundamental para os acontecimentos da narrativa quanto Raul, o que lhe confere 

igualmente o status de personagem principal. E, embora se apresente psicológica e socialmente em 

oposição a Raul, Estela com sua coragem e ousadia, reflete como um espelho o medo e covardia 

dele. E sem dúvida, por estar psicologicamente resolvida em relação aos seus conflitos, pode ajudá-

lo. Raul passa por um processo de amadurecimento e conhecimento de si mesmo, o que o faz 

vencer seus conflitos e superá-los, causando uma grande mudança em seu status psicológico. 

As soluções para o conflito apresentado na estória dependem da colaboração de todos os 

personagens, mas há em Raul e em Estela uma diferenciação, por serem eles que questionarão os 

padrões éticos estabelecidos, pois  

 

[Raul] não era de se meter em brigas e mesmo quando não 

gostava de alguma coisa que os outros faziam, não dizia nada. 

Não chateava os outros. Não entregava ninguém. Não 

desobedecia. Não dava resposta malcriada. Não gritava com 

ninguém. Todo mundo sabia que ele era um menino bonzinho e 

comportado. (p. 09) 

 

No entanto, o narrador penetra os pensamentos de Raul e revela que ―Só não sabiam é da 

raiva dentro dele. Nem das perguntas girando na cabeça‖. (p. 10). Observamos então que Raul é um 

personagem extremamente questionador e reflexivo, ―E gente enferruja?‖, ―Será que é bolor?‖, (p. 

08). Esse fato é confirmado pelo narrador: ―Raul nunca conseguia encontrar direito as respostas. 

Quanto mais pensava, mais achava era pergunta‖, (p. 17). Isso demonstra não apenas uma literatura 
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de caráter emancipatório, mas também a emancipação de um modelo de criança, visto que a ideia de 

que a criança boa é a bem comportada é questionada. O que pode ser percebido na fala da 

personagem Estela:  

 

Beto, chorar não adianta. Tem é que se defender, dar bronca, 

brigar [...]. Não precisa ser briga de bater e apanhar. Mas se a 

gente for ficar a vida inteira esperando alguém do tamanho da 

gente para brigar, não briga nunca, e todo mundo manda na 

gente (p. 31). 

 

E ainda,  

Brigar a toa eu nunca brigo. Mas não consigo ficar quieta 

quando vejo alguma coisa errada. [...]. Se eu não estiver por 

perto, ninguém repara que está errado. Acho que fica cada um na 

sua e eu tenho que pensar por todo mundo. (p. 35). 

 

Da mesma forma o narrador parece ser favorável a esse pensamento, quando apresenta que o 

bom comportamento de Raul não o leva longe, ao contrário, leva-o a se enferrujar: 

 

[...] Vontade [de brigar] bem que ele tinha. Mas em menino 

menor não se bate. Nem quando ele é abusado, implicante, 

chato. [...] Foi bem aí que [Raul] olhou para o braço e viu umas 

manchinhas azuis que nunca tinha visto antes. (p. 10,11) 

 

E quando finalmente Raul se torna brigão ele vence seu problema,  

 

Como é que [as manchas] iam sumir era coisa que ele não sabia. 

Mas iam. Como as da garganta desapareceram depois que ele 

reclamou no ônibus. Com o uso. Afinal, ele não era bicho, sabia 

falar, tinha vontade, sabia querer, sabia se defender. E defender 

os outros se fosse o caso. Nem precisava se preocupar. (p. 45) 

 

  

É importante notar que a curiosidade aguçada e capacidade reflexiva de Raul não estão 

presentes em todos os amigos do personagem: ―Estela se preocupava. Mas os amigos? Márcio? 
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Guilherme? Zeca? Esses problemas nem passavam pela cabeça deles... Ou passavam? E eles nem 

reparavam?‖, (p. 39).  Isso revela a individualização de Raul e Estela como personagens que não se 

integram ao grupo, justamente por sua capacidade reflexiva em detrimento aos demais: ―E se a 

cabeça deles já estivesse tão enferrujada que nem ficavam mais inventando perguntas e procurando 

respostas?‖ (p. 39). 

Com relação ao antagonista da história, notamos que não há uma espécie de vilão ou 

personagem que se oponha às personagens Raul e Estela, visto que a função maniqueísta presente 

nos contos tradicionais é desfeita na literatura infanto-juvenil contemporânea. Teremos então, em 

Raul da ferrugem azul, um antagonismo representado pelos questionamentos advindos do problema 

com o enferrujamento da personagem-coletiva Raul. 

Ademais, Tita pode ser vista como uma personagem tipo, configurando em sua construção 

fictícia uma categoria social. No âmbito das exceções, colocamos também o Preto Velho que se 

identifica mais com um personagem estereotipo, especialmente pelas relações feitas por Raul entre 

O Preto Velho e o Velho da Montanha, vendo-o como uma espécie de bruxo dotado de grande 

sabedoria e poderes mágicos para ajudar as pessoas: 

 

Era uma vez um velho muito velho e muito sábio que morava 

sozinho no alto de uma montanha. [...] Todos diziam que ele 

sabia os segredos da noite e tinha poderes mágicos, capazes de 

resolver os problemas mais complicados. (p. 26) 

 

Também é interessante que nessa comparação que Raul faz não somente em relação ao Preto 

Velho, mas relacionando ele mesmo com um personagem da estória ao dizer que essa continuava, 

com um personagem novo:   

 

- Um dia, um jovem que morava na aldeia ao pé da Montanha 

Mágica foi atingido por um misterioso encantamento. Ninguém 

sabia, mas ele era um príncipe e seu sangue azul começou a 

apareceu na pele, ameaçando a todos revelar seu segredo. (p.26) 

 

Mesmo que soubesse que não era uma história verdadeira comprometida com a realidade 

explícita, por diversas vezes ele recorre a ela, o que caracteriza a presença da fantasia como uma 

necessidade da criança, e não somente da criança, mas do próprio ser humano. Todavia devemos 

entender essa fantasia da mesma forma que Raul, ou seja, com lucidez nos momentos de resolver os 

problemas: 
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Bem sacada essa, continuou pensando Raul. Mas não convencia 

muito, não. Essa estória de príncipe não tem nada a ver com a 

gente. E sangue azul não existe. Cada vez que esfolava o joelho 

via muito bem que era vermelho. E se queria resolver o 

problema da ferrugem, era melhor olhar a situação de frente e 

deixar de bobagem. (p. 27). 

 

Dessa forma notamos que a fantasia é característica imprescindível do universo infantil, 

pois, embora a solução do conflito de Raul não venha do fantástico, não se pode deixar de lado o 

maravilhoso porque se está falando de criança. 

 

Ainda no que se refere às personagens, destacamos que Estela também pode ser entendida 

como uma personagem tipo, pertencente a uma determinada categoria social ―Com uma cara muito 

malandra, os olhos muito vivos, o cabelo todo trançadinho...‖ (p.34). Contudo podemos pensar em 

Estela como uma personagem redonda, se retomarmos o processo que ela vivenciou para acabar 

com a ferrugem, ―Quando eu tive, a minha era amarela‖ (p. 38). E ―- Você ainda não sabe nada 

dessa ferrugem, hem?‖ (p. 38).  

Assim, provavelmente o problema dela, se pensarmos na ferrugem amarela, era o 

temperamento explosivo, inquieto, sem domínio próprio, mas a partir da reflexão e compreensão 

dos seus questionamentos ela conseguiu usar essa característica de maneira positiva, a seu favor e a 

favor dos outros:  

 

Brigar à toa eu nunca brigo. Mas não consigo ficar quieta 

quando vejo alguma coisa errada. [...] Se eu não estiver por 

perto, ninguém repara [o que] está errado. Acho que fica cada 

um na sua e eu tenho que pensar por todo mundo. (p. 35).  

 

Sendo assim, o grau de densidade psicológica de Estela não nos permite classificá-la 

simplesmente como uma personagem plana tipo, no entanto, o seu desenvolvimento psicológico na 

estória não chega a ser o mesmo de Raul em relação ao tempo de duração da narrativa.  

Finalmente, ao analisarmos as duas realidades sociais presentes na estória, a de Raul e a de 

Estela, evidencia-se, não obstante a oposição dos espaços geográfico e social, e a diferença no 

status psicológico, que os dois personagens se complementam e mutuamente se ajudam. São 
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igualmente complexos e psicologicamente bem definidos, e, portanto ambas as personagens 

principais.  

 

 

Voz narradora – mostra-se consciente da presença de um possível leitor, podendo apresentar-se 

num tom mais familiar e até de diálogo, assumindo a perspectiva de interlocutor. Essa voz narradora 

preocupa-se em conduzir os leitores a conquistar uma consciência crítica de brasilidade, implicando 

na valorização e reconhecimento de aspectos até então ignorados. 

 

O narrador de Raul da ferrugem azul observa os fatos de fora dos acontecimentos 

dramáticos, fazendo uso da terceira pessoa do discurso, ―Raul nem conseguia dormir, de tanto 

pensar e repensar. Mil perguntas na cabeça‖. (p. 08). Esse narrador também conhece os 

pensamentos e intenções das personagens, por isso, além de descrevê-las e explicá-las, perscruta sua 

intimidade revelando-a para nós por meio da sua imersão na consciência da personagem. Destarte, 

ele faz uma narrativa de eventos anteriores dentro da própria narrativa, confundindo o leitor ao 

tentar identificar de quem é a voz narradora, que se confunde com a voz do personagem, por meio 

do discurso indireto livre. 

 

Aquele chato do Marcio veio do quadro-negro, passou junto da 

carteira dele e disse: - Careta! Disse isso como sempre dizia. 

Meio baixo para o professor não ouvir, meio alto para os colegas 

ouvirem. (p. 08,09) 

 

Dessa forma o narrador faz com que nos aproximemos da estória, gerando uma espécie de 

diálogo entre nós, o narrador e a estória, através dessa interlocução entre a voz que narra e o leitor: 

―E agora também estava crescendo e descobrindo que isso nem sempre valia a pena. Ou valia? 

Quem sabe?‖ (p.17). Podemos perceber ainda narrador em diálogo direto com o leitor,  

 

Mas como você também não está enferrujando e não quer ficar, 

pode muito bem ir imaginando como era o jeito de Raul contar. 

Ou continuar a estória de seu jeito. Ou inventar outra. Que esta 

aqui já se acabou. Como dizia a Tita, que aprendeu com a avó 

dela, que aprendeu com a avó também: - Entrou pelo pé do pato, 

saiu pelo pé do pinto. Quem quiser que conte cinco. Mas se você 
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contar uma, pelo menos, eu já fico satisfeito. E você mais ainda. 

(p. 47). 

 

Nesse caso, o narrador da história lança um desafio ao leitor para que assuma uma atitude 

responsiva em relação à estória que acabou de ler. 

 

Ato de contar – crescente valorização da linguagem e a adoção de processos comunicativos 

relacionados a ela. São frequentes as abordagens metalinguísticas, com histórias falando de si 

mesmas e de seu fazer-se, bem como a predominância da linguagem afetiva, espontânea, coloquial 

e descontraída.  

 

Com relação ao modo de contar a estória, observamos em Raul da ferrugem azul a partir do título, a 

valorização de recursos sonoros, na criação de uma rima e na sua reutilização em trechos como: 

Estela da ferrugem amarela (p.34). Da mesma forma é notável o tom espontâneo e a linguagem 

coloquial nas rimas: cala boca já morreu. Quem manda aqui sou eu (p.31), Mas como você não está 

enferrujando e não quer ficar, pode muito bem ir imaginando como era o jeito de Raul contar 

(p.47), entrou pelo pé do pato, saiu pelo pé do pinto. Quem quiser que conte cinco (p. 47). Essas 

rimas apontam também para o universo infantil, permitindo eclodir o lúdico da literatura por meio 

da valorização do significante. 

Ainda com relação à linguagem, destacamos também a metalinguagem, a qual permite à 

estória falar sobre si mesma, como em: ―Lembrava muito bem que, nos livros de Monteiro Lobato, 

às vezes o Visconde de Sabugosa caía atrás da estante e embolorava‖ (p. 11), e: 

 

Era uma vez um menino que quando nasceu recebeu de uma das 

fadas invisíveis uma porção de dons especiais. [...] Mas como 

ele morava num lugar onde as pessoas faziam quase tudo para 

ele, muitas vezes não era preciso usar esses dons. E ele foi 

desacostumando. E alguns deles foram enferrujando‖. (p. 46). 

 

Neste último trecho, identificamos uma narração dentro da narrativa maior, ou seja, um personagem 

conta uma estória simbólica dentro da estória narrada.  

Ademais, com relação à linguagem é notável o simples que foge à tolice, e à puerilidade 

com tom moralizante sendo, portanto um recurso que confere à obra uma qualidade comprometida 

com a formação crítica do leitor. 
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Espaço – seja um simples pano de fundo para personagens ou participante da dinâmica da ação 

narrativa, o que se pode perceber é uma preocupação crescente em mostrar as relações existentes 

nesse espaço, com o intuito de levar o leitor à reflexão. 

 

Com relação ao espaço, destacamos alguns mais relevantes como: a casa de Raul, escola de 

Raul, o campo de futebol, onde ele jogava bola, a rua a caminho da casa dele, a calçada e a esquina 

perto da casa dele, o ônibus e o espaço da favela.  

Esses espaços diversos revelam dois mundos: o de Raul, personagem pertencente a uma 

classe privilegiada e o de Estela, advinda da classe minoritária e sem prestígio social. Apesar de 

Raul ser da classe superior é ele a personagem que se encontra em conflito e Estela, ainda que 

represente a classe considerada inferior é a personagem resolvida de quem Raul recebe ajuda.  

É interessante destacar também o espaço do ônibus como representação do coletivo, onde 

Raul observa que há uma diversidade de pessoas com diferentes opiniões sobre a atitude dele de 

responder ao motorista.  

Com relação à casa de Raul, o ambiente se mostra cordial e familiar, parecendo existir um 

relacionamento afetuoso entre Raul e seus pais.  

 

- Mãe, está vendo alguma coisa diferente no meu braço? 

- Estou, sim, filho. Você está cada dia mais forte. Também, 

comendo desse jeito... 

E o pai completou: - Isso mesmo, Raul. Tá com um muque de 

fazer inveja... (p.14). 

 

Entretanto, percebemos por este trecho na linguagem dos pais de Raul um tratamento 

infantilizado conferido pelos pais a ele. Ou seja, a tentativa de aproximação da linguagem parece 

ser dotada de um artificialismo, forçando uma simplicidade a fim de serem entendidos pela criança. 

Raul não dá muita atenção ao comentário dos pais, e percebendo que eles não entendiam o ele tinha 

perguntado, reflete: ―Era isso: ninguém via as manchas azuis. Pelos menos, tinha esse consolo – 

eram invisíveis. Quer dizer, para os outros‖. (p.14) 

Podemos ver também certa distância no diálogo de Raul com os pais, isto é, uma espécie de 

descomprometimento. Isso pode ser notado quando os pais de Raul saem para um jantar e ele nem 

imaginava, ficando sob os cuidados da empregada. Essa situação é apresentada pelo narrador como 

um hábito do casal: ―Raul, ouvindo e pensando, lembrava das estórias que tinha lido e ouvido desde 

que era bem pequeno, contadas por Tita e por outras Titas de nomes diferentes.‖ (p. 26). 
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O ambiente na escola de Raul, por sua vez, revela-se um tanto quanto hostil. Sua construção 

revela o início do conflito de Raul, quando ele descobre as manchas no braço, que apareceram, 

conforme ele passa a entender mais tarde, depois da briga com o Márcio, ―Da briga que nem houve. 

Mas bem que devia ter havido‖. (p.08). Em outra cena que ocorre na escola é clara a presença da 

hostilidade novamente: ―- Agarra ele aí, Raul! Raul agarrou. E ouviu. – Dá uma surra nele. Vontade 

bem que ele tinha. Mas em menino menor não se bate. Nem quando ele é abusado, implicante, 

chato‖. (p.10). 

Nesse sentido, observamos Raul se chocando contra os valores que outrora aprendeu como 

certos, os quais pareciam ser inquestionáveis. E o aparecimento das ferrugens, como um motivo 

importante na obra, vem mostrar a ele quão digno de questionamento é esse código de ética sob o 

qual ele aprendeu a viver.  

Na rua próxima a casa de Raul, ressaltamos o clima não somente de hostilidade, mas de 

violência também: ―- Olhem só o que o cara está fazendo! O cara, com um cigarro na mão, ia 

furando um por um os balões do moleque vendedor que fazia ponto na esquina‖. (p.14). Isso revela 

a instabilidade e relativização da segurança. 

Focalizamos também a injustiça demonstrada quando um maior (que estava fumando um 

cigarro) subjuga um menor (o moleque que vendia balões), este último incapaz de agir sozinho e se 

defender. E sendo assistido por outros que estão de fora, rindo da sua situação, e por Raul, o único, 

que mesmo tendo consciência solidária, sente-se impotente e não consegue reagir.  

Ao voltarmos nossos olhares para o cenário da favela em que moram Tita, Estela e o Preto 

Velho, fica perceptível aos nossos olhos a sensação de desconforto e incômodo por causa da sujeira, 

mau cheiro, lixo. Fica muito clara a mudança de ambiente social, dando-nos a sensação de bagunça, 

confusão, desorganização e miséria, ―Primeiro olhou para frente, a fieira de degraus pelo meio dos 

barracos. Depois, olhou para baixo, para o chão, cheirando mal, cheio de água suja, lama, lixo‖. 

(p.30).  

No entanto, podemos observar no colorido das pipas uma espécie de apagamento dessa 

realidade grotesca e dos problemas enfrentados naquele lugar como um apelo à beleza e à 

brincadeira infantil: ―Depois, olhou bem para o alto e viu uma porção de pipas no céu azul. [...]. 

Ficou reparando as pipas lá em cima. Uma porção. Coloridas e dançarinas, balançando pra lá e pra 

cá. Bem perto, via a garotada na maior animação, disputando, competindo‖. (p.30).  

Assim, o ambiente na história de Raul da ferrugem azul expressa nos espaços mais 

abastados hostilidade, frieza nos relacionamentos familiares disfarçada em boa convivência de 

―família feliz‖, insegurança diante da violência e injustiças. E por outro lado, no espaço pertencente 

ao grupo minoritário dos favelados, alude; não obstante, inicialmente, um ambiente incômodo pela 

descrição realista do espaço; a um ambiente alegre e divertido, de relacionamentos verdadeiros, de 
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justiça social, solidariedade e ação mobilizadora. Nesse sentido, é interessante notarmos a 

incongruência entre os ambientes, que explicita a denúncia social, de valores éticos invertidos, 

apresentando como exemplo de ética a ser seguido não o comportamento do grupo-personagem da 

escola de Raul, mas o procedimento do grupo-personagem da favela.  

 

Nacionalismo – busca das origens para definir a brasilidade em suas multiplicidades culturais, com 

identificação não só sul-americana como africana. Delimitar uma nova maneira de ser no mundo, a 

brasileira. 

 

A respeito de marcas de nacionalismo em Raul da ferrugem azul, podemos mencionar a 

violência imotivada e a covardia como fatos corriqueiros tanto na narrativa quanto no cotidiano 

brasileiro. Assim, vemos a pressa do motorista do ônibus em partir, desrespeitando o direito dos 

passageiros: 

E bem na hora em que [a lavadeira] ia descendo os degraus, 

carregando aquela trouxa pesada, o motorista acelerou o motor, 

fazendo um barulhão e reclamando porque ela estava 

demorando: - Comé, Dona Maria? Vai ficar a vida toda aí, é? 

Pensa que tá todo mundo à toa? (p. 44) 

 

A falta de atitude e a não compreensão de que não houve respeito ao outro podem ser vistas 

na história pelas gargalhadas a distância dos colegas de Raul, enquanto um cara com cigarro na mão 

ia estourando os balões de um moleque vendedor. (MACHADO, p. 14,15). Essa ausência de 

comprometimento com o outro pode ser compreendido como reflexo da descrença na política 

brasileira, que favorece sobremaneira o interesse do sistema no conformismo. 

Nesse sentido, analisamos que a história de Raul da ferrugem azul está comprometida em 

postular para a criança brasileira a retomada da liberdade, trazendo à consciência infantil, a vida 

brasileira. Os elementos que compõem as intrigas na história são reais, como: a atitude do motorista 

do ônibus, o tratamento dos pais de Raul com a empregada Tita, a briga na escola, a violência na 

rua, o preconceito racial apresentado pelos amigos de Raul, etc. Por isso, ao se identificarem com as 

personagens, os leitores conseguirão ter uma visão critica, conscientes de que estão atuando sobre 

seu mundo, e os erros apontados na história podem ser corrigidos pela imaginação das crianças.   

 

Exemplaridade – a moral tradicional é abandonada em favor de uma verdade individual e 

constatável.  
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 Assim, em Raul da ferrugem azul, a estrutura desgastada dos contos de fadas, distantes da 

realidade é questionada pela própria personagem Raul, ―E gente enferruja?‖ (p.8), ―Essa estória de 

príncipe não tem nada a ver com a gente. E sangue azul não existe. Cada vez que esfolava o joelho 

via muito bem que era vermelho‖ (p.27). Raul pergunta e recebe informações que o capacitam para 

a crítica, ele vê criticamente os fatos reais: ―Se queria resolver o problema da ferrugem, era melhor 

olhar a situação de frente e deixar de bobagem‖ (p. 27)  

E em se tratando de imaginário infantil não há limites com 

acontecimentos reais: Entrou em casa alegre, cantarolando. 

Contou para a titã: -Fui ver o Preto Velho. – Como é que foi? 

Ele te ajudou? – Ajudou. Aí ela não aguentou mais perguntou: - 

Que é que era Raul? E ele: - era uma história que eu não 

entendia e não sabia como continuava. Para falar a verdade, não 

sabia como ela começava. Mas agora eu já sei. Toda a vida você 

me contou estórias. Hoje quem conta sou eu. (p. 45) 

 

TEMA  

 

Em ―Raul da ferrugem azul‖ poderíamos dizer que o tema seria o imobilismo, justificado 

por valores éticos descontextualizados, diante das causas injustas que permeiam toda uma sociedade 

acomodada, vivendo apática às injustiças sob a influência direta dos interesses do sistema pelo qual 

é regida. Podemos ver isso nos momentos em que Raul tem a oportunidade de agir em defesa de 

alguém, de agir eticamente, no sentido legítimo da palavra, todavia não o faz. Mesmo ao ser 

provocado por Marcio dizia que ―em menino menor não se bate, é covardia‖ (p.09). Depois, ao se 

deparar mais uma vez com um desaforo do Marcio, porém com outro colega, o Guilherme, Raul até 

o agarra, mas ainda que diante das vozes dos outros colegas o incentivando para dar uma lição no 

Márcio, não consegue reagir. Outra vez Raul se depara com uma situação em que um menino estava 

sendo injustiçado, pedindo ajuda, e como diz o narrador da estória, Raul ―Ficou só sentindo vontade 

de ajudar o menino, de dar umas passadas largas, correr até lá, espernear, chutar. Mas ficou ali,  

como se estivesse grudado no chão‖ (p.15).  

 Por conseguinte, na cena em que Raul está chegando à casa e percebe uma turma 

conversando na esquina. Ele pára para ouvir e com o desenrolar da conversa entendemos que o 

assunto se remete a questões de ordem racial. Raul, embora quisesse, não consegue falar e expressar 

sua opinião crítica sobre o assunto. Nesse sentido, destacamos também a cena em que Raul chega 

em casa e pensa estar sozinho. No entanto, desconfia ter alguém ali ao ver que havia um prato de 

comida na mesa. Em seguida começa a conversar com a empregada, a qual lhe conta que seus pais 
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tinham saído para um jantar e por isso pediram para que ela trocasse seu dia de folga, causando por 

isso certo conflito em sua programação. Raul questiona a atitude dos pais e não acha justo. 

Novamente está se referindo à questão das injustiças sociais. Assim sendo, Tita por ser empregada 

doméstica e, portanto de uma classe social desprivilegiada, tem sua liberdade e direitos cerceados 

em prol da liberdade e direito dos patrões.  

Finalmente, apontamos para o fato de que o texto inicia-se com o nó, construído em cima de 

um questionamento de Raul ―- E gente enferruja‖ (p. 8). Tal questionamento será, a partir de então, 

uma espécie de mote que norteará todo o desenvolvimento da narrativa. O desfecho traz o leitor de 

volta ao mundo real deixando em suas mãos as soluções para os conflitos mencionadas na estória.  

 

[...] mas como você não está enferrujado e não quer ficar, pode 

muito bem ir imaginando como era o jeito de Raul contar. Ou 

continuar a estória de seu jeito. Ou inventar outra. Que esta aqui 

já se acabou [...]. Mas se você contar uma, pelo menos, eu já 

fico satisfeito. E você mais ainda. (p. 47) 

 

Ao fazer isso, o narrador termina por incentivar o leitor a procurar outras leituras textuais e 

de mundo, permitindo uma espécie de circularidade que, ao findar a estória, anuncia outros 

possíveis começos.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra de ficção é dotada de um vigor dinâmico e ativo, os quais impossibilitam o leitor de 

permanecer indiferente aos seus efeitos. Com toda certeza a indiferença é neutralizada através dos 

recursos da literatura, que por sua vez, apontam para uma realidade com a qual possivelmente o 

leitor conviva cotidianamente. É justamente essa conexão entre o real e imaginário, que o mantém 

suscetível aos efeitos da ficção.  

Destarte, observamos que a obra Raul da ferrugem azul não se preocupa em seguir os 

modelos tradicionais de literatura, que consistem nos contos de fadas europeus, que apresentam o 

elemento mágico como um afastamento do real. Outrossim, busca um rompimento com o modelo 

tradicional de literatura infantil, redimensionando o elemento mágico, constituindo-o como parte da 

própria descoberta, o conhecimento e interpretação do real.  

Podemos depreender que esta é uma obra literária emancipatória, visto que seu texto 

constrói uma ponte entre o leitor e o mundo ficcional, ora na identificação desse leitor possível com 
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as personagens, ora nas construções do tempo e do espaço como representando cenários reais, 

permitindo ao leitor notar o mundo de forma crítica, consciente de estar atuando sobre seu mundo. 

É, portanto, notável nessa obra a morte do autor como o único portador dos sentidos do texto que 

escreve, visto que o leitor é considerado o responsável por atribuir sentido àquilo que lê. 

(ZAPPONE, 2003)  

Portanto, a estória de Raul da ferrugem azul conduz o leitor ao deslumbramento com a 

riqueza sígnica e com a nuvem de questionamentos que o levará a reflexão de si mesmos. E por fim, 

a volta ao mundo real pode ser percebida pelo leitor quando, ao invés de se deparar com um 

tradicional ―felizes para sempre‖, recebe um convite ou apelo, através da interlocução e diálogo 

com a voz narradora, para continuar a estória, ou contar outra. E buscar assim, soluções para os 

problemas do seu próprio cotidiano, enquanto assume uma postura responsiva em relação à estória 

que acabou de ler.  
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UM REGISTRO DE REFLEXÃO INTERIOR A PARTIR DE UM REGISTRO 

EXTERIOR: NO PROSAICO A REFLEXÃO DA INTERIORIDADE DO EU 

 

BARBOSA, Fabiana Silva Terra 

 

De forma geral, o elemento do cotidiano, do simples e prosaico faz parte da temática 

modernista. No entanto, Manuel Bandeira esclarece, no Itinerário de Pasárgada, que ―o elemento de 

humilde quotidiano que começou [...] a se sentir em minha poesia não resultava de nenhuma 

intenção modernista [...]‖ (p.64). De acordo com o poeta, esse resultado decorria do ambiente do 

Morro do Curvelo, onde, da janela, podia contemplar, pelos fundos, a pobreza, o dia a dia dos 

moradores da rua, e pela frente, a rua e a garotada que ela atraía. O poeta expressa que foram essas 

imagens que lhe reconstituíram ―os caminhos da infância‖ (p. 64). E, em outro momento, quando 

passou a residir em Morais e Vale, no coração da Lapa, mais uma vez a paisagem vista de seu 

quarto lhe servem de motivo para compor seus poemas. Não obstante a paisagem que então 

observava ser de natureza belíssima, ―o que lhe retinha os olhos, e a meditação, não era nada disso: 

era o becozinho sujo em baixo, onde vivia tanta gente pobre‖ (p. 102).  

Sendo assim, é possível entender que a relação de Bandeira com o mundo exterior, um 

universo de simplicidade e situações prosaicas, servirá como matéria poética com o intuito de 

significar o mundo interior do poeta, e justamente nisso se encontra a melancolia e lirismo de sua 

poesia: encontrar o sublime na cena mais simples e prosaica.  

Ao mencionar em seu Itinerário de Pasárgada que não possui uma carga emocional para 

escrever versos sociais, embora tenha o desejo de participação social, Bandeira refere-se a si mesmo 

como poeta menor, de temas menores. Ele mesmo anuncia, que desde a infância ―impregnei-me a 

fundo do realismo da gente do povo‖, (p. 15). Isso nos esclarece o fato de que quando voltamos os 

olhos para seus poemas, percebemos que é do dia-a-dia de seu povo que ele extrai a matéria de sua 

poesia, no qual o ―eu‖ se acha situado. Logo, não significa que por Manuel Bandeira não ter sido 

um poeta engajado, tenha vivido em uma ―torre de marfim‖. Ao invés disso, Bandeira é solidário 

com as pequenas coisas e com a miséria social em que as pessoas humildes vivem. O que é notável 

pelo fato do poeta se utilizar do popular como matéria de sua poesia, revelando, portanto, uma 

preocupação de participação política visível em seus poemas, mas não com a intenção explícita de 

qualquer engajamento político, religioso e social conforme a tonicidade e fisionomia vigentes do 

período em que se insere sua obra.  

A partir dessas considerações, pretendemos analisar elementos cotidianos e a linguagem 

prosaica própria de Manuel Bandeira, bem como a utilização de objetos, cenas e ambientes que 
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compõem elementos do exterior, como simples objetos que servirão de motivo para significar o 

íntimo e interno, revelando nisso a forte presença do homem e poeta Manuel Bandeira, intrínseco à 

sua poética. Para tanto, foram selecionados três poemas que julgamos relevantes por contemplarem 

a temática pretendida, são eles: ―O Martelo‖, em A Lira dos Cinquent‘Anos; ―O Cacto‖, em 

Libertinagem; ―Gesso‖, em O Ritmo Dissoluto.  

 Análise do poema O Martelo 

Inicialmente, podemos notar que a temática do poema consiste em um prosaísmo e 

simplicidade peculiares da figura de Manuel Bandeira. Ele faz uso dos versos livres e da matéria 

que não poderia ser considerada tema para poesia. Em ―O Martelo‖, Bandeira extrairá do cotidiano 

o objeto para o seu fazer poético.  

Observamos no primeiro verso, marcadamente, a aliteração em rodas, rangem, em 

concordância com o som provocado pelo atrito das rodas nos trilhos. Essa sonoridade será retomada 

em todo o poema, como nos dois últimos versos, respectivamente nas palavras: ouvirei / corajoso; 

martelo / bater / certezas /; / ferreiro /, visto que nesses versos o eu-lírico anuncia o que acontecerá 

quando acordar no outro dia. Essa sonoridade remete a um acontecimento diário a que o eu-lírico 

está exposto.  Assim sendo, essa aliteração dará ao poema o tom do dia a dia dos tempos modernos, 

o ranger das rodas nos trilhos, o bater do martelo do trabalhador. Outrossim, com relação aos 

tempos modernos, o eu-lírico dirá no terceiro verso que pode salvar do seu naufrágio, significando 

derrocada, tragédia, ―os elementos mais cotidianos‖, ou seja, as questões menores e mais comuns 

no seu mundo. Ele anunciará que todo o seu passado, isto é, sua vida, seu legado, sua poesia, está 

tudo resumido em seu quarto, no lugar da sua intimidade, onde tem a liberdade de ser simplesmente 

ele mesmo. Esse eu, embora Longe do ―turbilhão da rua‖, está próximo suficientemente dela para 

ouvir seus rumores e transformá-los em matéria poética. 

Nos versos que se seguem, o eu-lírico parece ter encontrado no ambiente minimalista do seu 

quarto, capaz de conter todo o seu mundo, espaços seguros, ainda que contraditórios: ―Dentro da 

noite‖ / ―No cerne duro da cidade‖ / ―Me sinto protegido.‖ Mesmo tendo conhecimento de estar no 

coração, ou núcleo duro e rijo da cidade, que vive todo um processo de mudanças e modernização, 

o eu-lírico se sente seguro na noite. E nos versos, ―Do jardim do convento‖ / ―Vem o pio da coruja.‖ 

/ ―Doce como um arrulho de pomba.‖, podemos perceber que o pio da coruja, animal noturno, que 

dorme enquanto a cidade trabalha, e vigia enquanto a cidade adormece, é comparado ao arrulho da 

pomba, símbolo de tranquilidade e calmaria. É nesse momento, que o eu-lírico descansa e se sente 

protegido, isto é, na noite, enquanto a cidade dorme. Pois, nos versos seguintes: ―Sei que amanhã 

quando acordar‖ / ―Ouvirei o martelo do ferreiro‖ / ―Bater corajoso o seu cântico de certezas‖, a 

cidade desperta e os barulhos e acontecimentos cotidianos tornam a cantar seu ritmo urbano.  
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Assim, ao ressaltar a sonoridade do poema, não apenas nas aliterações, mas dos sons que 

ouvimos a partir das imagens e cenas sobrepostas como do barulho da cidade através das rodas nos 

trilhos, do pio da coruja e do arrulho da pomba na noite, do jardim do convento, e finalmente, do 

martelo do ferreiro bater corajoso seu cântico de certezas, depreendemos que a estrutura sintática, 

visual e a escolha vocabular em forma de contrastes (barulho da cidade / silêncio da noite / 

tranquilidade vinda do jardim do convento) forçam o leitor a garimpar os sentidos, e se assim o 

fizer, teremos que, justamente na força e precisão do martelo do ferreiro a bater está o ritmo do 

coração da cidade. Portanto é o trabalho rotineiro, diário, é esse cântico de certezas do ferreiro que 

faz a cidade moderna mover-se inexoravelmente.  

 

Análise do poema O Cacto 

 

É possível depreender deste poema alguns ideais modernistas expressos pela quebra de 

paradigmas com a forma fixa e a métrica (versos livres) e pela brincadeira com o campo semântico 

das palavras em contexto.  

A princípio podemos sentir esse cacto como ameaça, por estar deslocado do seu habitat 

natural, para a realidade da cidade – ambiente estranho – Em outras palavras, o cacto é visto 

ameaçadoramente não devido a qualquer reação por parte do ambiente em que está, mas, sim, em 

razão do medo que esse mesmo ambiente possui do estranho, do desconhecido. Essa imagem fica 

mais nítida se tomarmos o quarto verso "Evocava também o seco nordeste, carnaubais, caatingas...", 

pois o cacto, em sua estranheza e alteridade revelada, alegoriza e incorpora outra memória de país, 

que vai muito além da rua onde está caído o cacto agora. Esse fato pode lembrar ainda o esforço 

modernista em reflexão acerca da realidade brasileira, a partir da interpretação da heterogeneidade 

de sua geografia. 

Também podemos notar a proximidade daquele ―cacto‖, símbolo do nordeste, com as cenas 

desesperadas representadas nas estátuas. Ou seja, Laocoonte constrangido pelas serpentes faz 

menção a um relato da guerra de Tróia presente na Ilíada de Homero e na Eneida de Virgílio, em 

que Laocoonte e seus filhos estão sendo estrangulados por serpentes marinhas enviadas por 

Poseidon, deus que favorecia os gregos. Isso por Laocoonte ter feito oposição à entrada do cavalo 

em Tróia. Da mesma forma temos o cacto, que era enorme, forte e também lutava com as 

―feracidades excepcionais‖ da terra. Por conseguinte, a cena de Ugolino e os filhos esfaimados 

refere-se a um episódio do inferno de Dante, em que o pai teria devorado os filhos na prisão, por 

causa da fome. Consequentemente em ambos os casos há uma luta, ou contra a morte, ou contra a 

fome e a morte, fatos estes característicos e notórios no nordeste brasileiro.  
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Ademais, o adjetivo enorme presente no último verso da primeira estrofe, que este cacto 

pode ser entendido como possibilidades diversas de situações, objetos, culturas e realidades que, 

por serem mal interpretados, são vistos como ameaças gigantescas; ou simplesmente como 

―enorme‖, conforme mostra o eu-lírico. Apesar de enorme o cacto foi inesperadamente abatido na 

raiz por um tufão, foi retirado de seu ambiente comum e passamos a vê-lo deslocado. Ele está 

atravessado na rua, causando destruição na cidade, mesmo que distante e cortado de sua raiz, o que 

é ressaltado pelo uso dos verbos ―quebrou‖, ―impediu‖, ―arrebentou‖, ―privou‖. De uma forma ou 

de outra esse cacto está propenso a tombar frente a um inesperado tufão para fazer valer a ameaça 

que representa. Nesse sentido, o mesmo cacto deslocado do seu ambiente para o ambiente urbano 

do Rio de Janeiro, pode representar o movimento ―destruidor‖, devido à ruptura que o modernismo 

causou com a tradição poética e literária, ao se posicionar contra as estéticas anteriores, 

constituindo, assim, uma ameaça, sofrendo oposições e retaliações. 

Podemos observar ainda, um deslocamento de imagens, um contraste de cenas, que 

justapostas extrapolam um realismo. São imagens do real que o poema apresenta como a do cacto 

referindo-se ao nordeste e a do urbano, (rua, bondes, automóveis, carroças, iluminação, postes) 

aludindo à cidade moderna. Tais imagens do real, do cotidiano, foram organizadas e carregadas de 

outra maneira, uma organização do complexo no simples, que desfaz a nossa primeira impressão 

realista, como é próprio de Manuel Bandeira, tirar a poesia do mundo. Nesse sentido, a cidade bem 

desenvolvida, agora possui um cacto enorme atravessado na rua, trazendo destruição. Esse 

Cacto/Nordeste derrubado, embora carregue consigo destruição resiste, pois assim como ―era 

enorme‖ no nordeste, na cidade, o cacto será ―- belo, áspero, intratável‖, tais palavras podem definir 

também a poesia do Bandeira, que assim como o cacto, carrega para além de sua beleza, aspereza e 

intratabilidade, uma infinidade de imagens, de acontecimentos, de lembranças e de presenças que 

vão além do objeto, alargando sua significação para além da conotação habitual. 

 

Análise do poema Gesso 

 

É possível notar neste poema, mais uma vez, uma poesia que passa a existir de um objeto, de 

um motivo externo, ou seja, uma relação entre objeto imitado e sujeito imitador. O sublime no 

prosaico. Assim, a partir de uma ―estatuazinha de gesso‖, nasce à poesia do Bandeira.  

O eu-lírico desse poema se mostra em um tom de saudosismo melancólico, traços 

extremamente marcantes na obra de Manuel Bandeira. Esse fato pode ser notado, a princípio, por 

uma relação de apreço e cuidado com a estátua de gesso, o que é expresso nos dois primeiros 

versos: ―Esta minha estatuazinha de gesso, quando nova‖ / ―- O gesso muito branco, as linhas muito 

puras –―. A repetição do advérbio ―muito‖, intensifica a brancura do gesso e a pureza das linhas, 
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revelando o valor que o objeto tem para o eu-lírico. Também é de grande relevância voltar a atenção 

para a presença dos diminutivos no poema, como ―estatuazinha‖, presente no primeiro verso da 

primeira estrofe; e os diminutivos ―figurinha‖ e ―gessozinho‖, no quarto e sétimo versos da segunda 

estrofe, que retomam e mantêm o tom melancólico do poema, e ainda, reafirmam o apreço e 

valoração do objeto de gesso, bem como revelando certa fragilidade desse objeto convertido em ser 

para o eu-lírico.  

O segundo verso representa uma espécie de aposto, que vem ressaltar, uma vez mais, a 

importância dessa figura para o eu do poema, e definir o estado em que se encontravam estátua e 

linhas, quando novas. Podemos entender que essa ―estatuazinha de gesso‖ que, quando nova, era 

branca e de ―linhas muito puras‖, faz uma referência ao estado inicial da poesia do eu-lírico, ou 

seja, aos primeiros versos escritos por ele, o que pode configurar uma imagem da própria poesia do 

Bandeira. Também o uso dos termos gesso, nova, branco, puro reforçam o estado de juventude, 

ingenuidade e a ideia de algo imaculado, no que concerne à estátua e às linhas do poeta.   

Outro fato importante, observado nos dois primeiros versos, é a repetição do sufixo – inha, 

dando a sonoridade melancólica em /i/. De acordo com o eu-lírico, essa figura que ele apresenta, 

inexperiente e jovem ―mal sugeria uma imagem da vida‖. E novamente, em outro aposto, ele revela 

que a figura chorava, o que demonstra a humanização da estátua de gesso, esclarecendo com isso o 

tom de melancolia dos sons em /i/, representativos de um choro.  A seguir o eu-lírico expressa a 

importância dessa estátua de gesso para ele, também numa dimensão temporal, ―há anos está com 

ele‖, reafirmada na gradação: ―O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a‖. Essa ação do 

tempo sobre o gesso age também sobre o eu-lírico, que ao conviver com a estátua transfere para ela 

sua ―humanidade irônica de tísico‖, claramente uma alusão ao próprio poeta Manuel Bandeira, que 

foi acometido de uma tuberculose, e muito da melancolia e subjetividade presentes em sua poesia 

são resultado desse sofrimento quase morte.  

Ao iniciar a segunda estrofe do poema, o eu-lírico apresenta-se em um tom de indignação, 

anunciando sua desdita: ―Um dia mão estúpida / Inadvertidamente a derrubou e partiu.‖ A estátua 

foi derrubada por alguém, sofreu um golpe, e o uso da elipse do artigo indefinido ―uma‖, no 

primeiro verso, pode estar querendo sugerir qualquer mão, qualquer ação, vinda de algo ou alguém 

sobre a estátua de gesso, causando seu despedaçamento, seu sofrimento. 

 Nos versos seguintes, observamos toda comoção do eu-lírico tentando reconstruir a 

figurinha de gesso, agora marcada de feridas, que sofre a ação inexorável do tempo, que escurece ―o 

sujo mordente da pátina‖.  

Então, no oitavo e nono verso, o eu-lírico reflete sobre a importância desse ―gessozinho‖, no 

fato de que ele só está vivo porque sofreu, e assim é com a poesia e com o poeta. Logo, a estátua, 
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embora reconstituída, traz consigo também tantas marcas de tempos difíceis que, por sua vez, fazem 

com que ela seja mais humana, mais real. 

Finalmente, podemos perceber que o entendimento que passamos a ter do objeto, ou seja, do 

elemento externo do universo do poeta, o qual inspira sua poesia, se dá pela emoção atribuída a ele 

pelo observador/poeta, ao significar, a partir desse registro exterior, a interioridade do eu.  

Destarte, é possível estabelecer que essa relação do menor colocado em evidência faz do 

Bandeira um poeta menor, de temas menores. Não porque sejam menores em importância, mas por 

não serem comumente tratados como temas importantes para a poesia. Foram esses os que 

despertaram a atenção desse poeta modernista.  

 

O Martelo 

Rodas rangem na curva dos trilhos 

Inexoravelmente. 

Mas eu salvei do meu naufrágio 

Os elementos mais cotidianos. 

O meu quarto resume o passado em todas as casas que habitei. 

Dentro da noite 

No cerne duro da cidade 

Me sinto protegido. 

Do jardim do convento 

Vem o pio da coruja. 

Doce como um arrulho de pomba. 

Sei que amanhã quando acordar 

Ouvirei o martelo do ferreiro 

Bater corajoso o seu cântico de certezas. 

 

 

O Cacto 

Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária: 

Laocoonte constrangido pelas serpentes, 

Ugolino e os filhos esfaimados. 

Evocava também o seco nordeste, carnaubais, caatingas... 

Era enorme, mesmo para esta terra de feracidades excepcionais. 

 

Um dia um tufão furibundo abateu-o pela raiz. 
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O cacto tombou atravessado na rua, 

Quebrou os beirais do casario fronteiro, 

Impediu o trânsito de bondes, automóveis, carroças, 

Arrebentou os cabos elétricos e durante vinte e quatro horas privou a cidade de iluminação e 

energia: 

- Era belo, áspero, intratável. 

 

Gesso 

Esta minha estatuazinha de gesso, quando nova 

- O gesso muito branco, as linhas muito puras - 

Mal sugeria imagem da vida 

(Embora a figura chorasse). 

Há muitos anos tenho-a comigo. 

O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de 

[pátina amarelo-suja. 

Os meus olhos, de tanto a olharem, 

Impregnaram-na de minha humanidade irônica de tísico. 

 

Um dia mão estúpida 

Inadvertidamente a derrubou e partiu. 

Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos, 

[recompus a figurinha que chorava. 

E o tempo sobre as feridas escureceu ainda mais o sujo 

[mordente da pátina... 

Hoje este gessozinho comercial 

É tocante e vive, e me fez agora refletir 

Que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BANDEIRA, Manuel. Itinerário de Pasárgada. Direitos reservados a Editora do Autor. Rio de 

Janeiro, RJ: EDAUTOR. 

BANDEIRA , Manuel. Poesia completa e prosa. Vol. Único. Ed. Nova Aguilar. 



  

46 

 

 

 

DE CHLADENIUS A SCHLEIERMACHER: PARALELOS ENTRE OS DOGMAS 

INTERPRETATIVOS NA HERMENÊUTICA E NA TRADUÇÃO 

 

BARROS, Evelyn G. Petersen de 

 

A constituição geral do pensamento de uma época inevitavelmente se vê ecoada nas 

reflexões sobre a tradução, cuja prática concreta acaba sendo adotada como exemplar conveniente 

de questões epistemológicas, para além das preocupações de caráter especificamente linguísticos e 

textuais. Neste sentido, pensar a tradução como o apêndice de um determinado Zeitgeist equivale a 

identificar alguns pressupostos relevantes presentes na filosofia de um período, os quais 

condicionaram esta ou aquela reflexão sobre a prática tradutória. Obviamente, a tentativa de exaurir 

tais pressupostos seria tarefa mais pertinente a um historiador das ideias, de modo que ao invés 

disso, o que se tentará fazer aqui, será acompanhar o percurso de certa definição de tradução 

identificada com os exercícios de interpretação e compreensão, que definem a prática hermenêutica 

por excelência, qual seja, a ‗teoria das operações de compreensão em sua relação com a 

interpretação dos textos‘(RICOEUR, 1977, pg. 6) sendo que o recorte deste percurso será feito 

especialmente através das reflexões de Friedrich Schleiermacher
2
 e Johann Chladenius 

3
. 

No século XVIII, a noção de tradução conciliava o ideal de formação da época (Bildung) 

identificado pelo interesse generalizado em aperfeiçoar e enriquecer a língua materna, com as 

concepções de língua e poesia. Como nos diz Pohling (2008, pg. 63), para os iluministas, almejar 

um valor de originalidade para a tradução era o preceito máximo. Para tanto, os tradutores do 

período pretendiam assimilar completamente um ideal racional válido de poesia, visto que para eles 

o sentido universal subjacente às formas era mais importante do que questões ligadas à autoria e a 

historicidade da obra. De acordo com Peter Szondi 

 

A questão de como outra pessoa, um estranho, pode ser compreendido é 

desconhecido na hermenêutica do Iluminismo, pois ela considera os textos 

                                                
2 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) foi educado numa comunidade moravita, iniciando em 1785 seus 

estudos de Teologia. Em Leben Schleiermachers, biografia escrita por Dilthey, esse descreve a produção do autor como 

sendo representada por duas fases: uma primeira intuitiva, e uma segunda crítica. Na primeira fase, que corresponde ao 

período em que havia entrado em contato com o grupo de românticos, dentro dos quais encontrava-se Friedrich 
Schlegel, publica várias obras sobre religião; na segunda fase, a qual é considerada seu período mais profícuo, surgem 

suas obras sobre dialética e hermenêutica. Ele mesmo um tradutor reconhecido, traduziu os diálogos de Platão, cujo 

famoso prólogo marcou decisivamente os estudos platônicos. 
3
 Johann Martin Chladenius (1710 - 1759) foi um teólogo e historiador alemão.  Luterano ortodoxo, esteve ligado ao 

racionalismo de Wolff e é considerado o fundador da interpretação (Auslegung) dos escritos históricos. 
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não a expressão de seus autores, mas sim a explicação de uma terceira 

coisa, o objeto do trecho. Tanto o autor quanto o intérprete concordam 

quanto a esta terceira coisa. (SZONDI, 1995, p.11) 

 

A proposta de apropriação do logos do texto, correspondente ao que Szondi se refere como 

sendo a terceira coisa, e que excluía a forma, considerada extrínseca e casual, reflete-se no interesse 

didático dos iluministas no conteúdo do original – o qual era compreendido como sendo a ―soma 

das questões úteis e interessantes‖ (SCHADEWALDT apud 1927:289 POHLING, p. 64) – ou seja, 

na sua reprodução fiel. 

É durante o Iluminismo, portanto, que a hermenêutica torna-se uma área da filosofia.  Assim 

como Aristóteles em Peri Hermeneia, os filósofos iluministas viam as questões da hermenêutica 

como pertencentes ao domínio da lógica, e, segundo a meta de sistematizar todo o conhecimento 

humano, afirmavam que a sua atividade repousava em regras e princípios válidos de aplicação geral 

para todos os campos de conhecimento que dependiam da interpretação (MUELLER-VOLLMER, 

1988, p. 8). A transmissão e compreensão de um conteúdo racionalizável são as metas principais 

dessa hermenêutica clássica cuja aplicação era determinada pelo significado original do seu objeto 

de investigação, o qual deveria ser comunicado, ou seja, demonstrado, através do comentário ou da 

tradução. A interpretação confundia-se, portanto, com a explicitação de um conteúdo previamente 

existente.  

Segundo Chladenius, constitui tarefa da hermenêutica descrever os métodos presentes no 

exercício compreensivo, assim como mostrar seus obstáculos. Esta compreensão, para Chaldenius, 

poderia ser alcançada de dois modos: ao atingir a intenção do autor, através da adequação do 

discurso ao gênero, e através da reflexão despertada no intérprete a partir das palavras do autor, 

visto que ambos compartilham os mesmos princípios racionais. Ou seja, para Chladenius, as 

expressões verbais poderiam ser objetivamente ‗transferidas‘, visto que as ‗regras da razão‘ eram 

consideradas imutáveis e, portanto, asseguravam a estabilidade do significado. Chladenius 

acreditava que, caso uma afirmação fosse construída de modo coerente e racional, de acordo com as 

regras apropriadas do discurso, não haveria qualquer obstáculo para a compreensão do intérprete. 

Como diz Vollmer: 

 

Para Chladenius, assim como para a mentalidade iluminista no geral, o 

fundamento para a interpretação e compreensão corretas residia na própria 

razão, e, sendo incorporada ao texto, era compartilhada pelo autor e leitor. 

(MUELLER-VOLLMER, 1988, p. 7). 
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Para o filósofo, dependiam da interpretação a poesia, a retórica, a história e todas as 

‗ciências do belo‘. Inspirando-se em Wolff e outros lógicos, Chladenius desenvolveu de um modo 

sistemático os princípios e as regras que governavam a interpretação, cujo objetivo, conforme o 

título de sua obra lançada em 1742, ―Einleitung zur richtigen Auslegung vernünftiger Reden und 

Schriften‖ (Introdução à correta interpretação de Discursos e Textos racionais) era atingir uma 

compreensão correta e perfeita do enunciado, escrito ou falado. Segundo o autor, ―... as doutrinas 

expostas neste livro apresentam uma arte geral da interpretação, ou seja, uma disciplina que seja 

válida a todos os tipos de livros.‖ (CHLADENIUS, 1962, B4f apud SZONDI, 1995, pg. 16).   

Cabe destacar que sua teoria geral da interpretação difere sensivelmente daquela 

desenvolvida por Schleiermacher, cuja teoria da compreensão tornará a diversidade de gêneros 

textuais irrelevante. Na hermenêutica de Chladenius, por outro lado – apesar desta representar um 

avanço com relação à hermenêutica especializada anterior ao século XVIII – tal diferença é ainda 

fundamental. A preocupação do filosófico não diz respeito às condições em que a compreensão 

ocorre, e sim à maneira de atingir a interpretação correta, cuja necessidade surge apenas quando a 

compreensão não é imediata, ou seja, quando uma passagem é obscura. Sua ideia de interpretação 

era, portanto, a de que os leitores deveriam estar informados acerca dos conceitos necessários para a 

compreensão de um texto, caso esses lhes faltasse. Neste sentido é possível falar de uma tensão 

entre o postulado de uma hermenêutica geral que se pretende universal, ―válida para todos os 

textos‖, e a exigência de se especificar o conteúdo, o gênero do texto em questão. 

Chladenius não trata especificamente da prática tradutória ou da questão da língua 

estrangeira, e a única pista que nos deixa acerca do tema encontra-se numa passagem da 

―Introdução‖, em que enumera os diversos tipos de obscuridade passíveis de aparecerem nos textos 

tal como a respectiva área de competência responsável por eliminar tal obscuridade. Essa, portanto, 

poderia surgir 

 

A partir da uma passagem rasurada ou danificada, a qual pode ser corrigida 

por um crítico ao restaurar o texto. Ou ela aparece a partir da compreensão 

inadequada de uma língua na qual o livro é escrito. Neste caso, essa 

obscuridade é eliminada por um gramático ou filólogo (…) Nenhuma 

destas obscuridades concerne ao intérprete, ou consequentemente, à arte 

da interpretação.(grifo nosso). (CHLADENIUS, 1962, B1f apud SZONDI, 

1997, pg. 21).  

 

Fica claro, neste trecho, que Chladenius considera que a restauração do texto e o 

entendimento de uma língua estrangeira dependem somente de uma habilidade técnica, 
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especializada, como se não pertencessem à área de competência da hermenêutica, seguindo uma 

tradição de longa data que considera a crítica textual e a interpretação como áreas isoladas.  Coube à 

hermenêutica moderna ir além, no sentido de considerar que o estabelecimento de um texto limpo e 

o esclarecimento de uma passagem em idioma estrangeiro são sempre interpretações, e não 

condições prévias que antecedem a interpretação. A decifração de um manuscrito não pode ser 

separada da compreensão da passagem, pois ocorre simultaneamente a ela. 

A partir do séc. XIX, portanto, o mote kantiano da determinação das condições da razão que 

tornam o conhecimento possível, começa a se refletir na preocupação de alguns pensadores em 

atribuírem às então ―ciências do espírito‖ um fundamento cuja legitimidade e autonomia nada 

devessem às ciências da natureza, sem depender, entretanto, do modelo fornecido por estas últimas. 

A valorização destacada que as noções de gênio e individualidade receberam no Romantismo 

marcam um tipo de oposição em relação à crença numa racionalidade absoluta e indiferenciada da 

Aufklãrung, oposição essa presente na própria constituição da hermenêutica como disciplina 

autônoma. Essa nova hermenêutica, que agora entende a compreensão como uma ―arte‖, orienta-se 

não mais em direção ao significado do texto, e sim ao entendimento de como se processa a 

compreensão.  O texto, portanto, passa não mais a ser visto como um resto filológico a ser 

reconstituído pela aplicação irrestrita do método, e sim como um componente de um amplo 

esquema que revela sua relação com o autor e a totalidade da linguagem. O fundador desta 

hermenêutica universal é Schleiermacher, que passa a considerar como tarefa precípua da 

hermenêutica não mais a mera elucidação do conteúdo do texto pela eliminação dos obstáculos de 

compreensão (língua estrangeira, distanciamento histórico etc.) – os quais constituem não mais que 

uma etapa do processo interpretativo – e sim ao próprio exercício de compreensão, a problemática 

geral do compreender, que envolve qualquer forma de discurso, mesmo, por exemplo, num diálogo 

entre duas pessoas que falam o mesmo idioma, de maneira que a hermenêutica deverá ser aplicada 

sempre que não houver uma compreensão imediata. 

Portanto, não é mais a literalidade das palavras que importam, e sim a individualidade de 

quem fala. Daí que a principal novidade da hermenêutica de Schleiermacher está na colocação da 

ênfase da atividade interpretativa na necessidade de reconstituição pelo intérprete do processo 

criativo empreendido pelo autor, técnica chamada divinatória, ou adivinhatória, na qual o intérprete 

deverá conhecer o ―autor melhor do que ele próprio‖, de acordo com sua famosa fórmula. Isto 

significa que o intérprete deverá adentrar na consciência do autor, de modo a resgatar o momento 

originário do discurso daquele, sendo esta reconstrução da construção criativa, a única maneira de 

recuperar o sentido essencial da obra. Esta técnica divinatória será propícia especialmente aos 

discursos de natureza artística, pelo fato de sua composição calcar-se mais na inventividade do 

gênio individual e se reportar menos ao uso de regras gerais. Entretanto, mesmo no discurso 
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científico, que se reporta mais a tais regras gerais, haverá um germe de individualidade, sendo, 

portanto, a técnica divinatória considerada o fundamento último da compreensão, e a hermenêutica, 

uma arte. A grande guinada epistemológica que vemos na teoria hermenêutica de Schleiermacher é 

o deslocamento da preocupação em eliminar a obscuridade histórica da filologia clássica, para a 

preocupação em elucidar o momento do processo criativo do indivíduo. 

É importante ressaltar a implicação para a hermenêutica ao se propor um conhecimento do 

autor que a ele escapa. Vimos que com Chladenius, a busca pela intenção autoral tinha a ver com a 

constatação pelo leitor/intérprete quanto à adequação do discurso do autor com o gênero do texto, 

ou seja, autor e intérprete deveriam concordar com o conteúdo do texto, e mantinham uma relação 

de subordinação com a autoridade por ele representada.  Para a hermenêutica romântica, a questão 

da intenção autoral terá outro significado. De acordo com Peter Szondi, 

 

A compreensão, para Schleiermacher, não é idêntica, portanto, ao recurso à 

intenção autoral do modo como era na hermenêutica iluminista (...). Em 

oposição à hermenêutica iluminista (...), a concreção linguística 

correspondente ao objeto de interpretação será o próprio discurso ou a 

escrita, e não o significado, o sensus ou os vários sensus de uma passagem. 

(SZONDI, 1995, p. 121) 

 

A elevação do papel do leitor/intérprete como aquele que conhece melhor o autor do que ele 

próprio não significa nada menos do que um severo deslocamento da antiga ênfase na autoridade do 

texto; a ênfase agora reside contexto histórico e gramatical que torna possível a reconstituição do 

processo criativo do autor. Portanto, a estranheza que antes era adstrita a um fator contingencial, ou 

seja, histórico, torna-se uma estranheza universal. 

A imposição desta estranheza como condição prévia da atividade hermenêutica (lembremos-

nos de que a hermenêutica só existirá onde houver um mal-entendido), também se encontra em sua 

reflexão sobre a tradução. Schleiermacher aponta para o fato de que o tradutor não poderá estar 

completamente familiarizado com o idioma estrangeiro, pois tal identificação absoluta o impediria 

de refletir a língua original no seu próprio idioma, e eliminaria a sensação de incomensurabilidade 

necessária para a justificação da existência da tradução.                              

Embora Schleiermacher nem sempre explicite a relação entre tradução e hermenêutica – 

como faz Gadamer, que, como veremos considerará a tradução um momento privilegiado da 

atividade interpretativa – é bastante nítido que as pressuposições mais gerais que orientam suas 

observações sobre a prática tradutória repousam nos princípios de sua teoria hermenêutica. Uma 

passagem de seu texto ―Sobre os diferentes métodos da tradução‖ deixa isso bem claro, quando 
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afirma que ―a identificação entre o pensamento e a expressão é fundamental à hermenêutica de 

qualquer discurso, consequentemente, também à tradução‖.  

A definição de tradução que Schleiermacher desenvolve logo no início do texto – qual seja, 

que a tradução não se limita à mediação entre dois idiomas separados geográfica ou historicamente, 

pois pode ocorrer também dentro de um mesmo idioma, numa conversa entre contemporâneos de 

classes sociais distintas, por exemplo – é a própria tarefa geral que ele atribui à hermenêutica. 

Schleimermacher distingue tarefa do ―intérprete‖ (intérprete com uma acepção diferente daquela do 

interprete hermeneuta) daquela exercida pelo ―tradutor genuíno.‖ O primeiro exerce seu ofício no 

domínio da vida comercial, no qual os textos possuem uma finalidade geralmente burocrática ou 

meramente informativa, não representando, portanto grandes desafios. O segundo exerce seu ofício 

no domínio da ciência e da arte, no qual o papel da criação individual exercerá maior importância, e 

no qual a irracionalidade penetrará todos os elementos das duas línguas. Para Schleiermacher, 

quanto mais se tenha exercido a atividade criativa do autor em sua livre combinação e impressão, 

mais se estará operando num domínio superior de arte, carecendo o tradutor de habilidades 

especiais para realizar o seu trabalho.  Aqui se confirma a valorização constante por Schleiermacher 

da noção de gênio criativo, ao atribuir ao tradutor genuíno àqueles domínios em que este gênio 

estaria manifesto, em detrimento do elemento objetivo, próprio do trabalho do intérprete. Portanto, 

o conceito objetivo apreendido no texto importará menos que o processo criativo, conforme já 

tínhamos visto em sua hermenêutica. 

Para Schleiermacher a língua é a um só tempo o limite da expressão do autor e aquilo que é 

moldado por ele. Embora seja possível ao tradutor se valer de estratégias que contornem a 

irracionalidade presente nos dois idiomas, nenhuma delas poderá dar conta de reproduzir no idioma 

da tradução, o modo como o autor original pensou em seu próprio idioma, pois a expressão e o 

pensamento estão indissociavelmente ligados à língua materna. Ao defender o método de tradução 

que mantém o autor intacto e leva o leitor até ele, conhecido como estrangeirizante, Schleiermacher 

assinala que o objetivo mais elevado deste método é fazer com que o leitor apreenda de alguma 

forma o espírito da língua original e também do autor individual.  A incorporação de elementos 

estrangeirizantes na tradução remeteria o leitor-alvo aos aspectos inerentes da língua do autor 

original, e até mesmo indicaria aquele momento privilegiado no qual esse autor operou algum tipo 

de modificação no idioma, sendo que este tipo de tradução teria o objetivo de enriquecer o idioma 

do leitor-alvo. Percebemos, portanto, que as ideias sobre tradução em Schleiermacher refletem a 

característica principal de sua hermenêutica, identificada pela valorização do momento de gênese 

do processo criativo, e a valorização da expressão individual sobre o conceito comum, que 

Schleiermacher deseja tanto resgatar através de seu método divinatório.  
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Uma das principais estudiosas do fenômeno metaficcional é a canadense Linda Hutcheon. 

Em seu livro Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox (1984) a autora define a narrativa 

metaficcional como ―a ficção sobre ficção, isto é, a ficção que inclui dentro de si um comentário 

sobre a sua própria narrativa e/ou identidade linguística‖ (HUTCHEON, 1984: 1). 

 A metaficção, ou narrativa narcisista, é um fenômeno pós-modernista. Apesar de 

encontrarmos aspectos metaficcionais em livros mais remotos, como Dom Quixote, é no período 

pós-modernista que a narrativa autorreferencial fortaleceu-se. Segundo Hutcheon, ―o romance, 

desde suas origens, sempre nutriu um amor-próprio, uma tendência à auto-obsessão. Ao contrário de 

seus antepassados orais, o romance é tanto o ato de contar histórias quanto a história contada‖. 

(HUTCHEON, 1984: 10).  Enquanto o romantismo centra-se no autor e sua biografia, e o realismo 

opta por aspectos sociais, o modernismo prefere mostrar os problemas do texto propriamente dito, 

ao mesmo tempo em que combate o significado único. O pós-modernismo somente ampliou essa 

discussão sobre as dificuldades do texto e da produção artística, buscando trabalhar com as diversas 

possibilidades de forma e conteúdo. Ao mesmo tempo em que adota uma única perspectiva, o pós-

modernismo opta por analisar todas as outras formas de foco no significado único. A metaficção 

tem, portanto, ênfase no processo de produção e recepção quanto elemento linguístico. As narrativas 

narcisistas também mudaram o foco sobre o leitor. Se antes este era um mero ―consumidor‖ do 

texto, agora ele é chamado para integrar o processo de criação. Através de chamados e provocações, 

o leitor é convidado a pensar o processo criativo e fazer parte dele. Enquanto o realismo clássico 

transmitia a ideia de completude da vida, de que para tudo havia um significado, a ambiguidade e a 

confusão do modernismo mostram, ao contrário, que a vida não é completa, não tem sentido. Surge 

então o interesse em conhecer o poder ―organizador‖ da arte e como ele funciona. A metaficção, 

então, possibilita ao leitor entrar no processo de criação e nos sistemas linguísticos do texto, 

fazendo com que o ato de ler se torne ainda mais prazeroso, pois se descobre como as narrativas 

funcionam, como são construídas. Se por um lado o ato de ler torna-se prazeroso, ele também 
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revela-se trabalhoso, pois ler já não é mais tão fácil – ao ser convidado a participar do processo de 

criação, o leitor tem de controlar o texto por si mesmo, tem de ser responsável pela interpretação. 

A metaficção possuiu dois focos, um linguístico (signo, significante e significado) e outro no 

papel do leitor, que é constantemente chamado para ―dentro‖ do texto autorreflexivo. A narrativa 

narcisista é, portanto, o processo de construção literária ―feito às claras‖, ou seja, destinado ao 

leitor. Enquanto este tem consciência de que está lendo ficção, ele é convidado a participar como 

co-criador do texto, percebendo, assim, que faz parte desse paradoxo. Na metaficção, o autor age 

como um guia para o leitor. Durante a leitura, a presença autoral somente dá elementos para que o 

leitor possa criar o seu universo ficcional. 

Os romances são considerados formas referenciais do uso das palavras e meios discursivo 

para ideias. Dessa forma, considera-se que as narrativas têm de ser reais, pois estas são parte do 

mundo empírico. Porém, a metaficção chama a atenção para o fato de que uma vez iniciada a leitura 

de um romance, o leitor percebe que aquelas palavras formam um mundo que tem suas próprias 

verdades. O heterocosmo, pequeno mundo ficcional que é o romance, não pode ser experimentado 

empiricamente, mas pode ser explorado e sentido pelo leitor, que o cria juntamente com o autor. 

Hutcheon afirma que ―como Frank Kermode enfatizou, ficções são, na verdade, a maneira humana 

de lidar com os discretos e brutos fatos da realidade caótica. O homem constrói mundos ordenados, 

estruturas mentais que humanizam o tempo dando-lhe a forma de enredos narrativos‖ e a 

metaficção mostra que, apesar de toda literatura ser escapista, ela é uma maneira que o homem 

encontra para lidar com a realidade que lhe parece dura e intransponível. ―Nós sempre contamos 

histórias – para escapar, para refazer, para alterar nosso passado e nosso futuro‖ (HUTCHEON 

1980: 88-89). Assim sendo, o heterocosmo não pode ser avaliado através de comparações com o 

mundo empírico, pois a questão da verdade não se aplica à ficção. O que se pode dizer sobre o 

mundo ficcional é a sua validade ou motivação. 

 Estendendo a análise para Reparação, de Ian McEwan, vemos que o romance, assim como 

todos os outros, é um heterocosmo criado por Briony para, como o título sugere, reparar o dano que 

causou à vida de sua irmã mais velha e seu amante, Robbie Turner. O romance é composto por três 

partes. Na primeira, acompanhamos Briony, uma menina de 13 anos, em sua aventura pelo mundo 

da ficção e da dramaturgia ao escrever a peça intitulada Arabella em Apuros. A menina é 

extremamente organizada e escreve a peça para guiar o irmão mais velho, Leon, pelo o caminho por 

ela considerado correto: o casamento e a vida tranquila perto de sua família. Briony aproveita a 

visita dos primos do Norte, os gêmeos Jackson e Pierrot e sua irmã Lola, para montar e ensaiar a 

peça: 
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A peça não era para os primos, era para o irmão, para comemorar sua volta, 

despertar sua admiração e afastá-lo daquela sucessão descuidada de 

namoradas, orientá-lo em direção a uma esposa adequada, aquela que o 

convenceria a voltar para o interior, que requisitaria, com doçura, a 

participação de Briony como dama de honra. (McEwan 2002: 13) 

 

 Ao longo da narrativa, o narrador em terceira pessoa expõe as reflexões sobre a escrita feitas 

por Briony. Para a menina, escrever histórias era exercer o seu poder controlador sobre o seu 

heterocosmo e organizar o caos que o mundo adulto representava: 

 

Escrever histórias não apenas envolvia o segredo como também lhe 

proporcionava todos os prazeres da miniaturização. Era possível criar todo 

um mundo em cinco páginas. A infância de um príncipe mimado era 

apresentada em meia página; um galope ao luar, passando por várias aldeias 

adormecidas, era uma só frase marcada por ênfases rítmicas; o ato de 

apaixonar-se cabia numa única palavra – um olhar. As páginas de uma 

história recém-terminada pareciam vibrar em sua mão, de tanta vida que 

continham. Também conseguia desse modo satisfazer sua paixão pela 

organização, pois o mundo caótico ficava exatamente como ela queria. 

(McEWAN 2002: 16) 

 

A trajetória de Briony como escritora começou aos 11 anos com narrativas folclóricas. Sua 

falta de conhecimento de mundo, entretanto, a impedia de criar histórias que chamassem a atenção 

do leitor. Para ela, escrever histórias era ―fingir com palavras‖; descrever um personagem era o 

mesmo que descrever-se a si mesma e dar mostras de que o seu mundo não era tão perfeito quanto 

aparentava ser. Para a organização de Briony isto era inadmissível. Era preciso, então, resolver as 

histórias, criar um final feliz e ordenado aos personagens: 

 

Fingir com palavras era uma coisa tão hesitante, tão vulnerável, tão 

constrangedora, que ninguém poderia ficar sabendo. Só de escrever disse 

ela ou e então, Briony envergonhava-se, sentia-se ridícula, por fingir 

conhecer as emoções de um ser imaginário. Cada vez que falava sobre a 

fraqueza de um personagem, inevitavelmente se expunha; era fatal que o 

leitor imaginasse estar ela descrevendo-se a si própria. De que outra maneira 

poderia ter descoberto aquilo? Era só quando a história ficava pronta, todos 
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os destinos resolvidos, toda a questão encerrada do início ao fim, tornando-

se, pelo menos sob este aspecto, semelhante a todas as histórias concluídas 

no mundo, que Briony se sentia imune, pronta para fazer furos nas margens, 

encadernar os capítulos com barbante, pintar ou desenhar a capa e levar a 

obra pronta para a mãe, ou o pai, quando ele estava em casa. (McEwan, 

2002: 15) 

 

 Entretanto, a montagem da peça falha e Briony conclui que a sua trajetória pela dramaturgia 

acabou. Era mais fácil escrever histórias, pois era mais fácil entrar em contato com o leitor através 

delas: 

 

Uma história era algo direto e simples, que não permitia que nada se 

intrometesse entre ela e seu leitor – nenhum intermediário incompetente e 

cheio de ambições próprias, nenhuma pressão de tempo, nenhuma limitação 

de recursos. Na história era só querer, era só escrever e ter um mundo 

inteiro; numa peça era necessário utilizar o que estava disponível: não havia 

cavalos, não havia ruas, não havia mar. Não havia cortina. Agora era tarde 

demais, a ideia lhe parecia óbvia: uma história era forma de telepatia. Por 

meio de símbolos traçados com tinta numa página, ela conseguia transmitir 

pensamentos e sentimentos da sua mente para a mente de seu leitor. Era um 

processo mágico, tão corriqueiro que ninguém parava para pensar e admirar. 

Ler uma frase e entendê-la era a mesma coisa; era como dobrar o dedo, não 

havia intermediação. Não havia um hiato durante o qual os símbolos eram 

decididos. A gente via a palavra castelo e pronto, lá estava ele, visto ao 

longe, com bosques verdejantes a se estende a sua frente, o ar azulado e 

embaçado pela fumaça que subia da forja do ferreiro, e uma estrada com 

calçamento de pedra a serpentear a sombra das árvores... (McEwan, 2002: 

52) 

 

 Enquanto pensa o fracasso da sua peça, Briony presencia, da janela do seu quarto, uma cena 

inusitada: sua irmã mais velha, Cecilia, tira suas roupas em frente ao ex-colega de Cambridge e 

filho da empregada, Robbie Turner, e entra na fonte em frente à casa dos Tallis. Confusa com o que 

vê, Briony julga ter visto Robbie obrigar sua irmã a humilhar-se em frente dele e, após ler um 

bilhete destinado a Cecília que fora escrito pelo rapaz, a menina declara guerra a ele, ao ―vilão‖, o 
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filho da empregada que sempre enganara a todos com sua inteligência e bondade. Ela resolve, 

então, contar o que presenciara na fonte 

 

e que poderia incluir um observador oculto, como ela própria. Imaginava-se 

agora correndo para o seu quarto, pegando um bloco de papel pautado e sua 

caneta-tinteiro de baquelita marmorizada. Já via as frases simples, os 

símbolos telepáticos se acumulando, fluindo da ponta da pena. Poderia 

escrever a cena três vezes, de três pontos de vista; sua excitação era 

proporcionada pela possibilidade de liberdade, de livrar-se daquela luta 

desgraciosa entre bons e maus, heróis e vilões. Nenhum desses três era mau, 

nenhum era particularmente bom. Ela não precisava julgar. Não precisava 

haver uma moral. Bastava que mostrasse mentes separadas, tão vivas quanto 

as dela, debatendo-se com a ideia de que outras mentes eram igualmente 

vivas. (...) E somente numa história seria possível incluir essas três mentes 

diferentes e mostrar como elas tinham o mesmo valor. Essa era a única 

moral que uma história precisava ter. (McEwan, 2002: 55) 

 

Mais tarde, durante o jantar, os primos do Norte, os gêmeos Jackson e Pierrot, fogem e, 

durante a busca, a irmã deles, Lola, é violentada por um homem misterioso que Briony julga ser 

Robbie. O rapaz é, então, formalmente acusado de estupro e condenado à prisão. Para reduzir sua 

pena, Robbie decide entrar para o exército britânico e combater na Segunda Guerra Mundial. 

Briony acusa Robbie porque se considera a dona da sua narrativa, a senhora absoluta da sua própria 

história: ―Tudo fazia sentido. Fora ela que descobrira. A história era dela, a história que estava se 

escrevendo por si própria a sua volta‖. (McEWAN, 2002: 201) 

Aos 18 anos e já consciente sobre o seu engano em acusar Robbie, Briony decide ser 

enfermeira ao invés de seguir o caminho acadêmico em Cambridge. No hospital onde é treinada, 

Briony escreve o primeiro rascunho da cena da fonte e o envia para a renomada revista Horizon. 

Refletindo sobre seu próprio estilo de escrever, ela conclui que: 

 

O que a entusiasmava em seu texto era a concepção, a geometria pura, a 

incerteza definidora, que refletiam, pensava ela, uma sensibilidade moderna. 

A era das respostas definidas havia terminado. Como também a era dos 

personagens e dos enredos. Apesar dos esboços que incluía em seu diário, 

no fundo ela não acreditava mais em personagens. O personagem era mais 
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uma criação antiquada do século XIX. O próprio conceito se baseava em 

erros que já haviam sido denunciados pela psicologia moderna. O enredo, 

também, era como um mecanismo enferrujado, com rodas que não giravam 

mais. O romancista moderno não podia mais criar personagens e enredos, tal 

como o compositor moderno não podia fazer uma sinfonia de Mozart. O que 

a interessava era o pensamento, a percepção, as sensações, a mente 

consciente como um rio atravessando o tempo, e o objetivo era representar o 

movimento da consciência, bem como todos os afluentes que a engrossavam 

e os obstáculos que a desviavam de seu curso. Ah, se ela pudesse reproduzir 

a luz límpida de uma manhã de verão, as sensações de uma criança olhando 

por uma janela, a curva e a descida do vôo de uma andorinha sobre uma 

lagoa! O romance do futuro seria totalmente diferente dos que existiram no 

passado. Briony havia lido As Ondas de Virginia Woolf três vezes, e achava 

que uma grande transformação estava ocorrendo na própria natureza 

humana; apenas a ficção, um novo tipo de ficção, poderia captar a essência 

dessa mudança. Penetrar uma consciência e mostrá-la em funcionamento, ou 

sofrendo uma influência externa, e fazer isso dentro de um projeto simétrico 

– seria um triunfo artístico. (McEwan, 2002: 336-337) 

 

 Briony procura Cecília, para pedir-lhe perdão. Na casa da irmã ela encontra Robbie, que 

havia retornado da guerra. Aliviada pelo fato de o rapaz estar vivo, Briony resolve que seu dever é 

reescrever a cena da fonte mais uma vez. A terceira parte termina com uma assinatura: B.T., 

Londres, 1999, o que revela ao de que o narrador do romance é a própria Briony. 

 O epílogo do livro, intitulado ―Londres, 1999‖, é narrado em primeira pessoa, Briony ela 

mesma. Já idosa, ela revela aos leitores que sofre de demência vascular, uma doença que a fará 

perder a memória gradativamente, o que a transforma em uma testemunha não confiável. Após essa 

revelação, a narradora comunica aos leitores que Robbie e Cecilia não puderam ficar juntos. Eles 

morreram em 1940; ele, de septicemia, ainda como soldado na França; ela, durante bombardeios ao 

metrô de Balham. Tudo aquilo que os leitores pensaram até agora é revelado como sendo uma 

―invenção‖. Briony só reuniu o casal no seu romance para tentar redimir o erro que cometeu, para 

tentar uma reparação. Porém, nesse momento ela expõe a grande questão do livro: 

 

O problema desses cinquenta e nove anos é este: como pode uma 

romancista realizar uma reparação se, com seu poder absoluto de decidir 
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como a história termina, ela também é deus? Não há ninguém, nenhuma 

entidade ou ser mais elevado, a que ela possa apelar, ou com que possa 

reconciliar-se, ou que possa apelar, ou com que possa reconciliar-se, ou que 

possa perdoá-la. Não há nada fora dela. Na sua imaginação ela determina os 

limites e as condições. Não há reparação possível para Deus, nem para os 

romancistas, nem mesmo para os romancistas ateus. Desde o início a tarefa 

era inviável, e era justamente essa a questão. A tentativa era tudo. 

(McEWAN, 2002: 444) 

  

O objetivo de Briony ao escrever o texto é este: alcançar o perdão para o erro que cometeu. 

Criar um final feliz para Robbie e Cecilia é a tentativa de mudar o rumo da história e fazer com que 

o casal consiga viver junto novamente. Esta tentativa de Briony corresponde à criação de um 

heterocosmo; ela é a deusa e senhora dele e é ela quem decide o fim da sua própria história. Com 

esse poder em mãos, Briony pode reescrever a história e alcançar o objetivo de reunir o casal. 

Entretanto, após descobrir sobre o seu poder absoluto, ela descobre que não pode alcançar o perdão. 

Briony encontra-se, então, diante de um paradoxo: ela é o chefe supremo do seu mundo ficcional e 

detém todos os poderes dignos de uma deusa, mas não pode alcançar o perdão. Como senhora de 

seu romance, ela não tem a quem recorrer, não há alguém superior que lhe possa conceder o perdão.  

Neste ponto, Briony sabe que, uma vez revelada a ―verdade‖ sobre Robbie e Cecilia, alguns 

leitores poderiam questionar-se sobre o que realmente aconteceu. Ela afirma que poderia, sim, ter 

contado a verdadeira história, mas 

 

como o romance poderia terminar assim? Que sentido, que esperança, que 

satisfação o leitor poderia extrair de um final como esse? Quem ia querer 

acreditar que eles nunca mais voltaram a se ver, nunca consumaram seu 

amor? Quem ia querer acreditar nisso, a menos que fosse isso com eles. 

Estou velha demais, assustada demais, apaixonada demais por estes farrapos 

de vida que ainda me restam. (...) Depois que eu morrer, e que os Marshall 

morrerem, e o romance foi finalmente publicado, nós só existiremos como 

invenções minhas. Briony será uma personagem tão fictícia quanto os 

amantes que dormiram na mesma cama em Balham, indignando a 

proprietária. Ninguém estará interessado em saber quais os eventos e quais 

os indivíduos que foram distorcidos no interesse da narrativa. Sei que 

haverá sempre um tipo de leitor que se sente obrigado a perguntar: mas, 
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afinal, o que foi que aconteceu de verdade? A resposta é simples: o casal 

apaixonado está vivo e feliz. Enquanto restar uma única cópia, um único 

exemplar datilografado de minha versão final, então minha irmã espontânea 

e fortuita e seu príncipe médico haverão de sobreviver no amor. (McEwan, 

2002: 443) 

 

 Ou seja, não importa se a história contada por Briony não é verdadeira, pois o que vale é a 

verdade de seu mundo ficcional. Se nele o casal sobreviveu à guerra e está unido, é essa a verdade. 

Para o narrador-deus, então, nada é impossível. Se Briony, como senhora absoluta de sua narrativa, 

quisesse recontar a história e fazer com que Robbie e Cecilia estivessem na celebração de seus 77 

anos, ela poderia: ―Se eu tivesse o poder de evocá-los na minha festa de aniversário... Robbie e 

Cecilia, ainda vivos, ainda apaixonados, sentados lado a lado na biblioteca, sorrindo de Arabella em 

apuros? Não é impossível.‖ (McEwan, 2002, p. 444).  

 Reparação é, portanto, um ótimo exemplo de narrativa metaficcional e pós-moderna. No 

romance encontramos algumas das características primeiramente citadas por Linda Hutcheon, como 

os comentários sobre a escrita e a discussão sobre heterocosmos e o poder do romancista. Briony é 

a deusa que, apesar de deter todos os poderes sobre sua história, não pode perdoar-se a si mesma. A 

resolução deste paradoxo é, então, deixada a cargo do leitor, que não lê apenas a história, mas é 

chamado para ―dentro‖ da narrativa. Se Briony pode alcançar o perdão ou não, a decisão é de 

responsabilidade do leitor. 

___________________________________ 
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AURA E ALIENAÇÃO EM THOMAS MANN 

 

CARLI, Felipe Augusto Vicari de 

 

 ―[A guerra] é a forma mais perfeita do art pour l’art‖ 
4
. 

É lamentável que essa impressionante sentença de Benjamin não tenha sido realizada em um 

estudo dedicado a Thomas Mann. Certamente a originalidade do pensador alemão, caso se 

debruçasse sobre o escritor conterrâneo, teria enriquecido enormemente a obra de ambos. 

Entretanto, apesar de não haver, no ensaio citado, referência ao autor d‘A Morte em Veneza, e ainda 

que a proposta se revele infinitamente mais ambiciosa frente aos parcos resultados que estão ao 

nosso alcance, podemos nós tentar alguma aproximação. 

E a que se deve a ideia desse cotejo? Vejamos: a sentença que fica como introdução e 

epígrafe ao presente trabalho predica à guerra a conhecida fórmula da arte autoalienante do 

decadentismo novecentista. Daí não se pode atribuir uma repentina associação à obra manniana a 

um delírio gratuito. Pois Mann é crítico do decadentismo, e é crítico ainda maior da guerra, e assim 

– se é que para um trabalho de livre-pensamento como é o ensaio é preciso justificar associações 

antes de torná-las justas pelo seu próprio desenvolvimento – a sua evocação por meio de Benjamin 

soa lícita. Além do mais, um aspecto estrutural comum ao texto de Benjamin e a A Montanha 

Mágica de Mann nos oferece uma interessante coincidência: ambos ostentam em seu gran finale a 

guerra, e esta aparece não como efeito de uma relação mecânica com uma causa, seja ela a 

reprodutibilidade técnica da obra de arte em um, seja a Bildung do protagonista em outro. Aparece, 

pelo contrário, como algo que se dá ao luxo de emergir nas condições oferecidas pelo estado da arte 

da vida social (e aqui partimos do pressuposto de que A Montanha Mágica é a reprodução 

microlocalizada de um contexto geral da configuração sociopolítica da Europa). Essa falta de 

relação mecânica de causa e efeito – pois não foi Hans Castorp quem causou a guerra, e Benjamin, 

na sua prosa um tanto difícil de um pensador idealista platônico por vias da mística judaica com 

vocação para o materialismo dialético marxista (!), não estabelece um liame causal necessário entre 

a reprodutibilidade técnica e a guerra – deixa ao leitor o texto aberto à reflexão interpretativa, 

aquela que tentamos agora empreender. 

Pois bem: para Benjamin, a reprodutibilidade técnica em massa, representada sobretudo pela 

fotografia e mais tarde pelo cinema, provoca uma mudança crucial na recepção da obra de arte. Ela 

agora está livre da autenticidade de seu aqui e agora únicos e assim não depende mais das 
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limitações de sua realidade material. As reproduções alcançam lugares impossíveis para o original. 

Em verdade, essa mudança é mostrada num crescendo desde as técnicas mais rudimentares de 

reprodução, passando pela imprensa, até chegar à fotografia – em que a reprodução da imagem foi 

liberada da mão para caber somente ao olho – e à reprodução do som, quando ―a reprodução técnica 

atingiu tal padrão de qualidade que ela não somente podia transformar em seus objetos a totalidade 

das obras de arte tradicionais, submetendo-as a transformações profundas, como conquistar para si 

um lugar próprio entre os procedimentos artísticos‖ (p. 167).  

As consequências mais imediatas dessa reprodutibilidade é a perda do que foi transmitido 

pela obra na tradição – ela não guarda mais os sinais da sua origem e do passar do tempo, pois 

agora é substituída por uma existência serial, uma constante atualização, promovendo a ―liquidação  

do valor tradicional do patrimônio da cultura‖ (p. 169). Apesar de variável, a tradição depende do 

valor único da obra de arte – e por isso a arte estava antes muito mais ligada ao ritual e ao valor de 

culto
5
, pois sua exposição não transcendia sua realidade única. A arte era coisa para iniciados e 

tinha função social mais específica. A reprodução técnica a emancipa de sua ―existência parasitária, 

destacando [-a] do ritual‖ (p. 171). A partir daí, constantemente atualizada nos contextos mais 

diversos e estranhos à sua origem, a arte toma formas em que a reprodução não é mais uma 

condição externa, mas sua própria razão de existir – o exemplo mais eloquente é o cinema. ―A 

difusão se torna obrigatória, porque a produção de um filme é tão cara que um consumidor que 

poderia, por exemplo, pagar um quadro, não pode mais pagar um filme‖ (p. 172). 

Essa capacidade de replicação da obra, de sua difusão e de criação de um público 

consumidor abrangente, aliado também ao que Hannah Arendt chama de incorporação da sociedade 

de massas à sociedade e à cultura
6
, permitiu que a obra de arte estivesse à disposição das massas e a 

ela se dirigisse. Qual o grande perigo disso para a arte? É a perda da sua aura, da sua transcendência 

mágica. Aura essa de teor teológico, que é ―a aparição única de uma coisa distante, por mais perto 

que ela esteja‖ (Benjamin, p. 170). 

 

                                                                                                                                                            
4 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Primeira versão. In: Idem. Magia e 

técnica, arte e política: obras escolhidas. Vol. 1. Trad.: Sergio Paulo Rouanet. 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994; p. 

196. 
5 Dois grandes passos da perda da aura: 1 perda do aqui e agora únicos na substituição da obra única pela serial; 2 

capacidade de atualização ininterrupta, fazendo que a obra de arte possa ser gozada nas mais diferentes situações, e não 

naquela à qual a sua produção estava dependente. 
6 Quando se percebe ―um novo estado de coisas no qual a massa da população foi a tal ponto liberada do fardo de 
trabalho fisicamente extenuante que passou a dispor também de lazer de sobra para a ‗cultura‘‖ (ARENDT, Hannah. A 

crise na cultura: sua importância social e política. In: Idem. Entre o passado e o futuro. Trad.: Mauro W. Barbosa. São 

Paulo: Perspectiva, 2005; p. 250). Vale lembrar que para Arendt, existia uma sociedade, mais restrita e excludente, antes 

da sociedade de massas, e esta é o fenômeno de incorporação de todos os estratos sociais ao que se chamava até então 

sociedade. Trata-se o que hoje chamaríamos de ―boa sociedade‖, a educada e cortês ou aquela com acesso às decisões 

econômicas, em oposição a toda a sociedade que conta também com a ralé. 
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Graças a essa definição, é fácil identificar os fatores sociais específicos que condicionam o 

declínio atual da aura. Fazer as coisas ―ficarem mais próximas‖ é uma preocupação tão 

apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos os 

fatos através da sua reprodutibilidade. [...] Retirar o objeto do seu invólucro, destruir sua 

aura, é a característica de uma forma de percepção cuja capacidade de captar “o 

semelhante no mundo” é tão aguda, que graças à reprodução ela consegue captá-lo até no 

fenômeno único. (p. 170, grifos no original). 

 

Mas fazer a obra de arte perder sua aura não seria fazê-la perder sua própria natureza de obra 

de arte? É certo que essa natureza é ligada ao ritual, tem caráter teológico, e a reprodução da obra 

de arte adquire ares de profanação. E aqui, Benjamin tem um insight brilhante: 

 

Com efeito, quando o advento da primeira técnica de reprodução verdadeiramente 

revolucionária – a fotografia, contemporânea do início do socialismo – levou a arte a 

pressentir a proximidade de uma crise, que só fez aprofundar-se nos cem anos seguintes, ela 

reagiu ao perigo iminente com a doutrina da arte pela arte, que é no fundo uma teologia da 

arte. Dela resultou uma teologia negativa da arte, sob a forma de uma arte pura, que não 

rejeita apenas toda função social, mas também qualquer determinação objetiva. (p. 171). 

 

Daí por diante, Benjamin passa a analisar vários aspectos da técnica de se fazer cinema, o 

que não vem ao caso agora. Interessa-nos aqui o surgimento da salvação decadentista para a arte. A 

fórmula da art pour l’art, iniciada, segundo Benjamin, por Mallarmé, implica uma autoalienação do 

artista, um fechamento em sua interioridade ou em círculos fechados de iguais, para a proteção 

contra o filisteísmo de uma boa sociedade que transforma a arte em valor de mercado ou da 

sociedade de massas que devora a arte numa insaciável atualização em reproduções profanatórias. 

Disso se pode tirar a ideia da poesia esotérica, difícil – Mallarmé é mais uma vez a ilustração 

perfeita - e algo como a mistificação do artista nas categorias do gênio, do misantropo ou do poeta 

maldito. Tudo para devolver à arte a aura dos iniciados, porém sem uma função social que a 

limitasse como objeto e a mundanizasse. 

Ora, falamos aqui em alienação, na alienação estetizante do artista decadentista que 

voluntariamente se exila do contexto imediato social. Já aí temos uma ligação muito próxima com 

Aschembach d‘A morte em Veneza e com Castorp d‘A montanha mágica. Mas é preciso lembrar 

que a palavra alienação é constantemente aplicada às massas. Poderíamos colocar sob o mesmo 

fenômeno a alienação estetizante do artista e a alienação das massas de sua própria consciência de 

classe? 
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―O verdadeiro precursor do moderno homem da massa é esse indivíduo que foi definido e de 

fato descoberto por aqueles que, como Rousseau no século XVIII ou John Stuart Mill no século 

XIX, se encontraram em rebelião declarada contra a sociedade‖ – diz-nos Hannah Arendt (p. 251). 

Ela localiza, pois, a alienação estetizante em um momento anterior ao advento da fotografia. Trata-

se da revolta do indivíduo contra o filisteísmo que submete as produções do espírito – a filosofia, a 

ciência e a arte – às necessidades utilitárias da educação ostensiva para marcar a posição social e o 

status. Pois estes rebeldes, ainda na época da boa sociedade, precisavam fugir dela, e não raro se 

refugiavam junto aos párias – aqueles que não pertenciam à sociedade – e revolucionários. Havia, 

pois, uma ―presença simultânea, dentro da população, de outros estratos além da sociedade para os 

quais o indivíduo poderia escapar, e um dos motivos pelos quais tais indivíduos tão amiúde aderiam 

a partidos revolucionários era que descobriam, nos que não eram admitidos à sociedade, certos 

traços de humanidade que se haviam extinguido na sociedade‖ (p. 252). O dilema do indivíduo na 

sociedade de massas era justamente a inexistência dessas vias de escape, a não ser na figura do 

artista.  

Daí a semelhança entre o culto ao poeta maldito e à celebridade do cinema e da música pop; 

daí a autoapreciação do cinema como a sala em que se isola do mundo real para se entrar no mundo 

da magia, à semelhança aos círculos fechados da poesia; daí a ideia vulgar nessas propagandas 

televisivas que procuram incentivar a leitura de que a literatura é a entrada para o mundo da 

imaginação e do fantástico – e só isso – lado a lado com a magia das musas do gênio. Tudo é, pois, 

alienação. A revolta contra o filisteísmo, num primeiro momento, e mais tarde a salvaguarda da 

aura, levou os artistas decadentistas ao autoexílio na art pour l’art. Esse autoexílio é a expressão da 

elevação espiritual sobre todo utilitarismo da lida cotidiana. Pois bem, o acesso universal à cultura 

possibilitado pela reprodutibilidade técnica da obra de arte, levou ao mesmo exílio dos 

decadentistas a massa, que alienada passa a apreciar a realidade apenas por meio da arte 

reproduzível tecnicamente, mas por outra via, justamente a da destruição da aura. Submetida ao 

capital, a ―indústria cinematográfica tem todo interesse em estimular a participação das massas 

através de concepções ilusórias e especulações ambivalentes‖ (Benjamin, p. 184), retratando-a sem 

proporcionar sua tomada de consciência
7
. A arte, para a massa, opõe-se ao recolhimento do artista 

antissocial na figura da distração (Benjamin) ou diversão (Arendt), que não permite a avaliação 

paciente da obra, porque funciona por meio de choques emocionais, com a atualização veloz das 

                                                
7 Como diz Roland Barthes, acerca de Chaplin: ―Historicamente, Chaplin [em Tempos Modernos] retrata mais ou 

menos o operário da Restauração, o movimento revoltado contra a máquina, desamparado pela greve, fascinado pelo 

problema do pão (no sentido próprio do termo), mas ainda incapaz de alcançar o conhecimento das causas políticas e a 

exigência de uma estratégia coletiva.‖ [« Historiquement, Charlot recouvre à peu près l‘ouvrier de la Restauration, le 

manoeuvre révolté contre la machine, désemparé par la grève, fasciné par le problème du pain (au sens propre du mot), 

mais encore incapable d‘accéder à la conaissance des causes politiques et à l‘exigence d‘une stragégie collective »], em 

BARTHES, Roland. Le pauvre et  le prolétaire. In : Idem. Mythologies. Paris : Éditions du Seuil, 1957, p. 39. 
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imagens e dos acontecimentos sem o tempo necessário para a reflexão. Essa distração é o que 

molda a sua apreensão da realidade, e o aparelho que a filma – e na nossa era filma tudo, inclusive 

os parlamentos e seus bastidores - exige que essa realidade se comporte segundo seus desígnios. Aí 

é que temos, por dois caminhos completamente distintos – o da elevação espiritual que não valoriza 

nada que não seja estético (a arte pela arte - representada no seu nível extremo pelos manifestos 

futuristas), e o da distração, que só apreende a realidade na medida em que distrai o público – a 

estetização da política. A arte massificada permite que a massa se mostre ao aparelho que filma, 

mas não que modifique sua condição. 

 

As massas têm o direito de exigir a mudança das relações de propriedade; o fascismo 

permite que elas se exprimam, conservando, ao mesmo tempo, essas relações. Ele 

desemboca, consequentemente, na estetização da vida política. A política se deixou 

impregnar, com d‘Annuzio, pela decadência, com Marinetti, pelo futurismo, e com Hitler, 

pela tradição de Schwabing. 

Todos os esforços para estetizar a política convergem para um ponto. Esse ponto é a 

guerra. A guerra e somente a guerra permite dar um objetivo aos grandes movimentos de 

massa, preservando as relações de produção existentes. [...] Do ponto de vista técnico, [...], 

somente a guerra permite mobilizar em sua totalidade os meios técnicos do presente, 

preservando as atuais relações de produção. (p. 195, grifos do original) 

 

A guerra dá um sentido às movimentações das massas, ao mesmo tempo em que 

proporciona satisfação estética para a percepção elevada modificada pela técnica: 

 

Na época de Homero, a humanidade oferecia-se em espetáculo aos deuses olímpicos; agora, 

ela se transforma em espetáculo para si mesma. Sua autoalienação atingiu o ponto que lhe 

permite viver sua própria destruição como um prazer estético de primeira ordem. Eis a 

estetização da política, como a pratica o fascismo. O comunismo responde com a 

politização da arte. (p. 196, grifos do original) 

 

 Thomas Mann, que certamente não era comunista, também responde com a politização da 

arte. E não só com isso, mas também com a politização do artista, ele mesmo, tão ativo entre os 

alemães exilados por ocasião da ascensão de Hitler. A politização em Mann, nos casos de A Morte 

em Veneza e A Montanha Mágica, opera-se mediante o choque de uma realidade pública que vai 

grassando despercebida até se tornar inexorável para a vida alienada do protagonista. E, em ambos 

os casos, toma de assalto a personagem, que se vê tardiamente impotente e se abandona à volúpia 
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da tragédia, incorporando-se aos movimentos da massa – no caso da 1ª Guerra na Montanha Mágica 

– ou aos seus padecimentos – o cólera da Morte em Veneza. 

 Na Morte em Veneza
8
, Gustav Von Aschembach é um escritor que carrega a expressão da 

elevada alma europeia¸ que ―demasiadamente sobrecarregado pelo dever da produção; adverso 

demais a distrações para servir como amante do colorido mundo exterior, dera-se por satisfeito com 

a opinião que todos, sem se afastarem do seu círculo, podem obter da superfície do mundo, e nunca 

sequer se sentira tentado a deixar a Europa‖ (p. 93). Disciplinado quanto à sua produtividade – 

espelho irônico do próprio apolítico Mann de 1912 – faz de seu isolamento criativo ofício sagrado, 

opta pelo físico franzino e deseja envelhecer para aquisição do espírito mais cultivado. Retrato 

perfeito daquele que se insensibiliza pelos estímulos mundanos aptos a pôr a perder a obsessão do 

artista; um escritor que busca a forma de arte capaz de fazer renascer a dignidade da ingenuidade 

schilleriana que avigorasse ―seu senso de beleza, aquela nobre pureza, simplicidade e simetria da 

formação, que dava aos seus produtos de ora em diante um cunho tão manifesto, pretenso mesmo, 

de maestria e classicismo‖ (pp. 100-101). Nada mais que a busca da aura tal como definida por 

Benjamin, à margem do objetivo e sob uma alienação que caminha rumo à forma pura. Seu ―ímpeto 

da palavra com o qual o objeto era repelido [e que] proclamava o abandono de todo sentido moral 

dúbio, de toda frase compassiva, em que tudo compreender queria dizer tudo perdoar‖ (p. 100) 

representa exatamente a subtração ao reino do político, em que a publicidade da palavra entre iguais 

a coloca em um eterno xeque e aquém da certeza – certeza artística – de que Aschembach 

acreditava ser senhor. 

 Mas essa mesma personagem é acometida por um desejo súbito de viajar justamente por 

estímulo mundano – um homem com uma mochila. E aqui Mann usa toda a sua habilidade irônica: 

o desejo de viajar suscita em Aschembach, essa alma envelhecida, um ―desejo juvenil e sedento 

para a distância‖ (p. 92), o despertar da vontade, o querer se lançar à vida. Mas a que se lança 

efetivamente o escritor? A uma viagem higienizada, asséptica, fruto da indústria do turismo, das 

vantagens modernas do tráfego internacional. ―Viajar, portanto – deu-se por satisfeito. Não para 

muito longe, não até os tigres. Uma noite do carro-leito e uma siesta de três ou quatro semanas num 

lugar de férias de todo o mundo, no amável sul...‖ (p. 95). Nada como o turismo para proteger do 

efetivamente político, mas também para fazer o escritor descansar de sua disciplina aurática em 

meio ao filisteísmo da boa sociedade. 

 Haveria o que censurar de alguém que busca o descanso? Não, por certo. O que Mann 

aponta, no entanto, é a mudança de ares entre dois espaços igualmente alienados, alienação essa que 

se vê reforçada por Tadzio. Diante do efebo polonês, Aschembach se perde numa contemplação 

                                                
8 As citações d‘A Morte em Veneza vêm da seguinte edição: MANN, Thomas. Tonio Kroeger e A morte em Veneza. 

Trad.: Maria Deling. São Paulo: Abril Cultural; 1971. 
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inativa em que parece encontrar o índice da forma pura e perfeita que buscava para a própria arte. 

Aschembach dá a Tadzio esse status de obra de arte, da maneira como a concebe: sacra, intocável, 

aurática. Tadzio é a arte pela arte dada à apreciação obcecada, antiutilitária e elevada do 

protagonista – e por isso em nenhum momento da obra Aschembach o profana com o 

estabelecimento de um contato (―Este passo [falar com Tadzio] que não dera podia ser para o bem; 

o fácil e o alegre poderia levar à sanável desilusão. A verdade era que o idoso não desejava a 

desilusão, porque a embriaguez lhe era cara‖ (p. 140)) – pelo contrário, quem o faz é ―Jachu‖, que 

entra, já ao final do conto, em luta corporal com Tadzio e irrita Aschembach. 

 Enquanto se deixa perder nesse deleite, um fantasma ronda Veneza, é sentido por 

Aschembach e é por ele solenemente ignorado. Trata-se de uma atmosfera sufocante, que faz 

esvaziar os hotéis e os seus empregados se portarem de maneira constrangedora e afirmarem que a 

desinfestação da cidade realizada pelas autoridades era por causa do siroco que apenas comprime, e 

não que traz a doença. Claro que a história incomoda e amedronta o protagonista, que chega até a 

cogitar avisar a família de Tadzio para protegê-lo. Entretanto isso ―levá-lo-ia de volta a si mesmo, 

dá-lo-ia de novo a si mesmo, mas quem está fora de si nada detesta mais que voltar de novo a si‖ (p. 

162). De repente, parece que o escritor abandonou-se a um prazer estético da própria degradação, e 

resolve assumir para si a mesma postura dos citadinos: ―‘Eu calarei! ‘ [...] Que lhe diziam a arte e a 

virtude comparadas às vantagens do caos? Calou e ficou.‖ (idem). A massa e o artista elevado 

igualmente alienados se encontram aqui no mesmo ponto – como convergiam, no ensaio de 

Benjamin, para a guerra. Estetizam a política e cortam a verdade conforme as conveniências, mais 

imediatas para aquela, mais transcendental para este.  

 

Mas o medo de prejuízos gerais, a consideração com a recente abertura da exposição de 

pintura nos jardins públicos, as enormes baixas que ameaçavam os hotéis, as lojas, toda a 

múltipla indústria turística, nos casos de pânico e difamação, mostrava-se mais forte na 

cidade que o amor à verdade e o respeito a acordos internacionais, possibilitando as 

autoridades sustentarem tenazmente sua política de ocultar e negar. [...] O povo sabia disso; 

e a corrupção dos superiores, junto com a reinante insegurança e a situação excepcional em 

que a morte colocava a cidade produziram certa indecorosidade das camadas inferiores, um 

encorajar de instintos obscuros e antissociais que se manifestavam por intemperança, 

descaramento e crescente criminalidade. (pp. 160-161). 

 

 A primeira vítima das (in) atitudes de Aschembach e dos venezianos é a verdade, em nome 

da distração dos jardins públicos e da elevação na forma pura e perfeita de Tadzio. Depois, o povo é 

a vítima, que enquanto morre encontra na morte uma nova forma de diversão na esgarçadura do 
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tecido social. Por último, a morte em Veneza do próprio Aschembach, abraçando a tragédia e 

escapando das questões públicas por amor à arte que concebera. 

 Hans Castorp
9
, por sua vez, tem uma existência muito mais parasitária que a de 

Aschembach. Medíocre, sem o menor tato do elemento impessoal que o rodeia, de sua geração e do 

seu mundo, não é capaz de agir nele ou de refletir sobre ele e sequer se dedica à criação artística. 

Burguês órfão que vive de renda, também hesita em se lançar ao mundo do trabalho quando acaba 

seus estudos de engenharia. Pelo contrário, sintomas convenientes de tuberculoses lhe dão a chance 

de passar um tempo com o primo Joachim num sanatório em Davos-Platz, nos Alpes, tempo esse 

que, graças à acomodação do nosso protagonista, passa de três semanas a sete anos, e iria mais 

longe não fosse a guerra. 

 Castorp é tão extraordinariamente alienado que reúne todas as formas de alienação: é um 

exilado do mundo dos negócios, da ação e da política por seu próprio desinteresse, e depois, no 

sanatório Berghof, também fisicamente. Ali, vai paulatinamente perdendo todo o contato com a 

planície. Tornou-se um ―paciente garantido, definitivo, que desde muito cessara de saber para onde 

mais poderia ir e se tornara completamente incapaz de sequer ventilar a ideia do regresso à 

planície...‖ (p. 945). Por outro lado, empreende no seu isolamento nas montanhas uma atividade de 

construção do espírito e de sua elevação, uma Bildung, que não alcança nada além de uma 

indiferença filosófica com o mundo exterior simbolizada na barbicha mal cuidada ostentada ao final 

da sua estadia. 

 O que lhe desperta a essa elevação, além do isolamento, é o fato de Castorp ter sido 

acossado por dois demônios sedutores da palavra. O primeiro foi Settembrini, humanista filho da 

iluminação racionalista, entusiasta do progresso, pedagogo das virtudes, representação do burguês 

revolucionário que se fia sobretudo na ciência e na positivação dos direitos para a construção de 

uma sociedade feliz. O outro é o ex-jesuíta Naphta, religioso sedicioso, que expõe o outro lado da 

razão, tudo aquilo que a burguesia ávida por segurança e pela possibilidade científica de medição e 

de evitação de todo mal e de toda frustração esconde sob o tapete de sua modernidade, como a 

exploração do homem pelo homem. Um procede como Platão ao expulsar os poetas da República: 

para fins pedagógicos, convém proteger Castorp de alguns mitos, protegê-lo contra as verdades 

antiprogressistas de Naphta, tocar só no que convém. O outro superestima a dimensão irracional do 

ser humano e toma partido do obscurantismo medieval como meio de contenção da arrogância (ele, 

que vive no luxo jesuíta...), e assim procura negar toda potência criativa do homem. Num e noutro 

há o que se censurar – e justamente na indecidibilidade entre uma e outra postura é que se refugia 

Castorp. Porém, o que não há o que censurar nesses velhinhos é a dimensão política de seus 

                                                
9 As citações d‘A Montanha Mágica provêm desta edição: MANN, Thomas. A montanha mágica. Trad.: Herbert Caro. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira; 2006. 
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pensamentos: suas abstrações tem fins mundanos, dirigem-se ao homem e ao meio social (dos quais 

se veem privados pela tuberculose e pela idade), principalmente no que diz respeito à Settembrini, 

que procura convencer o protagonista a voltar ao mundo da planície e dos negócios humanos. Mas 

para Castorp fica apenas o aspecto estético do pensamento, de tudo quanto se diz o que mais lhe 

toca é justamente a sedução da palavra, a beleza do encadeamento dos raciocínios. É isso, somente 

isso, que quer para si. 

 E para isso lhe vem a calhar o isolamento das montanhas. Mergulha na especulação elevada 

sobre o que é a vida e passa a estudar avidamente anatomia, biologia e psicologia. Mas tal 

especulação não é movida apenas pelo desejo de elevação espiritual: é também uma maneira de 

lidar com o tédio no sanatório, nos tempos em que ainda lá permanecia compulsoriamente graças 

aos vereditos de Radamanto. Dessa forma, sua alienação novamente reúne dois aspectos distintos: o 

quase teológico da contemplação, que confere a aura benjaminiana ao próprio ato de pensar, aliado 

aos fins da distração. A distração, aliás, é bem ilustrada pela própria reprodutibilidade técnica que 

perpassa o livro: o alumbramento com o cinema, para onde Castorp e Joachim levam Karen 

Karstedt; a encomenda de livros onde Castorp irá buscar as respostas para suas elevadas 

indagações; a compra pelo sanatório do toca-discos a que Castorp dedica horas de audição extasiada 

e solipsista. A personagem é antes de tudo curiosa, cultiva seu espírito a cada instante com ideias 

passageiras e fugazes, como pequenos e sucessivos choques aptos a produzir epifanias de resultados 

no máximo modestos. E isso era o que tinha em comum com os demais habitantes do Berghof, 

acometidos do Grande Tédio que refletia a Belle Époque do início do século passado. É por isso 

que os moradores ali também se dedicavam a distrações, como o diletantismo fotográfico (o que 

lembra a indiferenciação apontada por Benjamin entre público e artista na era da reprodutibilidade 

técnica, onde todo mundo tem o que falar e o que mostrar, desde que adstritos ao que possibilita as 

relações de propriedade), a filatelia, a experimentação de chocolates e outros modismos. 

 Uma das distrações a que se lançou Castorp no correr de sua Bildung foi a prestação de 

apoio espiritual aos moribundos. Não é à toa que sua maior atividade política tenha sido 

efetivamente a caridade: atividade que ao se voltar para os sintomas não chega às causas (embora 

não fosse de se esperar que ele descobrisse a cura para a tuberculose) e dá a agradável sensação de 

participação que, paradoxalmente, acentua a alienação da personagem. Essa atividade guarda 

estreita relação com o esteticismo da especulação castorpiana sobre a vida e a morte. Settembrini o 

alertara contra isso, mas Castorp acaba por estetizar a morte como um elemento que confere aura, 

dignidade e autoridade ao moribundo. Passa assim a apreciá-la sem que isso signifique algo como o 

ser-para-a-morte heideggariano, que confronta o ser com a suprema possibilidade de sua própria 

impossibilidade e o constrange a tomar a responsabilidade pela própria vida. 

 Como mostra Van Meter Ames,  
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O ato de teorizar está afastado da prática durante o lazer temporalmente indefinido da 

doença. Nenhum industrial ou trabalhador aparece. O mundo social, econômico e político é 

abandonado, exceto quando o sanatório suíço se enche de seus sintomas. [...] No 

pensamento e nas conversas do lugar não apenas a pesquisa psicanalítica e psicológica, mas 

toda a ciência, se obscurece numa especulação intoxicante para além da ciência. A 

classificação e a rotulação de espécimes botânicos por Hans Castorp se associa a ideias 

estranhas. A astronomia logo o leva ao mundo da lua, e, é claro, da patologia. Terapias e 

toxicologia, remédio e veneno, são jogados de um lado para outro até parecer não haver 

diferença entre bem e mal, vida e morte.
10

 

  

  Essa especulação anódina de Hans Castorp é fruto exatamente da irresponsabilidade 

estetizante de sua postura frente ao ato de pensar. Para ele, pensar é lidar apenas com abstrações, é 

um fim em si mesmo, é a sua arte pela arte. É justamente por isso que a personagem fica em uma 

posição ridícula quando percebe o inevitável duelo que colocará frente a frente Settembrini e 

Naphta, numa situação em que o embate ideológico não se resolverá senão pela eliminação física do 

oponente.  

 

- Com razão, com razão! Ele ofendeu o senhor com isso [diz Castorp a Settembrini, quando 

o duelo já havia sido convocado]. Mas não o insultou. Aí está a diferença, permita-me que o 

diga! Trata-se de coisas abstratas, espirituais. Com coisas espirituais pode-se ofender, mas 

não insultar uma pessoa. Esse é um axioma que todos os tribunais de honra aceitariam, 

posso lhe garantir. E pelo mesmo motivo não há tampouco um insulto naquela resposta do 

senhor, em que falou de ‗infâmia‘ e de ‗castigar devidamente‘, já que também esses termos 

estavam sendo empregados em sentido espiritual. Tudo se mantinha na esfera espiritual e 

nada tinha que ver com a esfera pessoal. O espiritual nunca pode ser pessoal; este é o 

complemento e a interpretação do axioma, e por isso... (p. 935) 

 

 Não nos interessa especificamente o grave fato de se resolver uma disputa ideológica pela 

eliminação do outro. Isso é reflexo da própria iminência da guerra, é a Grande Irritação que a 

                                                
10 ― Theorizing is cut off from practice in the timeless leisure of the sick. No industrialist or worker appears. The social, 

economic and political world is left out, except as the Swiss sanatorium is filled with its symptoms. […] In the thoughts 

and talk of the place, not only psychoanalysis and psychical research but all science shades into intoxicating speculation 

beyond science. Hans Castorp‘s ordering and labeling of botanical specimens is associated with weird ideas. Astronomy 

easily leads astray, and of course pathology. Therapeutics and toxicology, medicine and poison, are bandied back and 

forth until there seems to be no difference between good and evil, life and death.‖ (AMES, Van Meter. The humanism of 
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antecede e que também acomete Castorp. O que por ora é mais relevante é justamente a surpresa da 

personagem de que as coisas abstratas, espirituais, possam ter efeitos reais. Castorp não compreende 

que não se pode pensar sem responsabilidade, não se pode simplesmente abandonar ao pensamento 

como atividade lúdica e de mera elevação estética. As coisas acontecem no mundo. Thomas Mann 

antecede o ensaio de Benjamin ao mostrar os perigos da alienação sob o refúgio da aura artística e 

espiritual. Pois uma coisa é a aura antes da era da reprodutibilidade técnica, ligada intimamente ao 

ritual, que, por sua vez, era ligado a alguma função social. Outra, completamente diversa, é essa 

aura fabricada na forma da apreciação estética desvinculada do mundo da vida e dos negócios 

humanos, antissocial, que se rebela em nome da ascese disciplinada do espírito em busca da forma 

perfeita e livre de contingência no ócio (Castorp e Aschembach em Veneza) ou na produção 

obcecada (Aschembach antes da viagem). A esse luxo de abandono à irresponsabilidade, luxo que 

não cabe à massa (que se aliena por disposições que já lhe são alheias, como as relações de 

propriedade), não corresponde o direito de ser inocente. A pseudociência de Castorp o embriaga 

como fosse o seu Tadzio, e permite que a guerra vá se engendrando a revelia de sua percepção e, 

por conseguinte, da possibilidade de ação que tem todos os homens. Pega nosso protagonista, um 

dorminhoco alemão, como o chama o narrador, estupefato, vendo-se obrigado a voltar agora à vida. 

Ele que tanto a confundiu com a morte no seu alumbramento em meio às montanhas, tê-la-á de 

volta justamente quando ambas, vida e morte, se relacionam íntima e perigosamente. 

 

Se a vida, uma vez mais, acolhia o seu pecaminoso filho enfermiço, não podia fazê-lo por 

um preço barato, mas somente dessa forma grave e severa, impondo-lhe uma prova que para 

ele, o pecador, talvez não significasse a vida, mas justamente nesse caso extremo equivaleria 

a três salvas fúnebres. E assim Hans Castorp se pôs de joelhos, erguendo o rosto e as mãos 

ao céu, que estava sombrio, sulfurino, mas já não era o teto da gruta da montanha dos 

pecados. (p. 951). 
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A INFLUÊNCIA DA II GUERRA MUNDIAL NA ESCRITA E ADAPTAÇÃO 

PARA O CINEMA DE “TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO” DE AGATHA 

CHRISTIE 

 

CESTARO, Fernando Antonio Bassetti
11

 

Orientador: Fábio Augusto Steyer
12

 

 

―Dame‖ Agatha Christie
13

 foi uma prolífica autora de novelas policiais. Durante sua vida ela 

escreveu 84 (oitenta e quatro) obras, 12 (doze) peças teatrais e 06 (seis) contos sob o pseudônimo de 

Mary Westmacott, cada qual se destacando por suas minúcias narrativas e tramas envolventes. A 

partir de seus livros foram feitos 16 (dezesseis) filmes. Entre os mais famosos figuram: 

"Testemunha da Acusação‖ de 1957 e "Assassinato no Expresso do Oriente" de 1974. Neste estudo 

trabalhamos com ―Testemunha da Acusação‖, uma de suas peças teatrais, para procedermos a uma 

análise dialógica entre literatura, cinema e história. A especificidade do assunto nos leva a 

demonstrar a relação que acreditamos que a escritora bretã gerou em, alegoricamente, retratar 04 

(quatro) potências nacionais (Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e França) que lutaram na II 

Guerra Mundial através de 04 (quatro) personagens – respectivamente: Sir Wilfrid Robarts, Leonard 

Vole, Romaine e Srta. Emily French – em sua obra ―Testemunha da Acusação‖. Cremos também 

que, baseado na leitura da peça teatral, Billy Wilder
14

 transportou para a tela prateada sua 

materialização visual desta alegoria. 

Para desenvolvermos referida pesquisa embasamo-nos em linhas do tempo da história – II 

Guerra Mundial
15

 (1939-45) – e das criações da arte – 1954 e 1957. Além disso, tomamos como 

guia a relação do espírito e brio bretões na ilustração da vitória inglesa e dos aliados no confronto 

mundial que trabalhamos aqui nesta análise. 

                                                
11 Acadêmico do 4º ano no Curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. 
12 Professor Doutor do Curso de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual de Ponta Grossa e Coordenador do 

Projeto de Extensão ―Cinemas e Temas‖ do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. 
13 Agatha May Clarissa Miller (1890-1976), mais conhecida como Agatha Christie, romancista policial. Autora de 

grande sucesso mundial, vendeu mais de 2 (dois) bilhões de obras mundialmente, sendo publicada em 45 (quarenta e 

cinco) idiomas. 
14 Samuel Wilder (1906-2002), diretor cinematográfico consagrado, foi uma das personalidades mais destacadas da 

história do cinema. Indicado ao prêmio Oscar 21 (vinte e uma) vezes, conquistou 06 (seis) estatuetas, 02 (duas) delas 

como diretor (―Testemunha da Acusação‖ de 1957 e ―Se meu apartamento falasse‖ de 1960). 
15 Conflito militar global que durou de 1939 a 1945 e envolveu grande parte das nações do mundo que se organizaram 

em 02 (duas) alianças militares opostas: os Aliados (Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética e França) e o Eixo 

(Alemanha, Itália e Japão). Considerado o maior conflito da história mundial mobilizando mais de 100 (cem) milhões 
de forças militares, foi também o conflito mais letal da história da humanidade, com mais de 70 (setenta) milhões de 

mortos, entre civis e militares. 
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Quando nos propomos a estudar o reflexo da imagem mentalmente produzida através da 

leitura de uma obra literária e sua consequente materialização visual no cinema somos às vezes 

agradavelmente surpreendidos pela capacidade imagética que o diretor de cinema é capaz de 

proporcionar. Foi esse o caso do filme ―Testemunha da Acusação‖, adaptação cinematográfica de 

1957, com a direção de Billy Wilder (indicação Oscar de melhor diretor), e com as atuações de 

Tyrone Power
16

, Marlene Dietrich
17

, Charles Laughton
18

 (indicação Oscar de melhor ator), Elsa 

Lanchester
19

 (indicação Oscar de melhor atriz coadjuvante), que recebeu 06 (seis) indicações ao 

prêmio Oscar, entre elas a de melhor filme. Ao materializar nas telas personagens como Leonard 

Vole, Romaine (no filme, Christine) e o advogado Sir Wilfrid Robarts, o filme faz com que a trama 

percorra novos contornos significativos sobre o assassinato de uma rica viúva de meia idade, a Srta. 

Emily French. 

Nesse sentido, a obra cinematográfica soube aproveitar o roteiro que a peça engendrou e, 

assim, possibilitou a construção de uma teia envolvente que surpreende até os leitores mais atentos 

de Agatha Christie. A apresentação dos diálogos dos personagens e, principalmente, de suas 

atuações perante um dos mais importantes tribunais da Inglaterra, Old Bailey
20

, provocam 

expectativas diferentes a cada depoimento e um flashback detalhado dos acontecimentos. 

Com o intuito de realizar uma análise compartimentada desta alegoria teatro-

cinematográfica abordamos cada qual dos personagens e suas correspondentes nações como vistos 

primeiramente na peça teatral, e posteriormente no filme. Interessante é observar que a percepção 

de Agatha Christie foi contemporânea ao recente término da II Guerra Mundial (1954 e 1945, 

respectivamente) e a produção para o cinema também o foi (1954 x 1957). Tal situação torna-se 

fator preponderante para a relação ora proposta. 

Quando Christie optou pela nacionalidade de seus personagens pareceu deixar pujante a 

associação com o espírito que permearia cada um. Ao trazer Leonard Vole como ―[...] um rapaz 

simpático e amável, com cerca de 27 anos‖ (CHRISTIE, 1980, p. 20), a autora parece revelar uma 

                                                
16 Tyrone Edmund Power Jr. (1914-1958), ator norte-americano, foi um dos grandes atores da época de ouro do cinema 

norte-americano, com filmes como ―O amor é notícia‖ de 1937 e ―A marca do Zorro‖ de 1940. Interpretou Leonard 

Vole no filme ―Testemunha da Acusação‖ de 1957.  
17 Maria Magdalene Dietrich (1901-1992), atriz alemã consagrada pela crítica e público, atuou ao lado de grandes 
nomes de Hollywood, como Gary Cooper em ―Marrocos‖ de 1930 e Cary Grant em ―Vênus loira‖. Interpretou Christine 

Vole no filme ―Testemunha da Acusação‖ de 1957.   
18  Charles Laughton (1899-1962), ator e diretor britânico. Foi um dos primeiros atores a interpretar o personagem 

Hércule Poirot, de Agatha Christie, na peça ―Álibi‖ em 1928. Interpretou Sir Wilfred Robarts no filme que lhe rendeu a 

indicação ao Oscar de Melhor Ator ―Testemunha da Acusação‖ de 1957.  
19 Elsa Sullivan Lanchester (1902-1986), atriz britânica, casada com Charles Laughton, é bastante lembrada pela 

atuação no filme clássico de horror de 1935 ―A noiva de Frankenstein‖. Interpretou Miss Plimsoll no filme que lhe 

rendeu a indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante ―Testemunha da Acusação‖ de 1957. 
20 Apelido atribuído a um dos principais edifícios jurídicos ingleses, a Corte Criminal Central Inglesa. É provavelmente 

a Corte Criminal mais famosa mundialmente, e tem sido a principal Corte Criminal de Londres por séculos. Acomoda 

audiências criminais de toda Inglaterra e País de Gales. Historicamente mencionado pela primeira vez em 1585, está em 
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impressão vigente à época de que o ―homem médio norte-americano‖ tinha um jeito sagaz e ao 

mesmo tempo esguio de se portar, condição que será comprovada no deslinde da trama. É de se 

notar que o sobrenome ―Vole‖ escolhido para este personagem se traduz para o português como 

ratazana, fato suficiente para ilustrar a índole que tangia o comportamento de Leonard, pois como 

bem é sabido este animal não possui uma ―fama‖ favorável, sendo geralmente associado ao 

exercício de atividades soturnas. Consideramos que o diretor da adaptação cinematográfica de 1957, 

Billy Wilder, ciente deste intuito de Christie, escalou o ator Tyrone Power para o papel. Curioso é 

observar que em um primeiro momento Power recusou-se a interpretar o papel. Somente depois de 

uma oferta de mais de US$ 300.000 (trezentos mil) dólares e uma participação nos lucros do filme é 

que o Tyrone aceitou participar das filmagens, fato tido na época como uma atitude bastante 

gananciosa e sagaz, lembrando em muito Leonard Vole.  

Percebe-se, então, que coube a Leonard Vole/Tyrone Power a incumbência alegórica de 

representar os Estados Unidos na obra ―Testemunha da Acusação‖. Fazemos tal aferição posto na II 

Guerra Mundial o país em questão e seus soldados serem largamente considerados a personificação 

dos sentimentos de orgulho exacerbado, confiança extremada, revelando, inclusive, certo ar de 

prepotência diante as demais nações aliadas no combate ao Nazismo. 

De outra monta, a personagem de Romaine, criada por Agatha Christie, representou uma 

dualidade também palpável na época da criação teatral da autora bretã. A esposa de Leonard Vole 

era ―[...] uma estrangeira de forte personalidade e demonstra muita calma. Sua voz é estranhamente 

irônica‖ (CHRISTIE, 1980, p. 37) cuja nacionalidade fazia jus a referidas características, pois ela 

era alemã. Historicamente a autora possuía subsídios para retratar Romaine como uma pessoa fria 

levando-se em consideração os fatos ocorridos entre Inglaterra e Alemanha durante a II Guerra 

Mundial, mais significativamente no ano de 1940, com a Batalha da Bretanha
21

. Célebres palavras 

foram proferidas no dia 20 (vinte) de agosto de 1940, por Sir Winston Churchill, na época Primeiro 

Ministro inglês, em discurso na Câmara dos Comuns para retratar a sensação do povo bretão em 

relação à resistência de seus compatriotas: ―Nunca, no campo dos conflitos humanos, tantos 

deveram tanto a tão poucos‖. 

Romaine, com sua dualidade na peça, viria representar o espírito alemão durante e pós-

guerra. O primeiro momento retratado pela indiferença em relação ao destino de seu marido 

Leonard Vole, acusado de assassinato. É mister notar que era essa a visão propagada pela Alemanha 

                                                                                                                                                            
atividade até os dias atuais. Localiza-se na estrada de Old Bailey, daí seu apelido, entre Holborn Circus e a Catedral de 

St. Paul. 
21 Confronto aéreo travado entre a Royal Air Force (Inglaterra) e a Luftwaffe (Alemanha) que durou de 10 de julho a 17 

de setembro de 1940, com a maciça derrota das forças nazistas e o consequente adiamento dos ataques do eixo à 

soberania bretã.  
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durante anos de guerra. E posteriormente o espírito remido de uma mulher/nação traída/vencida e 

em busca de retaliação. 

Billy Wilder soube extrair o máximo dessa condição propiciada por Agatha Christie e 

escalou para o papel de Romaine (no filme, Christine) a famosa atriz Marlene Dietrich. 

Indispensável lembrarmos que Dietrich era uma atriz nascida na Alemanha e radicada nos Estados 

Unidos apenas a partir da década de 30, tendo vivido as sensações e horrores da I Guerra Mundial 

(1914-18) ―in loco‖. Acreditamos que Dietrich dá vida a personagem de Christine exatamente por 

este fato da arte tornar-se capaz de imitar a vida. 

Neste momento, então, estaríamos diante de 2 (duas) grandes nações no palco da II Guerra 

Mundial. Mas tal fato ainda não seria considerado completo por ―Dame‖ Christie. Havia a 

necessidade do seu toque de mistério na trama, e para tanto, vislumbramos que a autora deu 

continuidade à sua alegoria com o assassinato da Srta. Emily French. Aqui não contamos com 

ilustre atuação de uma renomada atriz, porém trabalhamos com uma característica similar 

previamente mencionada em nossa análise, a escolha do sobrenome da personagem – Vole para o 

norte-americano sagaz; e agora French para a vítima da obra. Merecido é o louvor à genialidade de 

Agatha Christie para o que vemos como a sutil inserção no seu elemento mais clássico – o mistério 

de difícil solução – de referência histórica à II Guerra Mundial. Novamente pedimos auxílio à 

língua inglesa ao tomarmos referencialmente ―French‖ como identificadora da nacionalidade 

francesa.  

Essa condição revela muito da 3ª (terceira) nação – França – representada alegoricamente na 

obra teatral e no cinema. Para essas 2 (duas) formas de arte a Srta. Emily French era representada 

por uma mulher de uma certa idade, indefesa – palavra-chave para a análise em questão – ―[...] era 

uma senhora solteirona, que vivia isolada [...]‖ (CHRISTIE, 1980, p. 24). Palavras que ilustram a 

situação da ―não soberana‖ nação francesa durante a II Guerra Mundial. Tendo sido invadida por 

forças alemãs em 10 de maio de 1940, a França ficou sob domínio do Eixo do dia 22 (vinte e dois) 

de junho de 1940 (data do armistício selado pelo Marechal Pétain) ao dia 25 (vinte e cinco) de 

agosto de 1944 de quando data a ―Liberação de Paris‖ 
22

. Seja na obra teatral de Agatha Christie, 

seja na versão cinematográfica de Billy Wilder, propomos que a representação da Srta. French como 

uma pessoa indefesa e ingênua pode refletir, de forma alegórica, a realidade traçada pelas ações das 

forças armadas francesas e seus comandantes. Uma reação em cadeia que culminou com a completa 

derrota da França, haja vista o destino de Srta. French ter sido seu assassinato.   

                                                
22 Manobra militar que significou a derrocada da última guarnição alemã presente na cidade francesa. Esta ação marcou 

o encerramento triunfal da Operação Overlord – nome pelo qual ficou conhecido o avanço para a liberação da França e 

a vitória total dos aliados. Dentre as batalhas que integraram esta Operação estão a ―Batalha da França‖ (10/06/1940 – 

25/08/1944) e o ―Dia D – Desembarque na Normandia‖ em 06 (seis) de junho de 1944. 
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A derradeira alegoria nas páginas de Christie e na cinematografia de Wilder diz respeito a 

Sir Wilfrid Robarts, advogado bretão que conduzira com maestria a defesa de Leonard Vole. No 

teatro de Agatha Christie este personagem é representado por um homem perspicaz e inteligente, 

características que a acreditamos a autora buscava em seus protagonistas. 

Contudo, como já havíamos afirmado no início de nosso texto, coube à tela do cinema uma 

nobre criação imagética deste personagem de Christie. Para tanto, o diretor Billy Wilder escalou 

para o papel de Sir Wilfrid Robarts o ator bretão Charles Laughton. A escolha parece ter sido 

acertada por 02 (dois) aspectos principalmente. O primeiro poderíamos atribuir à familiaridade de 

Laughton com a escrita de Christie, haja vista ter sido o ator intérprete do famoso detetive Hércule 

Poirot
23

, na encenação para o teatro da obra ―Álibi‖ em 1928. O segundo voltado a uma relação 

baseada inicialmente entre a aparência física do ator e a possível intenção de Wilder homenagear 

uma das grandes figuras históricas da II Guerra Mundial, o Primeiro Ministro britânico Sir Winston 

Churchill
24

 (Ver imagem em Anexo I). A alegoria deste protagonista de ―Testemunha da Acusação‖ 

não ficou restrita ao diálogo personagem (Sir Wilfrid Robarts) e nação (Inglaterra), mas tomou 

proporções de humanização pátria com a imagem de Sir Winston Churchill representada por Sir 

Robarts/Charles Laughton. É pacífico dizer que não foi apenas superficialmente que a figura física 

de Laughton ligou-se ao personagem Churchill, pois nos primeiros instantes do filme, percebemos 

em sua atuação um homem (Sir Wilfrid Robarts) que mesmo adoentado não abandona a bebida, o 

charuto e o jeito prevaricador, características indissociáveis no Primeiro Ministro Churchill, como a 

história mostra em imagens. (Ver imagem em Anexo II). 

Não satisfeito com esse diálogo Churchill x Robarts, o diretor de cinema Billy Wilder, 

auxiliado pelo roteirista Harry Kurnitz
25

, fez uma adaptação na obra de Agatha Christie com o que 

cremos ser o intuito de homenagear a autora bretã, posto que, no filme Sir Wilfrid Robarts está sob 

os cuidados de Miss Plimsoll, interpretada por Elsa Lanchester, uma enfermeira com certo 

conhecimento sobre medicamentos danosos à vida. Esse referencial nos lembra o tempo em que 

―Dame‖ Agatha Christie serviu também como enfermeira, na I Guerra Mundial, nas frentes de 

combate britânicas. 

Em assim sendo, ao buscarmos estabelecer um diálogo literário, cinematográfico e histórico 

através da análise da obra de Agatha Christie ―Testemunha da Acusação‖ (1954), sua adaptação 

                                                
23 Famoso personagem ficcional criado por Agatha Christie, esse detetive de nacionalidade belga apareceu pela primeira 

vez na obra ―O Misterioso Caso de Styles‖ de 1920. Um de seus casos memoráveis foi ―Assassinato no Expresso do 

Oriente‖ de 1934. 
24 Winston Leonard Spencer-Churchill (1874-1965) foi uma das principais figuras da história contemporânea mundial. 
Primeiro Ministro do Reino Unido durante a II Guerra Mundial (1939-45), Churchill foi um dos responsáveis pela 

vitória aliada neste conflito armado. Com vitórias como a ―Batalha da Bretanha‖ em 1940, foi imortalizado pelo povo 

inglês como um dos grandes homens da história bretã.  
25

 Harry Kurnitz (1908-1968), roteirista norte-americano, responsável por mais de 45 (quarenta e cinco) roteiros, dentre 

eles ―Testemunha da Acusação‖ de 1957 e ―Como Roubar Um Milhão‖ de 1966. 
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cinematográfica de Billy Wilder (1957) e fatos e personagens históricos englobados no período da II 

Guerra Mundial (1939-45) esperamos ter podido trazer à tona a relevância dos estudos comparados 

entre literatura, cinema e história. Nosso trabalho se pautou pela tentativa de construir elos entre os 

diversos conhecimentos ativados pela leitura das obras literárias mundiais, mais especificamente da 

literatura de Agatha Christie, autora que consideramos primordial na difusão e perpetuação do 

gênero suspense. Ao analisarmos esta obra desta ―Dame‖ bretã, aliada ao emprego da tecnologia do 

cinema, pudemos resgatar possíveis lições históricas que, acreditamos, passariam despercebidas se 

fosse feita uma leitura descompromissada desta peça teatral. 
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ANÁLISE DOS EFEITOS DAS ELIPSES E ANÁFORAS EM ALGUMAS 

COMPOSIÇÕES DE RENATO RUSSO 

FRANCO, Crislaine Lourenço 

 

Introdução 

É fato que a compreensão de um texto se dá através de uma série de mecanismos que estão 

além da simples apreensão de características internas, como por exemplo, análises gramaticais. É 

preciso, pois, levar em conta que a construção de sentido se dá por uma série de estratégias usadas 

pelo leitor a fim de perceber o que existe ―além‖ do material escrito e também por parte do escritor 

que vai construir isso através da linguagem. 

Este fato é claramente visto no gênero ―letra de música‖ que mobiliza uma série de 

conhecimentos por parte do ouvinte/leitor para que a assimilação de seu conteúdo aconteça. Por isso 

essa análise tem como ponto de partida sete músicas do grupo de rock brasileiro dos anos oitenta 

Legião Urbana
1
. Percebe-se nessas composições que o sentido e a progressão textual dessas letras é 

feito através do uso de elementos coesivos como o uso de elipses (principalmente sujeitos elípticos) 

e anáforas. Mas olhando-se atentamente para essas letras vemos que as que possuem como tema 

principal um engajamento social manifestam maior uso de elipses do que as que tem como tema 

amor ou situações pessoais. 

Um questionamento vem então à tona: por que as elipses são mais recorrentes nas letras 

engajadas do que nas outras? Postulamos, pois que o contexto social influi diretamente na escolha 

que Renato Russo, compositor das canções e vocalista da banda, fez em omitir principalmente o 

sujeito das ações das músicas que falam dos problemas sociais. Não era necessária a presença de 

elementos que marcassem os agentes, eles já eram conhecidos na sociedade da época e se eles 

fossem nomeados o efeito não seria bom, pois haveria certa redundância que impediria a progressão 

textual. 

Legião Urbana foi tida como uma das principais bandas de rock dos anos 80 que colocou 

vários sucessos em primeiro lugar nas rádios e superou a expectativa de venda dos seus discos, 

conquistando assim, ampla circulação popular. Renato Russo, o vocalista, tornou-se um ícone, que 

foi imortalizado pelas letras que mesclavam poesia, ousadia e originalidade. Muitas músicas de 

Renato refletem o momento conturbado que o país estava vivendo na década de 80. O contexto 

histórico que embalava o Brasil foi profundamente cantado nas letras do chamado rock brasileiro. O 

processo de democratização pós-ditadura militar estava se instalando no Brasil, mas os problemas 

econômicos e sociais eram evidentes. A juventude mostrava a sua força em meio à insatisfação 
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social e é nesse contexto que bandas como a Legião Urbana passaram a falar de inseguranças 

emocionais e principalmente de problemas sociais e políticos. 

Tendo como base esse fator histórico esta análise terá como prioridade a explicação dos 

efeitos dentro do texto dos elementos coesivos elipse e anáfora e as influências do contexto social. 

Para chegarmos às análises passaremos primeiramente por uma breve síntese das teorias da 

linguística textual que contribuem com a constituição desse trabalho. 

 

Base Teórica: 

A base teórica sobre a qual este trabalho está sedimentado está nas noções implicadas na 

análise: o que é sentido, coesão por elipse, progressão textual e influências do contexto. A 

exposição dessas teorias tem o objetivo de consolidar a análise que será feita a seguir. 

Para a análise de qualquer material escrito e a fim de comprovar a hipótese proposta, é 

necessário, em primeiro lugar, expor a noção de texto sobre o qual o trabalho está baseado. De 

acordo com Ingedore Koch e Vanda Elias
2 

o texto é ―o lugar de interação de sujeitos sociais, os 

quais, dialogicamente, nele se constituem e são constituídos, e que por meio de ações linguísticas e 

sociocognitivas, constroem objetos do discurso e propostas de sentido, ao operarem escolhas 

significativas entre as múltiplas formas de organização textual e as diversas possibilidades de 

seleção lexical que a língua lhes põe a disposição.‖ Decorre pois dessa definição o fato de que a 

leitura do texto vai além do conhecimento linguístico do interlocutor; é necessário que o leitor 

mobilize além dos elementos linguísticos, os de ordem cognitivo-discursiva que permitem que o 

leitor seja capaz de levantar hipóteses, preencher lacunas, ou seja, construir o sentido do texto. 

O sentido é construído, segundo Koch 2004, através de uma interação que acontece entre 

sujeitos-texto no processo de interlocução. Portanto não existe um sentido ―a priori‖, mas algo que é 

construído através das condições de produção. Para que um texto tenha sentido então, de acordo 

com Irandé Antunes
3
, ―as palavras precisam estar interligadas; os períodos, os parágrafos devem 

estar encadeados. A compreensão que se consegue ter do que o outro diz resulta dessa relação 

múltipla que se estabelece em cada segmento, em todos os seus níveis.‖. 

Qualquer texto para ser compreendida precisa, dessa forma, estabelecer relações internas 

que possibilitem sua coesão. É ―essa propriedade pela qual se cria e se sinaliza toda espécie de 

ligação, do laço, que dá ao texto unidade de sentido ou unidade temática.‖ (Antunes, 2005). As 

elipses (que serão elementos analisados nas letras de música) são elementos coesivos de retomada 

que possibilitam a articulação do texto. Tendo como base as teorias de Antunes pode-se perceber 
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que ela atribui à elipse relevância como função coesiva. Para ela a importância 

desse elemento é assinalar que alguma coisa foi retirada do texto, mas essa falta deixa 

suas marcas, como os tempos verbais, que possibilitam a identificação do que foi 

removido. A concisão e a leveza de estilo são, nesse sentido, efeitos do uso desse tipo de 

retomada. A anáfora é também um elemento coesivo interessante, pois possibilita a 

substituição gramatical que se dá através de pronomes. 

 Estes e outros elementos coesivos são responsáveis pela progressão textual. De 

acordo com Koch (2004, p. 81), esta ―pode realizar-se por meio de atividades 

formulativas em que o locutor opta por introduzir no texto recorrências de variados 

tipos, entre os quais se pode destacar: reiteração de itens lexicais, paralelismos, 

paráfrases, recorrência de elementos fonológicos, de tempos verbais, etc.‖ Ainda 

segundo Koch 2004 a reiteração tem como principal efeito acrescer um sentido que o 

enunciado não teria se fosse usado uma vez, ou seja, cada vez que um termo é reiterado 

no texto vai trazer novo sentido a este. 

Contexto é um outro fator que influi na produção/compreensão de um texto. Este 

elemento pode ser visto como ―um conjunto de suposições, baseadas nos saberes dos 

interlocutores, mobilizadas para a interpretação de um texto‖. (Koch e Elis, 2009). Sob 

essa perspectiva atentamos para o fato de que, ainda segundo Koch, quando se analisa 

um texto devem-se considerar fatores externos à língua porque o que nela é dito muitas 

vezes não é o suficiente. 

Orlandi 1984 afirma que para pensar um texto em seu funcionamento é 

necessário pensá-lo em relação ás suas condições de produção, ligando-o a sua 

exterioridade. Para ele, o sentido de um enunciado depende das condições sócio-

históricas envolvidas no processo de produção. Dessa forma podemos também tomar 

como base a definição de Van Dijk 1997 (in Koch e Elis 2009) que diz que o contexto é 

―o conjunto de todas as propriedades da situação social que são sistematicamente 

relevantes para a produção, compreensão ou funcionamento do discurso e de suas 

estruturas.‖.  

Tendo, pois, como norteadores essas teorias passaremos à sua aplicação, 

demonstrando como elas são aplicáveis na análise pretendida. 

 

Análise: 
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Pode-se dividir o corpus de análise em dois eixos: as letras de música com temas 

engajados e os não engajados. Dessa forma ―O reggae‖, ―― Tempo perdido‖ e ― 1965 – 

duas tribos‖ se encaixam no primeiro grupo e ― Dezesseis‖, ―Ainda é cedo‖, ―Clarice‖ e 

― Andrea Doria‖ pertencem ao segundo. 

Tomando como ponto de partida a música ―O reggae‖ lançado no álbum de 1985 

(primeiro álbum da banda), percebemos que a temática principal gira em torno de um 

problema social: alguém que cresceu pressionado pelas regras sociais e por isso, devido 

a certo inconformismo passou a ser explorado pela sociedade que deveria ampará-lo e 

como consequência disso passou então a roubar. Em termos linguísticos a progressão 

textual acontece sustentada principalmente pelas elipses de sujeito:  

  ―Ø Fazia tudo que eles quisessem  

  Ø Acreditava em tudo que eles me dissessem.‖ 

Além de promover a fluência do texto, as elipses aqui têm uma função especial, 

que é ocultar o sujeito que não precisa ser identificado já que o contexto social nos 

apresenta esse elemento: 

 ―Ø Beberam o meu sangue e não me deixam viver  

  Ø Tem o meu destino pronto e não me deixam escolher 

  Ø Vem falar de liberdade pra depois me prender 

  Ø Pedem identidade pra depois me bater. 

  Ø Tiram todas minhas armas 

 Como posso de me defender?‖ 

Nessa estrofe é possível identificar um sujeito (eles, elas, vocês), mas é o 

contexto social que vai nos dar a resposta correta. Nesse período pós-ditadura militar, a 

nova geração que aprendeu a viver sem ideologia, sem expectativas de tomada de poder, 

agora com a livre expressão passa a falar do mundo do seu tempo e não mais da 

situação repressiva da ditadura. Nesse momento então, a sociedade pressionava dizendo 

às pessoas: ―Cresça e apareça.‖
4
, mas em contrapartida não dava nenhum subsídio para 

isso. Essa estrofe evidencia esse fato e tem, portanto, como agente dessa ação a 

sociedade de forma geral. É claro que a coesão do texto não seria perdida se em cada 

verso não houvesse a elipse, mas a questão do efeito seria prejudicada. 
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Em oposição à grande quantidade de elipses presentes nessa canção temos 

―Ainda é cedo‖ lançada nesse mesmo primeiro álbum e que possui como tema principal 

um relacionamento amoroso. Aqui as elipses são raras, o que temos em toda a canção é 

o elemento de retomada que faz alusão ao sujeito do primeiro verso:  

 ―Uma menina me ensinou.‖ 

As anáforas são até excessivas no decorrer da música, mas são necessárias, pois 

sem elas o texto perderia o sentido e a cadeia referencial. Esse tipo de elemento coesivo 

dá ao interlocutor a capacidade de identificação dos laços textuais. É o que tem nessa 

canção onde a palavra menina é retomada pelo pronome ela em todo o decorrer do 

texto: 

 ―Uma menina me ensinou 

 quase tudo que eu sei 

 Era quase escravidão 

 Mas ela me tratava como um rei 

 Ela fazia muitos planos (...)‖ 

 

 ―Sei que ela terminou 

 O que eu não comecei 

 E o que ela descobriu 

 Eu aprendi também, eu sei.‖ 

A mesma situação de substituição gramatical por pronome acontece na música 

―Clarisse‖ lançada no álbum ― Uma outra estação‖ de 1997, onde a temática trata dos 

problemas pessoais de uma garota de 14 anos atormentada pelas drogas. Críticos de 

música consideram essa letra autobiográfica, levando em conta o envolvimento de 

Renato Russo com entorpecentes. A palavra Clarisse é retomada por anáfora 

representada pelo pronome ela e a repetição simples do nome, bem como com poucas 

elipses. 

 ―E Clarisse está trancada no banheiro 

 E Ø faz marcas no seu corpo com o seu pequeno canivete (...) 

 Quando ela se corta ela se esquece...‖ 



  

86 

 

 

 ―Clarisse sabe que a loucura está presente 

 E Ø sente a essência estranha do que é a morte 

 Mas esse vazio ela conhece muito bem.‖ 

Vemos claramente com a análise do texto a importância desses elementos 

coesivos sem os quais o sentido do texto ficaria comprometido. Os elementos retomados 

estão, portanto, dentro do texto, mas não é isso que acontece na música ―1965 – duas 

tribos‖, lançada no álbum ―As quatro estações‖ de 1989. 

Esta canção faz referência clara ao segundo ano de ditadura militar, 

evidenciando isso já pelo título 1965 – duas tribos (civis e militares). Este foi o ano em 

que a pressão ditatorial se fez mais forte e esta canção expõe como se deu o golpe, a 

censura e a tortura, críticas ao método de persuasão dos militares, atrocidades da 

ditadura entre outros elementos. Mas o que interessa para essa análise está nos seguintes 

versos que servem como exemplo: 

 ―Ø Cortaram meus braços 

 Ø Cortaram minhas mãos 

  Ø Cortaram minhas pernas 

 Num dia de verão.‖ 

Somente o texto não nos permite identificar quem é o sujeito das ações (que 

estão elípticos). O contexto social da ditadura militar precisa se fazer presente. 

Sabendo-se, pois, que é a ditadura que está em foco, não é necessário que os agentes 

dessas ações sejam expressos. Eles já são conhecidos. Nesses versos temos dois 

sentidos: o da censura que pode ser entendido como sendo efeito do fato de que 

cortaram partes do corpo, corta-se assim a liberdade, ou ainda a tortura militar 

propriamente dita onde o verbo cortar precisa ser entendido literalmente. 

A música ―Tempo perdido‖ (Álbum Dois, 1986) pode ser analisada levando-se 

em conta que existem muitas elipses de sujeito, mas facilmente identificados pelo 

próprio texto, evidenciadas pelo aspecto dos verbos. É, portanto, uma canção que oculta 

o sujeito ―eu‖. Mas não é tão simples assim, se atentarmos para o contexto social, 

veremos que este não é um simples ―eu‖, mas uma representação de toda uma 

juventude. Esse sentido coletivo é percebido porque a temática de engajamento social 
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nos permite. Em uma sociedade em processo de redemocratização, é a juventude que 

percebe que, todos os dias não se tem mais o tempo que passou. Ela aparece então 

claramente no último verso dessa primeira estrofe pela elipse do sujeito (nós = a 

juventude) onde ocorre a passagem do ―eu‖ para o ―nós‖. 

 ―Todos os dias quando Ø acordo 

 Ø Não tenho mais o tempo que passou 

 Mas Ø tenho muito tempo 

 Ø Temos todo o tempo do mundo.‖ 

Isso é reforçado com o fato de que ao contrário do que o título nos mostra, esta 

década de 80 não estava perdida já que ―Temos nosso próprio tempo‖ e ―somos tão 

jovens‖. Mais uma vez a elipse sendo completada pelo contexto social.  

Contrastando com essa posição vemos em ―Dezesseis‖ (Álbum A tempestade, 

1996) que quase não aparecem elipses, mas apenas anáforas e outras substituições. A 

temática dessa música trata de história de um rapaz de 16 anos que morreu em um 

acidente de carro, causado por ―um coração partido.‖. A função dos elementos coesivos 

aqui é apenas a de manter a progressão textual a fim de se contar a história. Por isso 

temos ―João Roberto‖ sendo substituído por ―Johnny‖ e retomado pela anáfora ―ele‖ em 

toda a canção: 

 ―João Roberto era o maioral 

 O nosso Johnny era um cara legal 

 Ele tinha um opala metálico azul (...)‖ 

A música ―Andrea Doria‖, faixa do álbum Dois, 1986, fala, nas palavras do 

próprio Renato Russo ―de um jovem que quer mudar o mundo, porque está tudo 

horrível. Coloca bem a questão da juventude, ter sonhos, fazer planos e esbarrar nesse 

mundo de hipocrisia, de mentira, do capitalismo, do consumismo.‖
6
 

Por não ter um tema de engajamento social evidente, o contexto não é relevante 

para a identificação dos sujeitos elípticos. 

 ―Ø Teríamos um mundo inteiro e até um pouco mais 

 Ø Faríamos floresta do deserto‖. 
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Uma repetição muito interessante da palavra ―alguém‖ na estrofe a seguir 

contribui para marcar a continuidade do tema, bem como marcar uma ênfase no tipo de 

pessoa pretendida para o ―ato de conversar‖. 

 ―Ø Quero ter alguém com quem conversar 

 Alguém que depois 

 Não use o que eu disse 

 Contra mim.‖ 

Conclusão: 

A música assim como todas as outras manifestações culturais representa a 

realidade, portanto a linguagem da canção é o meio de representação usado como forma 

de expressão tanto de anseios pessoais como os de toda uma sociedade. O leitor / 

ouvinte tem o papel da interpretação, levando em conta, os aspectos extralinguísticos 

com o objetivo de construir o sentido, considerando assim que existe uma complexidade 

na sua produção: o contexto sócio-histórico. 

É relevante expor que a presente análise não pretendeu fazer generalizações: não 

são todas as músicas do grupo Legião Urbana, que, tem como temática um engajamento 

social, apresentam elipses mais recorrentemente do que nas românticas. É interessante 

expor também que não são apenas essas canções que apresentam os elementos 

analisados. 

Convém aqui reiterar a função coesiva dos elementos elipse e anáfora, já que 

esse foi o pilar das análises. Sabe-se que a elipse é tratada pela gramática tradicional 

como figura de linguagem, ou seja, elemento que colabora para um mero recurso de 

construção de efeito de sentido. O que este trabalho quer ajudar a expor é a função de 

articulação de elementos no texto, função, portanto, coesiva das elipses. A anáfora 

também está na mesma situação. Ela não funciona apenas como mera substituição 

pronominal, mas sim também como elemento que assegura a cadeia referencial do 

texto; mais uma vez, função coesiva. O ―teor coesivo‖ desses elementos neste trabalho é 

ainda complementado pela questão da identificação do contexto, elemento norteador das 

escolhas textuais do compositor em suas produções. 

Para finalizar, a partir da presente análise percebemos que a linguagem, seja em 

qualquer gênero textual, não pode ser analisada somente em si mesma. A visão de um 

texto precisa ser ampla, pois é só através de uma abertura maior da nossa capacidade de 
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apreender sentidos é que vamos conseguir extrair o máximo que uma expressão escrita 

tem a nos oferecer. Dessa forma seremos capazes de perceber não só as ações que 

ocorrem com um determinado sujeito no texto, mas sim os aspectos de toda uma 

geração. 
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PRÁTICA DO RESUMO NO SEGUNDO GRAU: AINDA UM 

DESAFIO? 

 

GONÇALVES, Luiza Costa 

 

Para melhor organizar as ideias a serem propostas, será mostrado logo de início o texto 

que foi responsável por todo o trabalho apresentado: 
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Introdução: 

 

O trabalho a ser apresentado é fruto de uma experiência feita com alunos do 

segundo ano do segundo grau de uma escola pública de Curitiba e tem como objetivo 

fazer uma análise do processo de construção de texto no que diz respeito ao gênero 

resumo. Assim, o trabalho tentará responder à seguinte hipótese: ―Ao fazer um resumo, 

52.17% dos alunos do segundo ano ―C‖ deram mais atenção ao argumento histórico do 

texto do que na tese do autor‖. 

A execução deste trabalho contou com a ajuda da professora de Português da 

sala no sentido de que esta aceitou a proposta de pedir aos alunos que fizessem um 

resumo do texto já apresentado no início deste trabalho. Trata-se de uma coluna escrita 

por Max Gehringer em janeiro de 2002, apresentada na 43ª edição da revista Você S.A e 

intitulada O que é decisão.  

A princípio, o tempo cedido para a produção seria o de duas aulas, porém, a fim 

de garantir o sucesso da proposta, foi permitido que o resumo fosse terminado em casa. 

É importante ressaltar que o texto está estruturalmente dividido em três partes: a 

primeira parte, contida no primeiro parágrafo é o argumento etimológico o qual fala que 

a palavra decisão vem do verbo latino caedere (cortar), a segunda parte trata do 

argumento histórico e vai do segundo parágrafo até o terceiro e conta com uma narrativa 

sobre a história do rei Salomão para mostrar a ideia de que o processo decisório é 

importante desde aquela época e a terceira e última parte, que ocupa o quarto e quinto 

parágrafo, trata do argumento atual e tese do autor que é a de que hoje em dia, no 

mundo corporativo, a produtividade é mais importante do que o humano. 

Para chegar à conclusão de que os alunos deram mais atenção à parte que trata 

do argumento histórico, foi preenchida uma tabela a partir de um total de 23 alunos: 

Resumos que deram mais atenção ao argumento histórico 52.17% 

Resumos que deram mais atenção ao argumento etimológico 0% 

Resumos que deram mais atenção à tese do autor 8.69% 

Resumos que balancearam os três argumentos 8.69% 

Resumos que saíram muito da proposta* 30.43% 

*Estes são resumos que fizeram cópia 100% integral do texto original, colocaram 

conteúdo muito diferente do presente no texto original dentre outras coisas. 
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Note que a tabela acima usou o critério de ―quem deu mais atenção a tal 

argumento‖ e isso significa que eles deram pouca ou nenhuma atenção aos outros 

argumentos. 

A partir daí, dois protótipos de texto foram escolhidos: o primeiro representa a 

hipótese deste trabalho que seria mostrar que, ao fazer o resumo, a maioria dos alunos 

se prenderam mais ao argumento histórico da coluna e o segundo representa um resumo 

que tratou dos três argumentos presentes nesta e representa um protótipo do resumo 

esperado. Porém, todos os textos da sala se encontram em anexo para eventuais 

consultas. 

Por fim, antes de começar a análise dos protótipos escolhidos, será realizada 

uma breve revisão teórica a fim de mostrar as bases tiradas para a realização do 

trabalho. 

 

Revisão Teórica: 

 

O texto é uma coluna e se trata de um texto argumentativo. Porém, uma narrativa 

foi inserida como parte dos argumentos oferecidos para chegar à conclusão. Assim, 

podemos dizer que o texto é predominantemente argumentativo, mas é tipologicamente 

heterogêneo visto que a "base argumentativa" é uma narração. O texto é misto e utiliza 

o que Koch (2006) chama de "intertextualidade explícita", que é a citação da fonte do 

intertexto de forma a ajudar com que o leitor recupere a história narrada. 

Ela também fala sobre a competência metagenérica, a qual orienta a nossa 

compreensão sobre gêneros textuais efetivamente produzidos e ajuda na produção de 

sentido do texto. Tudo isso faz com que sejamos capazes de reconhecer e produzir 

diversos gêneros textuais em diversas situações da vida. Porém, ela deixa claro que 

afirmar que os gêneros são produzidos de determinada forma não quer dizer que eles 

não sofram variações ou que a forma seja mais importante do que a função do gênero 

textual. Além da forma, ele carrega conteúdo e estilo. 

Brandão (2001) fala que um discurso argumentativo visa intervir diretamente 

sobre as opiniões de forma a fazer que a conclusão fique crível. Para isso, o texto usa de 
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premissas que seriam os argumentos, os dados e as razões. Assim, não seria possível 

haver conclusão senão em relação às premissas e vice-versa.  

Ainda com base na autora, a coluna proposta segue o raciocínio indutivo, ou 

seja, vai do particular para o geral e segue uma ordem progressiva que seria dos dados 

em direção à conclusão: Max usa como base de sua argumentação todo um argumento 

histórico e etimológico para depois chegar à sua tese e tentar convencer o leitor de que o 

raciocínio seguido foi crível. 

Quanto à estrutura sequencial narrativa, apesar desta não ser predominante no 

texto, não há como ignorá-la visto que ela não só faz parte da construção da estrutura 

argumentativa deste, como também é a geradora da hipótese formulada no trabalho e 

será nosso grande objeto de análise. 

Para Brandão (2001), esta sequência é definida como uma sequência de 

proposições interligadas que progridem para um fim, sem necessariamente uma 

temporalidade linear, mas que deve proporcionar que o leitor recupere a cronologia dos 

fatos. Por fim, para haver narrativa, é preciso haver uma tensão que faz com que ela 

caminhe para uma situação final. Segue abaixo uma possível sequência narrativa 

proposta pela autora: 

 

 

Colocando em prática os dados desta sequência, podemos dizer que a narrativa presente 

no texto tem uma situação inicial de que Salomão teria que solucionar o caso de duas 

mães que diziam ser a mãe de um mesmo filho. Isso gerou uma complicação por na 

época ainda não haver decisões totalmente confiáveis como um teste de DNA e fez com 

que a verdadeira mãe não ficasse muito evidenciada. Assim, Salomão recorreu a uma 

ação que foi mandar cortar a criança ao meio para cada uma ficar com a metade desta. 

Uma mãe ficou desesperada e a outra ficou indiferente e foi a partir do desespero da 

mãe verdadeira que Salomão resolveu a tensão e deu o filho para esta. Isso gerou a 

situação final, que por sua vez, contou com uma avaliação final que é a ideia de que o 

rei demonstrou conhecimento da natureza humana. 
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Outra fonte teórica bastante significativa para o trabalho é o livro Resumo da 

Anna Machado, Eliane Lousada e Lília Tardelli que forneceu subsídios para fazer uma 

análise mais completa dos resumos dos estudantes. De acordo com esta fonte, para que 

haja um bom resumo, dentre outras coisas que poderão ser citadas posteriormente, é 

necessário sumarizar o texto original durante a leitura, para que depois seja possível 

selecionar e relacionar de forma clara as informações mais importantes contidas neste 

(sem cópias integrais) de forma a fazer com que o resumo fique compreensível por si 

mesmo. Também não é adequado deixar de citar no mínimo autor e título do texto 

original visto que se trata de uma exposição de ideias de outra pessoa.  

Outro fator importante, também citado no livro, é que todo texto é escrito para 

um leitor potencial. No caso do trabalho realizado, este leitor é a professora, ou seja, 

alguém que tem o papel fundamental de fazer com que os alunos ponham em prática 

algo que teoricamente já teria que ter sido ensinado em sala de aula. 

 

Análises: 

Os dois protótipos abaixo foram digitados de forma idêntica ao original. Porém, 

tanto eles quanto o resto dos textos que foram objetos de análise encontram-se em 

anexo. Os textos responsáveis pela hipótese defendida estão do anexo 1 ao 12 e os 

outros textos, que  participaram do cálculo da porcentagem, porém, que não 

representam a hipótese defendida se encontram nos demais anexos.  

Assim, o protótipo 1 se encontra em original no anexo um e o protótipo 2 no 

anexo treze visto que este último protótipo, como já dito no início deste trabalho, é 

―contrário‖ à hipótese e será apresentado como representante de um resumo esperado. 

 

TEXTO 1- PROTÓTIPO REPRESENTATIVO DA HIPÓTESE DESTE TRABALHO. 

 

O que é... Decisão 

Antigamente o conceito de decisão obviamente são introduzida 

com ambas as decisões com o poder. 

Tudo acontece com uma criança que é desputada como se fosse 

uma mercadoria e o Rei Salomão tem o dever de decidir isso, 

porque na época não tem o DNA. Mas ele toma uma decisão um 

pouco catastrófica que é cortar a criança e dar um pedaço para 

cada mãe. Mas com a decisão que ele tomou as mães entraram 

em panico e nisso ele vio quem era a mãe de verdade. E a 
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história se encerra mas nisso ele demonstra o conhecimento 

humano. 

Diante de tudo ele traz a solução da decisão. A sabedoria está em 

primeiro mas isso aconteceu antigamente, ambas as decisões. 

Salomão chega a decisão com a argumentação mais racional, 

mais justa para ser verdadeiro. Isso mostra ambas decisões 

Apesar dos erros gramaticais, que por sinal também ocorreram 

em muitos outros textos da sala, este se trata de um protótipo 

muito representativo do que aconteceu com 52.17% desta. 

 

No primeiro parágrafo, apesar dos erros de concordância, o aluno mostra a 

percepção de que a decisão tem ligação com o poder e acaba por mostrar um começo de 

entendimento das relações que Max Gehringer fez do processo decisório e o poder o 

que consequentemente também acaba por mostrar um indício de compreensão que 

poderia levar à tese do autor caso a ideia continuasse a ser desenvolvida. Porém, esse 

desenvolvimento não aconteceu e o aluno partiu rapidamente para a história do rei de 

forma que a narrativa saiu do seu papel ―secundário‖ presente no texto original (que 

seria o de ser apenas uma base para a tese) para virar argumento principal no resumo. 

Ou seja, o aluno acabou por dar ao argumento histórico um protagonismo que a 

princípio não era pra ser dele e sim da tese do autor.  

De acordo com Machado et al (2007), é possível resumir fatores que 

consideramos mais importantes no texto, mas isso deve vir sempre acompanhado das 

ideias principais do autor, que não devem ser ignoradas, visto que todo texto escrito tem 

uma intenção principal e resumi-lo sem dar importância a essa intenção sugere um 

trabalho mal estruturado. Por sinal, um dos principais motivos para um texto 

argumentativo existir é passar a tese do autor para o conhecimento do leitor. Assim, 

cabe dizer que ignorar isso seria também ignorar grande parte da ―essência‖ da coluna 

escrita por Gehringer. 

 Outro fator relevante é que o aluno omitiu dados fundamentais para a 

estruturação do texto expositivo que seria a especificação do título e nome do autor. 

Uma possível hipótese para isso seria o fato do aluno pensar que o leitor potencial, no 

caso a professora, já teria conhecimento da coluna e por isso tais informações foram 

omitidas. Porém, ainda de acordo com a teoria de Machado et al (2007) (já especificada 

na revisão teórica deste trabalho), não é conveniente deixar de citar esses dados. 

Independentemente de quem seja o leitor potencial, estas informações não podem ser 

omitidas e os devidos méritos de cada autor devem ser respeitados. 
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Se esse resumo fosse dado para um leitor que não tivesse conhecimento do 

conteúdo da coluna original, ele provavelmente pensaria que se trata apenas da decisão 

sábia tomada pelo rei Salomão e não seria possível fazer nenhuma associação desta 

história com o mundo corporativo atual que é um dos pontos cruciais da coluna e isso 

acabaria por causar uma falha nas relações e exposição das ideias originais. 

O resumo tem um objetivo muito específico que é o de arquivar conhecimentos 

que muitas vezes podem vir a servir de base de consulta e reflexão, tanto para um leitor 

quanto para o próprio escritor deste. O resumo possibilita expor ideias 

que posteriormente podem ser apresentadas como parte representativa de um todo. Se 

há falhas na exposição de ideias fundamentais, também haverá falhas na compreensão 

geral da coluna, podendo surgir o risco de não conservar o objetivo principal do autor e 

focalizar ideias secundárias. Foi o que aconteceu com esse resumo, assim como com os 

52.17% dos resumos representativos da hipótese deste trabalho. Portanto, eles ficaram 

inadequados ao objetivo de um resumo escolar e tampouco poderiam levar de forma 

clara a tese de Gehringer para executivos e demais pessoas interessadas no mundo 

corporativo. 

 

TEXTO 2 – PROTÓTIPO DE TEXTO ESPERADO. 

 

O que é decisão 

 

Decisão é a escolha de situações benéficas para qualquer 

momento da vida, vem do verbo latino caedere, que significa 

cortar. É uma situação em que, o que está atrapalhando se corta. 

Na história do Rei Salomão, ele usa o conhecimento que tem 

sobre a natureza humana, para decidir sobre aquela situação. Na 

qual duas mulheres discutem a maternidade de uma criança, 

uma é a mãe verdadeira, a outra perdeu seu filho e roubou-o. 

Então, Salomão ordena que cortem a criança ao meio e dê uma 

parte a cada uma. A mãe verdadeira suplica que deixe a criança 

viva, mesmo que com a outra, enquanto esta não se importa e 

aceita a proposta. O Rei então decide que a mãe desesperada 

fique com a criança. 

Salomão toma uma decisão sábia e justa, porém, se fosse nos 

dias atuais ele escolheria a situação mais benéfica para ele e para 

seu Reino. 

Isso porque dificilmente uma empresa favorece o funcionário 

mais sensato e justo, mas sim, aqueles que trazem mais 

benefícios para o sistema. 
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Primeiramente, vale a pena ressaltar que dizer que o texto se trata de um 

protótipo esperado não quer dizer que este é um resumo perfeito ou digno de nota 

máxima. Ao aplicar a atividade de fazer um resumo e ao conversar com a professora, foi 

chegado à conclusão de que o protótipo de um texto esperado seria um que abrangesse 

os três argumentos já especificados no início deste trabalho visto que eles são 

fundamentais para chegar à tese do autor.  

Assim, o texto acima, apesar de ainda ressaltar muito o argumento histórico, 

ainda assim conseguiu valorizar fatores relevantes dos três argumentos presentes na 

coluna e isso leva a crer que houve uma boa sumarização - processo que de acordo com 

Machado et al (2007), é essencial para a produção de resumos. 

No primeiro parágrafo, o aluno resumiu o argumento etimológico ao mesmo 

tempo em que explicou com suas próprias palavras o que é decisão. No segundo 

parágrafo, ainda com suas próprias palavras, resumiu a história do rei Salomão. Por fim, 

nos dois últimos parágrafos, conseguiu chegar à tese do autor e conseguiu associar a 

história do rei Salomão aos tempos atuais: ―Salomão toma uma decisão sábia e justa, 

porém, se fosse nos dias atuais ele escolheria a situação mais benéfica para ele e para 

seu reino... Isso porque dificilmente uma empresa favorece o funcionário mais sensato e 

justo, mas sim, aqueles que trazem mais benefícios para o sistema‖ e ter esse 

entendimento e essa capacidade de associação significa a absorção de um ponto crucial 

do texto. 

O aluno preservou o raciocínio indutivo presente no texto original, assim como 

preservou as premissas deste. Porém, como já dito anteriormente, este não se trata de 

um resumo perfeito e assim, deixou a desejar em relação à disposição de dados 

indispensáveis para um resumo como o fato de, assim como aconteceu no primeiro 

protótipo, não ter especificado o autor e título do texto original. Por sinal, o único 

resumo que não esqueceu de fazer essa citação está no anexo 18. 

 

Conclusão: 

 

A partir das análises dos textos e com a ajuda das estatísticas, foi possível 

perceber que há uma defasagem na prática do resumo. O fato de pegar uma sala de aula 
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e concluir que há falhas na prática de diversos resumos, inclusive nos melhores, leva a 

crer que há sim um problema no ensino.  

Tudo leva a crer que os alunos não estão aprendendo a noção de gênero de modo 

sistemático e acabam por não conseguir colocar em prática aquilo que não aprenderam 

direito. Por que mais da metade dos alunos se focalizaram tanto na história do rei? Por 

que ignoraram parte ou tudo do que diz respeito às outras argumentações e não deram a 

atenção devida à tese do autor? 

Há várias respostas possíveis para isso. Depois de ensinar/ relembrar o que é um 

resumo, é importante que o professor dê a proposta de forma clara no sentido de dizer 

que quer um resumo de um ―todo‖ argumentativo e que este ―todo‖ é uma abstração. A 

partir daí entraria a competência discursiva de cada aluno: este teria que ser preparado 

de forma a ser capaz de ler tudo e "abstrair" a essência da coluna. Isso talvez não fosse 

possível sem alguns exercícios ou conversas anteriores que permitissem uma "incursão" 

do aluno no mundo corporativo, de forma a oferecer algum tipo de experiência que lhe 

permitisse julgar as atitudes corporativas.  

Dizer que a revista Você S.A é direcionada a executivos também é algo 

extremamente relevante na hora de fazer a associação de dados fundamentais do texto, 

visto que o entendimento é um cruzamento de julgamentos de valor e se os elementos 

que fazem os alunos serem capazes de julgar não são dados, eles irão acabar falando do 

que sabem, daquilo que conseguem emitir opinião e irão ignorar parte ou tudo daquilo 

que conhecem pouco ou até mesmo desconhecem.  

Se lembrarmos da revisão teórica, presente no início deste trabalho, percebemos 

que autores como Koch (2006) falam que possuímos a chamada competência 

metagenérica. Porém, esta competência vem da "vivência‖ dos e nos gêneros. O resumo 

é um texto acadêmico, institucional e o aluno só adquire competência para reconhecê-lo 

e elaborá-lo com o aprendizado e, principalmente, com a prática. Em geral, sabemos 

que podemos escrever um bilhete para pedir um favor a um amigo e que se fosse para 

pedir esse mesmo favor à prefeitura, precisaríamos escrever uma carta. Isso acontece 

porque em algum momento aprendemos essas noções e sabemos porque vivemos certos 

tipos de gêneros [é praxis]. 

Se o resumo é um texto acadêmico, é necessário que em algum momento o aluno 

aprenda o que é esse gênero, que o vivencie e entenda seus objetivos. Seguindo esse 
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ponto de vista, provavelmente os alunos não tenham conseguido colocar o gênero em 

prática (não de modo eficaz) porque este não faz parte da experiência e da prática deles 

e algo parecido poderia acontecer caso fosse pedido para que fizessem um artigo 

científico, por exemplo. Não somos competentes para reconhecer e elaborar todos os 

gêneros, mas sim aqueles com os quais convivemos. 

Ao pensarmos no fato de a narrativa ter sido um dos primeiros gêneros que todos 

tiveram contato, fica mais fácil identificar um possível motivo dela ter sido o foco de 

tanta atenção. A narração está presente nas diversas fábulas e contos que ouvimos desde 

pequenos, quando ainda não tínhamos a prática ou até mesmo o conhecimento da 

escrita.  

Portanto, a narrativa pode ser considerada uma velha conhecida dos alunos, que 

muitas vezes não tiveram a prática de leitura e/ou escrita de gêneros variados. Essa 

intimidade faz com que histórias como as do rei Salomão sejam mais bem absorvidas do 

que outras que eles não tiveram tanto contato: é muito mais fácil colocarmos no papel 

coisas que temos maior facilidade de compreensão e julgamento, do que entrarmos nos 

―pormenores‖ daquilo que não conhecemos, mesmo que esse seja o ponto mais 

importante do texto. 
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LIBRAS E CULTURA SURDA 

  

IGNACIO Junior, Ismair
1
 

 

1. A LIBRAS 

 

A Língua Brasileira de Sinais (doravante LIBRAS) é a língua da comunidade surda 

brasileira. A LIBRAS, como as demais línguas orais, além de favorecer o acesso aos 

conhecimentos existentes na sociedade, é estruturada a partir de unidades mínimas que 

formam unidades mais complexas, ou seja, todas elas possuem os seguintes níveis 

linguísticos: o fonológico, o morfológico, o sintático, o semântico e o pragmático. 

FELIPE (2003). 

 Os sinais são formados a partir de parâmetros, como a combinação do movimento 

das mãos com um determinado formato num determinado lugar, podendo este lugar, ser 

uma parte do corpo ou um espaço em frente ao corpo. 

 

Os parâmetros da LIBRAS são cinco: 

 Configuração das mãos; 

 Ponto de articulação; 

 Movimentos; 

 Orientação das mãos; 

 Expressão facial e/ou corporal 

 

Nesta combinação se obtém o sinal. Portanto, produzir sinais é combinar esses 

parâmetros para a formação das frases e textos num determinado contexto. 

Muitas pessoas acreditam que a LIBRAS é o português nas mãos, na qual os sinais 

substituem as palavras. Outras pensam que é uma linguagem. Tantas outras pensam que 

são somente gestos iguais ao das línguas orais. Entre as pessoas que acreditam que é 

uma língua, há algumas que crêem que ela é limitada e expressa apenas informações 

concretas e que não é capaz de transmitir ideias abstratas. Pesquisas sobre LIBRAS vêm 

sendo desenvolvidas, mostrando que esta língua é comparável em complexidade e 
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expressividade a quaisquer línguas orais. Esta língua não é uma forma do português; ao 

contrário, tem suas próprias estruturas gramaticais, que deve ser aprendida do mesmo 

modo que outras línguas. A LIBRAS difere das línguas orais por utilizar outro canal 

comunicativo, isto é, a visão em vez da audição. A LIBRAS é capaz de expressar ideias 

sutis, complexas e abstratas. Os seus usuários podem discutir sobre quaisquer assuntos 

ligado à filosofia, literatura, política, esportes, trabalho, moda, etc. A LIBRAS pode 

expressar poesia e humor. Como outras línguas, a LIBRAS aumenta o vocabulário com 

novos sinais introduzidos pela comunidade surda em resposta à mudança cultural e 

tecnológica. QUADROS e KARNOPP (2004). 

A LIBRAS não é universal. Assim como as pessoas ouvintes em países diferentes 

falam diferentes línguas, também as pessoas surdas por toda parte do mundo usam 

línguas de sinais diferentes. A LIBRAS foi criada e desenvolvida por surdos do Brasil 

para a comunicação entre eles e existe há tanto tempo quanto a existência das 

comunidades de surdos. A maior divulgação da língua de sinais no Brasil começou 

quando foi fundado o Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES) em 1857, 

chamada, então, de mímica. Sendo o INES a única escola para surdos por muitos anos 

funcionando em regime de internato recebia alunos de todas as regiões do Brasil os 

quais ao voltarem para suas cidades, nas férias, difundiam essa língua por todo país.  

A história da educação dos surdos no Brasil é iniciada com a decisão de Dom Pedro 

II em trazer para o Brasil, em 1855, um surdo francês chamado Ernest Huet o qual 

iniciou a educação dos surdos por meio da introdução da Língua de Sinais Francesa.  

Na década de 80, a partir das pesquisas desenvolvidas por Lucinda Ferreira Brito, 

iniciou-se a padronização internacional de abreviação das Línguas de Sinais, tendo a 

Brasileira sido batizada pela professora de LSCB (Língua de Sinais dos Centros 

Urbanos Brasileiros) para diferenciá-la da LSKB (Língua de Sinais Kaapor Brasileira), 

pois segundo FELIPE (2000), com a publicação do artigo de KAKUMUSU, J. Urubu 

Sign Language, foi constatado que haveria pelo menos outra língua de sinais no Brasil 

utilizada pelos índios Urubus-Kaapor no Estado do Maranhão. Desta forma, só foi em 

1993 que Brito passa a utilizar a abreviação LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 

  

2. Oficialização da LIBRAS  
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A LIBRAS foi oficializada federalmente pela lei nº 10.436, de 24 de abril de 

2002, pelo presidente da República na época, Fernando Henrique Cardoso. Porém só foi 

regulamentada pelo decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. Como vimos antes os linguistas Brito e Felipe, por exemplo, 

utilizavam a sigla LSBC. Há outros pesquisadores, tal como a linguista Ronice Muller 

de Quadros utilizava a LSB em suas publicações por esta sigla seguir os padrões 

internacionais de denominações de língua de sinais. 

Não podemos nos esquecer que a partir do Congresso de Milão em 1880, 

adotou-se o oralismo, método que considerava a voz como o único meio de 

comunicação e de educação dos surdos. Desde então, foram excluídas todas as 

possibilidades de uso das línguas de sinais na educação dos surdos. Em um mundo nem 

sempre acessível, impregnado por olhares de estranhamento, de preconceito e 

ignorância sobre sua diferença, a aprovação da LEI representa uma imensa vitória para a 

comunidade surda. Seu reconhecimento como meio legal de comunicação e expressão 

permite a transmissão de ideias e fatos, logo isso a torna um sistema linguístico 

completo.  

 

3. Cultura Surda 

 

Sobre o assunto PERLIN (2004) afirma que a Cultura Surda é o jeito de o sujeito 

surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de se torná-lo acessível e habitável 

ajustando-os com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das 

identidades surdas e das ―almas‖ das comunidades surdas. Isto significa que abrange a 

língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos de povo surdo. 

[...] As identidades surdas são construídas dentro das representações possíveis da 

cultura surda, elas moldam-se de acordo com maior ou menor receptividade cultural 

assumida pelo sujeito. E dentro dessa receptividade cultural, também surge aquela luta 

política ou consciência oposicional pela qual o individuo representa a si mesmo, se 

defende da homogeneização, dos aspectos que o tornam corpo menos habitável, da 

sensação de invalidez, de inclusão entre os deficientes, de menos valia social. 
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Na visão de FELIPE (2007), uma pessoa surda não equivale a dizer que esta faça 

parte de uma Cultura e de uma Comunidade Surda, pois sendo a maioria surdos, 

aproximadamente 95%, filhos de pais ouvintes, muita destas não aprendem a LIBRAS e 

não conhecem as Associações de Surdos, que são as Comunidades Surdas, podendo 

deste modo se tornar somente pessoas com deficiência auditiva.  

Por outro lado, as pessoas Surdas, que estão politicamente atuando para terem 

seus direitos de cidadania e linguísticos respeitados, fazem uma distinção entre ―ser 

Surdo‖ e ser ―deficiente auditivo‖. A palavra ―deficiente‖, que não foi escolhida por 

nenhum destes grupos para se denominarem, estigmatiza a pessoa porque a mostra 

sempre pelo que ela não tem em relação às outras, ao em vez perceber o que ela pode ter 

de diferente e, por isso, acrescentar às outras pessoas.  

 Portanto, ser Surdo é saber que pode falar com as mãos e aprender uma língua 

oral-auditiva através dessa, é conviver com pessoas que, em um universo de barulhos, 

deparam-se com pessoas que estão percebendo o mundo, principalmente, pela visão, e 

isso os torna diferentes e não necessariamente deficientes. 

Segundo PERLIN (2004) ser Surdo é pertencer a um mundo de experiência visual e 

não auditiva. Nessa perspectiva, pode-se apreender uma atitude Surda, ou seja, as 

pessoas Surdas não querem ser vistas como Deficientes Auditivos, o que implica uma 

visão negativa da surdez. A atitude surda está em ser membro de uma comunidade, 

aceitar e ser aceito como membro desta cultura surda, isso quer dizer ter atitudes:  

1. audiológica: ser uma pessoa que não escuta; 

2. política: lutar pelos direitos de cidadania, respeito de sua cultura e aceitação das 

diferenças; 

3. linguística: usar a língua de sinais como meio mais natural de comunicação; 

4. social: estar envolvido com associações de surdos, frequentar escolas especiais, 

ter família e/ou amigos surdos. 

Para a linguista surda Carol Padden, ―cultura é um conjunto de comportamentos 

apreendidos de um grupo de pessoas que possuem sua própria língua, valores regras de 

comportamento e tradições‖. Ao passo que ―uma comunidade é um sistema social geral, 

no qual pessoas vivem juntas, compartilham metas comuns e partilham certas 

responsabilidades umas com as outras‖. PADDEN (1988). Portanto, Comunidade Surda 

pode ter também ouvintes e surdos que não são culturalmente surdos. Já ―a Cultura 
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surda é mais fechada do que a Comunidade surda. Membros de uma Cultura Surda 

comportam como as pessoas surdas, usam a língua de sinais e compartilham das crenças 

das pessoas Surdas entre si e com outras pessoas que não surdas.‖ PADDEN (1988). 

 ―A cultura surda exprime valores, crenças que, muitas vezes, se originaram e 

foram transmitidas pelos sujeitos surdos de gerações passadas ou de seus líderes bem 

sucedidos, através das associações de surdos‖. STROBEL (2008) 

As línguas se transformam a partir das comunidades linguísticas que a utilizam. 

Uma criança surda precisará se integrar à Comunidade Surda de sua cidade para poder 

ficar com um bom desempenho na língua de sinais desta comunidade. 

 Como os surdos estão em duas comunidades precisam manter esse bilinguismo 

social, e uma língua ajuda na compreensão da outra. É preciso procurar respeitar e 

valorizar as peculiaridades do povo surdo, investindo numa construção intercultural, na 

troca e na aproximação harmoniosa entre as duas culturas. STROBEL (2008). 

 

4. Reflexões Finais 

 

 Podemos considerar que a Cultura Surda seja muito recente no Brasil, tem pouco 

mais de cento e vinte anos e somente agora o interesse em se registrar, através de filmes, 

as narrativas pessoais de surdos idosos para se conhecer, um pouco, sua história, tem 

sido objeto de interesse de pesquisadores. FELIPE (2007). 

 Convivendo-se um pouco com as Comunidades Surdas é possível perceber 

características peculiares como: 

 a maioria das pessoas Surdas preferem um relacionamento mais íntimo com 

outra pessoa Surda, talvez pela própria identidade e facilidade de comunicação; 

 suas piadas envolvem a problemática da incompreensão da surdez pelo ouvinte 

que geralmente é o "português" que não percebe bem, ou quer dar uma de 

esperto e se dá mal; 

 seu teatro já começa a abordar questões de relacionamento, educação e visão de 

mundo própria do universo do Surdo, como, por exemplo, fez a Companhia 

Surda de Teatro, no Rio de Janeiro; 

 o Surdo tem um modo próprio de olhar o mundo onde as pessoas são expressões 

faciais e corporais. Como fala com as mãos, evita usá-las desnecessária e 
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exageradamente e, quando está se comunicando com outra pessoa surda, por 

polidez, sempre concentra sua atenção no rosto e olhos de seu interlocutor, uma 

vez que o desviar dos olhos pode representar desinteresse ou desrespeito; 

 o Surdo sempre evita tocar outro surdo por trás para evitar o constrangimento de 

um susto, a menos que, por brincadeira, seja justamente essa a intenção do ato. 

 

A atual trabalho é apenas um recorte da extensa área relacionada à surdez, pois 

como eu havia proposto de tratar sucintamente aspectos importantes para o 

público não conhecedor da Língua Brasileira de Sinais, encerro aqui minha 

contribuição e, deixo claro, obviamente que ainda há muito a ser (re) 

pesquisado, (re) pensado e (re) descoberto sobre esta Língua tão rica e fascinante 

que é a LIBRAS.  

 

"Tanto com as mãos como com a boca, faço gestos e falo francês. Utilizar a 

língua gestual não significa que se seja mudo. Posso falar, gritar, rir, chorar, são 

sons que saem da garganta. Não me cortaram a língua! Tenho uma voz 

esquisita, mais nada. Não sou surda-muda. SOU SURDA!"  

 (Emmanuelle Laborit, 1994) 
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UM FAUSTO EM FORMAÇÃO 

 

INNOCÊNCIO, Francisco R. Szezech 

 

 

Quando se lê Macário, única peça dramática escrita por Álvares de Azevedo
1
, 

não é difícil intuir que se está diante de uma obra de cunho fáustico. Afinal, um dos 

elementos mais notórios na história de Fausto, o pacto demoníaco ou, melhor 

formulado, a relação entre homem e demônio, está presente também neste drama 

composto pelo poeta da Lira dos vinte anos. No entanto, se há esta semelhança 

fundamental entre Macário e o mito literário de Fausto, há também peculiaridades que o 

distinguem dos dramas concebidos por Marlowe e Goethe e, portanto, é necessário 

determinar o que há realmente de fáustico neste fruto do Romantismo brasileiro.  

A história de Fausto retrata um erudito de idade já avançada que, após ter 

dedicado os anos de sua vida aos estudos e à aquisição de conhecimentos, conclui, com 

grande consternação, que todo o saber acumulado em sua existência revela-se estéril e 

insuficiente. O conhecimento que Fausto almeja, é aquele capaz de transformar o 

mundo, a natureza — mais até do que isso, de criar com suas obras o próprio mundo, à 

revelia da natureza. No entanto, encerrado em seu gabinete de trabalho, isolado de toda 

a diversidade de experiências que a existência humana pode proporcionar, acaba por se 

restringir a um conhecimento livresco e estéril, incapaz de criar nada. Seu desencanto ao 

constatar que consumira a vida em vão, é desolador, como se pode ver nesta passagem 

do Fausto de Goethe, em que o velho erudito se lamenta a Mefistófeles:  

FAUSTO 

Sinto-o, amontoei debalde sobre mim 

Todos os bens da inteligência humana, 

E quando estou a descansar, no fim, 

Novo vigor do íntimo não me emana; 

Não me elevei junto ao meu fito, 

                                                
1 Há, também, o poema dramático Boêmios, que integra os poemas da Lira dos vinte anos, e que pode ser 

considerado uma esquete em um ato. No entanto, trata-se de obra mais breve, que não alcança a dimensão 

de Macário, cuja primeira parte é considerada por Antonio Candido ―uma das mais altas realizações de 
Álvares de Azevedo‖ (CANDIDO, 2006, p.14). 
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Não me acheguei mais do Infinito (GOETHE, 2007a, p.177-

179) 

Com o pacto demoníaco, oferece-se uma oportunidade de recuperar o tempo 

perdido da juventude, e conquistar o conhecimento criador que tanto almeja. E Fausto, 

sem pestanejar, sacrifica a própria alma para conquistá-lo. Nisso se revela seu caráter 

titânico. 

Muito diferente do velho estudioso calejado e desencantado da concepção de 

Goethe, Macário, o personagem de Álvares de Azevedo, é um jovem estudante, idealista 

e inexperiente. Ambos compartilham uma forte avidez de conhecer o mundo, porém o 

que em Fausto é melancolia pela juventude desperdiçada quase inutilmente, em Macário 

dificilmente passaria de empolgação adolescente. Aliás, convém lembrar que, em sua 

Formação da literatura brasileira (Momentos decisivos), Antonio Candido afirma que o 

Romantismo brasileiro apresenta um forte caráter de adolescência e tem em Álvares de 

Azevedo seu representante mais típico, com sua dualidade intensa entre perversidade e 

ternura (CANDIDO, 1959, p.178) e uma certa ―nostalgia do vício e da revolta‖ 

(CANDIDO, 1959, p.179). Macário é uma obra bastante representativa de um autor com 

tais características.  

A relação entre homem e demônio que se estabelece no drama de Azevedo é, por 

si só, significativa, quanto a esse aspecto. Isso porque, a rigor, jamais chega a se 

estabelecer de fato um pacto entre ambos. O que se verifica, na verdade, é uma espécie de 

relação de tutela, em que Satã, apresentando-se como um viajante experiente, cético, 

desencantado e de refinados modos cosmopolitas, toma para si a missão de conduzir 

Macário, um jovem estudante mal saído da adolescência — provinciano, idealista, 

desregrado e irreverente, com ambições de conhecer o mundo — pela estrada que leva ao 

conhecimento da carne e da mundanidade. Uma jornada de descobrimentos, portanto. 

Cabe, então, perguntar: se Macário é um Fausto, que Fausto seria esse, que parece 

avesso a todas as características do velho pactário? Seria realmente possível tomá-lo 

como descendente do personagem de Marlowe e Goethe? O próprio personagem-título 

sugere-nos uma resposta a essa pergunta, quando, após descobrir que o desconhecido que 

acabara de conhecer numa estalagem de beira de estrada é o demônio, exclama: ―O diabo! 

uma boa fortuna! Há dez anos que eu ando para encontrar esse patife! Desta vez agarrei-

o pela cauda! A maior desgraça deste mundo é ser Fausto sem Mefistófeles... Olá, 
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Satã!‖ (AZEVEDO, 2006, p.38). Há uma intenção manifesta do personagem em seguir 

os passos do pactário, buscar um Mefistófeles para o qual sacrificar a própria alma, em 

troca de um conhecimento que só a associação com o demônio poderia lhe 

proporcionar. Macário deseja ser Fausto, mas para isso é necessário que encontre seu 

Mefistófeles.  

Satã, por sua vez, interessa-se pelo rapaz como uma espécie de pupilo, a quem 

ensinará os mistérios da carne e da mortalidade. Sua estratégia é questionar 

progressivamente as concepções de mundo de seu jovem companheiro de viagem, 

instigando-o a abandonar sua visão de mundo idealista — ainda que entremeada de 

ceticismo adolescente — em prol de uma postura cada vez mais se aproxima de um 

materialismo epicurista e melancólico. Enquanto Macário encontra no demônio viajante 

o Mefisto que procura, Satã, por sua vez, dispõe-se a ensinar o jovem a ser seu próprio 

Fausto — por esse motivo, o pacto demoníaco, ainda que sugerido, é postergado, adiado 

para um tempo subsequente, quando a educação de Macário estiver completa. O 

personagem de Azevedo é, assim, uma espécie de protofausto, de Fausto em formação. 

O trajeto de Macário, aliás, reflete um conceito fundamental para a compreensão 

da obra poética de Álvares de Azevedo. No prefácio à segunda parte da Lira dos vinte 

anos, o poeta afirma que a unidade de seu livro está fundada, paradoxalmente, numa 

binomia (AZEVEDO, 1942, p.128). O termo foi cunhado por Azevedo para caracterizar 

a cisão de sua personalidade poética em faces antagônicas, que associa aos gênios 

elementais do último drama escrito por Shakespeare, A tempestade. Assim, há em sua 

obra uma face Ariel, angelical, sentimental, religiosa e nacionalista; e outra, que 

denomina como face Calibã: byroniana, ateia, desregrada, irreverente e cosmopolita. 

Assim como o poeta oscila, em seus poemas, entre essas duas faces, também seu 

personagem Macário, ao início do drama, parece indeciso entre dois rumos opostos, 

demarcados pelos termos binomiais. Por vezes, mostra-se cético, desencantado, 

tendendo até mesmo a um certo cinismo, para em seguida revelar uma concepção 

altamente idealizada da vida, do mundo e das relações amorosas. É o que se vê nesta 

passagem, em que responde a Satã — que, a essa altura, apresenta-se ainda como um 

Desconhecido —, se já havia amado:  

Se chamas o amor a troca de duas temperaturas, o aperto de dois 

sexos, a convulsão de dois peitos que arquejam, o beijo de duas 
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bocas que tremem, de duas vidas que se fundem... tenho amado 

muito e sempre!... Se chamas o amor o sentimento casto e puro que 

faz cismar o pensativo, que faz chorar o amante na relva onde 

passou a beleza, que adivinha o perfume dela na brisa, que 

pergunta às aves, à manhã, à noite, às harmonias da música, que 

melodia é mais doce que sua voz; e ao seu coração, que 

formosura mais divina que a dela, – eu nunca amei. 

(AZEVEDO, 2006, p.33) 

Os anseios amorosos de Macário dividem-se entre a busca por saciar o desejo carnal e a 

insatisfação pela impossibilidade de consumar um amor sublime, altamente idealizado. 

Para entendermos essa oscilação de Macário entre as duas faces binomiais, 

convém recorrer a duas descrições femininas que ocorrem em momentos distintos do 

drama. A primeira delas é feita quando Macário, em resposta a outra pergunta do 

Desconhecido/Satã, descreve o que seria seu modelo de mulher ideal:  

Eu a quereria virgem n‘alma como no corpo. Quereria que ela 

nunca tivesse sentido a menor emoção por ninguém. Nem por um 

primo, nem por um irmão... Que Deus a tivesse criado 

adormecida n‘alma até ver-me, como aquelas princesas 

encantadas dos contos – que uma fada adormecera por cem anos. 

Quereria que um anjo a cobrisse sempre com seu véu, e a 

banhasse todas as noites do seu óleo divino para guardá-la santa! 

Quereria que ela viesse criança transformar-se em mulher nos 

meus beijos (AZEVEDO, 2006, p.35). 

Trata-se de uma figura absolutamente idealizada, como se pode ver, investida de 

uma aura de santidade que não se encontraria caminhando sobre a terra.  

Mas uma outra mulher, de características diametralmente opostas, é descrita 

mais adiante, enquanto Macário e Satã se encontram na casa deste, conversando após 

um jantar. O jovem estudante narra ao seu anfitrião certa aventura noturna que tivera 

certa vez, com uma prostituta:  
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[...] Uma noite encontrei na rua uma vagabunda. A noite era 

escura. Eu ia pelas ruas à toa... Segui-a. Ela levou-me à sua casa. 

Era um casebre. A cama era um catre: havia um colchão em 

cima, mas tão velho, tão batido, que parecia estar desfeito ao 

peso dos que aí se haviam revolvido. Deitei-me com ela. Estive 

algumas horas. Essa mulher não era bela: era magra e lívida. 

Essa alcova era imunda. Eu estava aí frio: o contato daquele 

corpo amolecido não me excitava sensações; e contudo eu 

mentia à minh‘alma, dando-lhe beijos. Eu saí dali. No outro dia 

de manhã voltei. A casa estava fechada. Bati. Não me 

responderam. Entrei: – uma mulher velha saiu-me ao encontro. 

Perguntei-lhe pela outra. Silêncio! me disse a velha. – Está 

deitada ali no chão... Morreu esta noite... E com um ar cínico... 

"Quereis vê-la? está nua... vão amortalhá-la... (AZEVEDO, 

2006, p.49). 

Trata-se de uma personagem diametralmente oposta à figura sublime descrita 

anteriormente: em lugar da santa virginal, uma pobre prostituta moribunda. 

Não é difícil compreender, a partir dos três trechos citados acima, que Macário 

encontra-se cindido no que diz respeito ao impulso amoroso, pois enquanto sua 

sexualidade se realiza apenas no plano carnal, tendendo fortemente à perversão, sua 

concepção ideal de amor é de um sentimento altamente espiritualizado, porém 

irrealizável. Em outras palavras, Macário encontra-se dividido entre os dois polos da 

binomia azevediana: num deles, encontra-se a virgem sublime; no outro, a grotesca 

prostituta morta. 

Mas não é apenas por darem corpo a esses dois aspectos antagônicos da 

personalidade poética de Azevedo, aliás, tão caros ao Romantismo, que estas duas 

representações femininas são evocadas aqui. Sua presença é um elemento capaz de jogar 

alguma luz sobre a questão do caráter fáustico de Macário. Essas duas mulheres, em suas 

posições tão extremas e opostas, remetem a um importante conceito concebido por 

Goethe, que desempenha um papel fundamental na história da danação de Fausto — e de 

sua redenção. Trata-se do princípio por ele denominado de Eterno-Feminino.  
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O Eterno-Feminino é, na verdade, um procedimento literário que o movimento 

romântico toma como o ideal do amor impossível, descendente, por sua vez, do amor 

cortês medieval. Para Goethe, porém, esse princípio vai além disso, pois representa o 

ideal de perfeição que o criador, seja qual for a arte a que se dedica, busca alcançar com 

sua obra. Tal ideal, elevado por essência, deve alçar o poeta e sua obra numa trajetória 

ascendente. Ortega y Gasset, significativamente, qualifica-o, por isso mesmo, como uma 

atração sempre zenital (ORTEGA Y GASSET apud ALVES, 1998, p.83-84). É a busca 

por tal princípio que move Fausto em sua incessante busca por conhecimento. Goethe, em 

sua obra, representa-o por meio da figura de Margarida. Fausto a seduz com a ajuda de 

Mefistófeles, porém, abandona-a para seguir sua busca por conhecimento. Grávida, 

Margarida é desprezada pela sua comunidade e, após matar a criança que tivera com 

Fausto, é condenada à morte. Embora Fausto proponha libertá-la do cárcere, sua amante 

recusa-se a aceitar que a intervenção demoníaca de Mefistófeles facilite sua fuga, e acaba 

executada. No final da segunda parte do drama, porém, ela reaparecerá, não mais como 

Margarida, mas como o Eterno-Feminino, e intercederá por Fausto, impedindo a danação 

final de sua alma. A tragédia de Fausto encerra-se com os seguintes versos, que evocam o 

caráter zenital a que Ortega y Gasset se refere: 

CHORUS MISTICUS 

Tudo o que é efêmero é somente 

Preexistência; 

O Humano-Térreo-Insuficiente 

Aqui é essência; 

O Transcendente-Indefinível 

É fato aqui; 

O Feminil-Imperecível
2
 

Nos ala a si (GOETHE, 2007b, p.1061-1065). 

As figuras femininas de Macário são manifestações desse princípio atrativo 

celebrado por Goethe. No entanto, na obra do poeta romântico brasileiro, ele se dissocia 

                                                

2O trecho aqui citado foi extraído da tradução de Jenny Klabin Segall, que assim verte para nossa língua o 

termo Ewig-Weibliche, de Goethe. Entretanto, o termo Eterno-Feminino é a tradução mais disseminada 

entre os textos críticos, por isso emprego-o aqui. 
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em dois polos, correspondentes às duas faces binomiais mencionadas no prefácio da Lira 

dos vinte anos. O primeiro desses polos é, conforme a imagem proposta por Ortega y 

Gasset, zenital e tende a atrair o personagem às alturas do sublime. Esse zênite, porém, 

situa-se numa altitude elevada demais para que se possa atingi-lo, tal a irrealidade do 

modelo feminino adotado. Se esse é ideal poético de perfeição aspirado pelo jovem 

personagem, sua obra está condenada à esterilidade, não apenas pela pura impossibilidade 

de alcançá-lo, mas por seu distanciamento em relação à vida.  

Há, porém, o outro polo.  

Em O belo e o disforme, Cilaine Alves, refletindo sobre a crescente influência do 

byronismo sobre a lírica de Álvares de Azevedo, afirma que: 

Sob uma perspectiva temática, o byronismo surge no interior da 

obra lírica de Álvares de Azevedo como uma reação ao 

desengano, ao abalo na crença da possibilidade de alcançar uma 

plenitude poética através da ascese anímica, o que, por sua vez, 

se fazia alimentando idealisticamente os sonhos de cunho 

amoroso (ALVES, 1998, p.106). 

Para a autora, o byronismo decorre do desengano quanto à ilusão da imortalidade 

da alma e a possibilidade de redenção, e daí provém o satanismo de Azevedo (ALVES, 

1998, p.107), num processo do qual Macário é a representação dramática.  

Ainda no prefácio à segunda parte da Lira dos vinte anos, Álvares de Azevedo 

afirma que: "Há uma crise nos séculos como nos homens. É quando a poesia cegou 

deslumbrada de fitar-se no misticismo e caiu do céu sentindo exaustas as suas asas de ouro./ 

O poeta acorda na terra" (AZEVEDO, 1942, p.128). Macário, graças à intervenção de Satã, 

toma consciência dessa queda, ele que anteriormente sonhava com o céu. O personagem 

dá-se conta gradativamente de que o zênite que almeja nunca será alcançado. E já que é 

assim, volta-se para o polo oposto desse eixo vertical, o nadir.  

Quando Macário narra a Satã sua aventura com a prostituta à beira da morte, o 

demônio tem uma reação curiosa: ele lamenta que o rapaz não tivesse continuado com a 

meretriz até o momento de sua morte. Nas palavras do demônio: ―Se ali ficasses mais 

alguma hora, talvez ela te morresse nos braços. Aquela agonia, o beijo daquela 

moribunda talvez te regenerasse‖ (AZEVEDO, 2006, p.50). Para Satã, a prostituta 
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moribunda poderia ser "a chave de ouro dos prazeres que deliram" (AZEVEDO, 2006, 

p.50). O demônio, com isso, indica que o amadurecimento de Macário só viria à medida 

que ele renunciasse àquela idealização extrema para a qual se volta sua face Ariel e 

mergulhasse inteiramente no humano, particularmente em seus aspectos mais sombrios 

e abjetos, para os quais se dirige a face Calibã. Daí a afirmação de que "da morte nasce 

muitas vezes a vida" (AZEVEDO, 2006, p.50), pois, conhecendo-a, Macário seria capaz 

de realizar tal mergulho para, por fim, acordar na terra, desvencilhando-se do idealismo 

dissociado do real que adotara até então. 

Em outras palavras, se o zênite ocupado por aquela imagem feminina 

espiritualizada é inalcançável, é para o nadir, ou seja, para as profundezas da carne, da 

morte e da matéria, que Macário deve orientar sua busca. Afinal, a mulher idealizada por 

Macário jamais existiria como ser de fato, mas apenas como ideia. A paixão de Macário 

seria, então condenada a uma postergação do gozo que se prolongaria ao infinito, e 

apenas poderia realizar-se num futuro longínquo, imaterial, espiritual, além da carne e 

da vida, pois se consumaria apenas com a morte. Cilaine Alves formula essa questão 

nos seguintes termos: 

A transferência da consumação amorosa para a morte – longe, 

portanto, do mundo físico e material – possibilita ao sujeito 

lírico equiparar-se ao plano elevado em que a amada se 

encontra. Pois morrendo, ele se desproverá de sua natureza 

física e material, adquirirá, como a imagem da mulher amada, 

uma essência espiritual (ALVES, 1998, p.82). 

Paradoxalmente, o gozo com a moribunda no exato momento de seu 

perecimento, ainda que moralmente abjeto, inverteria o sentido da equação. Em vez da 

posse impossível de um princípio feminino espiritualizado — e irreal —, preterida para 

além da morte, teríamos o mais físico dos coitos possíveis, pois ocorreria no instante em 

que a carne se despe de qualquer ilusão de espiritualidade, para se tornar matéria inerte. 

Macário, então, tomaria consciência plena de sua própria humanidade, ou seja, de que, 

como afirma Azevedo, "tem nervos, tem fibra e tem artérias – isto é, antes e depois de ser 

um ente idealista, é um ente que tem corpo" (AZEVEDO, 1942, p.128), e que tal 

corporeidade é condição para a criação poética. Se, anteriormente, o amor espiritual só se 
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consumava com a transição necessária da morte, a partir desse momento, da morte, ou 

melhor, da consciência da morte enquanto processo físico e definitivo, nasceria a vida. 

O que está em questão, em Macário, não é, portanto, o sacrifício da alma, mas a 

consciência do corpo. Ou, para formularmos melhor, a perda da alma se dá, em Macário, 

pela sua negação, e pela afirmação do corpo e da matéria. Ao contrário do que acontece 

com Fausto, Macário não é, a princípio, tentado a vender sua alma. Sua adesão ao satânico 

se dá em consequência de um processo pedagógico, que Antonio Candido denominou 

"educação pela noite" (CANDIDO, 2006), mas que bem poderia ser chamado também de 

educação pela morte. A estratégia de Satã não consiste em tentar se apossar da alma imortal 

de Macário por meio de um pacto que se cumprirá após o falecimento do corpo. O que ele 

faz é abrir os olhos de Macário para a morte — e, portanto, para a vida — e para o corpo, 

que, por ser matéria física, é perecível, mutável e finito.  

Com esse processo pedagógico, o demônio conduz Macário entre um polo e 

outro da binomia azevediana, levando-o a afastar-se da face idealista e sentimental que 

predominantemente revelava até então, para aproximar-se de uma postura materialista. 

Nisso, mais do que num possível pacto demoníaco, reside o caráter fáustico de Macário. 

Pois se a natureza titânica de Fausto o conduz a uma busca incessante por conhecimento 

criador, Macário, Fausto em formação, desperta, pela mão de Satã, para um mundo ainda a 

se criar. 
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PASSAGEM NO PÉLAGO 

 

JASINSKI, Isabel
1
  

 

Repetitivo y abstracto hasta el sin sentido, ellos salieron al encuentro de lo 

que el hombre ha perdido, la vida trágica, vida-de-chivo, el azar de los 

límites verdaderos, la voluntad de ir hasta el fin, hasta el filo, hasta el 

precipicio. Carlos FUENTES. 

A primeira das liberdades é a liberdade de dizer tudo. Maurice BLANCHOT. 

É unicamente no instante do silêncio das leis que irrompem as grandes 

ações. Marquês de SADE. 

I 

Provar o limite é a proposta desta obra de Carlos Fuentes, que avança além dele, 

pela passagem do sem sentido onde se encontra uma lixeira de imagens, referências 

culturais, linguagens, espaços e tempos. Publicado em 1967, Mudança de pele compõe 

toda uma experimentação formal que convida à reflexão e conduz à crítica literária, 

cultural, histórica, social, formal. Ainda que seu diálogo com o cinema seja cabal, a 

leitura que lhes apresento neste momento vai deter-se em outro lugar, o que se vincula à 

experiência-limite ―‖ concebida por Blanchot a partir da leitura de Bataille a respeito da 

experiência interior e a soberania. É verdadeiro que o caminho que tomada propõe uma 

visada mais universalizante a respeito da condição do homem na segunda metade do 

século XX, quando já se tinha disseminado o imaginário da cultura de massas e a 

experimentação vanguardista. Um momento histórico para a produção literária 

hispanoamericana, que tinha atingido projeção internacional e estava inserida no grande 

panorama mundial das Letras, principalmente desde a publicação de Rayuela no 63, 

obra à que está dedicada Mudança de pele. 

É verdadeiro que Carlos Fuentes investe numa articulação do imaginário 

mexicano e sua vinculação ocidental, ao mesmo tempo que elabora uma crítica aos 

padrões sociais presentes, situando-se na realidade e o mítico, numa relação 

eminentemente temporária, tal como observa José Miguel Oviedo (2001, p. 316). Mas 

estabelece uma conexão também espacial, em nossa perspectiva, principalmente com 

                                                
1 Professora Doutora no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFPR 
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respeito a esta obra que tem como ponto de partida uma viagem da Cidade do México a 

Veracruz. Não obstante, produz uma conexão principalmente simbólica, como se 

observa nesta reinscripción do caminho dos conquistadores, que compõe uma ―narração 

por relevos‖, diz Oviedo (2001, p. 327), relacionando partes autônomas numa totalidade 

anacrônica que remete ao processo de escritura no limite da criação. Este movimento 

postula uma liberdade conceitual, estética e moral muito conforme com o caráter 

polêmico de seu autor. 

… estas obras eran algo más que novelas: campos de experimentación 

radical en los que el libre juego de la imaginación, la parodia de otros libros 

y productos culturales (el cine, sobre todo) y la teorización sobre las 

relaciones entre el texto y su autor son tan o más importantes que la historia 

narrada. Cambio de piel, y en buena medida Terra nostra, no son simples 

―textos‖, sino performances, un conjunto de posibilidades que el 

lector/participante tiene que activar para incorporarlo a su propia experiencia 

y hacerlo viable; sólo en estos términos es posible hablar de ―narrador‖, 

―personajes‖ e ―historia‖. (OVIEDO, 2001, p. 323) 

 

A viagem propõe uma nova experiência do tempo que, por um lado, é 

anacrônica, quando resgata aspectos da concepção indígena de tempo cíclico, sua 

relação afirmativa com a morte, considerado um renascimento, mas também quando 

menciona referenciais gregos da concepção humana, preservada pelo cuidado de 

Pandora que guarda a esperança em sua caixa; e, por outro, é semiótica, quando 

diferença duas instâncias narrativas, uma ficcional e outra seudo-real. Esses relevos se 

complementam ainda pelo fluxo vivencial da contracultura, paralelo a uma concepção 

atemporal da soberania que ampara a experiência-limite, contrária à produtividade 

histórica, favorável ao instante, à arte, não ao conhecimento, conforme compreende 

Bataille (1996, p. 89). O que concebe Fuentes é recrear uma consciência do ―agora‖ que 

suspende os conceitos estabelecidos para permitir o sensorial por intermédio da 

escritura, reconfigurando fronteiras como possibilidade de passagem, ou ―limem‖ de 

acordo com Raul Antelo, que confunde o fim com o começo, não o limite definitivo, 

apropriado ao conhecimento cumulativo (ANTELO, 2005, p. 39). Deste modo, a 
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viagem que traspassa a narrativa de Carlos Fuentes em Mudança de pele produz uma 

mudança na percepção do tempo, mas também de espaço cultural. 

Esta concepção recusa uma definição unívoca para o sentido, assim mesmo um 

valor inequívoco para a expressão. Seu movimento é de oposição a tudo o racional, 

consciente, ortodoxo e monogâmico, para ceder ao desejo em procura do mistério que 

fica ―depois do falso mistério da analogia e a oposição‖ (FUENTES, 1967, p. 390). Por 

isso, dito entendimento se encontra no campo do soberano, contra toda a utilidade do 

mundo prático, que gera o terror porque postula as leis e a proibição do avanço sobre os 

limites. Bataille reconhece nessa instância o valor da arte que nutre a esperança, mas 

não a espera do conhecimento que se resolve em nada (BATAILLE, 1996, p. 76,77). 

Segundo essa concepção, não há possibilidade de comunicar porque o artista se 

encontra fora do mundo das coisas, o mais próximo a seu modo de aprensión do mundo 

é o sem sentido, o nonsense, que sustenta a performance em Mudança de pele. Na 

vertigem do instante, a arte sensibiliza para a não permanência, acentuado pelo 

entendimento de que o homem nunca é o mesmo, é incapaz de preservar o nome. Morre 

de uma morte que não é o fim, senão o reinicio, a reinscripción de uma subjetividade 

não absoluta que permanece em questão até a atualidade, como o propõe Derrida em 

entrevista a Nancy (DERRIDA, 2005, p.152). Na obra de Fuentes, que se conecta à 

concepção de linguagem de Foucault, o narrador se dispõe a ―salvarse de El Museo, de 

la Perfección y participar en un Happening personal que es una novela de consumo 

inmediato: recreación‖ (FUENTES, 1967, p. 23) de modo a criar mundos impossíveis 

que se constituem num ato de magia. 

II 

O universo de sentido de Mudança de pele é dinâmico e se concebe por uma 

superposição de tempo, tal como o mencionamos, de espaços, a começar pelas 

diferentes datas e lugares de composição da obra (Tonanzintla, 1962; Nova York, 1965; 

Paris, 1966), e de diferentes pontos de vista sobre a história. Além da voz narrativa 

absoluta, que é inominada até o final da obra, identificando-se principalmente como eu, 

que traspassa a trama e acaba por manifestar-se como suposto autor da obra (assinada 

por Freddy Lambert), temos um jogo complexo de desdobramento entre os personagens 

que efetuam a viagem: Javier, Elizabeth (Ligeia, Lisbeth, ―dragona‖, etc.), Franz e 

Isabel (também denominada ―novillera‖). São imagens de pessoas, máscaras que 
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dispõem diferentes experiências da história e sensibilidades, revelando ambiguidades, 

dúvidas e angústias. Na viagem da capital de México para Veracruz, eles parecem 

procurar o conhecimento por meio da revisão do passado à que induz a narração de sua 

vida, pela descrição dos espaços em onde passaram. O arranque é o resgate de um 

passado que estava movido pelo desejo de liberdade, levado a cabo com a intenção de 

encontrar um sentido para o que não tem resposta o justificativa. 

Pensaste que este era el final del viaje, del recuerdo y de la mentira. Y que a 

esto las había conducido una búsqueda de tantos años, un viaje tan largo 

buscando lo que ya era de ustedes. Todo lo que supieron, lo que quisieron, lo 

que perdieron y lo que encontraron – te preguntaste esta noche – ¿no lo 

sabían, querían, perdieron o encontraron igual que hoy, al principio? Pero 

antes una parte de nosotros vencía a las demás, esa era toda la diferencia, y 

qué impotente eras para servirte de tu nueva sabiduría, tan impotente como 

hubieras sido hace veinticinco años para servirte de lo que entonces sabías. 

Ah dragona, todo es saber consagrar lo que se toca, lo que se ama, lo que se 

sueña y hasta lo que se teme y rechaza. (FUENTES, 1967, p. 337) 

A busca se frustra na tentativa de atrapar uma verdade, a da sabedoria, 

estabelecendo o sacrifício como forma de resignificación e por isso afirmando a 

consagração pela morte. A liberdade possível nesse momento é a da soberania do 

imaginário, da insubordinação gerada a partir da ideia de que não há conhecimento 

possível na duração, só há o instante que não oferece o saber (BATAILLE, 1996, p. 69). 

Ligeia não soube ser soberana, ela estava subordinada à espera do futuro, por isso foi 

sacrificada. Só Javier o soube, como veremos adiante. O instante soberano é o da arte, 

da festa, da morte, o momento revolucionário que não quer um centro estável, mas que 

se abisma nos limites do ser, na experimentação, nas drogas, no sexo, no rock‘n roll, na 

liberdade de tudo o que possui o poder da contradição, como diz Artaud segundo o 

narrador de Mudança de pele. A arte, na concepção da obra, não é um modo de jogar um 

papel social senão uma forma que é seu próprio conteúdo. 

A festa e a morte, ―tudo o que nos arranca de nós mesmos‖ (FUENTES, 

1967, p. 251), é o que reúne aos homens. A aceitação da morte, do fracasso, da 

ociosidade, propõe Blanchot, é uma afirmação que nega a negatividade imposta pelo 

sentido prático da vida (BLANCHOT, 2007, p. 188). Nesse movimento o homem 
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ultrapassa suas fronteiras em direção ao outro, fundindo-se nele ao mesmo tempo que 

suprime todas as leis, reduzindo a nada ao indivíduo que se tomava como idêntico a se 

mesmo. A morte destrói a expectativa do porvir e o sentido da identidade, entende 

Bataille, instaurando outra concepção de pensamento (BATAILLE, 1996, p. 80). Por 

isso são suspendidos os valores produtivos que garantem a integridade do ser humano e 

que consideram a morte como perda. Essa é a concepção que subjaz às ideias do 

narrador. 

Me dijiste que ese hombre muerto estaba, al fin, vivo. Que todas las muertes 

están vivas. / Que estaban observando un arreglo vital, no mortal, de las 

relaciones de ese hombre. Que su asesino le regaló un valor al asesinado que 

no tuvo otro valor. Que te olvidaras de tu lógica bárbara. Que nadie muere 

por venganza. Que nadie muere por castigo. Que nadie muere por algún 

motivo. Que nadie muere porque el asesinado no tuvo palabras para 

convencer al asesino con la razón y sustituyó el asesinato a las palabras que 

no quiso o no pudo pronunciar: ni siquiera eso. No lo mató para vengarse, 

para castigarlo o para convencerlo. No. Lo mató para regalarle la totalidad 

de su vida. Le hizo el favor de matarlo. (FUENTES, 1967, p.209) 

Ainda que o movimento primordial da passagem pelo limite da vida exija a 

presença positiva de um eu soberano que oferece a morte e do outro ao que se lhe 

presenteia outra vida, a fusão entre os extremos se dá na consagração da abertura, no 

goze do excessivo. Em Mudança de pele, podemos reconhecer duas categorias de 

otredad que, para nós, são diferentes. Por um lado, temos a condição dos estrangeiros 

judeus Elizabeth e Franz que, como estrangeiros, estão excluídos de sua comunidade e 

protegidos pelas leis do estado, mas assim mesmo ―ficaram encerrados com os deuses 

mortos…‖ (FUENTES, 1967, p. 371, 372). Essa é a condição ambígua que Agamben 

reconhece no homo sacer, excluído da comunidade, ainda que não pertença de tudo ao 

âmbito do divino, cuja vida nua se oferece ao poder soberano, o Estado Alemão do 

Terceiro Reich no caso dos judeus que passaram pelos campos de concentração, por 

exemplo (AGAMBEN, 2005, p. 102, 103). Os dois estrangeiros não são levados à morte 

por mãos de Javier, senão que sua condição de sacralidad é exigida pelos deuses 

ancestrais, ficam soterrados nas pirâmides de Cholula. Não é o caso de Isabel, quem é 

sacrificada por Javier na habitação do hotel. A morte sacrificial nesta concepção teórica 
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suspende o tempo por abrir a passagem do profano ao campo do sagrado, como observa 

Agamben, com isso garante uma ―juventude‖ eterna (AGAMBEN, 2005, p. 98). Isso o 

diz Javier a respeito de como se lembraria dela. 

No entanto, tanto as mortes de Lisbeth e Franz como o sacrifício de Isabel 

não são vistas como perda, senão como purificação, renascimento, como recorda 

Oviedo, de acordo com a referência cultural indígena mesoamericana, contribuída pelo 

texto na figura de Xipe Totec, o deus que emblematiza a metamorfose cíclica 

(OVIEDO, 2001, p. 325). Esta figura caracteriza a ancestralidade mexicana que remonta 

a um presente absoluto, o do tempo mítico, exigindo o esquecimento do passado 

cronológico nesta morte simbólica dos estrangeiros para celebrar um renascimento que 

fertilize as ações humanas. Mas também configura a soberania do narrador que mata a 

seus personagens, num ato de redirecionamento da criação: ―o narrador, Xipe Totec, 

Nosso Senhor o Esfolado, muda de pele‖ (FUENTES, 1967, p. 365). Nesse caso, Javier 

é o instrumento do que se serve o autor suposto para executar uma ameaça que tinha 

insinuado ao princípio da segunda parte da obra, para o que bastava a abstenção total 

dos outros personagens, a renúncia a decidir, tal como o propôs Bartleby, que propõe 

uma nova potência. 

Por outro lado, Xipe Totec simboliza a soberania que se atribui Javier, capaz 

de decidir sobre a morte do outro no limite da vida e dos tempos. Num golpe de dados, 

como o propõe Blanchot, que corresponde à imprevisibilidade da sorte, já não aceita a 

determinação do destino, em seu modo de ver (a reedição de Ligeia na figura de Isabel). 

Toma os rieles de sua vida como sujeito que come da carne, na terminologia de Derrida, 

para resgatar o poder da palavra, a fertilidade da criação. O ser soberano não é um 

homem, recorda Bataille, é um deus que ignora os limites da identidade e da morte, 

incorpora a trasgresión e joga (BATAILLE, 1996, p. 86). O duplo caráter de 

Freddy/Javier possibilita que eles suspendam os valores sociais para dar eclosão à 

paixão, conectando no jogo o pensamento ao talvez, sem esperar dizê-lo tudo. 

Si la dejáramos, la verdad aniquilaría la vida. Porque la verdad es lo mismo 

que el origen y el origen es la nada y la nada es la muerte y la muerte es el 

crimen. La verdad quisiera ofrecernos la imagen del principio, anterior a 

toda duda, a toda contaminación. Pero esa imagen es idéntica a la del fin. El 

Apocalipsis es la otra cara de la creación. La mentira literaria traiciona a la 
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verdad para aplazar ese día del juicio en el que principio y fin serán uno 

sólo. Y sin embargo, presta homenaje a la fuerza originaria, inaceptable, 

mortal: la reconoce para limitarla. No reconocerla, no limitarla, significa 

abrir las puertas a la pureza asesina. (FUENTES, 1967, p. 408) 

 

Dizê-lo tudo é a pretensão da literatura que quer fundar o sentido do mundo, 

limitando a força originária do fala, seu poder de morte ancorado na liberdade total. 

Assim fica composto o protesto de Carlos Fuentes, nessa obra cujo conteúdo está 

expresso em sua forma de composição, uma literatura arquitetônica que requer a 

suspensão de toda lei no limiar da trasgresión.  

III 

O movimento da viagem e do pensamento, da criação, o crime e o excesso 

levam à suspensão de toda moral e oferecem o fundo para a dramatização da mudança, 

que é a proposta desta performance literária. Nesse jogo soberano entre as 

singularidades, Fuentes quer preservar algo do outro que não pode ser subjetivable, que 

confere uma verdadeira inhumanidad, como o propõe Derrida (2005, p. 163), que não 

atinge a ter um sentido descifrable. É o sem sentido da obra que se configura como uma 

experiência-limite, propusemo-lo ao princípio, capaz de depor o mundo dos valores em 

sua afirmação da nada potencial. Nesse limite, o homem se questiona em sua suficiência 

frente ao desconhecido promissor, perde sua identidade e reconhece a impossibilidade, o 

instante soberano no não-saber, considera Bataille, que é o espaço do genius. 

…también hay un no ser al que quisiéramos jugar y que en cada instante, 

llenos de terror, o risa, o locura, nos está convocando. Porque, quién quita, 

de repente sólo seríamos desempeñando el papel de nuestro no ser, nuestra 

posibilidad eternamente presente y eternamente negada. (FUENTES, 1967, 

p. 57, 58) 

O não ser, bem como o não saber, permite um modo de relacionar-se que se 

abre na impossibilidade. Nessa situação recriadora, a morte é o ser especial que restitui 

ao uso o campo sagrado da vida. 

 

 

 



  

147 

 

 

Referencias Bibliográficas 

 

AGAMBEN, Giorgio. Profanaciones. Trad. Flávia Costa e Edgardo Castro. Buenos 

Aires: Adriana Hidalgo, 2005. 

ANTELO, Raul. Pensamiento de los confines. Los confines como reconfiguración de 

las fronteras. Trad. Gabriela Saidón. Buenos Aires, n.17, dez. 2005. pp. 33-44. 

BATAILLE, Georges. Lo que entiendo por soberanía. Trad. Pilar S. Orozco y Antonio 

Campanillo. Barcelona: Paidós, 1996. 

BLANCHOT, Maurice. A conversa infinita. A experiência-limite. A experiência-limite. 

Trad. João Moura Jr.. São Paulo: Escuta, 2007. pp. 183-222. 

DERRIDA, Jacques. Pensamiento de los confines. ―Hay que comer‖ o el cálculo del 

sujeto (entrevista concedida a Jean Luc Nancy). Trad. Virginia Gallo e Noelia Billi. 

Buenos Aires, n.17, dez. 2005. pp. 151-170. 

FUENTES, Carlos. Cambio de piel. Buenos Aires: Sudamericana, 1967. 

OVIEDO, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. 4 – De Borges al 

presente. Madrid: Alianza, 2001. 



  

148 

 

HENRY JAMES: SUJEITO EMPÍRICO DA HISTÓRIA LITERÁRIA 

OU PERSONAGEM FICCIONAL? UMA LEITURA DE AUTHOR, 

AUTHOR, DE DAVID LODGE 

LEAL, Maria Aparecida Borges 

 

A proposta deste trabalho é fazer um estudo de Author, Author, procurando 

identificar alguns dos recursos narrativos utilizados por David Lodge na refiguração da 

vida e do percurso literário de Henry James. A metanarratividade, a metaficcionalidade 

e o diálogo intertextual estabelecido com a história literária exercem papel 

preponderante na dinâmica do romance porque ajudam a tecer os fios da história da 

literatura e da ficção, refletindo a respeito da criação literária. 

David Lodge – escritor, crítico e teórico da literatura – ocupa um lugar de 

destaque na literatura contemporânea. A sua atuação nesses campos pode não só ter 

contribuído para a escolha do tema de Author, Author – a vida e a obra de um 

romancista – como também para a forma de elaboração do romance trazendo a 

experiência de crítico e teórico para a criação literária, por intermédio das reflexões 

metaficcionais. Além de catorze romances publicados, Lodge possui onze livros de 

crítica literária, sendo que o último é The year of Henry James: the story of a novel 

(2008). O livro apresenta uma coleção de ensaios que tratam de aspectos relativos à 

criação literária e, em um deles, Lodge relata o processo de pesquisa e composição de 

Author, Author.  

Henry James, sujeito da história literária, foi a maior figura da ficção realista, 

não naturalista – no final do século XIX, num momento em que muitos leitores e 

críticos ainda não estavam preparados para essa nova abordagem, e que talvez, por esse 

motivo, ele não tenha recebido os louvores merecidos.  

A relação de Henry James com William James, o irmão mais velho, não se 

restringiu aos laços familiares. William é considerado o pai da psicologia moderna e foi 

quem criou o termo stream of consciousness – fluxo da consciência – empregado 

amplamente na literatura até nossos dias. Escreveu Principles of Psychology (1890), 

obra que exerceu grande influência sobre a produção literária de Henry James, seu aluno 

no curso de Psicologia, em Harvard. 
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O narrador de James é um investigador atento ao que acontece na consciência 

dos seus personagens, observando com bastante propriedade de que maneira eles 

respondem aos episódios que se desenvolvem nas histórias. Assim, eles são delineados 

de maneira sutil, sem serem descritos com precisão. Eles são sugeridos e situados em 

determinadas circunstâncias que instigam o leitor a interpretações de suas características 

psicológicas. Por esse motivo, Henry James é considerado o precursor do romance 

psicológico moderno, que exerceu uma influência muito forte na literatura ocidental, 

estabelecendo uma ponte entre o Realismo e o Modernismo e antecipando muitas das 

inovações que viriam a seguir. O interesse pela consciência dos personagens 

explorando-a a exaustão, fez de Henry James o mestre de muitos romancistas e tornou 

indiscutível a sua influência sobre muitos dos escritores do século XX.  

O título Author, Author para um romance biográfico sobre Henry James merece 

uma atenção especial por revelar uma das grandes expectativas alimentadas por James: 

ser um dramaturgo de sucesso. 

A expressão ―Author! Author!‖ era comumente usada, nos palcos de Londres, 

no final do século XIX, quando a plateia solicitava o comparecimento do dramaturgo ao 

palco, após a encenação da peça, para receber os louvores e para ser aclamado pelo 

público. Isso dava ao artista a oportunidade de se curvar por várias vezes, dependendo 

do tempo que durassem os aplausos.  

Entretanto, em Author, Author, o título pode receber uma conotação irônica, 

uma vez que os aplausos recebidos por Henry James como dramaturgo foram poucos e 

não lhe deram a oportunidade de experimentar o mesmo prazer e satisfação vividos por 

Oscar Wilde, por exemplo. A tentativa de James de tomar o teatro como uma segunda 

via para fazer fortuna e conquistar os palcos de Londres se frustra completamente, no 

momento em que ele é vaiado no teatro St. James‘s, em Londres.  

O fio condutor de Author, Author desdobra-se entre a grande amizade que 

Henry James nutria por George Du Maurier
1
 e a relação casta desenvolvida pelo escritor 

com a romancista e contista Constance Fenimore Woolson
2
. Além da grande amizade 

                                                
1 George Du Maurier (1834-1896) cartunista e ilustrador da lendária revista Punch – revista britânica, de 

publicação semanal, de humor e sátira. Apelidado de Kiki pelos amigos, estudou arte em Paris e escreveu 

três romances – Peter Ibbetson (1889), Trilby (1894) e The Martian (1897). 

 
2 Constance Fenimore Wolson (1840-1894) sobrinha-neta do também romancista e poeta James 
Fenimore Cooper (1789-1851), exilou-se voluntariamente na Europa, vivendo na Itália, Suíça, França 



  

150 

 

entre os artistas, é possível observar uma forte relação de rivalidade no que se refere à 

arte de cada um, sobretudo de James para com os amigos. Tanto Du Maurier quanto 

Fenimore são hoje considerados figuras menores da literatura, praticamente esquecidos, 

diferentemente do que ocorreu com James a quem o sucesso financeiro demorou a 

chegar, mas hoje é reconhecido como o grande romancista de língua inglesa.  

Author Author tem início com Henry James em seu leito de morte, aos 72 anos, 

em dezembro de 1915.  Anuncia-se que ele receberá o prêmio da Ordem do Mérito – o 

coroamento da sua carreira literária. Ironicamente, o grande inventor do romance 

psicológico oscila entre estados de semiconsciência e inconsciência.  

De dezembro de 1915, a narrativa retrocede – por intermédio do uso da técnica 

do flashback – ao ano de 1880, quando Henry vai, com frequência, à casa de Du 

Maurier, que vive com a família (esposa e filhos) em Hampstead. Os amigos fazem 

longas caminhadas e conversam muito sobre arte e literatura. Desses diálogos, é 

possível depreender alguns aspectos da vida e da personalidade de ambos os artistas. Du 

Maurier fala mais, enquanto Henry se limita a ouvir. Henry contenta-se em observar o 

que acontece e construir imagens e conceitos para si. Muitas destas observações de 

Henry chegam ao leitor por intermédio do narrador. Assim como Henry James, David 

Lodge, em Author, Author, também prefere as conversas entre os amigos como forma de 

caracterização do modo de ser de cada personagem para permitir que o leitor pense a 

respeito das suas características. 

Nessa época, Henry encontra-se no auge da sua carreira artística, sendo muito 

apreciado e respeitado no mundo artístico. Ele lança o romance The American (1877); a 

novela Daisy Miller (1879); o conto Washington Square (1880) e o romance The 

Portrait of a Lady (1881), que vieram consolidar a sua posição como o mais importante 

romancista de  língua inglesa. 

Ainda em 1880, Henry encontra-se pela primeira vez com Fenimore, em 

Florença. O narrador de Author, Author constrói na relação de Fenimore e Henry uma 

espécie de ode à arte: os dois se aproximam, ao menos da parte dele, não por uma 

atração física ou pela possibilidade de um encontro amoroso, mas pelo culto à estética e 

                                                                                                                                          
e Inglaterra, sem, no entanto, nunca ter conseguido se desprender inteiramente das suas raízes 

americanas. Anne (1880) foi seu primeiro romance publicado, seguido por East Angels (1886), Jupiter 

Lights (1889), Dorothy (1892), Horace Chase (1894), dentre outras publicações.  
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à arte e para mostrar a relação do artista com o belo – temas recorrentes nas obras de 

Henry James, discutidos na refiguração de Henry, o protagonista da Author, Author. 

Outro tema também caro a Henry James que é discutido em Author, Author é a 

dificuldade de adaptação do americano à vida europeia. Fenimore é um exemplo típico 

dessa relutância, enquanto Henry adapta-se tão completamente que quando precisa ir à 

América, pela morte dos pais, fica impaciente para voltar logo à Europa uma vez que a 

América já não é mais a sua casa.  

No início da década de 1880, Henry planeja executar um projeto ambicioso: 

escrever os maiores romances da literatura de língua inglesa, superando Thackeray, 

Dickens e George Elliot, que ele considera ultrapassados em forma e conteúdo. No 

entanto, chega ao final da década insatisfeito com a sua carreira como romancista, 

vendo que os seus planos não se realizaram. A ansiedade gerada pelo pouco ganho 

financeiro abala o orgulho do escritor, que até então mantinha as esperanças de ficar 

rico como romancista. A crítica considera seus romances muito longos e as vendas são 

insignificantes. O que se pode perceber é que a crítica e o público ainda não estavam 

suficientemente amadurecidos para acolher aquele tipo de romance. 

Em meio à frustração com o próprio desempenho, alguns conflitos internos 

desencadeiam-se em Henry, fazendo com que ele perca a fé em si mesmo como 

romancista e inicie uma luta intensa para escolher entre continuar insistindo na prosa de 

ficção ou partir para a carreira de dramaturgo.  

Gradualmente, o narrador de Author, Author impele o leitor a acompanhar e, 

porque não dizer, a viver os conflitos do herói nesse afastamento da prosa. Todo o 

processo de discussão da criação do romance vai sendo deixado para trás e a 

dramaturgia começa a sofrer um exame minucioso. 

Cabe ressaltar que enquanto Henry vive esse impasse, Du Maurier lhe oferece 

um enredo que poderia vir a ser um romance. Mas Henry considera que é o amigo quem 

deve tentar escrever e, além disso, Henry acredita que o argumento do enredo é muito 

fraco e sem valor estético. Na verdade, o que se pode perceber é que Henry perde, 

momentaneamente, o interesse pela prosa de ficção. 

Em 1888, o protagonista recebe um convite para adaptar o romance The 

American para o palco. Henry aceita e tenta, com isso, abrir caminho para conquistar os 

palcos de Londres, um grande sonho. Em 1891, a peça estreia em Londres. A recepção 
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do público é favorável. Calorosos aplausos no final e alguns gritos de ―Author! 

Author!‖ ao que Henry agradece, curvando-se diante da plateia. Todavia, se de um lado 

a recepção do público é relativamente favorável; de outro, a crítica discorda dessa 

avaliação. Os críticos não afirmam que a peça é ruim, mas também não tecem elogios 

satisfatórios. São 70 apresentações em Londres, até que o diretor informa a Henry que a 

peça não será mais encenada por estar dando prejuízo. 

Passados alguns dias, o diretor sugere ajustes em The American para voltar a 

exibi-la.  Henry passa grande parte do seu tempo cortando partes da peça, o que lhe 

causa grande sofrimento. É como se o herói estivesse cortando partes de si próprio e 

sentindo as dores atrozes da sua atitude. O que ocorre é que Henry não entende muito 

bem aquela linguagem quase telegráfica do teatro com a qual ele não está habituado. Na 

sua prosa de ficção, ele usa uma linguagem requintada e elegante e, a partir desse 

momento, ele percebe que há um abismo muito grande entre as duas linguagens. 

Henry admite que escrever um romance requer um envolvimento individual e 

pessoal. No entanto, no caso do drama, é necessário o comprometimento de uma série 

de pessoas, desde atores, diretor e os vários outros membros necessários à produção do 

teatro. Tudo isso faz parte do processo da composição da peça, seja ela comédia ou 

tragédia.  

Sutilmente, a metaficcionalidade – aquela reflexão que o texto literário faz 

sobre si mesmo –, fica caracterizada. O leitor mais atento fica com a impressão de que, 

sendo Henry tão introspectivo e solitário, é muito pouco provável que ele seja bem 

sucedido no teatro que pela sua própria natureza exige a participação de um grande 

número de pessoas. Author, Author prepara, assim, o leitor para o fracasso de Guy 

Domville, que viria na sequência, e o consequente agravamento do estado depressivo de 

Henry.  

A perspectiva de completar 50 anos em abril de 1893, deixa Henry deprimido. 

Não tinha realizado os seus sonhos de sucesso nos palcos de Londres, e sente que a sua 

vitalidade está se esvaindo. É nessa atmosfera depressiva, que Henry escreve o conto 

The Middle Years, no qual o herói – um escritor refinado e americano expatriado – é um 

romancista, cujo trabalho é produzido muito lentamente e com muita dor, em função da 

saúde debilitada. Ele é respeitado, mas não apreciado, e agora, na meia idade está muito 

doente e sentindo cada vez mais distante a possibilidade de voltar a brilhar no mundo 
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artístico. O herói da história morre ainda na meia idade, deixando o seu trabalho 

incompleto. As semelhanças entre Henry James (sujeito histórico) e o herói do romance 

(sujeito ficcional) são evidentes. 

A situação tende a agravar-se ainda mais quando Henry teme perder a sua 

identidade como romancista sem ter conseguido conquistar a de dramaturgo. Ademais, o 

sucesso de outros artistas, que ele considera menores, o incomoda muito. 

Henry acredita que uma produção teatral que é concebida como peça desde o 

início – e não uma adaptação de um romance ou conto – tem mais chance de fazer 

sucesso. Diante dessa perspectiva, em 1893, estabelece um contato com George 

Alexander, diretor de teatro, com o objetivo de abraçar o teatro como uma nova forma 

de produção artística e de produzir Guy Domville. Com isso, espera fazer grande 

sucesso de crítica e de público, como dramaturgo. 

Assim como The Middle Years deixa transparecer as semelhanças existentes 

entre o herói do conto e seu autor, Guy Domville também aponta para o paralelo 

existente entre a relação de Henry James e Constance Fenimore Woolson. Em Author, 

Author, arte e vida se espelham culminando com o surgimento do tema da renúncia. 

Em Guy Domville, o herói se prepara para entrar no monastério e levar avante a 

sua vocação para o sacerdócio. Mrs. Peverel, a heroína, está apaixonada por ele. 

Todavia, em nome da religião, ela deve sufocar seus sentimentos e deixar que ele siga 

sua carreira. Guy é incumbido de dar continuidade à linhagem da família Domville. 

Enquanto ele está indeciso entre seguir a carreira eclesiástica ou abraçar o matrimônio, 

Mrs. Peverel se alegra com a possibilidade de casar-se com o amor da sua vida. 

Contudo, um amigo do herói também está apaixonado pela senhora Peverel e Guy não 

julga correto casar-se com ela, tirando-a do amigo.  

Embora o diretor da peça considere que o herói deva abandonar a ida para o 

monastério e casar-se com a heroína, Henry continua firme na decisão de mantê-los 

separados, caso contrário, a peça cairia na previsibilidade e deixaria de ser dramática. 

Na verdade, Henry tem muita coisa em comum com o seu herói: enquanto Guy 

renuncia heroicamente ao amor e ao casamento em favor da religião, Henry renuncia ao 

casamento e à própria sexualidade em função da sua arte. Henry pode ter colocado 

também um pouco da personalidade de Constance na personagem da senhora Peverel, 
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principalmente no que diz respeito à obscura, mas sempre sugerida vontade de ser 

amada por Henry, o que mostra que Constance está presente em seus pensamentos.  

Simultaneamente aos ensaios de Guy Domville, Henry recebe a notícia do 

suicídio de Constance, em Veneza, ocorrido em janeiro de 1894. Ele se sente culpado e 

responsável pela morte dela, uma vez que ele não lhe deu a atenção merecida. Os seus 

constantes adiamentos para ir à Itália encontrar-se com ela, a ausência total de iniciativa 

rumo a um relacionamento amoroso, enfim, causam-lhe muita dor e arrependimento. 

Contudo, a situação é irreversível e ela já está morta. Esse fato agrava muito o estado 

psicológico de Henry e o conflito interno que ele já vivia por não ter se casado com ela, 

toma proporções tão desmesuradas que ele chega a considerar a ideia de suicídio. 

Com o objetivo de fugir da pressão da estreia de Guy Domville, Henry vai 

assistir à peça An Ideal Husband, de Oscar Wilde, no teatro Haymarket, que faz grande 

sucesso, o que intensifica ainda mais os conflitos internos de Henry.  

Para informar ao leitor o que está acontecendo na noite de estreia de Guy 

Domville, no início de 1895, Lodge, por intermédio da voz narrativa, elabora um modo 

de narrar diferente do que ele havia adotado até então: cria dois fios narrativos que se 

desenrolam paralelamente, tecendo as duas tramas simultaneamente. Se comparado ao 

cinema, é como se houvesse duas câmeras: uma instalada no teatro St. James‘s, 

mostrando tudo o que está acontecendo lá e outra seguindo os passos de Henry, desde 

sua casa até o Haymarket, e depois até o St. James‘s, apontando para o estado 

apreensivo do protagonista. 

Muito embora o leitor tenha dificuldade, numa primeira leitura, em perceber a 

estratégia adotada por Lodge, o que se percebe é que a maneira de mostrar os 

acontecimentos faz com que as cenas se tornem mais vivas e muito mais presentes aos 

olhos do leitor. É possível considerar que essa é mais uma das estratégias geniais 

adotadas por Lodge na criação de Author, Author. 

A estreia de Guy Domville em Londres é um fracasso total e culmina com as 

vaias recebidas por Henry ao final do espetáculo. O protagonista de Author, Author 

sente que está decretado o seu fim como dramaturgo, derrota da qual acredita nunca 

mais se recuperar. Experimenta uma dor insuportável, uma dor na alma, sente-se 

exausto e desmoralizado pelas vaias recebidas. O que mais lhe causa ansiedade é o fato 
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de que logo todos saberiam da malograda estreia e isso fatalmente arranharia a sua 

posição como romancista famoso. 

Num almoço com amigos, Henry descobre que Oscar Wilde estreara The 

Importance of Being Earnest, na sequência de Guy Domville, no St. James‘s e fizera 

grande sucesso de público e de crítica. Henry esforça-se para superar seus sentimentos 

secretos de inveja quanto ao sucesso de Wilde, mas não os deixa transparecer.  

No decorrer de 1894, Du Maurier havia escrito o romance Trilby, utilizando-se 

do enredo que oferecera a Henry. Concomitantemente ao malogro de Guy Domville e o 

sucesso de The Importance of Being Earnest, o romance de Du Maurier é publicado e as 

vendas superam tudo o que Henry vendeu em toda a sua carreira como romancista. As 

vendas de Trilby chegam perto de 250.000 exemplares, um acontecimento sem 

precedentes na literatura de língua inglesa, isso para não falar na série de produtos com 

o nome de Trilby, na América – inclusive sapatos, chapéus e salsichas.  

Henry não se conforma com o sucesso do amigo e, mais uma vez, sufoca a sua 

dor, sem demonstrá-la a quem quer que fosse. Sua atitude vem reforçar o seu perfil 

pacífico, solitário e introspectivo.  

Em 1896, Henry retoma a narrativa ficcional e, enquanto isso, a saúde de Du 

Maurier se agrava, levando-o à morte aos 62 anos de idade. 

Ainda nesse mesmo ano, Henry se muda para Lamb House. A mudança causa-

lhe a liberação da imaginação, e uma nova fase produtiva na narrativa de ficção tem 

início. Henry escreve o romance The Turn of the Screw; a novella The Awkward Age; a 

trilogia The Ambassadors, The Golden Bowl e The Wings of the Dove; dentre outras 

obras. 

Nesse ponto, a narrativa dá um salto temporal e se desloca para o segundo dia 

do ano de 1916, como se estivesse dando continuidade às questões levantadas no início 

do romance. Muitos telegramas chegam, felicitando Henry James pelo prêmio da Ordem 

do Mérito. Henry, no entanto, permanece alheio aos acontecimentos. Está muito doente, 

com expressivas perdas de consciência. Já não pode mais escrever e nem mesmo 

reconhece as pessoas mais próximas. 

Em janeiro de 1916, Lord Bryce, o embaixador britânico para os Estados 

Unidos e amigo de Henry, vem pessoalmente lhe trazer a insígnia da Ordem do Mérito. 

Todavia, ele recebe o prêmio sem se dar conta da importância daquela condecoração. 
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Henry, o precursor do romance psicológico, está inconsciente. Essa discrepância se dá 

exatamente no momento do reconhecimento da crítica e de público. Ironicamente, o 

instante da coroação da carreira literária de James, o escritor que inovou ao explorar os 

vários estados de consciência dos seus personagens, é vivido de modo confuso, em 

função do estado de saúde e da deterioração da mente do grande mestre.  

Henry James morre em 28 de fevereiro de 1916.  

Vale ressaltar que não são os aspectos factuais relativos à vida de Henry James 

que primordialmente interessam a Lodge, mas sim a captura dos movimentos da 

consciência do herói. 

Um aspecto que chama bastante a atenção no desenrolar do romance está 

relacionado com as intromissões autorais com o objetivo de refletir sobre a própria 

narrativa – a metanarratividade –, propondo a imbricação do romance com a história da 

literatura e com o ensaio, três diferentes gêneros que se entrelaçam. O domínio pleno de 

todas essas técnicas é o que faz do texto de Lodge uma verdadeira alquimia com a 

linguagem, dando-lhe originalidade.  

Ao tecer os fios narrativos de Author, Author, David Lodge, por intermédio da 

voz narrativa, deixa transparecer alguns momentos metaficcionais: em um episódio a 

respeito de uma velha árvore frutífera que havia sido derrubada por uma tempestade de 

inverno, nos jardins de Lamb House; Henry, por intermédio da voz narrativa, estabelece 

um paralelo entre a vida da árvore e a vida do homem; ele se lembra dos momentos 

agradáveis que passou à sombra daquela árvore, considerada um símbolo e que agora já 

não representa mais nada. A atitude de Henry com relação à morte da árvore evidencia a 

sua sensibilidade diante da natureza e a sua tomada de consciência da efemeridade da 

vida e da sua própria fragilidade e finitude. Num diálogo com um dos empregados, ele 

faz uma autorreferência colocando-se em terceira pessoa e, com isso, o herói constrói a 

sua vida como experiência estética ao escolher na árvore abatida pelo vento um símbolo 

que prenuncia a sua própria morte. O sinal é claro: Henry James, o grande escritor, 

muito brevemente deixaria essa vida e seria transformado em um símbolo da literatura 

de língua inglesa. Será que Lodge, criando um narrador que penetra no mais profundo 

da alma do personagem e mostra ao leitor nuances como essas, não estaria querendo 

mostrar a esse leitor o lado mortal de um imortal? Ou, quem sabe, o aspecto frágil e a 
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noção de finitude do homem, em contraste com a imortalidade do artista? É possível 

que tenha sido essa a intenção da narrativa de Lodge. 

A metaficcionalidade está claramente presente em Author, Author no momento 

em que uma das criadas manifesta interesse em ler um dos romances de Henry James. A 

secretária empresta-lhe o livro e, após reverenciá-lo, a criada tenta a leitura. Contudo, 

fica frustrada porque, muito embora ela entenda todas as palavras separadamente, não é 

capaz de atribuir um sentido àquilo que está escrito. Ela pensa que se continuar lendo as 

coisas ficarão mais claras, mas isso não acontece. De fato, a criada espera um narrador 

que a pegue pela mão e a conduza no decorrer da narrativa, que descreva a roupa, a 

aparência e a personalidade da heroína; ou seja, ela conta com uma narrativa tradicional, 

sem desafio para o leitor, o que não ocorre nas obras de Henry James. É possível que, ao 

incluir esse evento na narrativa, Lodge estivesse interessado em demonstrar a 

importância do leitor para atribuir sentido ao texto literário, uma vez que ele é o terceiro 

ponto da trindade narrativa, de acordo com Umberto Eco. É plausível, portanto, supor 

que esse não é o tipo de leitor que o texto de James prevê como ideal. O que se percebe 

é que a criada está muito mais interessada naquilo que acontece na história e em saber 

como a história vai acabar; definitivamente, esse não é o tipo de leitor que o texto de 

James deseja construir. 

Um dos grandes temas dos romances de Henry James é o que se refere às 

diferenças culturais entre Europa e América, o que fica exemplarmente evidenciado em 

Daisy Miller. James usa o personagem Winterbourne como narrador para explorar a 

personalidade da protagonista, como um veículo para mostrar o choque da inocência e 

espontaneidade americanas contra as regras rigorosas do comportamento europeu. 

A voz narrativa de Author Author aponta para a dificuldade de adaptação de 

Constance à vida na Europa o que a leva a cometer suicídio. Lodge aproveita os 

episódios vividos por James para apresentar de modo sutil as concepções artísticas do 

escritor sobre a arte do romance e a questão da construção do ponto de vista na narrativa 

de ficção. 

Henry James, em suas narrativas, internaliza a ação, ou seja, aquilo que se 

passa na consciência do personagem tem relevância maior do que aquilo que acontece 

no mundo. Na narrativa jamesiana, a personagem está sempre se autoavaliando, 

imaginando situações, considerando escolhas e consequências, discutindo 
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relacionamentos, exatamente como faz Winterbourne, em Daisy Miller.  É como se 

Winterbourne fosse uma inteligência central, que, embora a história seja de Daisy 

Miller, muito daquilo que o leitor sabe sobre a protagonista chega por intermédio do 

olhar dele. Para conseguir esse efeito, James elege um narrador que é um americano que 

viveu a maior parte da sua vida na Europa, fazendo com que ele seja mais europeu do 

que americano. Como americano, ele entende o comportamento de Daisy Miller, mas 

sendo europeu ele sabe que ela está muito longe de se enquadrar nos padrões europeus 

de comportamento. 

Em Author, Author, Lodge também coloca o narrador a serviço da investigação 

dos sentimentos mais íntimos de Henry a respeito da arte e da quantidade de barreiras 

que o artista deve superar e que, muitas vezes, traz frustração e sentimento de 

impotência e derrota.  

O capítulo IV de Author, Author apresenta uma longa discussão metaficcional 

sobre assuntos relacionados à vida e à obra de Henry James. Só numa segunda leitura, é 

possível perceber que a voz narrativa é a de Lodge, autor, fazendo uma intrusão autoral, 

convidando o leitor a tomar parte na sua reflexão e caracterizando, dessa forma, o uso 

do recurso da metanarratividade. Lodge escreve um longo ensaio dentro do texto 

romanesco, e mostra, mais uma vez, a mistura de gêneros literários.  

No ensaio ―The year of Henry James or, timing is all: the story of a novel‖, 

Lodge informa que quando escreveu o capítulo IV, pensou em uma maneira de incluir 

no romance o tema do sucesso póstumo de Henry James que adquiriu uma grande 

dimensão fazendo com que tanto o público quanto os críticos se voltassem para a sua 

obra. Ele considera que os leitores apreciariam a estratégia adotada por ele para 

relacionar o fato histórico com a narrativa ficcional. Acrescenta que essa escolha dá 

mais autenticidade aos documentos escritos que lhe serviram de base para a elaboração 

do romance. 

Para isso, em Author, Author, Lodge cria a imagem da bola de cristal com ele 

próprio desempenhando o papel de adivinho traçando a moldura do futuro de Henry 

após a morte. Esse recurso aponta para duas direções: a primeira relaciona-se com a 

função do bruxo, aquele que pratica alquimia: nesse caso, a química se dá com a 

linguagem. Na segunda, o escritor toma como base acontecimentos e pessoas que 

participaram da história da literatura, do modo como foram documentados pelos 
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historiadores, trabalha artisticamente com esse material, usa a imaginação para 

preencher as lacunas e compõe um romance biográfico sobre Henry James. 

Ainda no capítulo IV, em Author, Author, a voz narrativa comenta o quanto 

seria engraçado dizer a Henry que milhões de pessoas em todo o mundo encontrariam 

suas histórias em adaptações teatrais e cinematográficas e que o romance The Turn of 

the Screw seria transformado em ópera, por um dos maiores e mais modernos 

compositores ingleses. Enquanto isso, George Du Maurier não passaria de um 

desconhecido dentro da memória cultural. Os produtos que foram criados com o nome 

de Trilby continuariam sendo populares, mas a origem do nome não seria conhecida e 

ninguém jamais se interessaria por ela.  

No final do capítulo IV, Lodge estabelece um diálogo intertextual com um 

ensaio escrito por Henry James, seis anos antes de sua morte com o nome de ―Is There a 

Life After Death?‖.  

Para dialogar com o texto de James, a intromissão na narrativa é feita de modo 

explícito, e Lodge expõe fragmentos da leitura que ele faz, dividindo-a com o seu leitor: 

os sentimentos de Henry James diante da morte são os de que ”death is seen as a portal 

to an extension, not an extinction, of consciousness.”
3
 (LODGE, 2004, p. 381). 

Sendo Henry James o grande renovador do romance moderno, o fundador do 

realismo psicológico, que explorou à exaustão a consciência de seus personagens em 

seus vários ângulos e possibilidades, ele não poderia mesmo considerar a morte como o 

fim. O grande mestre e o precursor do romance psicológico não poderia, também, ser 

recriado como uma figura plana, sem contradições, conflitos e complexidades; isso seria 

um contrassenso. Lodge, acertadamente, confere à vida interior de James riqueza e 

horizontes infinitos. Também não seria justo apresentá-lo de outra forma que não como 

um centro de consciência, por onde passa o fio condutor da narrativa. É a própria 

consciência de James – seus desejos, hesitações, dúvidas, culpas, arrependimentos – que 

tecem os fios narrativos de Author, Author. 

Um tom ensaístico permeia todo o texto de Author, Author, ora assumido pelos 

diálogos entre os personagens, ora pela voz do narrador, ora pela voz do próprio autor. 

O surgimento de um outro gênero literário – o ensaio – inserido em um texto romanesco 

reforça a metaficcionalidade que perpassa todo o romance.  

                                                
3  ―(...) a morte é vista como um portal para a extensão da consciência, e não para sua extinção.” 
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SONHOS SECOS 

 

MATTA, Eduarda da
1
 

 

 Em Vidas Secas, último romance de Graciliano Ramos, o espaço ficcional 

ocorre no sertão nordestino, cenário de uma família (Baleia, Fabiano, Sinhá Vitória, o 

menino mais velho e o menino mais novo) que foge da seca. O enredo da obra é 

simplesmente o cotidiano desses retirantes. A luta por comida, casa, um mínimo 

conforto. Não há fantasia, aventura, nem diversão. É cruamente um retrato seco. 

Ocasionado propositadamente para demonstrar  

 

a decadência de nossa estrutura agrária semifeudal, decadência que, neste 

caso, não foi seguida por nenhuma renovação capitalista (inclusive no estrito 

sentido tecnológico). Daí o papel preponderante da seca, o seu caráter de 

fatalidade trágica: a realidade econômica, isto é, os homens concretos, estão 

socialmente desaparelhados para enfrentá-la. (BRAYNER, 1978, p. 105). 

 

Ao lermos atenciosamente a obra de Vidas secas de Graciliano Ramos, 

percebemos que esta apresenta verossimilhança com a condição social do Brasil na 

época em que o romance foi escrito, e por que não dizer da realidade atual, já que o 

romance lembra a questão da seca, da miséria, da fome e principalmente de uma grande 

quantidade de brasileiros que se encontram esquecidos em determinados cantos do país. 

O romance apresenta uma visão crítica em relação às condições sociais em que 

os sertanejos vivem esquecidos, hostilizados, e até mesmo devorados pelo ambiente 

onde buscam a sobrevivência. Podemos confirmar isso fazendo uso das palavras de 

Araujo: ―Graciliano Ramos expõe sem rodeios um país e um Nordeste, mais 

agudamente que sangra (e se avilta e se anula) por todos os poros‖. (2008, p. 54). 

O Modernismo, escola literária à qual pertence o romance Vidas Secas, tem 

como um de seus objetivos o retrato da sociedade atual brasileira. Diferentemente das 

outras escolas antecedentes, a escola modernista, além de criticar com fatos reais os 

problemas sociais, propunha soluções para uma possível ―cura‖ nacional. Fabiano não 

                                                
1 Graduada em Letras Português/Espanhol pela UEPG. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Literários pela UFPR. E-mail: dudaerdm@hotmail.com 
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consegue vencer a realidade econômica do país, mas tenta e tem consciência do que lhe 

falta para lograr esse alcance.  

Lembremo-nos do soldado amarelo. Este ―representa o governo que sanciona e 

protege a dominação latifundiária.‖ (BRAYNER, 1978, p. 106). E o que o governo faz 

com um homem ―xucro‖, sem requintes, estudos e, principalmente, posses? Exerce um 

papel de abuso de poder, numa circunstância em que Fabiano não tivera culpa; mas 

mesmo inocente, não conseguiria vencê-lo. Na cena em que ocorre tal ato abusivo de 

poder do soldado amarelo sobre Fabiano; o que este questiona? 

 

 Isto é. Vamos e não vamos. Quer dizer. Enfim, contanto, etc. É conforme. 

(RAMOS, 1976, p. 29). 

 

Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? 

Se não fosse aquilo... Nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou – e partiu-

se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos... Nunca vira uma escola. Por 

isso não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. O demônio 

daquela história entrava-lhe na cabeça e saía. Era para um cristão endoidecer. 

Se lhe tivessem dado ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível, só 

sabia lidar com bichos. (RAMOS, 1976, p. 38). 

 

A partir disso, entendemos que Graciliano expõe em Vida Secas a situação de 

uma família que se encontra marginalizada e excluída de uma sociedade que não sabe o 

que fazer com os pobres e miseráveis deste país. 

Além de Fabiano, todos os outros personagens do romance podem ser 

considerados sem letras nem cidades; pois vivem numa zona distante da civilização e 

não usufruíram de uma escola, não receberam conhecimento, vocabulário. A rusticidade 

lá é quem domina. O enredo, como brevemente resumido, é composto por treze 

capítulos; os quais não se conectam diretamente uns com os outros. Isto se dá pelo fato 

de que partes do livro, em formas de conto, já haviam sido publicadas anteriormente.  

 

Vidas Secas (...) é constituído por cenas e episódios mais ou menos isolados, 

alguns dos quais foram efetivamente publicados como contos; mas são na 

maior parte por tal forma solidários, que só no contexto adquirem sentido 

pleno. Quando se aproxima das técnicas do conto, Graciliano cria ―histórias 

incompletas‖, subordinadas a um pensamento unificador, que pôde aqui 
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reunir sem violência sob o nome de romance – embora, na qualificação 

excelente de Rubem Braga, ―romance desmontável‖. (CANDIDO, 1992, p. 

45).    

 

Além de ser o último romance de Graciliano Ramos, Vidas Secas também é o 

único romance do autor narrado em terceira pessoa; por conta de uma perfeita 

justificativa: os personagens são tão rústicos que não caberia a qualquer um deles narrar 

sua própria história. Considerados ―sem letras nem cidades‖, como já vimos; até mesmo 

seus diálogos não são encontrados com muita frequência e periodicidade no romance; 

constituindo uma pobreza de vida, e também de vocabulário. 

 

A rusticidade dos personagens tornava impossível a primeira técnica 

[narrativa em primeira pessoa]; a segunda [narrativa em terceira pessoa] viria 

trazer uma ruptura do admirável ritmo narrativo que adotou, e solda no 

mesmo fluxo o mundo interior e o mundo exterior. (CANDIDO, 1992, p. 47).  

 

Não era propriamente uma conversa: eram frases soltas, espaçadas, com 

repetições e incongruências. (...) Na verdade nenhum deles prestava atenção 

às palavras do outro: iam exibindo as imagens que lhes vinham ao espírito, e 

as imagens sucediam-se, deformavam-se não havia meio de dominá-las. 

Como os recursos de expressão eram minguados, tentavam remediar a 

deficiência falando alto. (RAMOS, 1976, p. 66-67). 

 

Chegamos a um ponto interessante da análise, este que será muito válido ao 

longo deste artigo, que é sobre a questão dos diálogos. Como já se disse, os personagens 

de Vidas Secas mal se comunicam, devido à pobreza vocabular que possuem; 

consequentemente adquirida pela distância da civilização e dificuldades financeiras 

pelas quais a família passa. O romance se inicia com falas de curtos períodos; estas 

muitas vezes aparecendo como monólogos, e também como onomatopeias. Diálogos 

mesmo são poucos. Mas no decorrer do romance, esses diálogos aumentam. 

Constatações estas que fazem abrir uma segunda conclusão de análise além de esta de 

Candido:  

 

Vidas Secas começa por uma fuga e acaba com outra. Decorre entre duas 

situações idênticas, de tal modo que o fim, encontrando o princípio, fecha a 
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ação num círculo. Entre a seca e as águas, a vida do sertanejo se organiza, do 

berço à sepultura, a modo de retorno perpétuo. Como os animais atrelados ao 

moinho, Fabiano voltará sempre sobre os passos, sufocado pelo meio. Daí a 

sua psicologia rudimentar de forçado. Como está n’Os Sertões: ―O círculo 

estreito da atividade remorou-lhe o aperfeiçoamento psíquico‖. (CANDIDO, 

1992, p. 45 - grifos do autor). 

 

Percebemos, porém, que esta afirmação pode ser questionada. Considerando o 

que foi dito a respeito da evolução vocabular, pensamos que o desfecho da obra não vai 

de encontro ao seu início; não formando, portanto, um círculo vicioso. Justamente por 

conta desse crescimento interior dos personagens ao longo do livro. Se realmente se 

tratasse de um círculo vicioso, não poderia haver evolução alguma. Os personagens, 

obrigatoriamente, terminariam como começaram. E, como visto, não é o que acontece. 

―Fabiano voltará sempre sobre os passos, sufocado pelo meio‖. Essa é uma concepção 

naturalista, na qual o determinismo é considerado unificador de destinos. No 

modernismo, não há a crença no determinismo; o que há é uma grande possibilidade de, 

se não houver rebelação, luta e vontade, cair-se nas heranças genéticas, sociais e 

espaciais. No romance analisado, talvez essas ações não sejam concretizadas; mas há, 

no mínimo, uma tentativa para o seu alcance.  

Fabiano sabe que vive num mundo hostil e se revolta com isso. Quando se 

depara com o soldado amarelo, bem como com a injustiça que este proporciona; há uma 

tentativa de rebeldia. O que lhe falta são apenas as palavras. Mas Fabiano tem a 

consciência de que vive num mundo desumano.  

 

Como vemos, embora em um universo bastante diverso, ressurge aqui a 

problemática central de Graciliano: a solidão do homem como determinante 

de sua impotência trágica em face dos problemas que a vida lhe coloca, como 

obstáculo que se opõe à realização humana e a uma vida autenticamente 

vivida. (...) É a sua solidão [de Fabiano] radical, a sua marginalização 

involuntária da comunidade humana, da integração com os seus semelhantes, 

que o torna impotente e passivo, obrigado a aceitar e a capitular em face das 

regras de um jogo absurdo, regras que ele não discutiu, de cuja confecção não 

participou e cujos autores ignora. (BRAYNER, 1978, p. 105-106). 
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Voltemos à questão do soldado amarelo e da ausência de argumentos da parte de 

Fabiano para com ele. Considerando os trechos do livro que foram citados (referentes à 

incompetência vocabular), somados a esta afirmação de Sônia Brayner logo acima; 

concluímos que Fabiano tem consciência do mundo em que vive; e tem a resposta para 

vencê-lo. O conhecimento. Há uma rebeldia não concretizada, porque não expressada. 

Não há como levantar um questionamento sem um mínimo domínio das palavras e, 

principalmente, dos argumentos. Se Fabiano tivesse estudo, não há dúvidas de que o 

abuso de poder não seria tão ―abusivo‖; ao menos seria temível. Na sociedade retratada 

por Vidas Secas, incrivelmente tão parecida com a em que vivemos hoje, o saber é o 

suporte para qualquer situação. Caímos naquele ditado: ―o conhecimento é a única coisa 

que ninguém pode roubar‖ E é o que falta para Fabiano superar sua condição de bicho. 

Se para o alcance da expressão é necessária a fartura das palavras, para sonhar 

também não o é? Não. Sonha-se, geralmente, com as imagens; e não com o 

conhecimento das palavras que as simboliza. Mas não se sonha com o que nunca se viu, 

nem se ouviu. Nem se deseja algo que até então nunca existiu dentro de quem sonha; 

algo que nunca fora provado, degustado. Porém, há a esperança do conhecimento da 

felicidade, pelo simples fato da vivência com o sofrimento; mesmo que a felicidade 

nunca tenha sido sentida. Pelas sensações negativas, podemos sonhar com as positivas, 

mesmo sem conhecê-las. E assim nascem os sonhos destas secas vidas. 

Segundo o dicionário Aurélio (2001), a palavra ―desejo‖ significa: aspirar, 

ambicionar, cobiçar; ou seja, vontade de possuir alguma coisa que gostaria muito de ter 

sob seu poder. Desejos, e por consequência sonhos, é o que conduzem o homem a 

buscas, isso desde que o mundo é mundo. Sempre ouvimos este tipo de comentário e 

também lemos estas insinuações nos mais diversos tipos de textos e frases (estas ditas 

pelos homens mais sábios da Antiguidade e que chegaram até os tão conhecidos ditados 

populares). Sabemos que o que move a vida do homem é a busca por algo que lhe possa 

satisfazer e realizar como ser humano completo, é por isso que estudamos, trabalhamos 

e lutamos, pois temos uma meta, um objetivo. Queremos chegar a algum lugar, o que 

nos leva a entender que certamente se não tivéssemos sonhos não faríamos nada disso. 

A partir disso podemos discutir a questão dos sonhos e desejos dos ―miseráveis‖ 

personagens do romance de Graciliano Ramos. Com eles não era diferente, percebemos 

isto desde o início da história, quando os personagens começam sua saga fugindo de 
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uma terra improdutiva em busca de algo que lhes proporcionasse uma melhor condição 

de vida. Fato que perdura em todo o decorrer da história, quando novamente nossos 

personagens fogem da seca, da exploração e da miséria.  

Passemos agora à individualidade dos desejos de tais personagens. 

No romance analisado não há uma linearidade nem uma aproximação entre os 

sonhos dos personagens. ―O drama de Vidas Secas é justamente esse entrosamento da 

dor humana na tortura da paisagem‖ (CANDIDO, 1992, p. 47). O drama é comum, pelo 

fato da dura realidade da seca nordestina. Já os sonhos não; são individuais, interiores, 

solitários. O que pode englobá-los é o fato de que, com exceção de Fabiano e Baleia, 

todos criam sonhos para si; olvidando-se do grupo.  

Nos meninos, nenhum sonho de criança, nenhum brinquedo ou brincadeira de 

criança. No barro salubre, bois eram moldados com a esperança de um dia serem reais. 

Nem uma bola de barro para chutar, nem um carrinho ou quiçá uma pipa, eram bois e 

cabras de barro que moldados segundo suas vontades povoavam suas mentes 

juntamente com a esperança de um dia terem gado gordo no quintal. Eram sonhos 

pequenos de gente grande. O menino mais velho sonha em conhecer as palavras, o 

sentido delas.  

 

Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas, 

repetia as sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do vento, o som 

dos galhos que rangiam na catinga, roçando-se. Agora tinha a ideia de 

aprender uma palavra, com certeza importante porque figurava na conversa 

de Sinhá Terta. Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. Baleia 

permaneceria indiferente, mas o irmão se admiraria, invejoso. (RAMOS, 

1976, p. 62). 

 

É interessante alguém que sonha em aprender o significado das palavras. Mas 

qual a função desse aprendizado para o menino mais velho? Impressionar o irmão e a 

cachorra. Não quer ser como Seu Tomás da bolandeira. Não quer ganhar o mundo. O 

menino mais velho não tem a consciência do poder que as palavras têm em seu 

conhecimento e domínio. Ele sonha inteligentemente; mas não possui a inteligência de 

ministrar esse sonho quando uma possível concretização.  
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O menino mais novo queria ser vaqueiro como o pai. Geralmente os meninos 

têm em seus pais um exemplo para seus futuros; o que não deixa de ser diferente cá 

neste romance.  

 

Evidentemente ele não era Fabiano. Mas se fosse? Precisava mostrar que 

podia ser Fabiano. (RAMOS, 1976, p. 53). 

  

Quando fosse homem, caminharia assim, pesado, cambaio, importante, as 

rosetas das esperas tilintando. Saltaria no lombo de um cavalo brabo e voaria 

na catinga como pé-de-vento, levantando poeira. Ao regressar, apear-se-ia 

num pulo e andaria no pátio assim torto, de perneiras, gibão, guarda-peito e 

chapéu de couro com barbicacho. O menino mais velho e Baleia ficariam 

admirados. (RAMOS, 1976, p. 56). 

 

Não possuindo um conhecimento alongado de pessoas e, consequentemente, de 

vaqueiros; o menino mais novo vê em seu pai ―o maior vaqueiro do mundo!‖, querendo 

ser como ele. Como comentado a pouco, não há como sonhar com o que não se 

conhece. Entretanto, tendo o pai como ídolo; o menino teve vergonha de partilhar desse 

sonho com o irmão. ―O outro iria rir-se, mangar dele, avisar Sinhá Vitória. Teve medo 

do riso e da mangação.‖ (RAMOS, 1976, p. 53). Sonhava, mas tinha medo desse sonho, 

por talvez não se achar capaz de ser como o pai. 

Sinhá Vitória, no entanto, buscava o ―conforto‖. Sonhava com uma cama igual à 

de Seu Tomás da bolandeira.  

 

Não conseguiam tomar resolução. Paciência. Era melhor esquecer o nó e 

pensar numa cama igual à de Seu Tomás da bolandeira. Seu Tomás tinha uma 

cama de verdade, feita pelo carpinteiro, um estrado de sucupira alisado a 

enxó, com as juntas abertas a formão, tudo embutido direito, e um couro cru 

em cima, bem esticado e bem pregado. Ali podia um cristão estirar os ossos. 

(...) Sinhá Vitória desejava uma cama real, de couro e sucupira, igual à de Seu 

Tomás da bolandeira. (RAMOS, 1976, p. 48-49). 

 

Diferenciando-se dos demais personagens, Sinhá Vitória é o símbolo do sonho 

material. ―Eram quase felizes. Só faltava uma cama.‖ (RAMOS, 1976, p. 47). Essa 

afirmação demonstra que a aquisição da felicidade, para esta personagem, se dá por 
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conta do dinheiro, que equivale a mercadorias. Era materialista sem saber que era, mas 

não havia pecado nisto, pois não tinha a consciência de que querer uma cama que não 

fosse de ripas era ser materialista. Esse sonho nos faz afirmar que não era a cama que 

traria a felicidade à Sinhá Vitória; mas sim o que ela proporcionaria. Uma cama remete 

à civilização. Sinhá Vitória tenta adequar-se a ela. Não esquecendo o episódio com os 

sapatos de salto enorme no capítulo Festa; o que reafirma essa pretensão.  

Em contraposição, a cachorra Baleia, cadela da família e que era tratada como 

gente, muito querida por todos e quem socorre a família num momento de fome, é a 

única personagem que entende o sonho além dos limites que os cercam, sonhando, 

desde o início, com um mundo diferente: 

 

Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia 

as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, 

rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria 

todo cheio de preás, gordos, enormes. (RAMOS, 1976, p. 97). 

 

Baleia sabia das coisas. Era inteligentemente igualada pelos humanos 

personagens. Eles queriam ser como ela. Era educada. Inclusive tem mais espaço no 

romance do que os meninos mais novo e mais velho. Começando por ter um nome, 

diferentemente deles. Além do que era dotada de uma bondade única, distanciando-se 

dos outros personagens, que viviam num mundo sem amor. Baleia não. Fazia o seu 

mundo, um mundo repleto de preás. Pensava sempre no lado bom de todas as coisas; 

mesmo quando estava morrendo... imaginou-se ao lado da fogueira, que Sinhá Vitória 

apaga no momento em que esta morre. Sua história é comovente, e humanamente 

invejável. 

Baleia pode ser considerada quase humana, pois tem gestos marcados e pensa. 

Olha nos olhos. Sua presença destaca-se mais que a dos meninos mais novo e mais 

velho, começando, como já foi dito, por ter um nome. Ela percorre todo o romance, 

sonhando e sendo companheira de seus donos. Respeita a presença deles e mesmo tendo 

fome, mesmo sabendo da escassez dos mantimentos, ela apenas imagina que naquele 

caldeirão que ferve sobre a trempe de pedra deve haver um osso, grosso e cheio de 

tutano, quem sabe até com um pouco de carne. Ela imagina, ela deseja algo melhor. Ela 



  

170 

 

é quase humana e os meninos são quase animais, pois para chamar os meninos Fabiano 

bate as mãos e grita ―eco!‖ assim como faz para chamar Baleia.  

―Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento.‖ (RAMOS, 1976, p. 

96). Na hora da morte o corpo já padecido, mas o coração ainda vivia e sonhava com 

um campo cheio de preás que alimentariam aqueles sertanejos por muitos e muitos dias. 

Ela queria cuidar da família, ela queria estar junto deles pra sempre. Ela era alma, 

coração e pensamento. ―Do peito para trás‖ ela quer esquecer-se do tiro que levou, não 

sente as patas, não acredita que tenha sido ferida pelas mãos do próprio dono. A 

cachorra Baleia morre pela mão de Fabiano e mesmo assim deseja acordar em um 

campo e correr feliz para lambê-lo. Este era o sonho de sua alma. O mais humano dos 

sonhos no gesto mais sereno de um animal, a gratidão. 

Por fim, Fabiano não manifesta a existência de sonho em sua vida. Ele possui 

perspectivas imediatas: conseguir comida, sobrevivência, portando-se como um animal. 

―Você é um bicho, Fabiano‖. Se observarmos a situação deste homem com a nossa visão 

contemporânea, provavelmente encontraríamos motivos para criticá-lo. Mas se 

pensarmos que para as condições de miséria e pobreza em que ele e sua família se 

encontravam, ter um emprego, um espaço para dormir, um prato de comida e um 

chiqueiro para os filhos brincarem, era na verdade o melhor sonho que poderia ter. 

Porém, no último capítulo do livro, esse desejo momentâneo tem uma considerável 

mudança. Influenciado pelo otimismo de Sinhá Vitória, Fabiano esboça um projeto de 

vida mais estendido, pensando no futuro para sua família; sonhando com algo que ainda 

não conhecera, porém em que seu antônimo era uma constante vivência: 

 

E andavam para o Sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de 

pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e 

necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros, inúteis, 

acabando-se como Baleia. (RAMOS, 1976, p. 134). 

 

―Nem sempre a imaginação dispõe de recursos para dominar a vida real”. 

(LINS, 1976, p. 146). E assim acontece em Vidas Secas. A preocupação com a 

sobrevivência é tamanha, que os personagens não se dão ao luxo de ―sair do chão‖, 

mesmo quando podem. A vida é dura, é seca. Os personagens vivem num mundo sem 

amor, sem grandes sonhos.  
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Sonhos... Seriam sonhos estes os dos personagens de Vidas Secas? Sonhar com o 

conhecimento, com o egresso à escola, a compra de uma cama... No mundo em que 

vivemos, estes ―sonhos‖ não passariam de simples necessidades. Só Baleia sonhava 

alto. 

Os sonhos dos personagens de Graciliano Ramos nos levam a um instante de 

reflexão. Segundo (Araujo, 2008 p. 19) ―com Graciliano Ramos parecemos refletir que 

estamos fadados à infelicidade e por isso buscamos o que nos torne felizes‖. Este parece 

ser o caso dos personagens de Vidas Secas, que andam em busca da realização de 

pequeno/grandes sonhos, a fim de que um dia possam perceber que atingiram um 

objetivo. 

Voltando à contraposição na afirmação de Candido sobre a linearidade do 

romance; se, apesar dos argumentos que a questionam, considerarmos como válida a 

existência de um círculo vicioso com relação à vida, ao cotidiano e à comunicação entre 

os personagens; há um outro ponto que comprova a não linearidade da obra. Os sonhos 

de Fabiano. É considerável e visível a transformação das perspectivas de sua vida. 

Como vimos, no inicio do romance Fabiano ―sonhava‖ com a comida do dia; e já no 

final com um futuro: tranquilo para ele e Sinhá Vitória; brilhante para os filhos. Há uma 

grande evolução no que se diz respeito aos sonhos; portanto, não há linearidade nesse 

aspecto. Propomos outra representação. Ao invés de um círculo vicioso, um redemoinho 

inverso; no qual os personagens começam no seu meio, mas aos poucos, 

―espiralmente‖, vão saindo deste, numa perspectiva de vida otimista, positiva. 

 

 

Considerações finais 

 

Graciliano Ramos explora os sonhos dos sertanejos de maneira sutil, tornando 

coisas banais em bens do mais alto valor. O sonho é o presente que nosso subconsciente 

nós dá quando desejamos algo com veracidade e o subconsciente dessa gente é assim 

como todo o enredo, seco, simples e sem ambição de grande mudança. Não há como 

desejar sem conhecer. Por isso, os sonhos dos personagens deste romance são assim 

como tudo que há em sua volta, secos e inertes. 
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Numa representação da análise em geral, utilizamos um trecho citado por 

Candido, que expressa a riqueza na totalidade do romance: 

 

Em lugar de contentar-se com o estudo do homem, Graciliano Ramos o 

relaciona aqui intimamente ao da paisagem, estabelecendo entre ambos um 

vínculo poderoso, que é a própria lei da vida naquela região. Mas conserva, 

sob a objetividade da terceira pessoa, o filete da escavação interior. Cada um 

desses desgraçados, na atrofia da sua rusticidade, se perscruta, se apalpa, 

tenta compreender, ajustando o mundo à sua visão – de homem, de mulher, 

de menino, até de bicho, pois a cachorra Baleia, já famosa em nossa 

literatura, também tem os seus problemas, e vale sutilmente como vinculo 

entre a inconsciência da natureza e a frouxa consciência das pessoas. 

(CANDIDO, 1992, p. 87). 

 

Depois de discorridos os pontos desejados, concluímos que Vidas Secas é menos 

seco do que se pensa. Representando a trágica vida de retirantes atingidos pela seca 

nordestina, há um desejo de evolução por parte dos personagens. Logicamente um 

personagem evolui de maneira diferenciada do outro, justamente por aparecer mais ou 

menos no romance. Em suma, todos têm a consciência de que suas vidas podem 

melhorar; cada qual com o seu sonho, seja este pequeno ou grande. A consciência do 

conhecimento como porta modificadora da qualidade de vida é essencial para que a vida 

deixe de ser seca.  
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ANÁLISE DA ESTRUTURA CONCEITUAL DOS VERBOS DE 

MANEIRA DE MOVIMENTO NA PERSPECTIVA DA TEORIA 

DECOMPOSICIONAL DE PINKER (1989) 

 

RAMMÉ, Valdilena 

 

A presente discussão se insere em um trabalho maior que pretende estudar a 

expressão de mudança de lugar (movimento direcionado) denotada pelas construções 

Verbo de Maneira de Movimento mais Preposição Locativa ([Vmaneira + Preploc]) no 

português brasileiro (PB): (1) ―Uma pedra voou no capô do meu carro‖. Tal estudo é 

inspirado no trabalho de Kopecka (2009) que analisa o comportamento dessa classe e 

sua interação com essas preposições no francês. A autora analisa inicialmente a seguinte 

lista de verbos: marcher, courir, voler, sauter, rouler, nager, grimper
1
, ramper e glisser... 

No atual trabalho, analisaremos os verbos: andar, correr, voar, saltar, pular, rolar, nadar, 

escalar e rastejar
 2

. 

Habitualmente, se acredita que os verbos de Maneira de Movimento formam um 

grupo de verbos estruturalmente semelhantes que rejeitariam a leitura de mudança de 

lugar, o início e o fim do movimento por eles denotado acontecendo dentro de um 

mesmo lugar A. Em contraposição a esse grupo, temos o grupo dos verbos de 

Movimento Inerentemente Direcionado que ficam com o papel de denotar mudança de 

lugar (movimento de um lugar A para um lugar B, distinto do primeiro): ir, entrar, 

subir. 

 Como Kopecka (2009) aponta, se esse fosse realmente o caso dos verbos de 

Maneira de Movimento, as estruturas [Vmaneira + Preploc] não poderiam jamais denotar 

mudança de lugar. Desta forma, no primeiro exemplo, ―no capô‖ não poderia ser 

entendido como o lugar para onde o objeto se direciona, lugar este distinto do lugar 

onde o movimento se inicia, e sim, que o objeto em questão estaria se movimentando 

dentro do espaço ―capô‖. 

                                                
1 Optou-se por traduzir o verbo grimper como escalar porque este é o verbo do PB que mais se aproxima 

do verbo original no seu sentido semântico e cognitivo. Ambos carregam a leitura de movimento ―para 

cima‖.  
2 O verbo glisser no português pode, a princípio, ser traduzido tanto por escorregar quanto por deslizar. 

Como estes dois verbos apresentam estruturas semânticas e cognitivas distintas no PB, decidimos não 
incluí-los na atual análise. Eles serão foco de um estudo futuro. 
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 Curiosamente, no fenômeno sob análise, também não podemos atribuir à 

preposição a mudança da leitura Locativa para uma leitura de Trajetória: preposições 

locativas estáticas ―não carregam nenhuma noção de movimento de maneira inerente‖ 

(Bonami, 1999).  

Como essa leitura alternativa pode ser licenciada ou denotada pelo verbo, pela 

preposição, ou pelo objeto escolhido pelo verbo, preposição ou mesmo evento, e como 

muito provavelmente, pode ser licenciada pela interpretação composicional de todos 

estes elementos, devemos analisá-los cuidadosamente. 

Assim, neste momento, a proposta deste primeiro trabalho foi analisar os verbos 

de maneira de movimento (andar, correr, etc) na perspectiva da teoria decomposicional 

de Pinker (1989) com o objetivo de encontrar indícios para entender como e/ou por que 

este tipo de variação de leitura Locativa vs. Trajetória acontece e, principalmente, talvez 

encontrar a regra que a licencia.  

Uma análise decomposicional levará em conta os mecanismos linguísticos e 

cognitivos que interpretam corretamente a leitura mais apropriada em uma dada 

situação das estruturas aqui examinadas. A motivação desta análise não é sintática posto 

que as sentenças analisadas não são estruturalmente ambíguas do ponto de vista 

sintático. Sabendo disso, a hipótese é que a ambiguidade se encontra numa estrutura 

mais profunda: a Estrutura Conceitual do Verbo.  

Pinker (1989: 166) propõe que existe apenas ―um pequeno conjunto de 

elementos e relações semânticas que é muito menor que o conjunto de distinções 

salientes cognitiva ou culturalmente e que significados verbais são organizados ao redor 

destes elementos. (...) Processos linguísticos, incluindo regras lexicais que estendem 

verbos a novas estruturas argumentais seriam sensíveis somente a partes das 

representações semânticas cujos elementos são membros deste pequeno conjunto. Este 

conjunto consistiria de símbolos que carregam conteúdo cognitivo como CAUSA 

(Causation) e LOCALIZAÇÂO (Location), mas nem todos os conceitos cognitivamente 

relevantes seriam membros do que Pinker chama de ‗Maquinário Semanticamente 

Privilegiado‘‖ (Pinker, 1989:166). Talmy (2000) também aponta que existem alguns (e 

não todos) significados ou conceitos na estrutura conceitual de cada verbo que são 

relevantes para a sintaxe. 
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Os verbos correr e nadar, por exemplo, pertencem à classe de Verbos de 

Maneira de Movimento. Ambos carregam os conteúdos cognitivos de movimento não 

direcionado e de uma maneira específica: de ―rapidez‖, no caso do primeiro, e ―em 

meio líquido‖, no segundo caso. Destes traços cognitivos e semânticos, porém, os 

únicos relevantes para a estrutura, isto é, para permitir ou bloquear regras lexicais ou 

outros processos linguísticos e sintáticos são os traços de MOVIMENTO e MANEIRA. 

A maneira específica em que o movimento acontece (com rapidez ou em meio líquido) 

não interfere na estrutura. 

Translinguisticamente, há razões para se acreditar em duas classes distintas 

porque os verbos destas classes apresentam comportamentos sintáticos díspares. No 

inglês, por exemplo, os verbos da classe de conflação (terminologia de Talmy 2000) sob 

análise neste artigo permitem/aceitam causativização, enquanto que verbos de uma 

outra classe muito próxima (Verbos de Movimento Inerentemente Direcionado, como o 

verbo sair) não aceitam: 

(2)  a. The dog ran. (O cachorro correu) 

 b. Bob ran the dog. (*Bob correu o cachorro) 

(3) a. Sue walked home. (Sue caminhou para casa) 

 b. Bob walked Sue home
3
. (*Bob caminhou a Sue para casa) 

(4) a. Bob went home. (Bob foi para casa) 

b. *Bob went Sue home. (*Bob foi a Sue para casa) 

No francês, verbos de cada uma das duas classes tomam auxiliares distintos na 

formação do passé composé: 

(5) Elle a couru (Ela correu). 

(6) Elle est partie (Ela partiu). 

Pinker (1989: 167) admite que há muitas críticas contra a ideia de se decompor 

significados em configurações de traços de significados mais básicos, e até mesmo 

contra a ideia de que verbos sejam entidades estruturadas. Contudo, a atual teoria não 

tem a intenção de decompor os significados dos verbos em termos de traços primitivos 

que ―possam compor definições capturando a totalidade do significado de um verbo‖ 

(Pinker, 1989: 168). As definições verbais encontradas nesta teoria são estruturas 

híbridas, e o rico significado idiossincrático de cada verbo derivaria de três fatores: 1) 

                                                
3 Exemplos de Pinker (1989). 
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Informação conceitual gramaticalmente irrelevante (mas considerável cognitiva e 

culturalmente); 2) Conteúdo cognitivo gramaticalmente relevante; e 3) Princípios gerais 

de lexicalização que postulam que, dada a lexicalização de uma determinada estrutura 

semântica em um verbo particular, esta estrutura deixa transparecer propriedades 

semânticas emergentes. 

O autor apresenta algumas evidências para a efetiva existência de um sistema 

subjacente aos significados verbais. Entre elas está a não equivalência entre classes 

cognitivamente motivadas e classes semanticamente motivadas (Verbos da classe 

cognitiva ―ação‖, como quebrar e cortar, pertencem a subclasses linguísticas diferentes. 

Isto porque as classes e subclasses linguísticas são restringidas por um conjunto menor 

de componentes de um evento). Distinções semânticas recorrentes (Levin (1985); 

Laughren, Levin and Rappaport (1986) apud Pinker, 1989) também fortalecem a teoria: 

esses autores mostraram que existem elementos semânticos tais como Movimento, 

Causa e Contato que são recorrentes dentro de uma mesma língua e nas línguas naturais 

em geral, e que, em diferentes combinações, definem diferenças significativas nas 

estruturas argumentais de classes de verbos.  

Ainda, esses conceitos são recorrentemente comutáveis por morfemas de classe 

fechada (preposições, afixos, etc), isto é, significados semanticamente relevantes para a 

estrutura verbal também aparecem em elementos da classe fechada: por exemplo, o 

conceito de Trajetória ou Localização nas preposições. Talmy (2000) acredita que sejam 

exatamente esses elementos que formam a estrutura de nosso sistema linguístico. Do 

mesmo modo, a variação de significado verbal através das línguas comprovaria que, por 

mais que significados verbais variem de língua para língua, os elementos básicos deste 

conjunto subjacente como Movimento, Causa, etc, estariam em todas. 

De fato, os elementos conceituais que poderiam aparecer nas representações de um 

verbo são ilimitados. Entretanto, como Talmy (2000) sugere, raramente línguas 

processam nos significados verbais conceitos como ―humor‖, ―atitude do falante‖ ou 

―cor‖ dos participantes de um evento. Certamente, verbos particulares podem processar 

um ou outro destes conceitos (avermelhar – redden), mas esta distinção não se aplica a 

uma larga quantidade de verbos, não é realizada por morfemas de classe fechada e, 

principalmente, não os diferencia em subclasses relevantes sintaticamente. 
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Pinker (1989) propõe, desta forma, uma lista de conceitos que, sim, são processados 

nas estruturas conceituais verbais, que se aplicam a uma larga quantidade de verbos, que 

são realizados por morfemas de classe fechada e, principalmente, que diferenciam 

verbos em subclasses relevantes sintaticamente. São eles: o ―evento principal‖: Estado 

ou Movimento; trajetória, direção e localização (location); Causa; Maneira; 

propriedades de um ator (agente) ou tema; distribuição temporal (aspecto ou fase); 

propósito/intenção; correferencialidade (―personação‖); e valor de verdade (polaridade e 

factividade). 

É levando em conta todos estes conceitos que Pinker (1989) propõe ―Uma teoria de 

Representação de Estruturas Semânticas Gramaticalmente Relevantes‖. As estruturas 

conceituais (profundas) dos verbos seriam então formadas por um número bastante 

limitado de constituintes: EVENT, STATE, THING, PLACE, PATH, MANNER e 

PROPERTY (Nomenclatura baseada nas categorias conceituais ou ontológicas de 

Jackendoff (apud Pinker, 1989: 176 e 246)) relacionados entre si por quatro tipos de 

funções que definiriam tipos distintos de eventos. Funções como ACT e GO definiriam 

atividades e accomplishments, enquanto que Funções como BE e HAVE definiriam 

achievements e estados.  

A representação proposta para tais estruturas é arbórea e cada categoria conceitual se 

realizaria na sintaxe como uma categoria específica (Pinker, 1989: 179): NPs 

representariam principalmente THINGS; PPs seriam PLACES e PATHS; VPs seriam 

EVENTS e STATES; e APs seriam PROPERTIES. ―Estas regras de correspondências 

especificariam como Sintagmas (Phrases) podem denotar constituintes semânticos‖ 

(Pinker, 1989, p. 179). Deste modo, ―estruturas de sentenças são bem formadas somente 

se elas contém sintagmas correspondentes às categorias conceituais selecionadas pelo 

verbo‖. (Pinker, 1989, p. 179). 

Por sua vez, Linking rules (regras de ligação), mapeariam cada posição argumental 

desta estrutura conceitual para a sintaxe. Na representação arbórea, os colchetes indicam 

onde há um lugar aberto na sintaxe a ser preenchido por algum sintagma. Todavia, os 

constituintes e funções que compõem a estrutura conceitual dos verbos não precisam 

necessariamente ser realizados sintaticamente.  

Como se verá nestas representações, não há distinção na notação de cada 

constituinte, porém a sua posição na árvore é muito importante. O primeiro constituinte 
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é sempre a função que define o evento: GO, ACT, BE ou HAVE. Neste caso, a função 

GO possui os traços +dinâmico/–controle, ACT é +dinâmico/+controle, BE é –

dinâmico/–controle e HAVE é –dinâmico/+controle. Observe-se a representação do 

exemplo (7): 

(7) A bola rolou para o gol. 

 

Nessa imagem, vemos o evento do verbo rolar como sendo constituído de uma 

Função GO (representando um movimento dinâmico sem controle) seguida de 

constituintes que representam os argumentos do verbo. O primeiro constituinte depois 

da Função é o argumento interno do verbo (objeto direto) introduzido por uma Função 

THING com colchetes representando um espaço a ser preenchido por um sintagma 

nominal segundo as regras de correspondência discutidas anteriormente. Mais à direita, 

o elemento introduzido pelos constituintes PATH ou PLACE é um argumento interno 

indireto com espaço para um sintagma preposicional acompanhado de um sintagma 

nominal.  

Portanto, no exemplo acima, o primeiro constituinte THING deste evento é 

realizado sintaticamente como o SN ―A bola‖, o constituinte PATH é a preposição 

―para‖, e o segundo constituinte THING, que está encaixado no PP, é o sintagma 

nominal ―o campo‖. Note-se que o constituinte PATH, por sua vez, projeta uma Função 

―to‖. Aparentemente, estas Funções ligadas aos constituintes PATH e PLACE definem o 

tipo de preposição que um determinado verbo pode aceitar, e determinam o tipo de 

trajetória ou localização de um objeto, por exemplo. Os nomes destas Funções são as 

preposições ―to‖, ―in‖, ―at‖, ―on‖, ―under‖, e assim por diante, do inglês. Porém, é 

importante ressaltar que elas não devem ser consideradas como as preposições em si 

que serão concretamente realizadas na sintaxe. Como Pinker (1989) adverte, os nomes 
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destas Funções são apenas mnemônicos que devem ser considerados como simples 

representantes de uma configuração muito mais complexa que será codificada por uma 

ou por outra preposição. A configuração da Função ―to‖, por exemplo, pode encontrar-

se codificada nas preposições para e até do PB. 

Como veremos mais adiante, é exatamente nesta Função que residirá nosso 

problema. Em vários exemplos analisados para este trabalho, há um choque entre a 

Função projetada pelo verbo e a preposição que é realizada sintaticamente. Olharemos 

para este problema com mais atenção na sequência. 

A vantagem e originalidade de uma tal representação, como se confirmará, é a 

possibilidade de se enxergar alguns argumentos comumente considerados oblíquos, 

como, na verdade, complementos dos verbos de movimento.  

O argumento externo não aparece nesta estrutura, e quando é preciso acioná-lo, ele 

entra como o primeiro argumento de um EVENT-ACT onde a estrutura mais básica do 

verbo, o effect (efeito), é encaixado: 

(8) João rolou na grama.  

 

Observe-se que os colchetes sob os primeiros constituintes THING de cada evento 

são co-indexados e preenchidos por um mesmo símbolo y indicando que se trata do 

mesmo sintagma nominal na representação sintática final. Neste caso, João é tanto o 

agente do evento quanto aquele que sofre o efeito da ação. A partir desta visualização, 

podemos perceber porque é difícil definir, em algumas teorias, o papel temático do 

sujeito sintático de um verbo como andar ou rolar: seria ele experienciador ou agente 

da ação de rolar? Como fica visível nesta representação, ele seria ambos.  
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Partindo para a análise de vários representantes dos Verbos de Movimento de 

Maneira, vemos que, apesar de pertencerem à mesma classe de conflação, alguns verbos 

se comportam distintamente no tipo de estrutura que podem aceitar, isto é, no tipo de 

alternância que licenciam.  

Decompondo os exemplos (7), (8) e (9), percebemos que os verbos rolar, pular e 

saltar aparecem tranquilamente na estrutura anticausativa (causa ausente) – exemplos 

(7) e (9) – e causativa sem objeto direto – exemplo (8). Não entraremos no mérito da 

conceitualização de Causa porque tal discussão foge ao escopo deste trabalho. Neste 

momento, é suficiente entender que para Pinker (1989) a Causa é representada em uma 

estrutura EVENT-ACT (onde ACT carrega o traço +controle) na qual um evento mais 

básico sem controle é encaixado através de uma operação effect (efeito) no evento 

superior
4
. Podemos visualizar esta representação em (8). Um evento anticausativo está 

representado em (9): 

(9) A bola rolou no campo. 

 

(Note-se que neste exemplo, a Função ―in‖ do constituinte PLACE é totalmente 

compatível com a preposição locativa ―em‖ do PB). 

No entanto, somente o verbo rolar parece aceitar a estrutura causativa com objeto 

direto: 

(10) João rolou a bola no campo.  

                                                
4 Quando a interação causal é do tipo estendida (da nomenclatura de Talmy (2000): Extended causation), 

teremos um evento STATE-ACT ou ACT estativo (Pinker, 1989: 200). É o caso de frases como ―A bola 

continuou rolando‖. Como este tipo de evento não é tratado pelo atual recorte, deixaremos esta discussão 
para um outro momento. 
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Não encontramos exemplos no PB em que os verbos pular e saltar apresentem uma 

estrutura similar
5
. É importante notar neste exemplo que os primeiros constituintes 

THING de cada EVENT possuem índices distintos (x e y), significando que se realizam 

sintaticamente como sintagmas diferentes – neste exemplo, x = ―João‖ e y = ―a bola‖.  

Em seguida, notamos que verbos como andar, nadar e rastejar apresentam somente 

a estrutura causativa sem objeto direto, como é o caso do exemplo (8), analisado acima, 

e dos exemplos a seguir: 

(11) João nadou na piscina (do clube). 

(12) João rastejou na lama (ao meu lado). 

 

Chegando, finalmente, ao fenômeno sob análise neste artigo, nos deparamos com o 

verbo correr que apresenta a estrutura causativa sem objeto como em (13) – e da mesma 

                                                
5 *João saltou/pulou a bola não significa que João fez a bola saltar/pular, agindo sobre ela e a colocando 
em movimento. Talvez a única leitura possível seria a de que João teria saltado por sobre a bola. 
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forma que os verbos andar, nadar e rastejar – mas, e é este o problema em questão, 

licencia a ambiguidade de leitura Locativa vs. Trajetória, aceitando na representação 

sintática uma preposição locativa em que entraria em choque com a Função ―to‖ 

assinalada pela estrutura do verbo, como veremos no exemplo (14). 

(13) Joãozinho correu no mercado / João correu no parque. 

 

(14) João correu no mercado (comprar uma coca). (Leia-se: Foi até o mercado 

correndo) 

   

Infelizmente, na teoria que tomamos como base para a análise deste trabalho, não 

encontramos nenhuma explicação para este fenômeno. Aparentemente, a leitura 

alternativa deveria ser bloqueada pela Função que é projetada na estrutura do verbo. 

Ainda, a atual hipótese não discute a natureza do objeto como possível definidor do tipo 

de Função que o verbo pode selecionar.  

Uma primeira hipótese seria de que este tipo de ambiguidade só é licenciado pelos 

verbos de Maneira de Movimento que aceitam habitualmente tanto a estrutura com o 
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constituinte PATH e sua Função ―to‖ como a estrutura com o constituinte PLACE e sua 

Função ―in‖. Assim sendo, verbos como correr, pular e voar, que apresentam 

frequentemente as duas estruturas licenciariam mais facilmente a leitura alternativa e/ou 

a ambiguidade, enquanto que verbos como andar e nadar aceitariam somente a 

estrutura com o constituinte PLACE e sua Função ―in‖ e, portanto, não dariam pretexto 

tais interpretações
6
. Todavia, não analisamos exemplos suficientes para afirmar uma tal 

norma. Há muito trabalho a ser feito neste sentido ainda. 

Intrigantemente, o verbo voar apresenta ainda uma outra particularidade. Muitas 

vezes, este verbo aparece em estruturas como no exemplo (1), e mesmo com a 

preposição locativa, a única leitura licenciada é a de Trajetória, onde a preposição 

locativa entra em choque com a Função atribuída pelo constituinte PATH assinalado 

para o evento. De fato, mesmo que ele apareça em estruturas causativas como (15) O 

passarinho voou no jardim ou (16) Um passarinho voou na janela, a leitura passa a ser, 

pelo menos, ambígua.  

Como o verbo escalar só aceitaria, no PB, a estrutura causativa, e como, neste caso, 

o constituinte PATH que se encontraria na estrutura do verbo não seria realizado na 

sintaxe, ele ficou para um momento posterior da nossa discussão.  

É evidente que esta primeira análise decomposicional das estruturas conceituais dos 

Verbos de Maneira de Movimento não nos permitiu resolver a suposta ambiguidade de 

algumas estruturas [Vmaneira + Preploc] no PB. No entanto, ela iluminou questões como a 

de por que para alguns verbos o sujeito sintático pode ser ao mesmo tempo agente e 

experienciador do evento denotado pelo verbo.  Ainda, percebemos que esta classe de 

conflação pode apresentar verbos que licenciam diferentes tipos de estruturas no PB, o 

que fortalece a atual teoria de uma estrutura conceitual profunda, mas também indica 

que há muito a ser investigado dentro das classes de conflação. 

Finalmente, ficou claro que a estrutura conceitual de tais verbos aceita que tanto o 

conceito da Função Trajetória (PATH – ―to‖) quanto o de Lugar (PLACE – ―in‖) esteja 

inscrito (encoded) em seus complementos. Como o problema parece residir na 

preposição que é então encaixada e que, aparentemente, entra em choque com a Função 

                                                
6 *João andou para casa não é uma frase comum no PB. Podemos encontrar variações como João andou 

até em casa ou João andou até o fim da rua, mas temos a impressão que elas são menos frequentes que 
sentenças como João andou na praia ou João andou no parque. 
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assinalada para aquele tipo de evento, nosso objetivo, a partir de agora, é estudar mais 

profundamente a estrutura conceitual das preposições locativas do PB. 
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CHÁ DAS CINCO COM O VAMPIRO: UMA VISÃO LITERÁRIA 

 

RIBAS, João Amálio 

 

Tu que, como uma punhalada, 

Entraste em meu coração triste; 

Tu que, forte como manada 

De demônios, louca surgiste, 

 

Vampiro, Charles Baudelaire 

 

 

Chá das cinco com o vampiro, quarto romance do escritor paranaense Miguel 

Sanches Neto, nasceu sob o signo da controvérsia, pois, segundo o que muitos 

erroneamente acreditaram, a obra de teor autobiográfico ―revelaria‖ detalhes da 

intimidade do recluso contista curitibano Dalton Trevisan, com quem Sanches Neto 

travara durante alguns anos uma relação de amizade.  

Um livro que parte deste princípio de criação, evidentemente está sujeito a gerar 

considerações das mais diversas, inclusive aquelas que transcendem (o que pode ser 

saudável) ou obliteram (o que julgo reprovável) os aspectos literários de uma obra.  

Se as referências autobiográficas são integrantes e incontornáveis em parte da 

produção ficcional de Sanches Neto, penso que tais aspectos deveriam constituir para a 

crítica apenas mais um dos elementos a serem considerados na apreciação ou estudo do 

autor. Em Chá das cinco com o vampiro, assim como no primeiro romance de Sanches - 

Chove sobre minha infância, o que se observa é que a matéria autobiográfica constitui-

se apenas na antessala de um construto ficcional muito mais amplo.  Tanto a Chá das 

cinco quanto a Chove se aplica o que Antônio Cândido escreveu a respeito de Infância 

de Graciliano Ramos, ou seja, obras nas quais a ―autobiografia‖ é ―tratada 

literariamente‖, em que a ―técnica expositiva, a própria língua‖ indicam o desejo e o 

projeto de se dar ao substrato autobiográfico a ―consistência de ficção‖ (CANDIDO, 

1999, p.64). 
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Entretanto, esse trabalho de ficcionalização autobiográfica realizado por Sanches 

Neto e por outros autores contemporâneos, certas vezes, gera leituras enviesadas, que 

supervalorizam o biográfico, relegando a um segundo ou terceiro plano a construção 

ficcional, que seria, em princípio, o mais importante – pelo menos para os estudiosos de 

literatura. Esse tipo de leitura que é fruto de um zoom interpretativo mal ajustado, e que 

acaba focando mais a atenção nas tintas do que na tela, marcou grande parte das análises 

sobre Chá das cinco com o vampiro. Este erro reducionista, segundo Mikhail Bakhtin 

faz com que ―se escamoteie o essencial‖, quando se tenta ―explicar uma obra pela 

biografia, contentando-se com uma coincidência entre fatos pertencentes 

respectivamente à vida do herói e à do autor‖. (BAKHTIN, 1997, p 29).    

Em muito do que foi escrito sobre este último romance de Sanches Neto, a 

tônica das discussões se deu menos em torno dos aspectos literários que constituem o 

livro do que nas questões pessoais que envolveram a produção da obra. Ainda que haja 

alto grau de identificação do enredo e dos personagens com a vida do autor e pessoas 

com quem conviveu, Chá não deixa de ser uma peça de ficção; é assim que seu autor a 

concebeu, a engendrou e é por esse viés que deseja ser lido. Basta conferir a ficha 

catalográfica do livro para que não reste dúvida: 

 

Este livro é uma obra de ficção e seus personagens são seres construídos para 

atender à verossimilhança interna da obra. O autor não emite, portanto, 

opinião sobre pessoas nem sobre episódios da vida real.  (SANCHES NETO, 

2010, p.286).  

 

E mais abaixo ainda, os dados catalogais da ficha bibliográfica confirmam: 

―Romance brasileiro. I. Título‖. (SANCHES NETO, 2010, p. 286). 

É bom lembrar, neste caso, que não estamos diante de uma interpretação, de um 

manual de instrução da própria obra, como o fez Edgar Allan Poe no célebre Filosofia 

da composição, mas simplesmente de uma proposição, uma chave de leitura feita por 

Sanches Neto, assim como acontece em Serafim Ponte Grande de Oswald de Andrade 

quando o autor indica que seu livro deva ser lido mais como ―invenção‖ do que como 

―romance‖, ou como no caso de Mário de Andrade ao pedir que leiamos seu 

Macunaíma como ―rapsódia‖.  
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Enfim, no caso de Chá das cinco, o autor Miguel Sanches Neto está claramente 

propondo ao leitor um pacto romanesco e não um pacto autobiográfico. O professor e 

ensaísta francês Philippe Lejeune afirma que pacto autobiográfico é aquele que se 

estabelece quando há na obra uma tripla conjunção de identidade: ―a identidade de 

nome entre autor, narrador e personagem‖ (LEJEUNE, 2008, p.27). Em Chá, 

obviamente, não há este procedimento, já que o narrador e protagonista chama-se Beto 

Nunes e não Miguel Sanches. Há, portanto, no livro de Sanches a proposta de um outro 

acordo, que Lejeune chama de pacto romanesco, aquele em que existe uma ―prática 

patente de não-identidade - o autor e o personagem não têm o mesmo nome‖, e ainda há 

um ―atestado de ficcionalidade‖ que é em geral ―o subtítulo romance, na capa ou na 

folha de rosto‖ (LEJEUNE, 2008, p. 27). Como já vimos, é exatamente isso que temos 

em Chá das cinco com o vampiro: um autor que da matéria autobiográfica produz 

ficção, e postula para que assim seja lido. E acredito que é primordialmente por esta 

lente que Chá das cinco e algumas outras obras de Sanches Neto devam ser lidas. 

É meu objetivo, portanto, nas próximas linhas, sugerir um viés complementar às 

leituras de inclinação sociológica ou social escritas sobre Chá das cinco, para propor 

uma análise estrita (e tomara não estreita) das questões ficcionais deste romance. 

Quero, então, tanto quanto puder, passar ao largo das questões exclusivamente 

biográficas que envolvem a feitura e a recepção do livro para tratar sobre aspectos que, 

a meu ver, são os mais relevantes da obra. 

Em primeiro lugar, destaco em Chá das cinco o trabalho muito bem urdido de 

bifurcação narrativa. O livro é narrado em primeira pessoa por Beto Nunes, nascido na 

cidade de Peabiru, interior do Paraná. Beto é um vocacionado às letras que, apesar do 

ambiente avesso à literatura em que nasce, torna-se crítico literário e escritor, após 

transferir-se ainda muito jovem para a capital do estado, Curitiba.  

Este enredo, contudo, não nos é apresentado de maneira linear; a narrativa se 

apresenta em duas linhas temporais, cada uma ancorada nos dois espaços em que se 

dividem os acontecimentos – as cidades de Peabiru e Curitiba. Os capítulos se alternam 

entre os anos vividos em Peabiru (1982 a 1987) e os vividos em Curitiba (1988 a 2000).  

O que se deve ressaltar, no entanto, é que muito além de um mero artifício 

técnico, estas duas linhas narrativas alternadas são, para usar terminologia de Bakhtin 

(2008), equipolentes, ou seja, as duas histórias contadas (Peabiru e Curitiba) têm ao 
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longo do livro o mesmo grau de octanagem literária, pois em ambas as partes, o 

protagonista vai se deparando com situações muito semelhantes, mesmo estando em 

épocas e ambientes díspares. 

Se na pequena Peabiru, Beto se defronta com um pai autoritário, violento e 

castrador: 

 

Minha mãe nunca esteve tão alegre. Fico em casa e ela acha que ler poesia e 

escrever é a mesma coisa que estudar. Quando alguém arrisca um elogio para 

o filho inteligente, pouco afeito às festas, minha mãe exibe um brilho nos 

olhos. Se meu pai está por perto, trata logo de estragar tudo. 

- Também não faz outra coisa a não ser estudar. (SANCHES NETO, 2010, p. 

92).  

 

Na grande Curitiba, anos mais tarde, o tratamento que Beto recebia do pai 

parece, em alguns momentos, se reproduzir na figura do mestre escritor Geraldo 

Trentini: 

 

...ao ver a matéria, afirmei o que me parecia óbvio: 

- Você deve estar chateado com essas fotos. 

- Pô, Beto, você com essa mania de achar as coisas por mim. Quer saber mais 

da minha vida do que eu. Bem que gostei das fotos. 

- Pensei que detestasse aparecer. 

- Você devia me deixar falar por mim, dar minha opinião. (SANCHES 

NETO, 2010, p. 100).  

 

Tal constatação deixa claro que a bifurcação narrativa, mais do que um 

malabarismo formal, constitui-se numa estratégia ficcional adequada e propícia para 

representar a trajetória do protagonista. Os capítulos dispostos de maneira alternada e 

que narram dois momentos diferentes em paralelo revelam que para Beto Nunes repetir-

se-ão as mesmas angústias e decepções como também os mesmos alentos e desafios, 

ainda que em lugares e tempos diferentes.  

Essas duas unidades narrativas equilibram-se, portanto, num espelhamento de 

dilemas, e como a história não se dá de maneira linearmente progressiva, o recurso 

narrativo deste zigzag espaço-temporal permite que, à medida que lemos, não só os ecos 
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do passado de Beto ressoem em seu futuro, mas também propicia o interessante efeito 

de que cenas do futuro do protagonista Beto ecoem em seu passado.  

Assim, o personagem Beto Nunes viverá, por exemplo, o mesmo sentimento de 

inadaptação, inadequação e isolamento, tanto em Curitiba, em 1997:  

 

 Sem onde gastar o resto da manhã, e sem vontade de voltar para casa, sigo 

ao Passeio Público (...) Volto a ler Cioran, desencantado com o mundo 

literário e entregue a uma sensação de estar tão deslocado quanto essas 

árvores de outros climas. (SANCHES NETO, 2010, p. 68, grifo meu).  

 

Quanto Peabiru no ano de 1982, quinze anos antes: 

 

(...) Foi tudo que eu ouvi. Logo o pai me acertou um tapa no ouvido e fiquei 

atordoado. Quando recuperei os sentidos, começamos a discutir, mas a tia 

Ester nos apartou, segurando o irmão e pedindo que compreendesse, a cidade 

estava fazendo mal para mim. (SANCHES NETO, 2020, p 13, grifo meu).  

 

Duas cenas, novamente separadas por tempos e lugares diferentes, mas que de 

novo se equivalem e se refratam, dizem respeito ao mundo escolar, mais um lugar de 

inadaptação e isolamento para Beto. As cenas espelhadas estão em Peabiru, no ano de 

1986: ―... pouco estou me importando com o conteúdo que o colégio Olavo Bilac tenta 

me passar‖ (SANCHES NETO, 2010, p. 92), e também em Curitiba, quando Beto cursa 

faculdade, em 1992: 

 

concluí à minha maneira o curso de jornalismo (...) quando não havia 

ninguém, fui ao quadro negro (...) e escrevi em letras imensas: minha classe 

gosta, logo é uma bosta. E coloquei embaixo o nome de Leminski, que na 

juventude desistira da faculdade. (SANCHES NETO, 2010, p.180).  

 

O mais importante, contudo, é que essas duas linhas narrativas tão bem 

equilibradas no livro tocam-se e fecham-se ao fim do romance (e ele é sim um romance, 

e não um conjunto de crônicas como alguns sugeriram), num arco estratégico e 

simbólico extremamente bem realizado.  

A fusão entre os tempos se realiza suave e gradualmente até o (des)enlace destas 

duas linhas narrativas, quando Beto Nunes publica seu primeiro romance e, após lançá-
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lo, desiludido com o mundo literário, retorna a Peabiru para se tornar agricultor. Numa 

espécie de coda narrativa, o retorno e a nova situação do protagonista são narrados nos 

dois capítulos finais da obra, que se passam nos anos de 2001 e 2002.  

Neste aspecto, vale dizer que a história ficcional não encontra ressonância na 

vida do autor, já que Miguel Sanches Neto, autor empírico, para usar terminologia de 

Umberto Eco (1994), após viver alguns anos na capital do Paraná, transferiu-se de 

Curitiba para Ponta Grossa e naquela cidade continuou sua vida literária e acadêmica. 

Ainda brevemente sobre questões autobiográficas em Chá, pode-se afirmar que 

Sanches Neto tenha produzido uma espécie de roman à clef, no qual várias 

personalidades do meio cultural e literário curitibano podem ser reconhecidos: Valter 

Marcondes (Wilson Martins), Valério Chaves (Valêncio Xavier), Orlando Capote (Fábio 

Campana), entre outros. Todos estes personagens/personalidades, incluindo Geraldo 

Trentini (Dalton Trevisan), funcionam, todavia, apenas como satélites do protagonista 

Beto Nunes e daquilo que constitui o grande tema do livro: um personagem em busca de 

sua própria voz (identidade) e de alguma identificação com o outro (alteridade), em 

mundos que nos lhes são, o mais das vezes, hostis. Portanto, está fadado à frustração, 

por exemplo, quem procurar em Chá das cinco com o vampiro inconfidências ou 

revelações estrepitosas da intimidade do contista paranaense Dalton Trevisan, que no 

final das contas se faz presente talvez em menos de 1/3 do romance, e o que se ―revela‖ 

dele é pouco mais do que já é amplamente conhecido sobre o autor.  

É inegável, porém, que no livro há, sim, acurada carga de frustração e ironia de 

Beto/Miguel em relação a Dalton/Geraldo, num projeto e processo de dessacralização 

do mito criado (e autocriado) em torno do ‗vampiro‘. Contudo, pode-se dizer que tais 

sentimentos e procedimentos de ironia, mágoa e desmitificação se ampliam e 

transbordam em forma de crítica não só à província literária curitibana/paranaense, mas 

também a todo o mundo literário (província ou centro), com seus vícios e suas vaidades.  

Neste sentido, creio que não há erro em afirmar que Chá das cinco com o 

vampiro muito se aproxima de Recordações do Escrivão Isaías Caminha de Lima 

Barreto; pois se naquele romance Barreto buscava desnudar os meandros escusos dos 

meios jornalísticos brasileiros da sua (?) época, Miguel Sanches Neto procura em Chá 

desvelar os sentimentos menos nobres e mais miúdos que rondam os meios literários de 

seu (?) tempo.  
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Depois de conviver com escritores por algum tempo, você acaba sentindo 

necessidade de fazer parte da espécie humana, pois os deuses, os deuses 

cansam. Os deuses são fanhosos. Falam apenas de suas obras. E querem 

plateia. (SANCHES NETO, 2010, p. 68). 

 

Porém, é importante não cairmos na armadilha que o autor parece nos preparar. 

O fato de Beto depreciar os meios literários e até afastar-se deles ao final da narrativa, 

não representa um desencanto com a literatura em si. Se por um lado Chá das cinco com 

o vampiro reserva um olhar de desilusão e um riso de escárnio para os círculos 

literários, ao mesmo tempo o livro não deixa de ser um comovente manifesto de 

reverência à literatura. Chá é um grande elogio, não aos escritores e suas falhas 

humanas, nem aos meios literários com suas eventuais vaidades e mesquinharias, mas à 

arte literária e suas riquezas inesgotáveis.  

Não por acaso, é quando a literatura ganha o centro da atenção do narrador que o 

livro nos entregará suas páginas mais tocantes, como é o caso do capítulo 1988, em que 

Beto Nunes passa a morar sozinho em Curitiba e improvisa lugar para seus cada vez 

mais numerosos livros, com ―vários tijolos de oito furos e algumas tábuas de pinho, 

armando uma estante precária‖. (SANCHES NETO, 2010, p. 162). A partir daí, Beto 

começa uma devota peregrinação pelos sebos de Curitiba para ampliar sua biblioteca. 

Algo semelhante à atitude do poeta Manuel Bandeira para com o que é velho, esquecido 

ou ignorado, o narrador dedica sua atenção aos livros menos evidentes e mais 

desgastados: 

 

Olho para os livros velhos e me deprimo com sua existência inútil. Era 

naquele lugar imundo que tinha ido parar tanto desejo de compreensão. Tento 

resgatar algumas obras e sempre estou escolhendo-as entre as mais baratas, 

sem valor para os colecionadores, esses pornógrafos da literatura, que querem 

o corpo pelo corpo. (...) Minha função de leitor: recolocar em circulação 

palavras desprezadas. E assim vou levando para meu apartamento uma 

população pertencente a outros lugares e outras épocas. É nesta cidade que 

escolho morar. (SANCHES NETO, 2010, p. 164).  

 

Encontro também aqui neste ímpeto do protagonista, neste desejo de transmissão 

do legado literário, uma ressonância com o que Tzvetan Todorov diz em um de seus 
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ensaios; ao discorrer sobre a importância da literatura, o crítico búlgaro afirma que cabe 

a nós, adultos, ―transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras que 

ajudam a viver melhor‖. (TODOROV, 2009, p. 94). E se há algo que, em meio às 

turbulências, faz Beto Nunes viver um pouco melhor, este motivo é, sem dúvida, a 

literatura. 

Voltando às estratégias ficcionais em Chá das cinco com o vampiro, gostaria de 

agora de mencionar um aspecto que julgo extremamente bem realizado dentro do 

romance: a fluidez narrativa. Em o Chá das cinco, a técnica literária apurada não joga 

contra, mas a favor do leitor, ou seja, o domínio das estratégias narrativas e da 

linguagem literária, cada vez mais evidente em Miguel Sanches Neto, leva-o para o 

caminho da leveza, numa clara e consciente recusa a hermetismos artificiais e 

despropositados. No que tange a esta questão, Sanches Neto mantém-se distante de 

malabarismos de linguagem e de firulas ficcionais que, em muitos escritores, servem 

para um mascaramento das poucas (ou da falta de) ideias.      

 Neste ponto, recordo mais uma vez de Todorov, quando chamou a atenção para o 

excessivo formalismo de muitos escritores contemporâneos, que em suas obras apenas 

―cultivam a construção engenhosa, os processos mecânicos de engendramento do texto, 

as simetrias, os ecos e os pequenos sinais cúmplices‖. (TODOROV, 2009, p. 42). 

 Na contramão desta tendência, Miguel Sanches Neto, em toda sua obra 

romanesca, e especialmente em Chá das cinco, faz firme opção pela contenção em 

frente ao esbanjamento; pelo fluido em oposição ao truncado; pela leveza em 

contraposição ao peso da linguagem. Cito aqui Ítalo Calvino nas suas ―lições 

americanas‖: 

 

Podemos dizer que duas vocações opostas se confrontam no campo da 

literatura através dos séculos: uma tende a fazer da linguagem um elemento 

sem peso, flutuando sobre as coisas como uma nuvem, ou melhor, como uma 

tênue pulverulência, ou melhor ainda, como um campo de impulsos 

magnéticos; outra tente a comunicar peso à linguagem, dar-lhe espessura, a 

concreção das coisas, dos corpos, das sensações. (CALVINO, Ítalo, 1990, p 

27). 
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É, portanto, nesta primeira perspectiva de engenharia literária destacada por 

Calvino que se insere o Chá das Cinco, obra em que claramente se opta pela leveza da 

linguagem e por algo que poderíamos chamar de um even flow narrativo. 

Todavia, leveza não implica ser fútil ou superficial. Miguel Sanches Neto 

consegue alcançar em seu romance o difícil equilíbrio entre a fluência verbal e narrativa 

e a profundidade temática; pois é importante salientar que mesmo costuradas por um 

discurso fluente, as questões tratadas no romance longe estão do raso, da platitude ou do 

banal. Em Chá das cinco temos um texto literário que flui (desculpem a repetição do 

termo), mas que ao mesmo tempo trata a fundo e de maneira por vezes liricamente 

dolorosa temas como: a solidão ou o solipsismo do ser humano – ―perdido em casa, sem 

nenhum contato com a cidade, eu vivia como um ancião, isolado em livros‖ (p. 91); a 

ruptura: com o mestre – ―livre, pela primeira vez, de todo respeito pelo mestre (...) eu 

tinha que matar o vampiro e matá-lo era julgar sua produção com rigor, até com raiva‖ 

(p. 127); com a casa paterna – ―sempre tive vergonha da minha casa, do sofá encardido 

(...), dos armários engordurados da cozinha‖ (p. 94), com os antípodas – ―Capo (...) se 

realizava posando de consultor político (...) eu jamais entraria nesse jogo, porque nele 

era fácil ganhar. E ganhar vicia e nos rouba de nós mesmos‖ (p. 171). 

O principal tema, no entanto, que atravessa e unifica toda a narrativa, como já 

afirmei, é o da identidade. Se no início da(s) narrativa(s), ele aparece de maneira sutil 

ou esparsa, pela superposição de cenas espelhadas e em meio às alternâncias de tempo e 

espaço que analisamos anteriormente, tal tema vai se amplificando, para ganhar, ao final 

da narração, contornos definidos. Esta busca de autonomia se dá na esfera literária e 

artística, como quando Beto Nunes, afastado do convívio com o mestre, passa a adquirir 

uma voz própria como autor: 

 

Por praticamente um ano não tive nenhuma notícia de Trentini (...) 

permitindo que eu sofresse um processo de desintoxicação, afastando-me de 

um universo ficcional que me sufocava. Isolado, fui me familiarizando 

comigo mesmo, até descobrir que apenas negando aquela admiração eu podia 

chegar a uma maneira própria de fazer literatura. (SANCHES NETO, 2010, 

p. 126).  

 

Essa afirmação identitária não se limita, contudo, apenas ao plano da escrita, 

como também diz respeito às relações humanas do protagonista. Beto, depois de lançar 
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seu primeiro livro, se decidirá por abandonar Curitiba e os meios literários (mas 

certamente não a literatura) para voltar a Peabiru e se tornar agricultor. Apaziguado com 

suas origens, Beto Nunes enfrentará os desafios e riscos que a maturidade, a autonomia 

e a mudança oferecem. Neste sentido, é emblemática uma das últimas cenas do livro, 

em que Beto, já regresso a Peabiru, andando de carro pela rua pouco movimentada, 

percebe o início de uma tempestade. Após um primeiro momento em que Beto estaciona 

o carro para esperar que a tormenta passe, o protagonista decide sair para enfrentar a 

tempestade: 

 

Quando criança, nunca enfrentei a tempestade, me escondia no banheiro até 

que ela passasse. Agora este ímpeto de recebê-la no peito. Pulo uma árvore 

caída na rua, um de seus galhos rasga minha calça, arranhando minha perna. 

Caminho na direção contrária ao vento e nada me detém. Nem o medo do 

menino que fui, nem os olhos ardendo, nem a perna machucada. Tenho que ir 

em frente, não posso desistir. Sem um destino certo, sigo contra o vento, 

como se pudesse atingir sua fonte. (SANCHES NETO, 2010, p. 284).  

 

Fecha-se, assim, o arco narrativo com esta cena simbólica que pode metaforizar 

igualmente os temas centrais do livro: o enfrentamento do que é novo e, por vezes, 

adverso; a busca da liberdade, a coragem necessária para a aquisição de uma voz 

própria. Para Beto Nunes, enfrentar a tempestade dos conflitos vividos em Peabiru e 

Curitiba é poder, ao fim dela, declarar-se livre, pois ao mesmo tempo em que a 

tempestade traz em si uma carga de medo e risco, também pode remeter à purificação e 

à renovação, mesmo que violenta. Para Beto, a tempestade enfrentada ao final da 

narrativa ganha tons e proporções de um batismo.  

Quero encerrar reafirmando a proposta de leitura de obras de ficcionalização 

autobiográfica como o Chá das cinco com o vampiro primordialmente pelo viés 

ficcional, deixando às questões biográficas o espaço que elas merecem e requerem, ou 

seja, o do aparato e não o do centro. Optando por este viés calibrado de leitura, acredito 

que estaremos em melhores condições de avaliarmos literariamente as obras literárias, 

semelhante à ótica de Oscar Wilde, que afirmava – ―não há livros morais nem imorais, o 

que há são livros bem escritos ou mal escritos‖; Chá das cinco com o vampiro, tenho 

certeza, independentemente de tratar de Miguel ou Milton, Dalton ou Dante, faz parte 
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da, infelizmente, não muito numerosa lista dos bons e bem escritos livros da nossa 

literatura brasileira contemporânea. 

 Era de meu interesse ainda analisar um tema que vem se tornando marca de 

recorrência na obra de Miguel Sanches Neto (como os braços em Machado, e as 

aparições do Hitchcock em seus filmes), que é a gastronomia – na falta de um termo 

mais adequado. Todavia, dado o adiantado das linhas, reconheço que observar as 

emblemáticas diferenças entre os pedidos do vampiro e do discípulo na Shaffer ou 

refletir sobre a simbologia das refeições nas casas de Capote, Chaves e Akel já seria 

matéria suficiente para um outro ensaio, resenha, artigo... 
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INTRODUÇÃO 

 

Os Rios Turvos, romance de Luzilá Gonçalves Ferreira constitui-se numa 

narrativa em que a vida do poeta brasileiro Bento Teixeira, autor de Prosopopeia, e de 

sua esposa Filipa Raposa são retratados no primeiro século de colonização brasileira. 

Nesse período, a Igreja Católica possuía eminente influência sobre a colônia e é por 

meio dessa autoridade que se constrói a biografia romanceada do poeta. 

Bento Teixeira é um cristão-novo, ou seja, provém de uma herança religiosa 

balizada na fé judaica e é convertido a seguidor do catolicismo, daí a denominação 

cristão-novo. A partir dessa condição, que rechaça qualquer prática referente ao 

judaísmo, o poeta é julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição, acusado de cometer atos 

que condiziam à crença do povo judeu. Atrelado a isso, a conturbada vida do casal é 

narrada, em um enredo em que Bento e Filipa estão em constante divergência. 

Apresentada como uma mulher atraente, cobiçada e sedenta por satisfação carnal, Filipa 

é acusada por seu esposo como adúltera até que este comete uxoricídio.  

O romance, segundo CUNHA (2004), se desenvolve a partir da temática da 

dominação da igreja católica. Nele é possível se encontrar vários costumes do judaísmo 

que se estabelecem a partir de práticas mantidas por Leonor Rodrigues, mãe de Bento. A 

família do poeta imigra de Lisboa para o Espírito Santo, na intenção de se distanciar da 

condenação da Santa Inquisição, pois Leonor, ao contrário do marido, continua a seguir 

da religião hebraica e 
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[...] atravessando a linha equinocial, obliteravam-se os antigos erros, e a lista 

imensa dos pecados mortais e veniais ditada pela Santa Igreja de Roma se 

apequenava e se afastava do olhar deles, até não ser mais que um ponto 

perdido no horizonte. 

- Nenhum pecado abaixo do Equador. (FERREIRA, 1993, p. 67) 

 

Mesmo com essa ideia, ―que diziam as bocas‖ (FERREIRA, 1993, p. 67), atos e 

palavras de Bento, considerados pecado pela Igreja Católica, não se apagam com o 

tempo, ao contrário, constam no auto que o condena à catarse, em Lisboa. 

Com esse pano de fundo histórico em que é desenvolvida a narrativa de Luzilá, 

verifica-se o enquadramento de tal romance no gênero de Narrativa Histórica, de acordo 

com CUNHA (2004). Este gênero, segundo Milton e Spera (2001, p. 89) se constitui por 

duas condições básicas: ―A primeira é que se trate realmente de romance, ou seja, de 

ficção, invenção. A segunda é que a narrativa se fundamente em fatos históricos reais e 

não inventados‖. Assim, é possível corroborar a afirmativa de Cunha quanto ao gênero a 

que pertence Os Rios Turvos, já que este é composto a partir da ação inquisitorial da 

igreja católica no século XVI, além de narrar a biografia romanceada de um poeta 

brasileiro.  

No entanto, o Romance Histórico sofreu algumas modificações a partir da 

segunda metade do século XX, de acordo com MENTON (1993), assumindo um caráter 

inovador e diferenciando-se como o Novo Romance Histórico, com seis características 

peculiares: a representação mimética de determinado período histórico que se subordina 

a apresentação de algumas ideias filosóficas; a distorção consciente da história; a 

ficcionalização de personagens históricos bem conhecidos; a metaficção sobre o 

processo de criação e a presença de conceitos bakhitinianos de dialogia, carnavalização; 

paródia e heteroglossia. Dentre elas, a intertextualidade é uma das quais estão presentes 

de forma eminente na obra de Luzilá - textos de Camões, Ovídio, Gil Vicente, entre 

outros autores, estão inseridos no romance. Partindo deste princípio, este estudo 

pretende apontar os aspectos caracterizadores da Nova Narrativa Histórica existentes na 

obra de Luzilá, buscando enfatizar a intertextualidade existente no romance. 

 

 INTERTEXTUALIDADE 
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[...] nós os humanos só podemos retomar a matéria já existente e transformá-la, 

emprestando a uns e a outros seu engenho. 

 

Luzilá Gonçalves Ferreira, Os Rios Turvos, VIII 

 

BARROS e FIORIN (1994) definem a intertextualidade como um ―processo de 

incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja 

para transformá-lo‖. Iniciando grande parte dos capítulos da obra, inserida em diversos 

diálogos, sejam estes diretos ou advindos do próprio narrador, e presente em inúmeras 

argumentações entre as personagens, Os Rios Turvos apresenta explícita e 

implicitamente intertextualidade com autores, como Ovídio, Gil Vicente, Camões, e 

com o próprio Bento Teixeira, além de uma grande intertextualidade com a Bíblia.   

O livro sagrado está constantemente sugerido no texto, cumprindo uma função 

referencial em relação ao contexto da narrativa, principalmente como argumento entre 

as personagens, para que a fé católica, em detrimento à fé judaica, assuma seu perfil 

unilateral e hegemônico. Quanto à referência de diversos autores na obra, encontram-se 

as manifestações com diversas finalidades: introdução de capítulos; influências na 

poesia de Bento; diálogos entre Bento e Filipa.  

A partir de determinados intertextos, as ações e palavras de Bento Teixeira vão, 

paulatinamente, condenando-o ao Tribunal da Santa Inquisição. O primeiro ato 

cometido pelo poeta é fazer a tradução oral, do latim ao português, de um excerto do 

livro do Deuteronômio (texto bíblico). Traduzir textos bíblicos era considerado uma 

heresia, contudo, Bento o fez sem pensar que o feito poderia ser um agravante que viria 

a condená-lo futuramente. Nesse caso a intertextualidade está presente na fala de 

Leonor Rodrigues: 

 

A frase ressoara na sala, o pai levantara a cabeça do prato, a mão da mãe 

parou sobre um grão de lentilha. Ela olhou com orgulho aquele mancebo 

saído do seu ventre, que sabia traduzir os livros da Torá, que Javeh ditara ao 

seu servo Moisés. (FERREIRA, 1993, p. 29) 

 

É relevante observar que a mãe de Bento, como seguidora, mesmo que de 

maneira velada, do judaísmo, além de considerar positivamente uma heresia cometida 
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pelo filho, faz com que ele, desde seus tempos remotos, seja influenciado pela crença 

judia, obrigando-o, por exemplo, a jejuar de acordo com os preceitos da religião. É 

importante ressaltar também como os nomes do excerto citado são transferidos de uma 

fé a outra, construindo assim, uma maior coerência no discurso indireto livre, já que o 

pensamento de Leonor se confunde com a voz do narrador. Assim, o Deuteronômio não 

é citado como um livro da Bíblia que Deus ditara a Moisés e sim, é citado como livro da 

Torá – o principal texto do judaísmo – ditado por Javeh. 

Assim como a influência da mãe nos valores religiosos de Bento são de extrema 

importância na obra, a extensão - através das leituras feitas por Bento e da influência 

que elas ocasionam em seus próprios escritos - de diferentes autores também se faz 

importante para que ele construa sua poesia. Porém, quando o que escrevia era julgado 

como imitação ―Bento se irritava, não estava a imitar ninguém, o mesmo Camões se 

havia inspirado em autores antigos, inspiração não era limitação, e o próprio Aristóteles 

discorrera sobre estas coisas‖ (FERREIRA, 1993, p. 67) 

O poeta deixa claro o seu desejo de atingir o reconhecimento através de seus 

poemas e autores são prestigiados ao longo da narrativa: 

 

―Alma humana, formada 

de nenhuma cousa feita.‖ 

 

- Vês, Filipa, como em tão poucos vocábulos sugere o poeta como nossa 

alma é completa em si mesma, e se compõe do que antes não existia. [...] E 

Gil Vicente o diz em sete vocábulos. [...] Um dia escreverei assim. E as 

pessoas me lerão e respeitarão, com o respeito com que lemos Gil Vicente. 

(FERREIRA, 1993, p. 23) 

 

Isso comprova que o romance de Luzilá responde ao aspecto a que Menton se 

refere ao caracterizar o Novo Romance Histórico, no que diz respeito à utilização da 

intertextualidade. É por meio dos textos de Camões, Gil Vicente, Ovídio, que o drama 

se faz presente na vida de Bento Teixeira. Este, quando está preso em Portugal, ao ler os 

versos de Camões ―Errei todo o discurso de meus anos;/ dei causa a que a Fortuna 

castigasse/ as minhas mal fundadas esperanças‖ faz uma reflexão sobre sua vida, como 

filho, pai e esposo, concluindo que sua personalidade, através das suas atitudes e 

palavras que se expuseram às diversas pessoas presentes em sua vida serviram de 
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testemunho para sua condenação – ―Pela boca o peixe morre; por muito falar, um 

homem se perde‖ (FERREIRA, 1993, p. 132). 

Ademais, a utilização da intertextualidade ao longo do enredo se mostra a fim de 

caracterizar a ideologia pertencente à sociedade quinhentista brasileira no que diz 

respeito à religiosidade. Não há simplesmente uma referência aos preceitos da fé 

católica. Atrelado a eles, a autora os torna explícitos nos diálogos das personagens para 

reforçar ao leitor e, consequentemente, aproximá-lo do ponto de vista que se tinha do 

judaísmo na época. Não havia espaço para os judeus, eles pertenciam a uma classe 

extremamente rejeitada e o preconceito a eles atribuído era repassado a outras gerações, 

como fica ilustrado na fala de um amigo de Bento ao dizer ―a minha mãe disse que 

vosmecês são todos sujos. Que vosmecês mataram o Cristo. E que são todos porcos 

varrões, aparatos‖ (FERREIRA, 1993, p. 77).  

Sendo assim, ficam evidentes as mudanças de espaço existentes ao longo do 

enredo, numa representação ficcional da diáspora. Primeiramente Bento vem com sua 

família para o Brasil, depois, em terras brasileiras, o poeta se desloca por diferentes 

cidades para, ao fim da história, retornar a Lisboa, preso pelos braços da Inquisição que 

―são como braços de um polvo‖ (FERREIRA, 1993, p. 49): 

 

A detenção não lhe fora uma surpresa. De fato, aguardara por ela a vida 

inteira, e não só sua vida inteira, mas nele dezenas de gerações habitavam 

que haviam vivido sob o medo da prisão, de um castigo qualquer. Porque 

eram uma diáspora, porque não eram de país nenhum e aonde fossem 

carregavam o peso do desenraizamento, da dispersão – o que os tornava, no 

mais das vezes, unidos entre eles e se reconheciam de longe, como abelhas. 

(FERREIRA, 1993, p. 188) 

 

A intertextualidade, então, torna-se elemento essencial para o conjunto do 

contexto em que a vida de Bento Teixeira se insere sendo ele um cristão-novo. Por meio 

das passagens bíblicas existentes no romance é possível compreender os motivos que 

levam o autor de Prosopopeia à condenação, já que tais excertos surgem na narrativa a 

fim de salientar e explicitar os dogmas do catolicismo, que restringia drasticamente o 

modo de vida dos cristãos.  
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METAFICÇÃO, PERSONAGEM HISTÓRICO, REPRESENTAÇÃO MIMÉTICA E 

DISTORÇÃO CONSCIENTE 

 

Antes de se iniciar a leitura do romance de Luzilá, a seguinte Nota é encontrada: 

 

O leitor atento reconhecerá no intertexto o Diálogo das grandezas do Brasil, 

o Valeroso Lucideno, Gil Vicente, Camões, antigas canções da Península 

Ibérica. E, sobretudo, o admirável livro Gente da nação, do historiador José 

Antonio Gonsalves de Mello, que me fez conhecer Filipa Raposa. 

(FERREIRA, 1993, p. 7) 

 

O narrador traz, assim, informações que dizem respeito ao conteúdo da história 

que será descrita. Deixa prenunciado que outros autores estarão presentes no texto – 

com isso, previamente é perceptível a importância que a intertextualidade terá na obra – 

e de como se compôs o conhecimento de uma das personagens principais da narrativa - 

Filipa Raposa. Essa explicação remete à quarta característica do Novo Romance 

Histórico que MENTON (1993) assinala, qual seja, a presença da metaficção ou de 

comentários do narrador sobre o processo de criação.  

Luzilá constrói seu romance baseando-se na vida de um poeta brasileiro. 

Possivelmente, o enredo possui relações aproximadas com fatos efetivamente ocorridos 

na vida do poeta, contudo, com base no texto de MIGNOLO (1993), é importante 

salientar que não compete a uma obra literária servir como referencial histórico, pois os 

limites entre o real e o imaginário são obscuros. Sabe-se que Bento Teixeira foi um 

poeta brasileiro, autor do poema épico Prosopopeia, mas as informações a respeito dele 

contidas na narrativa de Luzilá não podem constituir um estudo factual de sua vida. A 

partir dessa perspectiva, fica claro o encaixe da obra no terceiro atributo acerca do Novo 

Romance Histórico, indicado por MENTON (1993): ―A ficcionalização de personagens 

históricos bem conhecidos‖.  

 

No dia em que Bento ousara [...] mostrar os primeiros versos da 

Prosopopeia, que tantas horas insones lhe haviam custado [...] haviam 

zombado: 

- És mesmo um bom leitor de Luís de Camões. (FERREIRA, 1993, p. 122) 
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A desconfiança do leitor, Antonio Madureira, em relação autenticidade na escrita 

de Bento, sugerindo a influência de Camões em seu épico ocasiona um grande 

comprometimento ao poeta: este jura ―pelas partes de Nossa Senhora‖ (FERREIRA, 

1993, p. 122) não ter lido Camões no período próximo à escrita de Prosopopeia. Das 

diversas frases pronunciadas por Bento, certamente essa foi a que lhe causou maiores 

danos em todo o enredo. Sua intenção era comprovar que havia lido Camões em tempos 

antecedentes ao seu escrito e não próximo à composição que fez, assim, Bento estaria 

isento de um suposto plágio. Após esse ocorrido, um de seus amigos, Bartolomeu Ledo, 

fala sobre o risco que o poeta corre ao não ter cuidado com as palavras que diz e expõe 

seu juízo a respeito da Inquisição:  

 

- Bento, a Inquisição é insaciável, como uma raposa sempre 

faminta. E mesmo quando saciada, não hesita em apanhar um 

pinto como tu. Justo para fazer lembrar seu poder sobre ti, 

sobre todos os homens. Ou para que sirvas de exemplo para os 

outros. (FERREIRA, 1993, p. 125) 

 

Com base nesse fragmento, dois elementos podem ser analisados. O primeiro faz 

referência ao conceito que se tem no romance sobre a ação do Tribunal do Santo Ofício. 

A comparação feita por Bartolomeu da Inquisição a uma raposa faz referência ao 

aspecto autoritário e cruel da Igreja Católica perante os judeus, reforçando a 

representação recorrente ao longo da narrativa de um período no Brasil (século XVI). 

Essa reprodução, porém, não permite o reconhecimento de uma possível verdade 

histórica, pois, como anteriormente citado, é impossível distinguir em uma ficção os 

limites entre o legítimo e a quimera. Tem-se o conceito de Inquisição a partir da 

perspectiva de uma personagem ou, no todo da obra, de várias personagens que 

apresentam junto ao narrador o conjunto das ideias presentes no romance.  

O segundo artifício que pode ser considerado na fala de Bartolomeu se refere à 

simbologia feita por ele ao indicar Bento como um possível perseguido da Inquisição. 

Esta, a raposa, ―não hesita em apanhar um pinto como tu‖ (FERREIRA, 1993, p. 125). 

Na obra, Bento possui um terceiro sobrenome: Pinto. Essa distorção possibilita 
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relacionar a afirmativa de Bartolomeu: a Inquisição é insaciável, sempre faminta, assim 

como é Filipa Raposa. Após diversos desentendimentos existentes entre ela e o marido, 

devido à constante suspeita que o poeta sustentava por adultérios supostamente 

cometidos pela esposa, Filipa denuncia seu marido Bento Teixeira Pinto ao Tribunal – 

―não hesita em apanhar um pinto‖ (FERREIRA, 1993, p. 125). 

A partir desses dois elementos têm-se, respectivamente, as duas primeiras 

características da Nova Narrativa Histórica: 

 

1- A representação mimética de determinado período histórico se 

subordina, em diferentes graus, à apresentação de algumas ideias 

filosóficas, segundo as quais é praticamente impossível se conhecer a 

verdade histórica ou a realidade, o caráter cíclico da história e, 

paradoxalmente, seu caráter imprevisível, que faz com que os 

acontecimentos mais inesperados e absurdos possam ocorrer; 

2- A distorção consciente da história mediante omissões, anacronismos e 

exageros. (ESTEVES e MILTON, 2001) 

 

 

Assim, ocorre em Os rios turvos uma representação do Tribunal da Santa 

Inquisição, apresentando como, hipoteticamente, através deste a Igreja Católica se 

impunha. Ademais, um terceiro nome é atribuído a Bento na narrativa, na intenção de 

contextualizar a metáfora em que a Inquisição e Filipa são ―raposas‖ que apanham o 

[Bento Teixeira] ―pinto‖. 

 

CONCEITOS BAKHTINIANOS 

 

Os pontos de vista existentes entre Bento e Filipa eram discrepantes na maioria 

das vezes. Desde quando se conheceram a concepção de Filipa sobre relacionamento se 

divergia da visão de Bento. Ela desejava o envolvimento carnal com seu par antes do 

casamento, já casada afirmava que era por direito seu que o marido a satisfizesse 

sexualmente. Essas diferentes perspectivas entre o homem e a mulher remetem ao 

conceito de heteroglossia, pois o leitor tem acesso a percepções distintas em relação ao 

fato: 
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- Homem é sempre homem, Filipa, nada não obsta. Enquanto que a mulher é 

o vaso mais fraco, deve prevenir-se, deve precaver-se de tudo. 

- Não estás com a razão, Bento. Tu mesmo não repetias que somos todos 

iguais diante de Deus? 

- Diante de Deus, certamente. Diante dos homens, os juízos são distintos em 

se tratando de varão ou de varoa. (FERREIRA, 1993, p. 107) 

 

De acordo com essas distintas visões contidas ao longo da história é possível, 

então, afirmar que a narrativa é dialógica, já que este conceito se refere, de acordo com 

BARROS e FIORIN (1994), a textos que resultam do embate de muitas vozes sociais. 

Tem-se o olhar do homem perante o mundo em que a mulher é o gênero condicionado, e 

que, naquele período, por obrigação tinha que se sujeitar perante a sociedade 

falocêntrica, devendo, assim, obedecer ao marido. Dessa forma, o diálogo existente na 

concepção de Bento se compõe de acordo com a fé que ele possui e com a sociedade 

patriarcal do século XVI: ―E me autoriza a Igreja a te tomar como me aprouver, e 

quando me aprouver‖ (FERREIRA, 1993, p. 114). 

Essas perspectivas diferenciadas se evidenciam no casamento de Bento e Filipa 

que, no enredo, foge às expectativas acerca dessa celebração. Não há romantismo na 

noite de núpcias, pois Bento ficou ébrio. Em contrapartida, o que ocorre nesta noite de 

comemoração é ―o carnaval [...] uma existência que transcorre invertida, num mundo de 

ponta-cabeça, em que se suspendem todas as regras, as ordens e proibições que regem 

as horas do tempo de trabalho na ‗vida normal‘‖ (BARROS e FIORIN, 1994): 

 

O homem saltou para ela, torceu-lhe um braço. A chamada Brázia tentou 

apartar os dois, a mulher se debatia, puxando o cabelo ao homem, puxando-

lhe as orelhas. A um certo momento, rolaram os três pelo chão, sob o olhar 

indiferente dos demais convidados. (FERREIRA, 1993, p. 113) 

 

Por fim, ainda tomando como base a conturbada relação entre Bento e Filipa, 

pode-se também perceber a paródia existente no romance. O poeta acredita que sua 

esposa comete adultério e em uma das brigas do casal o discurso de Bento, ―como num 

espelho de diversas faces, apresenta a imagem invertida, ampliada, numa prática da 

jocosidade e do ridículo‖ (BARROS e FIORIN, 1994) comparando sua mulher à Arca 
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de Noé. Ao questionar a forma como Bento a chama, Filipa tem como resposta 

―Chamo-te tal porque não fica animal que em ti não entre‖ (FERREIRA, 1993, p. 152). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intenção desse trabalho foi apresentar os elementos recorrentes em Os Rios 

Turvos para relacioná-los com as características do Novo Romance Histórico. Buscou-

se evidenciar as características encontradas em tal gênero, enfocando a Intertextualidade 

que, na obra de Luzilá, é constantemente marcada e também fundamental para o 

desenlace da narrativa, assim como o momento histórico contido no romance, já que as 

consequências sofridas pelas personagens principais – Bento e Filipa – ocorreram, 

respectivamente, devido à hegemonia da Igreja Católica e da Sociedade Falocêntrica 

quinhentista brasileira. 
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NOTAS SOBRE A NEGAÇÃO PREFIXAL 

 

FIGUEIREDO, Maria Cristina
1
 

OLIVEIRA, Roberta Pires de
2
 

MIOTO, Carlos
3
 

 

 

1. Introdução: o tratamento tradicional 

 

O tratamento que a gramática tradicional (doravante GT) reserva à prefixação é 

um tanto estranho: embora inseridos dentro do que se conhece como derivação, os 

prefixos são vistos como fundamentalmente distintos dos sufixos. Não se trata apenas 

de o primeiro aparecer à esquerda da palavra à qual se afixa e o segundo aparecer à 

direita dela. A principal diferença diz respeito a como eles são apresentados: os prefixos 

(mas não os sufixos) são listados em ordem alfabética segundo sua proveniência – do 

grego ou do latim – além de ser oferecida alguma informação sobre seu conteúdo 

semântico, ao lado de alguns exemplos, como se vê em (1) abaixo: 

 

(1)  Prefixo de origem latina: ab-/abs-/a-  

Sentido: afastamento, separação 

Exemplificação: abdicar, abster, amovível 

 

Observe que não se faz nenhuma referência à classe de palavras com a qual o prefixo 

pode ser combinado. Por outro lado, a classe de palavras com a qual se combina é o 

critério primário de classificação dos sufixos, como mostra (2) abaixo: 

 

(2)   Sufixo que toma verbos e forma substantivos: -(d, t, s) or 

Sentido: agente ou instrumento 

Exemplificação: abridor/ inspetor/ agressor 

 

                                                
1UFPR. Pesquisadora Bolsista PQ-II do CNPq, processo no. 309257/2009-3  
2 UFSC. Pesquisadora Bolsista PQ-II do CNPq, processo no. 304638/2009-9. 
3 UFSC. Pesquisador Bolsista PQ-IC do CNPq, processo no. 303259/2008-6 
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No entanto, parece ser perfeitamente possível defender a hipótese de que os 

prefixos também selecionam rigidamente a classe da palavra com a qual se adjungem, 

como defendem Figueiredo Silva & Mioto (2009), uma hipótese que torna a prefixação 

fundamentalmente semelhante à sufixação. Adotaremos essa hipótese aqui. Para motivar 

essa adoção, apresentaremos brevemente certas propriedades da sufixação na seção 2 e, 

mais longamente, a presença dessas mesmas propriedades na prefixação, discutidas na 

seção 3, seguindo a argumentação desenvolvida por Figueiredo Silva e Mioto (2009).  

Em outros trabalhos sobre prefixação, feitos já com base em teorias linguísticas, 

é possível encontrar classificado como prefixo negativo o que seria a contraparte 

morfológica do advérbio de negação não quando ele aparece em formações como as que 

vemos em (3) – é preciso dizer que nesses casos a GT entende que estamos frente a um 

caso de composição: 

 

(3)  a. O não-comparecimento do passageiro implicará em perda da passagem 

b. A questão foi entendida como não-pertinente ao processo  

 

A ideia de tratar não- como um prefixo (cf, Alves, 1993) será questionada não apenas 

com base na hipótese feita na seção precedente, mas principalmente na consideração de 

certas propriedades semânticas gerais da negação; classificaremos os diferentes tipos de 

negação e tentaremos entender suas particularidades. No entanto, certas questões 

semânticas não podem ser resolvidas em definitivo por conta de alguma fluidez das 

intuições que temos sobre as formações negativas. Por isso, na seção 5, apresentaremos 

um argumento de cunho sintático que diferencia de maneira cabal a negação prefixal da 

negação de constituintes ou da negação frasal. Veremos ainda que, com base na mesma 

argumentação, tampouco convém tratar não- como parte de um composto. 

 

2. Sufixação e seleção 

 

As asserções que a GT faz sobre a sufixação podem ser traduzidas aqui por meio 

da noção de seleção. Assim, ao invés de dizer que -(d, t, s) or é um sufixo que toma 

verbos e forma substantivos, dizemos que este sufixo seleciona um verbo para fazer 
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dele um substantivo (agentivo ou instrumental). Tendo isso em mente, qual deve ser a 

estrutura interna de uma palavra como mobilização? 

Supostamente, há uma única maneira de construir essa palavra: dado o verbo 

mover, adicionamos a ele o sufixo -vel, que toma verbos e produz adjetivos, obtendo 

(com haplologia) móvel; deste adjetivo (com um alomorfe do sufixo -vel, que é -bil-) 

podemos produzir um verbo por meio do sufixo -izar, que seleciona adjetivos. Assim, 

está formada a palavra mobilizar, que pode então se tornar um substantivo (que 

chamaremos aqui simplesmente nome) por meio no sufixo nominalizador -ção, que 

toma verbos e produz nomes, como mobilização. Assim, este processo tem o seguinte 

formato: 

 

(4)  [[[[ mover]V  -vel ]A -izar]V -ção]N 

 

Dito de outro modo, -vel seleciona um verbo e produz um adjetivo, -izar seleciona um 

adjetivo e fornece um verbo e -ção seleciona um verbo e fornece um nome. 

 

 

3. Prefixação e seleção 

 

 Podemos agora nos perguntar: qual é a estrutura interna da palavra 

imobilização? Dado o que diz a GT, em princípio qualquer das fórmulas de (5) abaixo 

deveria ser uma possibilidade: 

 

(5)  a. [[[[N  i- [mover ]V  -vel ]A  -izar ]V  -ção ]N 

 b. [[[A  i- [[mover ]V  -vel ]A  -izar ]V  -ção ]N 

 c. [[V  i- [[[mover ]V  -vel ]A  -izar ]V  -ção ]N 

 d. [N  i- [[[[mover ]V  -vel ]A  -izar ]V  -ção ]N 

 

Traduzindo as fórmulas, poderíamos dizer que ou (a) o prefixo i- se adjunge ao verbo 

mover, ou (b) ele se adjunge já ao adjetivo móvel, ou (c) ele se adjunge ao verbo 

mobilizar, ou então que ele se afixa ao nome mobilização. Será que qualquer uma 

dessas possibilidades é igualmente boa como hipótese? 



  

211 

 

Observe que, se fosse indiferente a que classe de palavras o prefixo i- se afixa, 

deveria ser possível o verbo *imover, que na verdade não existe na língua. Além do 

mais, quando examinamos as palavras que comportam o prefixo i- e seus alomorfes (in- 

ou im-), observamos que a grande maioria das palavras pertence à classe dos adjetivos: 

 

(6)  infeliz, impessoal, insensato, incrível,... 

 

Essa observação nos leva a afirmar que se trata de um prefixo que seleciona adjetivos. 

Mas o que dizer das palavras em (7) abaixo? 

 

(7)  infelizmente, impossibilidade, imobilizar, insensatez,... 

 

Aqui é preciso notar que todas essas palavras contêm, no processo da sua formação, um 

estágio em que se formou um adjetivo, momento em que a prefixação de i- ocorreu. 

Uma confirmação para esta hipótese vem do fato de que nomes e verbos que não 

contêm um estágio adjetival em sua derivação não aceitam prefixação com i(n/m)-, 

como mostra (8) abaixo: 

 

(8)  *intossir, *imbeijar, *imesa, *insonho 

 

Portanto, somos levados a concluir que a estrutura mais adequada para 

imobilização é (5b), repetida abaixo como (9): 

 

(9)  [[[A  i- [[mover]V  (-vel) -bil-]A  -izar]V  -ção]N 

 

No entanto, existem algumas exceções, como inverdade, por exemplo, em que 

aparentemente in- se afixou a um nome, verdade. Mas o conjunto das exceções é 

pequeno e talvez possa ser explicado com base na história da língua ou daquela palavra 

específica. O que é mais interessante, para nós, é aprofundar o conhecimento da 

combinação de in- com adjetivos, tentando explicar por que amarelo, triste, talentoso e 

alto, que são todos adjetivos, não admitem a formação com in-, já que *inazul, *intriste, 

*intalentoso e *inalto são formações impossíveis. 
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Horn (1989) sugere uma restrição semântica que talvez explique a 

impossibilidade de *intriste: a base adjetival deve ser positiva ou neutra para que seja 

permitida a afixação de in-. Portanto, capaz ou possível são bases semanticamente 

adequadas para se combinar com in-, mas triste não é. 

É de se ressaltar, no entanto, que se essa é uma restrição que atua sobre a 

prefixação com in-, ela não é a única, pois não é capaz de explicar por que *intalentoso, 

*inazul ou *inalto são formações impossíveis, ainda que talentoso, azul ou alto sejam 

exemplos de bases positivas ou neutras.  

Uma outra possibilidade de explicação a ser explorada é de cunho mais 

propriamente morfológico: *intriste não é possível porque já existe alegre no léxico, da 

mesma maneira que *inalto não é possível porque já existe baixo no léxico. Aronoff, no 

seu texto de 1973 (citado por Spencer, 1993), já chamava a atenção para o fato de que 

não é possível aplicar uma regra produtiva, como é supostamente o caso de in-, quando 

o léxico já possui uma forma correspondente ao que seria o produto dessa regra – essa 

impossibilidade seria formulada por meio da noção de bloqueio. Um exemplo 

particularmente interessante aparece em (10) abaixo: 

 

(10)  a. O seu colete é justo/largo/*injusto 

 b. O seu chefe é justo/injusto/*largo 

 

O adjetivo justo possui dois significados diferentes, um ligado à noção de 

tamanho e outro ligado à noção de justiça. Quando justo se opõe a largo, não admite 

como forma alternativa injusto; essa forma só é perfeitamente aceitável quando está em 

jogo o outro sentido de justo, caso em que não cabe o uso de largo. 

É possível também que haja algum tipo de restrição com respeito a formas já 

derivadas por algum sufixo em particular, como -oso, por exemplo: nenhum adjetivo 

terminado nesse sufixo aceita a prefixação por in-, independentemente da existência de 

alguma forma concorrente no léxico ou mesmo da carga positiva ou neutra que possa 

carregar a base: *intalentoso, *imbondoso, *ingostoso, ... Observe-se adicionalmente é 

possível adicionar não- a qualquer desses adjetivos para obtermos uma formação 

negativa: não-talentoso, não-bondoso, não-gostoso. 
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Esse conjunto de observações explica por que alguns dos adjetivos, que em 

princípio poderiam aceitar a prefixação por in-, de fato não a aceitam. Precisamos saber 

agora se azul poderia em princípio aceitar essa prefixação, dada a inexistência de 

*inazul. Para poder ter algum insight sobre essa questão vai ser necessário entender um 

pouco mais como funciona a negação em geral e a negação prefixal em particular, 

estudo que faremos na próxima seção.  

 

 

4. Os diversos tipos de negação 

 

Convém começarmos falando um pouco sobre o que é a negação nas línguas 

naturais. De acordo com a tradição semântica (cf. Mendes de Souza et alli, 2009), a 

negação proposicional é um operador que toma uma proposição e gera uma outra 

proposição com valor de verdade invertido, como mostra o Quadro 1 abaixo: 

 

Proposição Situação 1 Situação 2 

Está chovendo verdadeira falsa 

Não está chovendo falsa verdadeira 

Quadro 1: Valores de verdade de proposições contraditórias 

 

Portanto, uma primeira propriedade distintiva da negação proposicional é o fato 

de ela gerar sentenças contraditórias, como as de (11) abaixo: 

 

(11) a. Está chovendo  

b. Não está chovendo 

 

Sentenças contraditórias são aquelas que têm sempre valores de verdade opostos: se 

uma é verdadeira, a outra é necessariamente falsa e vice-versa. Não existe um mundo 

em que ―está chovendo‖ e ―não está chovendo‖ sejam verdadeiras no mesmo momento 

(à parte os casos de vagueza), e por isso é impossível dizer (12): 

 

(12) * Está chovendo mas não está chovendo. 
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A pergunta que podemos nos colocar agora é: a negação prefixal faz o mesmo? 

Tomemos o prefixo in- em algumas de suas formações: infeliz, imortal. Vamos 

começar tentando responder a seguinte pergunta: as sentenças abaixo são sinônimas? 

 

(13)  a. O João não é feliz 

b. O João é infeliz 

 

Se sim, (13a) implica a verdade de (13b) e (13b) implica a verdade de (13a) – essa é 

definição formal de sinonímia. Mas aqui este não parece ser o caso, porque é possível 

dizer, sem sermos contraditórios ou vagos, frases como (14) abaixo: 

 

(14) O João não é feliz nem é infeliz (= Ele não é feliz e ele não é infeliz). 

 

Essa possibilidade é decorrência do fato de feliz (e infeliz) ser um adjetivo escalar, isto 

é, ele e seu contrário marcam os pontos (maximais) de uma escala:  

 

(15)  feliz _______X_________X_______ infeliz 

 

Essa escala pode conter pontos entre as extremidades e por isso é perfeitamente possível 

uma sentença como (14) acima ou (16) abaixo: 

 

(16) João é meio infeliz 

 

Neste caso, estamos nos reportando a algum ponto intermediário da escala, como 

aqueles marcados por X em (15). 

Assim, com a sentença (13a), negamos que o predicado ―ser feliz‖ se aplica a 

João. Com uma sentença como (17), estaríamos negando que o predicado ―ser infeliz‖ 

se aplica a João. 

 

(17) João não é infeliz 
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 No entanto, com adjetivos não escalares as intuições são diferentes. Observe as 

sentenças em (18) abaixo: 

 

(18) a. João é mortal 

b. João é imortal 

c. *João não é mortal nem é imortal 

 d. *João é meio (i)mortal 

 

(18a) e (18b) são sentenças contraditórias, isto é, a verdade de uma implica a falsidade 

da outra e por isso não é possível afirmar ou negar os dois predicados simultaneamente, 

como tenta fazer (18c). Também não é possível tentar apontar para algum ponto 

intermediário de uma escala que não existe, como tenta fazer (18d). Esse 

comportamento é exatamente o que se observa também na negação proposicional: 

 

(19)  a. João é mortal 

b. João não é mortal 

c. * João é mortal mas não é mortal 

 

Portanto, a interpretação da negação prefixal e da negação proposicional com 

adjetivos escalares e não escalares não é homogênea. E o que dizer da negação de 

constituintes? Comecemos pelos adjetivos escalares: 

 

(20) a. João é infeliz 

b. João é não-feliz 

c. João não é feliz 

 

A pergunta é: (20c) é sinônima de (20b)? E (20a) é sinônima de (20b)? 

Lembremos que a sinonímia se define formalmente pela identidade das condições de 

verdade e, assim, o que estamos perguntando é se a verdade de (20c) implica na verdade 

de (20b) e vice-versa; igualmente, queremos saber se a verdade de (20a) implica a 

verdade de (20b) e vice-versa. 



  

216 

 

Com respeito à sinonímia de (20c) e (20b), claramente a resposta é não: a 

verdade de ―João não é feliz‖ não implica a verdade de ―João é não-feliz‖ e vice-versa. 

Dito de outro modo, a negação proposicional e a negação de constituintes não são 

equivalentes. Se fossem, esperaríamos que uma sentença como (21a) abaixo fosse 

equivalente a (21b), dada a propriedade de cancelamento que a dupla negação exibe, 

como vemos em (21c), o que evidentemente não é o caso: 

 

(21)  a. João não é não-feliz 

b. João é feliz 

c. dupla negação: ~[~p] = p 

 

Já com respeito à negação prefixal, as intuições são bem mais nebulosas. Não é 

simples decidir se ―João é infeliz‖ é sinônima ou não de ―João é não-feliz‖ – podemos 

achar também que a dupla negação não fornece a sentença afirmativa, porque ―João é 

não-infeliz‖ não parece poder querer dizer que João é feliz, mas de fato a intuição é 

mais frágil aqui...   

E o que dizer com respeito aos predicados não escalares? Observemos os 

exemplos em (22) abaixo: 

 

(22) a. João é imortal 

b. João é não-mortal  

c. João não é mortal  

 

(22a) é logicamente equivalente a (22c), mas o que dizer de (22b)? Dado que os 

predicados não escalares dividem o mundo em dois, nesse caso, parece possível afirmar 

que a negação do constituinte adjetival tem o mesmo efeito da negação prefixal e da 

negação proposicional.  

 Assim, podemos resumir nossos achados da seguinte maneira: 

 

(a) com predicados escalares como feliz, a negação prefixal não é equivalente à negação 

proposicional, e é difícil dizer se é equivalente à negação de constituintes; 
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(b) com predicados não escalares como mortal, a negação prefixal, a negação 

proposicional e a negação de constituintes fornecem fundamentalmente o mesmo 

resultado semântico, já que o mundo está dividido em dois. 

 

Ou seja: os predicados não escalares identificam todos os tipos de negação, mas 

os predicados escalares diferenciam pelo menos a negação prefixal e da negação 

proposicional, deixando alguma dúvida sobre o que se passa com a negação de 

constituintes. E por conta dessa dúvida talvez seja conveniente agora observar o 

comportamento sintático desses diferentes tipos de negação. 

Antes disso, porém, uma observação: com adjetivos que expressam cor, como 

azul, estamos diante de um predicado que não é propriamente escalar, porque não 

coloca em jogo uma escala de azuis, por exemplo, mas nitidamente estamos frente a um 

adjetivo que participa de um universo de oposições mais amplo. Talvez essa seja a razão 

pela qual é possível negá-lo com a negação proposicional, mas a negação de 

constituintes já fornece um resultado marginal e a negação prefixal é ainda mais bizarra: 

 

(23)  a. A casa não é azul 

 b. ?? A casa é não-azul 

 c. * A casa é inazul 

 

Estas são observações de cunho meramente especulativo; um estudo mais acurado 

dessas estruturas ainda deve ser levado a cabo.  

 

 

5. A sintaxe da negação 

 

Embora em muitas ocasiões tenhamos intuições bastante claras sobre os valores 

de verdade das sentenças, é certo que não raro também temos dificuldades em tomar 

decisões apenas com base em nossa intuição sobre essa semântica que leva em conta o 

valor de verdade das sentenças. No entanto, podemos lançar mão de nossas intuições de 

falante nativos em sintaxe para tentar estabelecer de modo mais claro a diferença entre 

negação de constituintes e a negação prefixal.  
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Uma propriedade interessante da negação é a que se observa na distribuição dos 

chamados itens de polaridade negativa, como ninguém ou nenhum N. Se precedem o 

verbo, como em (24a), eles são a única marca de negação da sentença; por outro lado, se 

seguem o verbo, como em (24b) ou (24c), devem contar com a presença de uma 

negação em posição pré-verbal para serem bem formados no português; caso contrário, 

são agramaticais, como ilustra (24d):   

 

(24) a. Nenhum homem/ ninguém viu o João 

b. O João não viu nenhum homem/ninguém 

c. A Maria não é feliz com nenhum homem/ninguém 

d. *A Maria é feliz com nenhum homem/ninguém 

 

A relação em jogo não é apenas de precedência, mas é uma relação estrutural 

que pode ser construída em outros tipos de sentença também.  

Antes de nos debruçarmos sobre os diferentes tipos de negação que vimos na seção 

passada, é preciso lembrar uma importante propriedade das palavras: elas são opacas, 

isto é, uma vez formada uma palavra complexa (seja por derivação, seja por 

composição), não é possível mais fazer referência à sua estrutura interna, mesmo que 

essa estrutura seja visível para o falante. Por exemplo, em palavras como super-homem 

ou guarda-roupa, não é possível afastar os elementos por algum processo sintático nem 

é possível a retomada pronominal de um seus elementos – o índice i se refere apenas a 

roupa em (25c): 

 

(25) a. Eu vi o super-homem 

b. *Homem, eu vi o super 

c. *Eu comprei um [guarda-roupai]k mas elai não coube dentro 

 

Tendo em mente essa propriedade das palavras, vamos voltar ao nosso problema 

com respeito aos diferentes tipos de negação. A pergunta que queremos responder é se a 

negação prefixal com in- e o que estamos chamando de negação de constituinte com 

não- são equivalentes. Se com respeito à sua equivalência semântica pode haver dúvida 
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em alguns casos, com respeito à sua equivalência sintática não há. Examinemos as 

sentenças em (26) abaixo: 

  

(26) a. ? A não-felicidade de nenhum homem 

b. * A infelicidade de nenhum homem 

c. A não-mortalidade de nenhum deus 

d. * A imortalidade de nenhum deus 

 

Qual é a razão da agramaticalidade de (26b) e (26d)? Dada a propriedade que 

acabamos de discutir com os exemplos em (25), podemos dizer que é a opacidade 

morfológica que responde por essa impossibilidade: a negação prefixal é uma negação 

interna à palavra e, portanto, suas propriedades de negação não estão disponíveis para a 

relação estrutural que nenhum homem exige.  

Por outro lado, a negação de constituintes não- em (26a) e (26c) pode 

estabelecer a relação estrutural adequada para permitir a presença de ninguém ou 

nenhum N, ainda que haja alguma variação na aceitação de (26a), sentida como 

ligeiramente marginal. 

Portanto, é um equívoco afirmar que não- é um prefixo negativo como in-, 

porque o que se observa é uma certa diferença de comportamento sintático entre eles: 

não- está disponível para atuar no nível sintático, enquanto in- não. Adicionalmente, 

tomar não como prefixo implica em negar à prefixação a seleção rígida de classe de 

palavras que estivemos defendendo por todo este estudo, já que, como mostraram os 

exemplos em (3) repetidos em (27) abaixo, não pode se adjungir indistintamente a 

substantivos ou adjetivos (e talvez mesmo a outras classes de palavras) sem qualquer 

alteração de seu significado, mostrando que é efetivamente o mesmo elemento: 

 

(27) a. O não-comparecimento do passageiro implicará em perda da passagem 

b. A questão foi entendida como não-pertinente ao processo. 

 

Finalmente, observe que pela mesma razão – a opacidade morfológica – é um 

equívoco também afirmar que não- forma um composto com a palavra a que se 
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adjunge: se formasse um composto, deveria atuar sintaticamente da mesma maneira que 

in-, o que não é o caso. 

 

 

6. Conclusões 

 

Neste estudo, procuramos mostrar certas características da prefixação que nos 

possibilitaram distinguir, seja semanticamente, seja sintaticamente, o que vem a ser a 

negação prefixal.  

Sob o ponto de vista semântico, vimos que as diferentes formas de negação – a 

negação prefixal, a negação de constituintes e a negação proposicional – podem se 

equivaler nos casos de adjetivos não escalares, como mortal, mas não se pode falar de 

identidade no caso de adjetivos escalares, como feliz. 

Vimos que a negação de constituintes parece ter propriedades que a aproximam 

da negação proposicional: ainda que semanticamente haja diferença de escopo entre elas 

(o que os predicados escalares mostram com alguma clareza), ambas podem legitimar 

um item de polaridade negativa como ninguém ou nenhum N. Já a negação prefixal 

nunca pode legitimar um elemento desse tipo porque ela é interna à palavra e assim é 

opaca com respeito a qualquer processo sintático. 

Assim, pudemos concluir que a hipótese de que não- é um tipo de negação 

prefixal como in- não se sustenta; igualmente, não se sustenta a hipótese segundo a qual 

a negação de constituintes constitui um tipo de composto no português, dadas suas 

propriedades sintáticas. 
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CULTURA E ENSINO DE LE (INGLÊS) NA ESCOLA REGULAR: 

UMA ANÁLISE DO MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO EM 

SALA DE AULA 

 

SILVA, Natalia Leão da 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo central deste trabalho é analisar aspectos culturais do material 

didático de LEM (inglês) utilizado em uma escola pública estadual do Paraná em 

Curitiba.  

  O governo reconhece a necessidade de se ensinar cultura e língua estrangeira no 

Brasil para que haja uma integração do sujeito no mundo e também porque conhecendo 

outra(s) cultura(s) ―os alunos passam a refletir, também, muito mais sobre a sua própria 

cultura e ampliam a sua capacidade de analisar o seu entorno social com maior 

profundidade, tendo melhores condições de estabelecer vínculos, semelhanças e 

contrastes entre a sua forma de ser, agir, pensar e sentir e a de outros povos, 

enriquecendo a sua formação‖ (PCNs, pg. 30). 

Fica evidenciada na proposta governamental de ensino a importância da cultura 

e, consequentemente, o material didático, veículo transmissor dessa cultura, se torna 

extremamente relevante quando se trata do ensino de LE.  

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1. Conceito de cultura 

Quando se propõe uma análise de elementos culturais de um determinado 

ambiente é mister construir uma discussão acerca do que é cultura. De outra forma, não 

se teria base o suficiente para apoiar qualquer estudo que fosse.  

O presente estudo privilegia os ensinamentos e perspectivas acerca de cultura de 

Paulo Freire. A cultura, um conceito central na concepção de educação de FREIRE, é o 

resultado do trabalho do homem sobre a natureza, o resultado de um esforço criativo. 

Segundo ele, ―o homem transforma a natureza e ao transformá-la não se reduz aos 

limites de tempo e espaço, ao invés disso, transcende. Quando transcende, se integra e 



  

223 

 

quando se integra se enraíza, se torna um ser ―situado e datado‖. Desta forma, 

desenvolve uma consciência crítica, escreve sua história e produz a sua cultura‖ 

(FREIRE, 1974:42). 

 

2.2.  O ensino de LE no Brasil e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

Atualmente, a LDB, Lei das Diretrizes e Bases, prevê o ensino obrigatório de pelo 

menos uma língua estrangeira (LE) a partir da quinta série do ensino fundamental e a 

instituição de uma segunda LE em caráter opcional. Isto foi um avanço em relação ao 

descaso com o ensino de LEs, apesar de haver a ressalva de que o ensino será 

ministrado de acordo com as possibilidades da instituição (LDB, Art.26º, §5º).  

As modestas recomendações da LDB sobre o ensino de LE refletem a realidade de 

que, no Brasil, o ensino de língua estrangeira foi considerado irrelevante por muito 

tempo. Observando-se o histórico da evolução do ensino de LE no Brasil percebe-se 

que várias reformas educacionais foram feitas com objetivos diversos. A LE ora teve o 

status de disciplina obrigatória ora de disciplina facultativa, sendo que em alguns 

momentos chegou a ser completamente excluída do currículo. Isto mostra que o ensino 

de LE nunca foi tido como prioridade, sendo na maior parte das vezes relegado a ―se as 

condições permitirem‖. 
1
 

Contudo, se analisarmos os PCNs vigentes veremos nitidamente que essa era de 

descaso e abandono com a LE terminou e ela recuperou seu status e sua importância tal 

qual qualquer outra disciplina. 

Os PCNs do Ensino Médio esclarecem que o ensino de LE deve propiciar ao 

estudante uma integração ao mundo atual globalizado e funcionar como ferramenta para 

a comunicação. Têm-se aí dois pontos importantes: integração, que implica conhecer 

outros povos, outras tradições e não apenas isso, implica aproximar-se destes e entendê-

los. O segundo ponto relevante é a comunicação, ou seja, o aluno do ensino médio deve 

saber adequar-se a diferentes situações comunicativas do cotidiano.  

O foco, portanto, explicitado pelos PCNs está em adquirir competência 

comunicativa para formação profissional e, de uma forma geral, ampliar os horizontes 

do indivíduo.  

 

                                                
1 Informações retiradas de AMATO (2005) e NOGUEIRA (2007) que fazem um histórico do ensino de 
LEs no Brasil.  
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2.3.  Interculturalidade e ensino intercultural 

O termo interculturalidade, segundo KRAMSCH, (1998 apud AMATO 2005:16) é 

utilizado quando se refere a duas culturas ou duas línguas, mas também pode se referir a 

uma comunicação entre pessoas com a mesma língua, mas de diferentes etnias, nível 

socioeconômico e gênero. 

No contexto de ensino de LE surge a concepção de ensino intercultural. Para 

THOMAS (1996:129 apud AMATO 2005:17), o ensino intercultural ocorre quando 

―uma pessoa se empenha em entender a relação com pessoas de uma outra cultura, com 

seus sistemas de orientação específicos; integrar no sistema de orientação da própria 

cultura e aplicar seu pensamento e ação no campo de interação intercultural‖. 

O aluno, quando aprende uma língua estrangeira, não aprende apenas vocabulário 

e estruturas gramaticais novos, ele aprende também conteúdos culturais novos, os quais 

deve ser capaz de assimilar e entender. Desta forma, quanto mais competente 

interculturalmente o estudante for, mais destreza terá na apreensão do significado de 

novos vocábulos. (DIAS, 2006:28)  

Em vista disso, é forçoso pensar no material didático como veículo que se serve 

também desta concepção de ensino intercultural, que, ao que parece, contribui no 

alcance das metas propostas pelos documentos oficiais, os PCNs, em relação ao 

aprendizado de inglês.  

 

 

2.4.  Inglês como língua multicultural 

DIAS (2006:44) discute que a questão de delimitar a cultura alvo não é sempre 

uma tarefa das mais fáceis dado que muitas línguas são faladas em não apenas um país, 

mas em diversos países espalhados pelo globo.  

O inglês é, atualmente, a língua que o mundo usa para se comunicar, logo, é uma 

língua hegemônica. Como tal, argumenta LEFFA (2006:1), o inglês não pertence nem à 

Inglaterra nem aos Estados Unidos da América, ele pertence ao mundo. Advém daí a 

opinião de que professores, e por consequência os livros-textos não devem atrelar o 

ensino de inglês à cultura estadunidense ou britânica, mas também contemplar outras 

culturas que possuem o inglês como primeira língua ou língua oficial.  
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Posto isso, fica claro que a tarefa de selecionar referentes culturais para apresentar 

ao aluno se torna muito mais difícil, tendo em vista a necessidade de ser eclético e ao 

mesmo tempo não induzir ao preconceito em relação à cultura alheia nem cair em 

estereótipos. (DIAS, 2006:44).  

Por outro lado, é preciso respeitar a cultura do aluno, não agir de forma imperiosa 

ou colonizadora. Essas são críticas muito feitas aos professores de língua estrangeira, 

especialmente o inglês e LEFFA (2006:2) comenta muito bem o assunto quando diz que  

 

―Essa colonização mental é feita quando a cultura da língua estrangeira é 

apresentada aos alunos de uma perspectiva extremamente favorável, como uma "ilha 

da fantasia", uma sociedade sem conflito e artificialmente feliz. Tudo é melhor no 

país estrangeiro. (...) Esse contraste, que favorece o país estrangeiro, refere-se não 

apenas a objetos, mas também a pessoas (...) (que) Acabam naturalizando o conceito 

de que qualquer artefato, ideia ou ideologia produzidos nos Estados Unidos, ou 

qualquer outro país central, é sempre superior a qualquer artefato, ideia ou ideologia 

produzida no Brasil ou qualquer outro país periférico‖.  

 

Assim, é preciso que haja equilíbrio no ensino de uma LE em sala de aula para 

que não surja nem o preconceito nem a alienação. É necessário que se construa uma 

consciência crítica ―que se caracteriza pela profundidade na interpretação dos 

problemas‖ o que corresponde ―a formas de vida altamente permeáveis, interrogadoras, 

inquietas e dialogais (...)‖. (FREIRE, 1974:61) 

 

2.5. O material didático  

O material didático, entendido aqui como qualquer recurso disponível ao 

professor que funcione como uma ferramenta no auxílio do aprendizado da LE, exerce 

um papel fundamental no ensino de língua estrangeira, visto que é um instrumento 

bastante utilizado pelos professores de língua no país. Alguns professores adotam um 

livro-texto como suporte para o ensino de LE enquanto outros preferem criar seu 

próprio material. Ambas as escolhas possuem vantagens e desvantagens que serão 

apresentadas a seguir.  
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Com o surgimento da abordagem comunicativa
2
 muitas críticas foram feitas aos 

livros-textos. Os livros foram considerados materiais artificiais, pouco ou nada 

comunicativos que escravizam o professor, limitando e até impedindo sua criatividade. 

(CORACINI, 1999:34) Quando uma aula de LE é focada apenas no livro- texto há uma 

tendência para a monotonia e para o desgaste, visto que os livros trazem um conjunto de 

atividades formatadas que se repetem para todos os conteúdos.  

Em contrapartida, o livro-texto costuma funcionar como um referencial para os 

alunos que sem ele se sentem perdidos. O professor tem no livro parâmetros 

reconhecidos para definir o que deve ser ensinado e claro há também a economia de 

tempo na preparação das aulas. (CORACINI, 1999:35) Além disso, uma diagramação 

bem feita, exercícios apropriados às lições, áudio com exemplares de boa pronúncia e 

ritmo (de nativos ou não) e atividades complementares (DIAS, 2006:49-50). Todos 

esses fatores falam a favor do livro-texto. 

 

 

2.6. Contextualização 

A escola em questão é uma escola pública estadual do Paraná, onde é ministrado o 

ensino fundamental, médio e também profissionalizante (isolado e também integrado ao 

ensino médio). Está localizada num bairro de classe média da capital e conta com uma 

estrutura física e operacional bastante grande.   

Optou-se por observar aulas de turmas de primeiro ano do ensino médio, pois os 

alunos de nível intermediário estão em vias de conclusão da educação básica e, 

portanto, muito próximos de alcançar os objetivos estabelecidos nos PCNs
3
. Nesta 

escola há um grande número de turmas de primeiro ano, sendo que na semana 1 foram 

observadas aulas de três turmas e na semana 2 focou-se em na turma que estava mais 

adiantada nas atividades propostas pela professora.
4
 Foram observadas 6 aulas no total. 

3. METODOLOGIA E MATERIAL DE ANÁLISE 

                                                
2 A abordagem comunicativa entende a língua como um conjunto de eventos comunicativos. Nesta abordagem se trabalha em cima 

de noções e funções comunicativas, como por exemplo: expressando e descobrindo informações factuais (identificando, 

perguntando), socialização (cumprimentar, despedir-se), etc. Essas funções podem ser apresentadas em diferentes graus de 

complexidade e formalidade sendo revistas ao longo do curso. (LEFFA, 1988:18-22) 
3 A intenção inicial era de observar turmas de terceiro ano do ensino médio por estarem no final da educação básica, 
entretanto, não foi possível.  
4 Outro motivo para essa opção é porque as atividades ministradas em todas as turmas são iguais, variando, portanto, 
apenas os participantes. Como o objetivo desta pesquisa não é fazer uma comparação entre as turmas, e sim, observar 
como a cultura é tratada em sala por parte da professora, concluí que a escolha feita não acarretou prejuízos à coleta 
de dados. 
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A metodologia utilizada combinou análise de material didático, questionário para 

o professor e observação de aulas, não se enquadrando, portanto, em apenas um método. 

Nesta múltipla metodologia tem-se a etnografia, que é um processo sistemático de 

observar, detalhar, descrever, documentar e analisar o estilo de vida ou padrões 

específicos de uma cultura ou subcultura, para apreender o seu modo de viver no seu 

ambiente natural. LEININGER (1985:35 apud LIMA, DUPAS, OLIVEIRA e 

KAKERHASHI, 1996). Outra metodologia envolvida nesta pesquisa é o levantamento 

ou survey que envolve questionamentos diretos às pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecer. MAGALHÃES e ORQUIZA (2002:14). O instrumento utilizado aqui é 

o questionário.  

Inicialmente pretendia-se analisar o livro-texto adotado como suporte para as 

aulas, entretanto, ao iniciar a pesquisa descobriu-se que não havia um único livro-texto 

utilizado. O material de suporte é selecionado de várias fontes como livros-textos de 

vários autores, folhetos, revistas, jornais, música, vídeos e filmes. Por esta razão, 

modificou-se a denominação ‗livro-texto‘
5
 para ‗material didático‘ que é mais 

abrangente.  

A suposição da existência de um livro-texto baseou-se no fato de que o governo 

do Paraná fornece um livro de apoio aos estudantes. Entretanto, por vários motivos
6
, 

este não é efetivamente usado e há planos para a adoção de outro livro-texto em breve. 

Enquanto isso não ocorre, para que não haja um distanciamento muito grande entre o 

que é ensinado por um professor e outro, em todo início de ano há uma reunião de 

professores, primeiramente por áreas e em seguida por turmas.  

Observou-se a inexistência de uma coordenação supervisionadora na área de 

línguas estrangeiras. A orientação acerca de conteúdos e metas a alcançar é retirada das 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná.  

Neste contexto, nota-se que há uma grande liberdade para o professor selecionar o 

material que irá usar, de que forma esse material será aplicado e como elaborará provas 

e trabalhos, visto que as diretrizes são específicas, mas ainda assim muitas escolhas no 

processo de ensino de LE ficam a critério do professor. 

 

                                                
5 O título original da pesquisa era ―Cultura e ensino de LE (inglês) na escola regular: uma análise do livro-texto‖. 
6 Esses motivos serão comentados posteriormente. 
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3.1. Materiais com propósitos estritamente gramaticais 

Nesta categoria observamos um material que tem por único objetivo ensinar a 

gramática. Trabalha-se com exercícios do tipo fill in the blanks, match the columns, 

write the plural of e complete. Adicionado a isso, quadros com explicações gramaticais. 

Como mencionado anteriormente, na semana 1 observou-se aulas de turmas diferentes 

do mesmo nível e na semana 2 focou-se em apenas uma turma. O que se percebeu é que 

conforme o comportamento da turma (alunos mais quietos, cooperadores ou agitados) a 

professora direciona suas escolhas acerca de como conduzir as aulas. Nas turmas mais 

agitadas há uma tendência a concentrar-se mais em tópicos gramaticais e rever esses 

tópicos repetidas vezes. Frequentemente a professora entrega folhas de exercícios para 

os alunos, às vezes para serem feitas em sala de aula, às vezes em casa, como uma 

forma de avaliação. 

Percebe-se que todo este material foi retirado do mesmo livro. O livro é English 1 

de Amadeu Marques
7
. É um livro de ensino médio (antigo segundo grau) publicado em 

1995. Todos os capítulos iniciam com textos de humor que são pretextos para a 

discussão de temas da gramática.  

 

3.2. Materiais com propósitos culturais 

Nesta categoria enquadram-se os materiais que, de algum modo, abordaram a 

questão cultural mais especificamente. São eles: um texto sobre boas maneiras e um 

sobre Halloween.  O primeiro fala de gestos que são aceitáveis e também aqueles que 

devem ser evitados na cultura japonesa. É um texto bastante simples na linguagem e na 

articulação, não oferecendo, portanto, nenhum obstáculo ao seu entendimento.  

Durante essa atividade os alunos ficaram bastante descontraídos e participaram 

ativamente. Foi um momento intercultural porque a professora enriqueceu sua fala 

quando contou um pouco de sua experiência no exterior
8
, agregando outros elementos 

de diversas culturas, como alguns sinais universais (OK, o V significando paz, etc), 

costumes de outros povos, como o hábito do banho diário aqui no Brasil que não ocorre 

em muitos países da Europa, entre outros. Isto tornou seu discurso muito mais autêntico 

e interessante.  

                                                
7 MARQUES, Amadeu. English 1. Editora Atica, São Paulo, 1995. 
8 A professora morou na Inglaterra por dois anos e por um ano nos Estados Unidos. 
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Conforme vimos em AMATO (2005), educar interculturalmente significa 

colocar-se no lugar do outro, integrar-se à sua cultura de forma autêntica. Naquela 

discussão o aluno teve a oportunidade de refletir acerca de diferentes hábitos, teve 

subsídios para entendê-los e compreendê-los sem criar preconceitos. O fato de tratar-se 

de uma questão cultural ficou bem apontado.  

 O segundo texto tratou do Halloween. Ela questionou os alunos acerca do que 

é o Halloween, o que é comemorar essa festa, por que se comemora, falou de alguns 

mitos associados e também ressaltou que é uma questão cultural do povo estadunidense, 

mas que possui origem na Europa. Neste momento não houve uma oportunidade para a 

interculturalidade de forma tão acentuada como anteriormente. O assunto foi tratado de 

forma sucinta. Poucos alunos participaram agregando ideias e experiências próprias ao 

tema.  

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

 

No que concerne à visão do professor e do material didático utilizado acerca de 

cultura, vimos que cultura na visão desta professora é o mesmo que para a maioria de 

nós: costumes, hábitos, língua, comportamento, música, dança etc. FREIRE (1974) 

dizia que cultura é esforço criativo, é aquilo que o homem produz, é resultado de um 

trabalho que tem como base a natureza. Cultura é o que vem do homem e que se 

concretiza nesses elementos. A visão do material didático (aqueles classificados como 

tendo propósitos culturais) complementa a que aqui colocamos - é a de que são 

celebrações, gestos, modos de agir – tudo isso é um reflexo de cultura, tudo isso é 

cultura, são conhecimentos aprendidos socialmente. (MOTTA-ROTH, 2003:02) 

Quanto à adequação do material às orientações dos PCNs percebemos que 

aqueles classificados como tendo propósitos estritamente gramaticais não correspondem 

às recomendações postuladas nos PCNs, visto que é dada uma ênfase desnecessária na 

competência gramatical, que é apenas uma das competências a serem adquiridas pelo 

aluno, dentro da competência comunicativa. ―(...) deixa de ter sentido o ensino de 

línguas que objetiva apenas o conhecimento metalinguístico e o domínio consciente de 

regras gramaticais que permitem, quando muito, alcançar resultados puramente 

medianos em exames escritos.‖ (grifo meu) (PCNs, pg 26, grifo meu). 
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Em relação ao material com propósitos culturais percebe-se que atendem às 

orientações dos PCNs, contudo se faz necessário uma complementação do professor, 

isto é, a aula só se torna comunicativa e intercultural, quando há diversas interferências 

(questionamentos) por parte deste. ―Esse tipo de ensino, (...) cede lugar, na perspectiva 

atual, a uma modalidade de curso que tem como princípio geral levar o aluno a 

comunicar-se de maneira adequada em diferentes situações da vida cotidiana. (grifo 

meu) (PCNs, pg 26, grifo meu). 

Apenas o material que tratou de boas maneiras na cultura japonesa, e que, na 

realidade, foi apenas um pretexto para falar de outras culturas e outros referentes 

culturais, se destacou dos demais. O trabalho com este material induziu o aluno a uma 

reflexão crítica e compreensão da cultura do outro. Nesta mesma atividade havia 

perguntas elaboradas pela professora que colaboram no alcance desse objetivo: tentar 

aproximar o aluno da cultura do outro e ao mesmo tempo entender melhor a sua própria.  

Ao criar essa sensibilização, o professor faz um trabalho mediador entre o aluno 

e a cultura do outro, buscando semelhanças, apontando diferenças, mas sem fazer juízo 

de valor. Desmontar estereótipos. Explorar. Ir mais fundo no assunto e mostrar que ‗não 

é bem assim‘(fala da professora).  O professor pode e deve criar empatia nos alunos, 

abrir seus olhos para a diversidade cultural que há no mundo. Quanto mais o aluno 

conhecer essa cultura nova, mais intercultural será, mais competente na língua e 

também um cidadão melhor. Uma prática multicultural de fato depende de um diálogo 

entre atores sociais trabalhando a partir de diferentes culturas. (MOTTA-ROTH, 

2003:05). 

Em relação à multiculturalidade do inglês, observou-se que, como era de se 

esperar, a atenção maior recaiu sobre Estados Unidos e Inglaterra, contudo, a professora 

relatou que considera importante falar de outras culturas, de outros países que possuem 

o inglês como primeira língua ou oficial. Ela reconhece que cada país tem suas 

peculiaridades, seja no léxico, na pronúncia e na cultura mesma que é diferente em cada 

lugar. Infelizmente não houve tempo hábil para presenciar essa dimensão multicultural 

do ensino da língua inglesa. 

De forma geral, o material é utilizado de várias formas, seja para ensinar 

gramática (listas de exercícios), para iniciar debates sobre um tópico, para aprofundar 

um conhecimento. O material escrito é mais organizado e mais complexo do que a fala. 
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Ele consolida o novo saber. Intercultural, alguns são, quando tratam de culturas em 

termos de comparação, mas grande parte do trabalho é feito pelo professor. O professor 

é que pergunta, instiga, questiona, faz refletir. No material as questões culturais 

aparecem pacificadas, são apenas descritas, quando o são. Conforme disse a professora, 

realizar a avaliação do material que será usado é uma tarefa difícil, mas cabe ao 

professor e deve ser feita com critério. 

Neste caso específico há uma mescla entre materiais típicos de uma abordagem 

que privilegia a tradução e a gramática e materiais que propiciam a comunicação e o 

debate. Poucos foram os momentos em que se viu um debate efetivo, o pouco tempo de 

observação de aulas, neste caso, foi um fator significativo, mas eles existem e se não 

estão mais presentes é também por conta de fatores extrínsecos à língua e à cultura – 

fatores como tempo de aula, número de alunos, cooperação destes etc.  

Inicialmente, como já mencionado, houve a suposição de que a escola adotava 

um livro-texto pelo fato de o governo do estado fornecer um livro de inglês e espanhol. 

Contudo, esse livro não é utilizado. O parágrafo que segue irá discutir as razões pelas 

quais o livro não é usado e também fará uma breve análise de parte de uma das 

unidades, de forma a verificar limitações e possibilidades oferecidas por este material.  

A unidade escolhida foi a primeira porque é a que introduz o aluno ao livro. A 

unidade é intitulada Shakespeare and ten things I hate about you. Imediatamente o 

público adolescente relaciona o título a um filme recente de produção hollywoodiana e 

também tem conhecimentos, talvez superficiais, de quem foi Shakespeare. A unidade se 

estrutura na forma de textos curtos e tasks propostas para os alunos: 
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Figura 1 

 

Este texto trata da vida e obra de Shakespeare. O texto é simples, mas nota-se 

que não traz nenhum glossário com tradução ou explicação de termos que possam gerar 

dúvidas. Não há nenhum termo grifado para chamar a atenção do aluno para algum 

vocabulário novo.  

A falta de glossário foi uma das limitações apontadas pela professora. Numa 

turma de primeiro ano de ensino médio, onde os alunos possuem níveis de 

conhecimento da língua desde o mais básico até um pouco mais avançado, é muito 

provável que alguns alunos não entendam o que está escrito e por isso é importante que 

haja a tradução de alguns vocábulos.  

Figura 2  
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Esta é a primeira task que segue o texto. Nota-se que o livro indica o uso de 

dicionário na tentativa, talvez, de suprimir a falta de um glossário. Não apenas nesta 

task, mas em várias outras também há essa sugestão. Nesta task especificamente é 

solicitado que o aluno responda em inglês, provavelmente de forma oral e não escrita. 

Em outras, há a opção de responder em inglês ou português, o que provavelmente deixa 

o aluno mais confortável e mais disposto a participar de uma conversa. Em todas as 

tasks a opinião do aluno é solicitada. Há vários questionamentos, várias perguntas para 

o aluno pensar. Algumas são relacionadas ao texto exclusivamente, outras demandam 

uma maior articulação do pensamento, pois pedem que fatos ou eventos sejam 

relacionados a experiências próprias, opiniões e até solicitam outros conhecimentos do 

aluno
9
. 

O aluno é convidado a assistir ao filme que tem base na obra de Shakespeare, a ler 

jornais e revistas em inglês, enfim, a se familiarizar com a língua inglesa falada que 

contém diversas expressões e gírias.  

 

Figura 3 

 

 

 

                                                
9 Uma das tasks pergunta se o aluno conhece outras adaptações de obras de Shakespeare. 
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Também há espaço para reflexão acerca de traços culturais presentes na cultura 

das escolas dos Estados Unidos (ser popular, ter muitos amigos, vestir-se bem). O aluno 

tem a oportunidade de comparar a cultura dos dois países neste aspecto, como se pode 

perceber na task acima. A aproximação entre a cultura do aluno e a cultura do outro é 

constante.  

Um dos temas da peça de teatro/filme é a falta de poder da mulher na sociedade. 

Sua submissão à vontade masculina, que no filme não ocorre. Pelo contrário, a 

personagem não é o tipo esperado, ela vai contra as regras.  

Um dos pontos negativos apontados pela professora em relação ao livro foi o 

tamanho das unidades. A unidade inteira possui oito páginas e há cinco tasks, cujo 

tamanho é variável. Outro ponto negativo foi a inexistência de tópicos gramaticais e o 

fato de todo o livro estar escrito em inglês.  

 

5   Considerações finais 

 

A partir deste estudo pode-se concluir que, de modo geral, a cultura está pouco 

presente na sala de aula, tanto no material didático, que frequentemente está relacionado 

a aspectos gramaticais da língua, quanto na fala do professor. A cultura em sala de aula 

é trabalhada eventualmente quando da proximidade de um feriado ou uma celebração, 

por exemplo, e quando isso ocorre se dá na forma de uma atividade específica para tal.  

Ao proceder desta forma notamos que há uma ênfase em aspectos linguísticos que 

não são os recomendados pelos PCNs, ou seja, a escola ainda carece de um ensino de 

inglês comunicativo, que integre o aluno de fato no mundo globalizado e que 

proporcione uma aproximação deste aluno e de sua cultura com a cultura do outro.  

Contudo, convém apontar que quando o professor trabalhou cultura, mesmo que 

em atividades específicas, a intenção de que houvesse um diálogo entre as culturas ficou 
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bastante visível. O trabalho mediador do professor, de aproximar, de resolver conflitos 

foi percebido nestes momentos, que em geral, funcionaram como uma introdução ao 

assunto abordado. 

          Em relação ao livro-texto elaborado e fornecido pelo governo, percebe-se que o 

aluno é convidado a vivenciar o inglês de uma forma mais autêntica e a relacioná-lo ao 

seu dia-a-dia. Entretanto, como fazer isso sem o mínimo de conhecimento da língua? E 

ainda mais, em turmas tão heterogêneas? Daí a fala da professora de que o livro é mais 

interessante para o professor do que para o aluno que está aprendendo.  

Entretanto, este material é um ótimo material de apoio porque traz inúmeras 

discussões que podem ser proveitosas ao aprendizado dos alunos. Possui uma variedade 

de temas a serem abordados e a questão cultural é bem explorada nos textos, filmes e 

outras referências que o livro traz. Ele propicia o debate, a reflexão, o aprimoramento de 

ideias. Todavia, a falta de suporte quanto à gramática, o esclarecimento de dúvidas em 

relação a vocábulos e expressões faz falta, sobretudo num contexto de escola pública.  

Ficam questionamentos como, por exemplo, e se o livro fosse usado de forma 

complementar ao material didático elaborado pelo professor? E ainda, por que não 

abordar a gramática de forma mais sutil, sem fazer desta competência o grande foco?  

Conforme diz AMATO (2005:93), o papel da cultura é de grande importância e ao 

negar esta importância não só dificulta-se o acesso à informação, mas também se 

desumaniza o homem, porque a cultura humaniza e liberta ao ampliar os horizontes e 

desenvolver o pensamento. É importante, portanto, garantir, na sala de aula, um espaço 

maior para a discussão de elementos culturais interligados à nossa vida cotidiana. 

Por fim, convém mencionar a ótima receptividade por parte da coordenação 

pedagógica da escola e da professora que foram essenciais na execução da pesquisa. 

Como fatores que dificultaram a mesma têm-se o pouco tempo de observações de aulas 

e a inexperiência na área de pesquisa que não permitiram que houvesse um 

aprofundamento no tema, mas que certamente no futuro serão superados.  
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REFLEXÕES SOBRE O INTELECTUAL NA 

CONTEMPORANEIDADE 

SKREPETZ, Inês  

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Vasconcelos Machado  

Ernesto Sabato, um dos maiores escritores argentinos, ainda vivo, ao realizar a 

sua proposta de resistência, e as estratégias para que ela seja encarnada, se apresenta 

como um intelectual que se propõe de maneira comprometida, sendo ativo e crítico, cuja 

atitude fundamental de Resistência é não se conformar com a opressão exercida pelas 

culturas dominantes, pelas massificações do pensamento, escapando de filiações 

político – partidárias e da alienação midiática, que atrofia o ser humano e o impede de 

existir plenamente. A Resistência em Sabato é cotidiana, diária, transpassada pela 

consciência crítica em todos os seus momentos: ―En todos los cafés hay, o un televisor, 

o un aparato de música a todo volumen. Si todos se quejaran como yo, enérgicamente, 

las cosas empezarían a cambiar‖. (2000, p. 09). Sua concepção de Resistência entende 

não somente o que se deve mudar, mas também, como mudar. No entanto, a formulação 

de uma consciência crítica apresenta-se, por conseguinte, como mais um problema a ser 

resolvido. O que é ser crítico? Como sê-lo? Tal condição nos leva a investigar que 

concepção que podemos construir acerca do Intelectual, enquanto um agente crítico da 

sociedade e da cultura. Qual o seu papel? Qual a sua função perante o poder 

estabelecido? Ou, nas palavras de Edward Said, quais são as representações do 

intelectual? 

A questão é atual, polêmica, e envolve um amplo debate acadêmico. A priori, 

Norberto Bobbio (1996), é um dos autores que defende um trabalho cuidadoso na 

definição do que é ser Intelectual, a fim de evitar generalizações perigosas, 

irresponsáveis e superficiais: ―A maior parte desses discursos está viciada por um erro 

lógico bastante conhecido, do qual um intelectual deveria prevenir-se à falsa 

generalização (...). Falar dos intelectuais como se eles pertencessem a uma categoria 

homogênea e constituíssem uma massa indistinta é uma insensatez (...).‖ (BOBBIO, 

1996, p. 09). 
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 O perigo da homogeneização do conceito de intelectual tem levado-o ou a uma 

indefinição, ou, a uma partidarização do mesmo. Por conta disso, a análise da 

intelectualidade tem variado, alternado-se entre acusações de traição, deserção, 

compromisso com o poder estabelecido, etc. Uma delimitação é necessária, ainda que 

pareça arbitrária; afinal, a própria concepção de intelectual é, de um modo ou de outro, 

dada pelos próprios intelectuais: ―Uma das razões pelas quais os escritos sobre 

intelectuais, sobre sua função, seu nascimento e seu destino, sobre sua vida, morte e 

milagres, são tão numerosos que apenas conseguem ser inteiramente catalogados pela 

memória potente de um computador (...).‖ (BOBBIO, 1996, p. 67). 

A ressalva de Bobbio é extremamente importante: entre as várias definições 

possíveis de Intelectual, é necessário buscar-se uma conceituação coerente, dada a 

impossibilidade que toda e qualquer concepção tem de abranger por completo o tema, 

bem como, o próprio problema acaba envolvendo uma justaposição de conceituações 

que são inevitáveis em qualquer análise. Neste ponto, este debate entende ser 

interessante o questionamento feito pelo estudioso Adauto Novaes (2005), que julgamos 

ser totalmente pertinente ao caso. Novaes reformulou a questão de um modo singular, 

inquirindo ―quem é um intelectual?‖. Ou seja, toda e qualquer conceituação de 

intelectual envolve, antes de tudo, a constatação de seus agentes moldadores. 

Assim sendo, um intelectual não é essencialmente um homem de letras, um 

artista, o historiador, o escultor, o sábio, etc. O que o define não seria sua habilidade, 

mas sim, o sentido que ele dá ao que realiza. Remetendo-se a Maurice Blanchot, o 

intelectual é ―uma parte de nós mesmos que não apenas nos desvia momentaneamente 

de nossa tarefa, mas que nos conduz ao que se faz no mundo para julgar e apreciar o que 

se faz‖ (apud NOVAES, 2005, p. 12).  O intelectual não se fecha em seu universo de 

conhecimento, mas a partir dele faz uma reflexão sobre a realidade, não se detendo na 

contemplação, mas se remetendo a algum tipo de ação ou atitude, que – conforme 

Novaes – se caracteriza por um desvio de todo o determinismo existente para lidar com 

potências indeterminadas: ―Ele não é teórico, muito menos o homem da vida prática e 

de saber objetivo: pode-se dizer, mais precisamente, que ele encarna o espírito crítico, 

capaz ao mesmo tempo de reconstruir o passado e construir idealmente o futuro.‖ 

(NOVAES, 2005, p. 13). 
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Ao encarnar o espírito crítico, o intelectual deixa de ser apenas um ―homem de 

cultura‖ (como muitos ironizam, segundo Bobbio), para reconstruir a sua memória, 

redefinir sua consciência histórica e social que lhe permite então agir sobre o presente e 

o futuro. Novaes (2005, p.11), chama a atenção para os vários grupos ditos 

―intelectuais‖ que tomam a palavra em nome dos esquecidos, dos marginalizados, mas 

que possuem um ―déficit de compreensão‖ em relação à realidade: ―A vida intelectual 

concebe-se sempre como se ela fosse definida pela função da resistência (...), mas ela 

esquece de que seu verdadeiro trabalho é o trabalho de análise, de compreensão da 

realidade‖.  

Bobbio (1996), ainda defende que o intelectual, mesmo que não possa ser 

definido em linhas gerais, necessita antes de tudo de alguma espécie de concretude, para 

ser entendido como tal. Se etimologicamente a palavra significa ―pensador livre‖, o 

intelectual está, de qualquer modo, inserido em uma sociedade, e suas ações destacam-

se no quadro geral da mesma. Daí sua função primordial em agir contra os 

condicionamentos, de possuir uma atitude humana e digna, de resistir, buscando sempre 

discernir se os mecanismos pelos quais uma sociedade opera são apenas de ordem social 

e costumeira ou, se provém de uma fonte política ou ideológica mais perversa, 

totalitária, cujo interesse básico do discurso é a exclusão da diversidade de opiniões. 

Portanto, o intelectual toma partido – não no sentido do partidarismo político, como já 

citado – mas, conforme a sua consciência crítica, que perpassa então o foco narrativo e a 

estruturação de seu discurso.  

Intelectual e Humanismo: Aproximações entre Sabato e Said 

Sabato, carregado de criticidade e vivência, buscou atuar em sua sociedade por 

meio diretamente em sua sociedade, como no caso da CONADEP (Comisión Nacional 

sobre la desaparición de Personas), órgão que organizou as investigações sobre os 

desaparecidos durante o regime militar argentino (1976-1983), e do qual ele fez parte. O 

resultado de seus trabalhos junto a CONADEP foi publicado no livro Nunca más, e 

serviu de base para o julgamento de militares envolvidos em crimes durante a ditadura. 

Em A Resistência, Sabato comenta que foi diversas vezes questionado e criticado, por 

outros escritores, e intelectuais em geral, sobre as razões pelas quais teria se envolvido 
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numa investigação tão séria e perigosa, posto que suas atividades inquiriam justamente 

uma elite poderosa e violenta. Sua resposta era de que: 

 

Si a pesar del miedo que nos paraliza volviéramos a tener fe en el hombre, 

tengo la convicción de que podríamos vencer el miedo que nos paraliza 

como a cobardes. Yo he pasado riesgos de muerte durante años. ¿Sin miedo? 

No, he tenido miedo hasta la temeridad pero no he podido retroceder. Si no 

hubiese sido por mis compañeros, por la pobre gente con la que ya me había 

comprometido, seguramente hubiera abandonado. (…) (2000, p. 73).10 

Esta Resistência contra as coações do cotidiano, da ideologia que emperra a 

vivência do ser humano, só pode ser encontrada numa ação consciente. O intelectual, 

conforme Said (2003), deve, portanto, se posicionar em defesa dos valores humanos e 

da preservação da vida, buscar esclarecer as pessoas sem impor-lhes seu discurso de 

modo abrupto e violento, resistir serenamente por meio do conhecimento e da atitude 

consciente em relação aos valores humanos. Como afirmou Edward Said, em seu livro 

Representações do Intelectual: ―Falar a verdade ao poder não é idealismo panglossiano: 

é pesar cuidadosamente as alternativas, escolher a certa e então representá-la de maneira 

inteligente, onde possa fazer o maior bem e causar a mudança correta.‖ (2003, p.104). 

Antes de prosseguirmos com as nossas reflexões em torno do intelectual e suas 

representações, é pertinente que deixemos claro que não estamos comparando Sabato 

com Said, ou melhor, colocando o autor argentino no ‖leito de Procusto‖, da concepção 

humanista de Said, mas procurando perceber as aproximações entre estes dois 

intelectuais extremamente envolvidos e comprometidos com a realidade da qual fazem 

parte. São duas vozes, entre dois extremos, ocidente e oriente (apesar de Said, palestino, 

ser radicado nos EUA), mas com a mesma preocupação com os caminhos do intelectual 

e da humanidade na sociedade contemporânea. Por isso, pretendemos aprofundar 

melhor as diferenças e semelhanças que ora os distinguem, e ora os aproximam. Este 

encontro de duas vozes, que não dialogaram pessoalmente, mas dialogam entre suas 

                                                
10

 Preferimos deixar esta citação no original, em língua espanhola. 
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obras, nos permite perceber o comprometimento com a realidade, e sua transformação, 

de ambas as partes. Como observamos neste fragmento da terceira carta de Sabato: 

Toda vez que a dor me atingia, eu buscava uma ascensão, um refúgio na alta 

montanha, porque essa montanha era invulnerável; toda vez que a podridão 

chegava ao nível do insuportável, porque essa montanha era limpa; toda vez 

que a fugacidade do tempo que me atormentava, porque naquelas alturas 

reinava a eternidade. Mas por fim o rumor humano sempre me alcançava, 

infiltrava-se pelos interstícios e subia por dentro de mim. Porque o mundo 

não está apenas fora de nós, mas também no mais recôndito de nosso 

coração. E cedo ou tarde, aquela alta montanha, incorruptível, acaba por nos 

parecer um triste simulacro, uma fuga, porque o mundo de que somos 

responsáveis é este aqui: o único que nos fere com a dor e o infortúnio, mas 

também, o único que nos dá a plenitude da existência (...). (A Resistência 

SABATO, 2008, p. 54).    

E são estes breves afastamentos (―breve‖ no sentido de que o intelectual não se 

torna indiferente) que possibilitam a reflexão crítica da vida que o cerca e dos valores 

que engendram o seu contexto existencial e histórico, permitindo que sua voz se torne 

ativa dentro da sociedade. Para Said (2005), o intelectual deve atuar às margens do 

poder, evitando ser um especialista confinado em sua área de atuação ou pesquisa – ou, 

mais grave ainda, se limitando a um silêncio oportuno ou a dizer meias verdades, 

quando não mentiras, sobre questões políticas, guerras e massacres. Nesta perspectiva, 

Novaes (2006), também reflete sobre este silêncio dos intelectuais, questionando, 

muitas vezes, se esta postura de medo e inação perante a realidade não seria uma 

―preguiça no coração‖, como disse Walter Benjamin (apud NOVAES, 2006, p.18). O 

―homem de cultura‖ acaba se tornando prisioneiro, atado a nós inextrincáveis de seu 

contexto, reproduzindo mecanicamente o esquema de interações no qual está inserido, 

impossibilitando-o de resistir. 

Neste sentido, Sabato, como escritor e intelectual, coloca em crise os ―laços 

apertados‖ que o aprisionam a um contexto que não reconhece, muitas vezes, o ser 

humano e os valores que o constituem. Assim, na obra A Resistência, o autor realiza 

uma reflexão sombria, mas equilibrada de nossa época, e revisa as mudanças 

processadas no cotidiano e no imaginário dos indivíduos e das sociedades: ―Do 
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terrorismo à internet, da degradação do meio ambiente à mercantilização da arte, tudo 

passa pelo crivo do humanismo crítico do autor argentino‖. (MOLINA, apud SABATO, 

2008). 

A profunda reflexão de Sabato sobre a realidade faz com que ele questione a 

postura do intelectual humanista, mas sem negar o mesmo. Da mesma forma que 

Bobbio (1996), coloca que é uma insensatez a falsa generalização do que é ser 

intelectual, consequentemente, deve-se ter cuidado também para não generalizar o 

conceito de humanismo e humanista. Sabato faz uma crítica ao intelectual humanista, 

coloca-o em crise, dentro de sua ensaística, para uma reflexão sobre sua postura, desde 

o renascimento até os dias atuais, mas isto não significa uma negação; talvez, mais 

precisamente, uma elucubração carregada por alguns desencantos sem perder a 

criticidade de um espírito instigador, como ele coloca no epílogo de sua obra A 

Resistência: 

Os caminhos da cultura humanista foram percorridos até o abismo. Aquele 

homem europeu que entrou na história moderna cheio de confiança em si 

mesmo e em suas potencialidades criadoras, agora sai dela com a fé em 

farrapos. (...) Demasiadas esperanças ruíram no coração dos homens. Era o 

destino do ser humano buscar sua supremacia e sua independência? Esta 

hora já estaria inscrita nos papiros da eternidade? (SABATO, 2008, p.100). 

Esta elucubração leva o autor a confessar que, por muito tempo, acreditou que 

este era um tempo final, principalmente diante dos acontecimentos atuais e de seu 

estado de espírito, que o fizeram ter ―pensamentos catastróficos, que não deixam lugar 

para a existência humana sobre a terra‖. (A Resistência SABATO, 2008, p. 101). Mas, o 

seu espírito resistente, por vezes ao contrário do pessimismo que imobiliza, o faz 

encontrar brechas surpreendentes e criativas: ―como quem percebe que a vida nos 

ultrapassa, superando tudo o que podemos pensar sobre ela‖. Este ―balanço sombrio‖ de 

nossa época, ao mesmo tempo carregado de esperança, nos remete à reflexão da 

estudiosa Sílvia Sauter (2005), sobre Ernesto Sabato, enquanto um intelectual ativo e 

crítico, preocupado sempre com a inquietante condição humana que acaba por se 

deparar com frequentes crises existenciais, culturais, sociais, etc. Numa época como a 

nossa, conforme Sabato, em que os meios de comunicação estão cada vez mais 
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avançados, os quais deveriam facilitar o diálogo, acabam por afastar ainda mais as 

pessoas, que se encontram perdidas nesta vertigem contemporânea. Mesmo assim, 

Sabato não se deixa vitimizar por esta ―cultura‖ que paralisa, apostando sempre em sua 

fé no destino da humanidade e no desprendimento crítico da mesma. Seguindo este viés, 

o escritor argentino denuncia as consequências trágicas da racionalização exacerbada, 

mas também confia no ser humano como principal agente transformador da sua 

realidade. 

Aprofundando mais esta reflexão, se por um lado Sabato faz uma crítica aberta à 

cultura humanista gerada com o Renascimento, por outro lado, ele reclama para uma 

resignificação a mesma. Então se ―faz tempo que o sentimento humanista perdeu seu 

frescor‖ (SABATO, 2008, p.100), nos cabe refletir sobre a concepção de humanismo da 

atualidade. Da mesma forma que Bobbio (1996), nos chama a atenção para a falsa 

generalização que, frequentemente, é entendida por ―intelectualidade‖, da mesma 

maneira Edward Said, com uma profunda perspicácia, adverte sobre a concepção de 

―humanismo‖ na atualidade, que vem sofrendo deturpações por parte de leigos e 

estudiosos. Pois, do mesmo modo que os intelectuais acabam sendo classificados, de 

forma geral, de desertores, traidores, coniventes com o poder, etc., o humanista acaba, 

também, recebendo o epíteto de arrogante, cientificista, idealista, utópico, etc. Por isso, 

Said ressalta que sempre vale a pena insistir, neste como em outros casos, que criticar, 

atacar ou apontar os abusos de algo não significa o mesmo que desconsiderá-lo ou 

destruí-lo inteiramente: ―Assim, na minha opinião, é o abuso do humanismo que 

desacredita alguns dos praticantes do humanismo, sem desacreditar o próprio 

humanismo‖. (SAID, 2007, p. 32). 

Neste sentido, como afirmamos anteriormente, a partir da elucubração de Sabato 

sobre o humanista, o fato de ele criticar alguns exageros cientificistas ou supremacistas 

humanos não significa uma negação do humanismo, pois, no seguir do epílogo, ele 

afirma a crença no ser humano e na capacidade que todos têm de criar, bem como de se 

unir em torno desta celebração de fé na humanidade.  Como afirma Said (2007), são os 

homens e as mulheres que criam a história, e não Deus - caso contrário estaríamos 

presos a um fatalismo do destino e a uma teologia do terror, colocando na divindade a 

culpa de todas as catástrofes e atos desumanos que aconteçam. Desta maneira, todos são 
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capazes de ler a história, a cultura, de entendê-las, criticá-las, pensá-las e, ao refletir 

sobre as mesmas, construir e criar parte delas. O ser humano vive numa sociedade com 

um sistema condicionante, e não há como subverter tudo, mas a consciência crítica 

permitirá a resistência perante os poderes ideológicos (não somente político-partidários, 

mas também midiáticos, culturais, etc.) que impossibilitam o ser humano de refletir 

sobre sua história, cultura, e si mesmo, de utilizar sua aguçada capacidade de criar e 

transformar a própria realidade.  

É desta forma que Said (2007), também questiona a postura dos intelectuais, 

enquanto agentes inseridos na sociedade, pois, se existe uma ―crise‖, ela não está ligada 

apenas a um ―grupo dominante‖; mas cabe a cada um repensar o seu papel dentro deste 

contexto, se distanciando para refletir, mas também se conectando para transformar. Por 

esta razão, Said não ignora a trajetória do humanismo, mas parte em busca de uma 

concepção mais objetiva, envolvida na atualidade e na sua aplicação prática, por parte 

dos intelectuais comprometidos e conscientes que refletem e agem sobre seu contexto 

existencial, histórico e cultural: 

Devo enfatizar mais uma vez que não estou tratando este tema para produzir 

uma história do humanismo, nem uma exploração de todos os significados 

possíveis, e certamente nenhum exame consumado de sua relação metafísica 

com um ser anterior, à maneira da ―carta sobre o humanismo‖ de Heidegger. 

O que me interessa é o humanismo como uma práxis utilizável para 

intelectuais e acadêmicos que desejam saber o que estão fazendo, com o que 

estão comprometidos como eruditos, e que também desejam conectar esses 

princípios ao mundo em que vivemos como cidadãos. Isso implica 

necessariamente (...), acima de tudo, uma consciência aguçada das razões 

pelas quais o humanismo é importante para esta sociedade neste tempo (...). 

(SAID, 2007, p.25). 

Portanto, para Said (2007), a ―práxis‖, a prática do humanismo vem 

acompanhada pelo suplemento da autocrítica e do autoconhecimento: ―Se não 

respeitarmos a nós mesmos [...] por que um outro nos respeitaria, e assim definhamos 

despercebidos e não pranteados‖. (MIYOSHI, apud SAID, 2007, p.33). Esta atitude de 

autoconhecimento para chegar até a autocrítica permite que o ser humano ―se conheça‖ 

profundamente para então procurar ―conhecer‖ e ―reconhecer‖ o outro. Assim se 
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configura a posição de escritor-intelectual, quiçá humanista de alguns intelectuais da 

América Latina, como Sabato e outros, os quais compreendem a realidade do mundo, 

mas também a colocam em discussão como uma forma de resistência. Por isso, mesmo 

com uma visão preocupante e ―sombria‖ da atualidade, o intelectual comprometido com 

as várias realidades latino-americanas, consciente e crítico, não sucumbe à paralisia ou 

ao ceticismo, mas aponta estratégias e alternativas humanas e concretas de resistência, 

esta que perpassa tanto o foco discursivo escrito, literário, quanto o seu discurso e as 

ações cotidianas. 
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A ESSÊNCIA DA TRADUÇÃO LIBRAS/PORTUGUÊS 

VALENTE, Flávia
1
  

OLIVEIRA, Lindamir de
2
 

 

 

1. Considerações iniciais 

A primeira coisa a se considerar no estudo da tradução é entender o ato 

tradutório propriamente dito. Para tanto, lançou-se mão de alguns teóricos, igualmente 

das suas contribuições que permanecem válidas ainda hoje no campo da tradução. Nesse 

sentido traduzir consiste em julgar as melhores escolhas lexicais, sintáticas, semânticas 

e pragmáticas, sem estas não estará se realizando uma tradução suficiente da língua de 

partida para a língua de chegada.  Além disso, outro aspecto a ser analisado são as 

competências necessárias do tradutor para que, sobretudo seja realizada uma tradução 

satisfatória. Este artigo tem como objetivo principal levantar questões relacionadas à 

fidelidade e a autonomia do tradutor (a) na ação tradutória. 

 

1.1 O que se entende por tradução? 

De modo geral, a tradução é uma atividade de transpor o significado de um texto 

original de uma língua para outra língua. No entanto, Bassnett compara o ato de traduzir 

como uma negociação e não somente uma mera transposição de palavra para palavra 

e/ou de termo a termo. Da mesma forma que Bassnett aborda o tema relacionado à 

tradução, outros teóricos como Dryden, Tytler e Jakobson também contribuem com suas 

reflexões. Nesse sentido, Dryden, (1631-1700) propõe três tipos de tradução sendo 

estas: Metáfrase – verter palavra por palavra; Paráfrase – Tradução do sentido; 

Imitação: Recriação. Tytler (1747-1813), por sua vez, estabeleceu três princípios da 

tradução focando na conservação da originalidade do texto de partida. No primeiro 

princípio a tradução deve fazer uma transcrição completa da ideia da obra original; já no 

segundo o estilo e o modo da escrita devem ser os mesmos do original, do mesmo modo 

que no último princípio a tradução deve conservar toda a naturalidade do original. E por 

fim, Roman Jakobson diferenciou três tipos possíveis de tradução: a tradução Intra-
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Português/Inglês pelo Centro Universitário Campo de Andrade. 
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249 

 

lingual - dentro da mesma língua; a tradução Inter-língual - entre uma língua de partida 

para outra língua de chegada, sendo a última possibilidade de tradução a Inter semiótica 

– entre outros sistemas de signos. 

 

1.2  Quais as competências exigidas na ação tradutória? 

Até o presente momento foi apresentado questões relacionadas aos tipos de 

tradução. Nesse mesmo contexto é fundamental tratar das competências exigidas aos 

profissionais na tarefa tradutória. Para tanto, Francis Aubert (1993) afirma que a 

tradução envolve dois tipos de competências: a linguística e a referencial. 

A competência linguística refere-se ao domínio dos códigos linguísticos na ação 

tradutória. Essa competência se ocupa em realizar escolhas adequadas no que tange ao 

léxico, a sintaxe e a morfologia. É necessário ressaltar que essa competência deve ser 

atrelada as duas línguas em contato. Ou seja, a língua materna (L1) e a língua 

estrangeira (L2) envolvidas na questão. Nesse sentido, o saber especializado a respeito 

das duas línguas torna-se uma condição essencial para realizar a tarefa tradutória. 

Já a competência referencial consiste no ato de desenvolver capacidades e 

conhecimentos específicos relacionados aos referentes. O referente vem a ser o 

conhecimento prévio do tema ―signo‖ a ser traduzido. Em outras palavras, o tradutor 

necessita da competência referencial num dado segmento para desempenhar a sua 

função. Caso, o tradutor desconheça o referencial este, por sua vez, pode fazer uso de 

outras estratégias de tradução.  

 

1.3 A que devemos ser ‗fiéis‘ quando realizamos uma tradução? 

Fidelidade é o atributo ou a qualidade de quem ou do que é 

fiel para significar quem ou o que conserva, mantém ou 

preserva suas características originais, ou quem ou o que 

mantém-se fiel à referência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fidelidade 

Para desmitificar o conceito de ―fidelidade‖ imputado na epígrafe acima vamos 

nos valer das discussões filosóficas da pesquisadora Rosemary Arrojo (1986), a qual 

afirma que a palavra não tem um sentido fixo e único. A autora questiona o conceito de 

fidelidade enquanto transferência total dos significados de um texto em uma língua, 
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para outro texto em outra língua. Alega, por sua vez, que nenhuma tradução é capaz de 

recuperar a totalidade do ―original‖. Da mesma forma Francis Aubert (1993) discorre 

sobre a impossibilidade de o tradutor ser um canal livre de suas concepções histórico-

social na passagem plena do texto original. Assim, o compromisso de fidelidade não se 

resume em focar o texto fonte, logo, o tradutor tem a responsabilidade de atender as 

expectativas e necessidades dos receptores finais. Nesse mesmo contexto Paulo Rónai 

(1987) relata que ―... nunca vai existir uma única tradução ideal de determinado texto. 

Haverá muitas traduções boas, mas não a tradução boa de um original (RÓNAI, 1987: 

23)”.  

Diante disso, por mais que o tradutor encontre dificuldade em aceitar a ideia de 

que mudar uma construção ou adicionar ou apagar palavras durante a tradução não 

significa uma quebra de fidelidade (Gile, 1995).  

 

Por fim, o pesquisador canadense Daniel Gile (1995) realizou um experimento 

que possibilita criar estratégias durante a tarefa tradutória, resultando na liberdade desta 

por meio de tomadas de decisões.  

 

Gile (1995) afirma que o texto original passa por ganhos e perdas na atividade 

tradutória. Assim a tomada de decisão assertiva ocorre quando as informações são 

acrescentadas no texto de partida. No entanto, a perda ocorre quando as informações 

que estavam no texto de partida são omitidas no texto de chegada. Esta variação entre 

ganhos e perdas esta especialmente relacionada à forma que o tradutor entende a 

informação do texto fonte.  

 

Para o autor o núcleo do texto fonte é denominado de mensagem, além disso, 

Gile diferencia a informação primária (contida no texto base) da informação secundária 

(acrescentada por inferências do tradutor). Estas informações secundárias se classificam 

em três categorias diferentes: informação contextualizadora, informação motivadas por 

questões linguísticas e informação pessoal. A informação contextualizadora tem a 

função de enquadrar o significado do texto de partida para o texto de chegada. Esta, por 

sua vez, é empregada quando se trata de traduzir textos culturalmente amarrados. No 

tocante a informação motivada por questões linguísticas, a qual se ocupa em fazer 
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ajustes necessários para que o texto traduzido esteja de acordo com as regras praticadas 

na língua de chegada. Nesse caso, não é de responsabilidade do tradutor realizar os 

ajustes, pois estes são atribuídos por regras do sistema linguístico. Quanto à terceira 

categoria a informação pessoal refere-se a informações atreladas ao estilo do tradutor 

que apresenta sua personalidade sócio-cultural. 

 

Portanto, com base nas reflexões do autor a fidelidade está diretamente 

relacionada à maneira que o tradutor expressa o conteúdo informacional. Assim, mesmo 

que as três categorias não estejam presentes respectivamente no texto de chegada, isso 

não significa uma quebra de fidelidade. 

 

2. Considerações finais 

 

O presente artigo discorreu a respeito dos conceitos que envolvem a ação 

tradutória, lançando-se mão de teóricos da década de 70. Ao mesmo tempo, apresentou 

os diversos tipos de tradução. Para tanto se fez necessário inserir considerações acerca 

das competências exigidas aos profissionais da área de tradução. Para tanto as 

discussões foram problematizadas em torno da fidelidade tendo com autores principais 

Rosemary Arrojo, Francis Aubert e Daniel Gile. 
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A INFIDELIDADE FEMININA NA OBRA DE NELSON 

RODRIGUES: UM ESTUDO DOS CONTOS “A DAMA DO 

LOTAÇÃO”, “O DECOTE” E “CASAL DE TRÊS” 

 

WIELER, Rodrigo 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa discutir a infidelidade feminina na obra de Nelson 

Rodrigues. Sendo o escritor um dos grandes ícones da literatura brasileira, tomamos 

como objeto de pesquisa alguns contos de sua autoria publicados, originalmente, entre 

1951 e 1961, na coluna ―A vida como ela é...‖, no jornal carioca Última Hora. 

Analisamos as diferenças entre as personagens femininas e as maneiras pelas quais 

praticam o adultério.  

Levando em conta que as personagens femininas são especialmente importantes 

na obra de Nelson Rodrigues, é válido questionarmos suas personalidades, as 

influências que exercem nas tramas e, principalmente, seus pontos de contato com o 

adultério. Amparamo-nos também nas maneiras como outras ciências enxergam a 

infidelidade, de modo a compreendermos melhor esse impacto na literatura em questão. 

Optamos por considerar os termos ―adultério‖, ―infidelidade‖ e ―traição‖ com o 

mesmo significado, de acordo com a definição de Corey (1992) 
1
. Zechlinski (2006) foi 

o ponto de partida do trabalho, ao identificar três ―tipos‖ diferentes de adúlteras entre as 

mulheres dos contos analisados. Pretendemos, assim, verificar a existência destes três 

―tipos‖ de esposas em cada um dos textos. É importante ressaltar que o assunto, nos 

contos de Nelson Rodrigues, é pouco estudado, pois a maior parte do esforço de 

pesquisa a respeito da literatura rodrigueana está voltada para suas peças de teatro.  

 

2. A INFIDELIDADE FEMININA 

 

A infidelidade em relacionamentos amorosos nunca foi exclusividade 

masculina, mas as mulheres infiéis, vistas sempre como minoria, foram sempre mais 

                                                
1
 Cf. págs.1 e 2. 
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recriminadas pela sociedade. O adultério pode acontecer por insatisfação sexual, 

vingança, desejo ou apenas prazer. Existe também quem sente vontade de trair e não o 

faz apenas por medo. Primeiramente, precisamos definir a infidelidade. Para Corey 

(1992, p. 16), o adultério ―ocorre quando um indivíduo, que é casado com um parceiro, 

mantém relacionamento sexual com um parceiro extraconjugal‖. De acordo com 

Vaughan (1991, p. 9), ―o caso extraconjugal tem ramificações extremamente 

importantes em nosso entendimento do comportamento humano. Ignorar esse aspecto 

da condição humana deixaria grandes lacunas em nosso conhecimento‖. 

Assim, independente de época e de modelos econômico e social, a traição nos 

relacionamentos acompanha a história sexual e afetiva do ser humano. Por seu caráter 

de sofrimento e dor, o assunto é constantemente discutido e sempre atual. 

Seria engano pensar que o casamento seria motivo para impedir a infidelidade. 

Para Vaughan (1991, p. 9), ―o casamento e mesmo o mais profundo amor, compromisso 

ou devoção não impedem atrações‖. 

 

2.1. UMA ABORDAGEM FILOSÓFICA 

 

―Segundo Kant, se um determinado adúltero adota esse comportamento em 

resposta a intenções relativamente boas, então suas atitudes nesse sentindo são mais 

morais do que o comportamento de outro que comete o adultério em resposta a 

intenções relativamente más‖. (COREY, 1992, p. 193). 

Para a filosofia, parece importar mais os motivos e consequências da 

infidelidade.  

 

2.2. UMA ABORDAGEM PSICOLÓGICA 

 

Para a psicologia, antes da traição propriamente dita, acontece a fuga no plano 

emocional. Assim, a maior traição é o abatimento de estar com alguém. Para Freud 

(apud GUALDA, 2007), somente a pessoa insatisfeita fantasia, não as felizes. Para ele, 

as forças motivadoras das fantasias são os desejos insatisfeitos, e toda fantasia é a 

realização de um desejo, uma correção da realidade insatisfatória. 
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A traição feminina, segundo alguns psicólogos, tem a finalidade de pôr fim a 

determinado relacionamento que há muito tempo está falido.  

 

2.3. UMA ABORDAGEM ANTROPOLÓGICA 

  

(...) a excessiva valorização da sexualidade presente na sociedade brasileira 

(...) obriga todos, mesmo aqueles que já estão casados há dezenas de anos, a 

sentirem atração sexual por seus parceiros como dois recém-casados. Muitos 

casais que poderiam ser felizes, como amigos e amantes, sentem-se 

bombardeados pela propaganda do sexo e passam a questionar a sua 

felicidade sexual, comparando-a com a de outros casais imaginários. A 

fantasia parece mais real do que a própria realidade e a sensação de que 

estamos longe da felicidade possível nos traz insatisfação. (GOLDENBERG, 

2001, p. 11) 

 

Independente de época, a fidelidade se configura como um valor. Por isso, o 

adultério permanece como um problema ainda insolúvel. A fidelidade continua sendo 

uma virtude, apesar das várias mudanças nas relações afetivo-sexuais da atualidade.  

No Brasil, seguindo o pensamento de Da Matta (1983), a posição da mulher é 

ambígua, sendo duas as figuras paradigmáticas que lhe servem de modelo: a de 

―Virgem-Mãe‖ (mulher de sexualidade controlada pelo homem, a ―mulher de casa‖) e a 

de ―puta‖ (mulher que não é controlada pelos homens, a ―mulher da rua‖), que tem seu 

direito de ser mãe negado pela sociedade.  

 

2.4. A INFIDELIDADE FEMININA NA LITERATURA
2
 

 

Sutis e delicadas, na obra de Machado de Assis as mulheres são personagens de 

grande densidade psicológica, o que alimenta de forma riquíssima uma das suas 

temáticas favoritas: a traição. O clímax se deu em Dom Casmurro, obra em que, para 

Gualda (2007), o corpo de Capitu está sempre em evidência, propiciando relações e 

imagens de vários tipos: os olhos, por exemplo, ―são claros e grandes‖ (Assis, 1997: 85) 

ou então, ―são de cigana oblíqua e dissimulada‖ (Assis, 1997: 85) e os braços são tão 

                                                
2
 Para não se aprofundar em um assunto que poderia extravasar os limites deste trabalho, optamos por apresentar 

apenas algumas obras, reconhecidamente ícones desta temática na literatura mundial, a saber: Odisseia, de Homero, 
Madame Bovary, de Gustave Flaubert, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz e Dom Casmurro, de Machado de Assis. 
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deslumbrantes que ―merecem um período‖ (Assis, 1997: 210). Esses traços a fazem 

oscilar entre a mulher fatal e a dona de casa. Como a primeira, encontra na rua o 

ambiente ideal para se deixar contaminar pela possibilidade de traição: a figura 

feminina ao se mostrar num espaço público instaura a dúvida, a ambiguidade, pois 

apresenta a chance de se oferecer, na condição de promessa ou, até mesmo, mercadoria. 

 

Enquanto isso, buscando a realização de suas fantasias, Luísa, personagem 

principal de O Primo Basílio, acaba degradando-se moralmente com o seu adultério. 

Ainda de acordo com a linha psicanalista de Sigmund Freud, podemos afirmar que a 

traição de Luísa é oriunda de seu instinto sexual reprimido e não corretamente 

sublimado, conforme exige o código social. Segundo J. de Melo Jorge (apud GUALDA, 

2007), ―a traição se tornou para Luísa uma mera questão de oportunidade, pois sua 

tortura moral nunca existiu (...) Não sentia vergonha nem remorso, temia apenas a 

morte‖. 

Outro romance contemporâneo a O Primo Basílio é Madame Bovary, que narra a 

vida de Emma Bovary. Filha de um rico fazendeiro, casa-se com um médico 

provinciano e vê a sua vida se transformar em um confronto entre o seu ideal romântico 

e aristocrático e a medíocre vida burguesa que leva. A personagem principal busca, de 

forma egoísta, fugir da realidade e alcançar a vivência das emoções românticas que 

imagina para si. Por fim, extremamente decepcionada com as chances que a realidade 

lhe oferta, exposta à ameaça de julgamento público, Emma se suicida por 

envenenamento.  

Finalmente, como paradigma da mulher ideal, tomamos como exemplo 

Penélope, mulher de Ulisses, na Odisseia. Trata-se de um típico modelo do imaginário 

ocidental de castidade e fidelidade ao marido. Além de ter esperado o marido por vinte 

longos anos, a figura de Penélope simboliza a virtude do trabalho doméstico e o ideal de 

mulher caseira a ele vinculado. Até mesmo na simbologia do pano, que enquanto 

esperava o retorno de Ulisses tecia de dia e descosturava à noite, tem relação com a 

moral do trabalho doméstico, a única tarefa considerada decorosa para a mulher. 

 

3. VIDA E OBRA DE NELSON RODRIGUES 
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A primeira casa da família Rodrigues na cidade do Rio de Janeiro foi alugada em 

agosto de 1916, e ficava na Aldeia Campista, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. 

Nelson foi criado no clima da época. De acordo com Castro (1992, p. 22), ―os banhos 

eram de bacia, os partos eram feitos em casa e os velórios eram a grande atração da rua 

– ia-se à casa do defunto não para vê-lo pela última vez, mas para se assistir ao 

desespero da mãe ou checar a sinceridade da viúva‖. Pelo que conclui Castro (1992, p. 

22): ―onde você já viu esse cenário e esses personagens? Em Nelson Rodrigues, claro. 

Pois esse cenário e personagens eram reais e compunham a paisagem da Rua Alegre na 

época em que a família Rodrigues se mudou para lá (...)‖. 

Em 27 de dezembro de 1929, uma mulher chamada Sylvia Seraphim vai até a 

redação de Crítica, jornal da família Rodrigues à época. Ofendida por uma matéria 

sobre seu divórcio publicada no dia anterior, procurava por Mário Rodrigues. Como não 

o encontrou, pediu para falar com seu filho Roberto. Nelson viu e ouviu o tiro que a 

mulher deu no estômago de seu irmão. Com dezessete anos, foi a primeira cena de 

violência brutal que presenciou. Dia 29 seu irmão faleceu. ―Ninguém conseguirá 

penetrar no teatro de Nelson Rodrigues sem entender a tragédia provocada pela morte 

de Roberto‖ (CASTRO, 1992, p. 94-97). 

Sua segunda peça teatral, Vestido de Noiva, veio em 1943. Arrancou ruidosos 

aplausos e teve estrondoso sucesso. Seguindo o pensamento de Castro (1992), essa peça 

praticamente inventou o moderno teatro brasileiro. 

Em 1951 vai para a Última Hora, de Samuel Wainer, que propôs ao autor uma 

coluna diária. Poderia ter se chamado "Atire a primeira pedra", não fosse a sugestão "A 

vida como ela é...", dada pelo próprio Nelson. A afirmação de Castro (1992, p. 238) 

demonstra a repercussão galgada por ela: ―desde o começo, a coluna de Nelson passou a 

ser leitura obrigatória nos bondes e lotações‖.  

 

3.1 A TEMÁTICA RODRIGUEANA 

 

Na temática de Nelson Rodrigues impera o desvio. Sua obra parte da patologia 

social e chega à patologia individual, na qual o indivíduo tem comportamentos de 

caráter anômalos, se comparados aos paradigmas vigentes. 

Para Magaldi (1987, p. 21), 
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Nelson gostava de repetir que seu teatro era uma meditação sobre o amor e 

sobre a morte. Evidentemente, se essa temática dominava suas preocupações, 

não era exclusiva, nem esgota o universo de suas peças. Vingança, a 

existência como aventura apocalíptica, o poder demoníaco da imprensa, o 

dinheiro corruptor, a frustração feminina (e por extensão masculina), a 

realidade prosaica são constantes da obra rodrigueana. 

 

3.2. AS MULHERES E A INFIDELIDADE FEMININA NA LITERATURA 

RODRIGUEANA 

 

Em sua obra, Nelson descreveu mulheres criadas para serem mães, esposas e 

reprodutoras. Algumas delas seguiam este padrão sem se importar com as insatisfações 

que poderiam vir a descobrir em seu comportamento. Mas a maioria delas era descrita 

como transgressoras das normas, mostrando contornos, fumando e bebendo e, mais 

grave de tudo, vivendo paixões proibidas e incestuosas, achando que com isto 

encontrariam sua realização como mulheres.  

―A intuição ficcional levou Nelson a pintar, permanentemente, a frustração 

feminina, consequência da sociedade machista brasileira. Ele não fez proselitismo, não 

levantou a bandeira das reivindicações feministas: limitou-se a fixar o fenômeno, e o 

espectador que tirasse as suas conclusões‖ (MAGALDI, 1987, p. 25). 

A respeito da mulher rodrigueana, conclui Leal (2002): 

 

alguém que busca a autoafirmação, não é seguro do que quer, ao mesmo 

tempo em que transgride um comportamento vigente, tenta encontrar em seu 

íntimo a verdadeira ―fórmula‖ para ser feliz. Devido a isto que as mulheres 

descritas como voluptuosas na obra de Nélson Rodrigues [sic] tinham tanta 

necessidade de escancarar sua sensualidade. A Auto-afirmação. Esta é a moda 

da mulher rodrigueana: através de comportamento transgressor buscando 

expor seus mais profundos sentimentos.  

 

4. ―A VIDA COMO ELA É...‖ 

 

Publicada no jornal Última Hora, de 1951 a 1961, as histórias da coluna ―A vida 

como ela é...‖ foram de grande sucesso na época. Segundo Castro (1992, p. 237), ―era 
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sempre a história de uma adúltera, como o próprio Nelson confessava‖. Ao todo, foram 

quase duas mil histórias sobre infidelidade. Como afirma Zechlinski (2006, p. 1): ―nessa 

coluna Nelson Rodrigues escreveu, diariamente, durante dez anos, um conto diferente, 

que envolvia casamento, paixão e desejo, mas tinha como assunto principal sempre o 

mesmo tema: o adultério feminino‖.  

 

Esses contos de Nelson Rodrigues jogavam com o conceito de ―mulheres de 

família‖ e sua pressuposta ―seriedade‖, insinuando que todas as mulheres 

seriam vulneráveis e poderiam sentir desejos por outros homens. O jogo que 

o autor fazia não era somente em torno do adultério feminino em si, mas do 

que as mulheres pareciam ser e o que eram na realidade – as histórias 

giravam em torno dos desejos escondidos que elas sentiam. (ZECHLINSKI, 

2006, p. 2) 

 

Para Castro (1992, p.237), ―o conflito se dava porque, debaixo de toda a culpa e 

repressão, as moças tinham vontade própria e também desejavam os homens que não 

deviam desejar‖. 

Por fim, segundo Zechlinski (2006, p. 4), 

 

as características femininas não seguem um padrão em todos os contos, mas 

todas elas, as doces esposas perfeitas, de ―Pecadora‖, ―A humilhada‖ e ―A 

dama do lotação‖, as esposas-megeras, de ―Uma senhora honesta‖ e ―Casal 

de três‖ e as frívolas, de ―O decote‖ e ―Sem caráter‖, aparentam ser uma 

coisa e são outra. Todas elas sentem desejos por outros homens, que não os 

seus maridos. 

 

4.1. A DAMA DO LOTAÇÃO 

 

Em ―A dama do lotação‖, Solange é uma excelente esposa, adorada por todos, 

inclusive pelo sogro. Mas Carlinhos, seu marido, começa a desconfiar da fidelidade dela 

por ter visto, por acaso, os pés dela encostados aos pés de Assunção, um amigo do casal, 

durante um jantar. Posteriormente, Carlinhos surpreende Solange em uma mentira. 

Temerosa de que o marido matasse Assunção e forçada à confissão, conta a verdade ao 

marido: todos os dias pegava um lotação, sentava-se ao lado de um homem diferente, 

descia com ele e consumava a traição. Atordoado por tantas traições e por não poder 
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limpar a sua honra matando o amante (pois eram muitos e, ainda por cima, 

desconhecidos), resolveu fingir-se de morto. Solange, como boa esposa que era, rezou 

como viúva no velório do marido vivo. 

Sobre esse conto, afirma Zechlinski (2006, p. 3): 

 

nos contos ‗Pecadora‘ e ‗A dama do lotação‘ as protagonistas tinham, na 

primeira impressão, a virtude e a honestidade como alguns de seus principais 

atributos, embora isto não se confirme posteriormente. (...) elas não são o que 

parecem ser. 

 

 

4.2. CASAL DE TRÊS 

 

Em ―Casal de três‖, Filadelfo reclama do gênio terrível de Jupira, sua mulher, 

para o sogro. A resposta vem em formato de consolação: toda mulher honesta era assim. 

Os maridos deviam desconfiar das esposas amáveis e gentis, pois estas eram as infiéis. 

Amargurado, Filadelfo vai para casa lamentando sua vida melancólica, afinal, a mulher 

não se arrumava, nem se pintava e até cheirava mal. Um mês depois, acontece uma 

mudança incrível. Chegando em casa, o marido é muito bem recebido pela sua esposa, 

bem arrumada, perfumada e sensual. Desde então, a vida conjugal vira uma verdadeira 

lua-de-mel. Filadelfo desconfia e, posteriormente, recebe um bilhete anônimo: ―Tua 

mulher e o Cunha...‖. A conclusão a que chega é de que: ―sua felicidade conjugal, na 

última fase, é feita à base do Cunha‖, um grande amigo dele. Depois de um tempo, 

Cunha fica noivo e Jupira, desesperada. O marido vai até o amigo e o obriga a 

desmanchar o noivado, ameaçando-o com um revólver. E é categórico em sentenciar: 

dali para frente, o Cunha iria jantar com eles todas as noites. 

Zechlinski (2006) postula que ―nos contos de Nelson Rodrigues onde existiam 

filhos – ‗O decote‘, ‗A humilhada‘ e ‗Pecadora‘ – as histórias são mais pesadas, a traição 

feminina torna-se um drama muito maior do que nos outros contos, onde o assunto 

tende para o humor, que é o caso de ‗Uma senhora honesta‘, ‗Casal de três‘ e ‗Sem 

caráter‘‖ (ZECHLINSKI 2006, p. 5).  

 

4.3. O DECOTE 
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Em ―O decote‖, Clara e Aderbal são casados há dezesseis anos. Certo dia, a mãe 

dele, d. Margarida, vai tirar satisfações com o filho, pois acreditava que a nora andava 

fazendo ―os piores papéis‖. Como Clara era infiel, achava que o filho e a esposa deviam 

separar-se. Clara e Aderbal tinham se casado com uma paixão recíproca. Porém, durante 

o primeiro mês de casados, o encanto dela pelo casamento se quebra no exato momento 

em que Aderbal, semi-bêbado, afirma aos amigos que ―o homem é polígamo por 

natureza. Uma mulher só não basta!‖. Com a chegada da filha do casal, Aderbal se 

transforma no mais sentimental dos pais. Mas ainda assim não lembra da esposa, que se 

torna uma mãe negligente e passa a frequentar festas, nas quais sempre exibe vestidos 

decotados. Uma carta anônima já alertara Aderbal do comportamento de Clara. Mas ele 

não argumentava com ela. Naquele dia, sua mãe exige uma atitude do filho. Porém, ele 

diz que jamais iria se separar, em função da filha, que amava acima de tudo. 

Dias depois, discute com a esposa, que lhe relata todos os seus dezessete casos 

de infidelidade, inclusive com amigos de Aderbal que, transtornado, afirma: ―Só não te 

mato agora mesmo porque minha filha gosta de ti!‖. Após o embate, a filha, afirmando 

ter ouvido toda a discussão, vai até o pai e diz: ―Eu não gosto mais de minha mãe. 

Deixei de gostar de minha mãe‖. Aderbal, então, apanha seu revólver, vai até Clara e 

dispara dois tiros no meio do decote dela. 

Afirma, então, Zechlinski (2006, p. 6) que ―assim como em ‗O decote‘, em ‗A 

humilhada‘ a questão da maternidade relacionada com a contenção sexual feminina é 

um aspecto central no desenrolar da trama‖. E conclui sua ideia postulando que ―as 

mortes das protagonistas dos contos ‗Pecadora‘ e ‗O Decote‘ significavam a punição 

pelo não cumprimento do papel materno e pela busca do prazer pessoal‖ 

(ZECHLINSKI, 2006, p. 6). 

 

5. O NARRADOR EM ―A VIDA COMO ELA É...‖ 

 

Com as leituras realizadas, percebe-se que as histórias analisadas de ―A vida 

como ela é...‖ insinuam como a vida não deve ser. O próprio nome da coluna constitui-

se como uma ironia, uma provocação ao leitor, pois o relatado nas histórias era 

justamente o contrário do que era socialmente aceito e valorizado. Os comportamentos 
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neles apresentados trazem um questionamento da visão conservadora das relações 

amorosas. No seu discurso literário expresso nos jornais, Nelson Rodrigues demonstrou 

valorizar as relações de gênero da sua época, seja valorizando a instituição da família, 

seja reiterando os papéis sociais tradicionais de homens e de mulheres. Essa posição 

conservadora foi representada de diferentes maneiras na literatura estudada. 

Partindo-se da constatação de que todos os narradores são em terceira pessoa, 

podemos inferir que temos mais detalhes da história. Podemos também considerar que 

se revezam, dentro das próprias histórias, entre os tipos classificados por Leite (2004) 

como ―narrador onisciente neutro‖ e ―onisciência seletiva múltipla‖. 

Interessam-nos, a título de análise, particularmente, os momentos em que a voz 

que fala é a do ―narrador onisciente neutro‖, afinal, nesses trechos o narrador prova não 

ser tão neutro assim ao realizar julgamentos de situações e personagens, influenciando 

na compreensão da história. 

Senão vejamos. Em ―A dama do lotação‖, o narrador julga Solange por pelo 

menos duas vezes, ao afirmar ―A adúltera precisa mesmo das mentiras desnecessárias‖ 

(RODRIGUES, 2006, p. 37) e ―só saiu à tarde, para sua escapada delirante, de lotação‖ 

(RODRIGUES, 2006, p. 39). 

Já em ―O decote‖ também encontramos julgamentos. Primeiro, o narrador 

afirma que ―Aderbal passou a ser apenas uma testemunha silenciosa e voluntariamente 

cega da vida frívola da mulher‖ (RODRIGUES, 2006, p. 527). Como no primeiro conto 

citado, aqui também o julgamento vai além do conjunto de ações da mulher e até 

mesmo uma atitude isolada é alvo da crítica do narrador: ―Seu riso [de Solange], 

esganiçado e terrível foi outra maldade desnecessária‖ (RODRIGUES, 2006, p. 529). 

Por fim, em ―Casal de três‖, o narrador julga as provações de Filadelfo, ao 

afirmar que são ―só comparáveis às de Jó‖ (RODRIGUES, 206, p. 547). Com outro 

julgamento, faz-nos também sentirmos ainda mais pena do homem quando, prestes a 

nos contar um pensamento dele, afirma que ele faz ―uma reflexão melancólica‖ 

(RODRIGUES, 206, p. 549). 

Assim, em todos os contos analisados, há julgamento por parte do narrador, das 

personagens e suas atitudes. Tais julgamentos são, como podemos comprovar pelos 

exemplos, voltados para construir uma imagem negativa da mulher. O que caracteriza, 

portanto, uma das formas de Nelson Rodrigues reprovar as atitudes femininas, buscando 
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um ideal conservador, a fim de atingir os pontos acima citados. 

Portanto, é válido questionar: por que essas mulheres traem? A conclusão que 

chegamos é a de que existem motivações diferentes em cada conto. Em ―A dama do 

lotação‖, pode-se afirmar que talvez nem Solange saiba por que trai. Fato corroborado 

pelo narrador, que nos diz dela, no momento em que está jurando ao marido não ser 

culpada: ―(...) de fato, havia, no mais íntimo de sua alma, uma inocência infinita‖ 

(RODRIGUES, 2006, p. 38). É como se Solange fizesse tudo isso maquinalmente, 

movida por uma motivação que nem ela parecia saber qual era. 

Por outro lado, Clara, de ―O decote‖, sabia muito bem por que traía. O marido 

desiludira-a já no fim da lua-de-mel. O próprio narrador aponta que, após as declarações 

do marido em defesa da poligamia, Clara mudou. ―A verdade é que jamais foi a mesma‖ 

(RODRIGUES, 2006, p. 526). Portanto, podemos inferir que a motivação da esposa era 

trair o marido como forma de vingança pelo acontecimento de tempos atrás e pelo 

descaso atual, afinal, ―Esquecia-se da mulher ou negligenciava seus deveres de esposo‖ 

(ibidem). 

Em ―Casal de três‖, também não fica explícita a motivação da mulher. Apesar de 

não se dar bem com a esposa, de ser sempre maltratado, inclusive na frente dos outros, 

Filadelfo não dá motivos para que Jupira o traia. Podemos apenas afirmar, após a leitura 

da história, que a adúltera, nesse conto, é muito egoísta. Senão, por que trairia seu 

marido dentro da própria casa? Por que ficaria desesperada, até mesmo querendo morrer 

assim que ficou sabendo que o Cunha ficara noivo? 

Todavia, o foco principal dos contos não parece estar nas mulheres adúlteras, 

mas, sim, no efeito que a infidelidade das mulheres causa neles. Aqui, temos atitudes 

distintas e diferentes do padrão de atitude dos maridos traídos que nos é apresentado 

pelo senso comum. 

Em ―A dama do lotação‖, Carlinhos, ainda antes de saber das traições da esposa, 

jura que mataria a sua esposa. A certeza, ao vir da boca da mulher, fez com que toda a 

raiva dele e o revólver que Carlinhos preparava-se para usar contra o amigo Assunção, 

transformassem-se em uma patética e bem-humorada solução final. Carlinhos decidiu 

fingir-se de morto. 

Aderbal, de ―O decote‖, passou do discurso de que ―Uma mulher só não basta!‖ 

a um sentimentalismo exacerbado, motivado pela gravidez da mulher, mesmo com a 
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história nos mostrando que ela não foi mais a mesma. É, no entanto, o único dos três 

maridos traídos analisados que consuma o assassinato da adúltera, mesmo sem prometer 

ou ameaçar.  

Em ―Casal de três‖, a mudança da esposa parece até mesmo ―arranjada‖ pelo 

esposo. Afinal, maltratado que era, ouviu a explicação do sogro de que as mulheres 

honestas eram tristes e azedas. Depois, a atitude de Filadelfo matar o amante – fato que 

chega muito perto de se realizar – demonstra apenas intenção em continuar vivendo a 

felicidade que reencontrara. 

Por tudo isso, concluímos que, não só os três ―tipos‖ de mulher, levantados por 

Zechlinski (2006), estão realmente presentes nos contos analisados, como suas atitudes 

e maneiras de infidelidade são determinantes na estética e na temática e, sobretudo, no 

efeito que causam nos maridos traídos. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, verificamos que, de forma alguma, podemos considerar a 

infidelidade feminina como exclusividade da literatura, muito menos da literatura 

rodrigueana. 

Após uma rápida explanação e discussão de obras consideradas símbolos da 

temática em questão, podemos afirmar que o adultério da mulher trata-se de um tema 

universal, que origina questionamentos e julgamentos em sociedades de diferentes 

épocas. 

Nelson Rodrigues, colaborando para a discussão a respeito do adultério na 

literatura e na sociedade, provocava o imaginário coletivo da época, escrevendo contos 

que insinuavam como a vida não deveria ser, nos quais apresentava anomalias da 

conduta de mulheres de todas as idades. Manteve assim o desvio, que sempre imperou 

em sua temática. 

Porém, erroneamente julgado pela sociedade, que o taxava de tarado e 

pervertido, Nelson mostrava seu lado moralista ao, junto das histórias, também 

apresentar seu julgamento das mulheres infiéis. Seja punindo as personagens femininas 

com a morte delas ou de algum ente próximo a elas (como a morte figurativa de 

Carlinhos, em ―A dama do lotação‖), seja reprovando as atitudes das esposas por meio 
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de adjetivação, o escritor mostrou ter reservas em relação ao adultério feminino. 

Após a leitura, constatamos que o narrador é uma das principais armas utilizadas 

por Nelson Rodrigues para realizar esse julgamento das mulheres infiéis. É por meio 

dele que se expõem as diferenças entre homens e mulheres. Também por meio dele é 

que temos acesso ao pensamento do marido traído ou ao pensamento da adúltera. 

Adúlteras que, aliás, são de três diferentes ―tipos‖, elencados por Zechlinski 

(2006), a saber: a doce esposa perfeita, a esposa-megera e a frívola. Todas elas 

presentes, respectivamente, nos contos ―A dama do lotação‖, ―Casal de três‖ e ―O 

decote‖. Tal classificação é fundamental para diferenciarmos as esposas entre si e 

entendermos o porquê de suas traições, além de distinguirmos o efeito de suas traições 

nos maridos, que parecem ser o foco principal do autor. 
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INTRODUÇÃO À GRAMÁTICA DO ESPERANTO 
 

Ivan Eidt Colling (iecolling@yahoo.com.br), Letras – Polonês / Departamento de Engenharia Elétrica, UFPR. 
 

1. Esperanto – surgimento, evolução e contexto atual 

O esperanto é uma língua planejada para uso internacional, iniciada em 1887 pelo 
médico polonês Luís Lázaro Zamenhof (Ludwik Łazarz, Ludwik Lejzer, Ludoviko Lazaro  
Zamenhof, 1859-1917). Desta primeira frase que escrevi, já gostaria de destacar dois pontos: 
ainda que em muitos textos de linguística o esperanto seja considerado uma língua “artificial”, 
prefiro utilizar o termo “planejada”. A denominação “artificial” não é bem vista por muitos 
falantes do idioma (CHERPILLOD, 2006), sendo por muitos considerada pejorativa ou 
depreciativa. Stutton (2008, p. 5) acrescenta que o sucesso da transformação do esperanto em 
uma língua falada e literária deve-se indubitavelmente ao caráter de Zamenhof e a sua com-
preensão do relacionamento entre “naturalidade” e “artificialidade”1. “Língua iniciada em 
1887” é o outro ponto que destaco. “Iniciada”, não “criada”, pois o próprio Zamenhof dizia 
não ser possível criar um idioma, mas apenas iniciá-lo, cabendo aos falantes ao longo do 
tempo aperfeiçoá-lo, desenvolvê-lo (ou seja, ele sempre viu a língua como algo dinâmico). O 
esperanto chegou ao Brasil muito cedo, trazido por imigrantes europeus:  Rudolfs G. Libeks, 
da Letônia, em 1890, e o tcheco Francisco Valdomiro Lorenz [František Vladimír Lorenc], 
em 1893 (VAZ, 2006). Os pioneiros no Estado do Paraná foram os islandeses Magnus e 
Maria Estela Söndahl, em meados dos anos 20 do século passado (FERNANDES, 2003).  

A estimativa acerca do número de falantes do esperanto no mundo fica entre um 
milhão e dez milhões (envolvendo-se aí desde falantes fluentes, falantes nativos até aqueles 
com apenas um conhecimento básico)2. A ordem de grandeza para a quantidade de falantes 
nativos é de 1.0003. Saliento ainda que há emissoras que transmitem programação em espe-
ranto, tanto via ondas eletromagnéticas como pela internet4. O esperanto é a língua de 
trabalho da Academia Internacional das Ciências de San Marino, ao lado das quatro línguas 
oficiais: italiano, francês, alemão e inglês (RESPONDOJ, 2000). Pode-se dizer que o marco 
inicial da comunidade internacional (ou transnacional) dos falantes do esperanto foi o 
Primeiro Congresso Mundial, ocorrido na cidade francesa de Boulogne-sur-Mer, em 1905. O 
esperanto passou a ser veículo de acesso a produções culturais provenientes de diferentes 
etnias, ao mesmo tempo em que uma cultura própria começou a ser desenvolvida pela comu-
nidade dos falantes.  Na mesma ocasião foi fundada a Academia de Esperanto, que conta com 
                                                           
1 Conforme Hagler (1971, p. 40-41), os termos “língua construída” e “língua étnica” expressam melhor o 
contraste entre o que se chama “artificial”/”natural”, uma vez que nenhuma língua é “natural”, no mesmo sentido 
em que uma árvore, uma rocha ou um animal são naturais; pelo contrário, todas as línguas étnicas e/ou nacionais 
são produtos da mente e da cultura humanas, portanto essencialmente artificiais. “‘Artificial’ significa feito com 
arte, ou uma criação humana, como a literatura – e esse é o sentido literal da palavra artefarita em esperanto” 
(STUTTON, 2008, p. 5). Ainda que se denomine o esperanto artificial, em função de sua origem, afirma Stutton, 
de forma nenhuma esse adjetivo pode ser aplicado a sua produção literária, a menos que seja no sentido dado por 
Oscar Wilde quando disse que a primeira preocupação do artista é ser artificial.  
2 O sítio Ethnologue apresenta a cifra 2.000.000, segundo estimativas de 1999 (LEWIS, 2009). 
3 Na estimativa do Prof. Jouko Lindstedt, da Universidade de Helsinque, o esperanto é língua de uso diário em 
cerca de mil famílias – nelas se inclui a do autor deste artigo –, mas nem em todas elas há crianças. Por outro 
lado, há falantes nativos adultos que não moram mais na casa dos pais e existem também falantes nativos de 
segunda e de terceira gerações. Assim, esse número pode ser mil, mas essa é uma estimativa bastante 
aproximada e talvez muito baixa (LINDSTEDT, s.d.). 
4 Cito algumas: Rádio Havana Cuba, Rádio Internacional da China (com programas em esperanto há 46 anos), 
Rádio Vaticano, Radio Verda (Canadá), Radio Aktiva (Uruguai), Rádio 3zzz (Austrália). Segundo notícia recente 
na revista Esperanto, desde a metade de outubro está no ar também a Panama Radio, do Panamá (KOSIARSKA, 
2010). No Brasil, a mais divulgada é a Rádio Boa Nova, de São Paulo, com seu programa Parolu, mondo! (Fala, 
mundo!): <http://radioaktiva.esperanto.org.uy/> ;    <http://radioverda.com/> ;    <http://esperanto.cri.cn/> ;   
<http://www.ameriko.org/eo/rhc> ;   <http://melburno.org.au/3ZZZradio/> ;   <http://parolumondo.com/> ;   
<http://www.oecumene.radiovaticana.org/esp/index.asp> . 



44 membros de diversas nacionalidades, entre os quais o Prof. Dr. Geraldo Mattos, linguista, 
professor (aposentado) da UFPR, membro desde 1970 (AdE, 2010; UEA, 2010). O esperanto 
é um dos 36 idiomas para as quais se pode prestar exame de proficiência segundo o quadro 
comum europeu de referências para línguas5 (CONSEIL DE L’EUROPE, s.d.; KONSILIO 
DE EŬROPO, 2007; UEA, 2007). Dezenas de milhares de livros foram publicados em espe-
ranto, abrangendo as mais diversas áreas do conhecimento6 e pelo menos uma centena de 
revistas é publicada atualmente no idioma. Há filmes em esperanto e música com os mais 
diversos estilos7. Existem Esperantomuzeoj (museus do esperanto) na Áustria, na República 
Tcheca, na França, na Espanha e no Uzbequistão (UEA, 2010, p. 81-83). 

O surgimento do idioma no final do século XIX representa uma mudança de paradig-
mas no cenário da comunicação internacional. Conforme assevera Rubén Ortiz8,  

 
Por volta do final do século XIX e início do séc. XX surgiram algumas ideias de 
como criar um idioma que não respondesse a políticas de Estado ou a ideias impe-
rialistas, mas que fosse uma língua falada por todo o mundo unindo todos os homens 
de forma igualitária. Foi assim que surgiu a língua chamada esperanto [...]. [Ela] foi 
reconhecida pela UNESCO como língua internacional. [...] É o primeiro idioma 
intercultural que foi criado e que une diversas pessoas do mundo como um passa-
porte mundial. Os esperantistas defendem que todos os homens e mulheres são 

                                                           
5 Esses exames ocorrem em colaboração com o ITK (Centro Estatal de Exames de Proficiência em Línguas), da 
Universidade Eötvös Loránd, de Budapeste. Dos seis níveis definidos pelo quadro de referências, existem três 
para o esperanto: B1, B2 e C1 (KOVÁTS, s.d.). No dia 10 de outubro de 2010 ocorreu a primeira sessão desse 
exame no Brasil, durante o 5o Congresso Paulista de Esperanto, na cidade de Piracicaba, após a qual nosso país 
passou ao primeiro lugar em número de aprovados, seguido por França, Alemanha e Polônia (KOVÁTS, 2010). 
É importante registrar que para a realização desse histórico exame no Brasil participaram ativamente a 
Associação Paranaense de Esperanto e a Seção Brasileira da ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, 
Liga Internacional dos Professores Esperantistas). 
6 Apenas para ilustrar: entre obras traduzidas, encontramos Dante, Goethe, Camões, Cervantes, Shakespeare, 
Sienkiewicz, Orzeszkowa, Machado de Assis, Graça Aranha, Visconde de Taunay, a Bíblia, o Alcorão, A origem 

das espécies, de Darwin, Língua e mente, de Chomsky, e também Asterix e Tim-Tim. Entre os textos 
originalmente escritos no idioma, cito La kosmo kaj ni (“O cosmos e nós”), primeiro livro de astronomia em 
esperanto, de Amri Wandel (Israel) e David Galadí-Enríquez (Espanha), publicado em 2001, Pri dubo kaj 

certeco (“Sobre dúvida e certeza”), de 1984, de autoria do filósofo catarinense Evaldo Pauli, professor (agora 
aposentado) da UFSC. Não posso deixar de citar uma obra de Geraldo Mattos, Barbaraj sonoj kaj sonetoj, de 
2000, que em seu título já encerra um trocadilho: em princípio, a tradução é “Sons e sonetos bárbaros”, mas 
“soneto” também pode ser o diminutivo de “sono” (som), então teríamos algo como “Sons e sonzinhos 
bárbaros”. A existência de uma pujante literatura original em esperanto é desconhecida por grande parte do 
público externo; essa situação começa a ser modificada com obras como a de Geoffrey Sutton (2008), que 
apresenta ao leitor de língua inglesa, em 728 páginas, um panorama de 1887 até o início do século XXI. O 
italiano Mauro Nervi, presidente da Academia Literária de Esperanto, afirmou na emissão da Rádio Polônia de 
1o de dezembro de 2010 ser o trabalho de Sutton “nossa mais importante tentativa de apresentar a literatura em 
esperanto para o público externo” (tradução minha). 
7 O primeiro filme em esperanto foi realizado sob a direção de Jacques-Louis Mahé, em 1964, na França, e tem 
por título Angoroj (“Angústias”). No ano seguinte foi lançado Incubus, com William Shatner (que depois atuaria 
como Capitão Kirk, em Star Trek) no papel principal. No Brasil, foram lançados Gerda malaperis (“Gerda 
desapareceu”), em 2006, baseado no livro homônimo do suíço Claude Piron, La patro (“o pai”), em 2007, 
baseado em texto do japonês Kikuti Kan e em 2009 o documentário Zamenhof, mondcivitano (“Zamenhof, 
cidadão do mundo”), do esperantista brasileiro Djalma Pessata. Cito ainda os documentários de Silvio Tendler 
Jango e Os anos JK, que possuem legendas em cinco idiomas, entre eles o esperanto. Da enorme quantidade de 
títulos de discos que poderia mencionar, cito: Tom Jobim en Esperanto, Ni dancu en la rondo (“ciranda, 
cirandinha” – canções infantis brasileiras em esperanto), Jacques Yvart kantas Georges Brassens, La Koro-

Sutro, do compositor erudito estadunidense Lou Harrison, com poesia original em esperanto, gravado em 1988 
pelo Coral da Universidade da Califórnia em Berkeley e Afrika Kompilo (“Compilação Africana”, com 
participação destacada de artistas congoleses).  
8 Rubén Ortiz é membro da comunidade maia, docente do Departamento de Pedagogia da Universidade de San 
Carlos de Guatemala, delegado da Organização Kichín Konojel para trabalhos sobre povos indígenas nos fóruns 
das Nações Unidas e delegado no Fórum Permanente de Povos Indígenas na cidade de Nova Iorque. Participou 
do 95o Congresso Mundial de Esperanto, realizado em julho de 2010 em Havana, Cuba.  



iguais em direitos e que não existem povos pequenos ou grandes; todos pertencem à 
humanidade. (ORTIZ, 2008, p. 83, tradução minha.) 

 
Na mesma linha de pensamento encontramos David Bianchini9, que chama a atenção 

para o fato de que poucos sabem que “o Brasil, como a maioria dos países do mundo, é pluri-
língue” (aproximadamente 180 línguas indígenas e cerca de 30 idiomas falados por comuni-
dades de imigrantes e seus descendentes). E continua:  

 

A violência se identifica quando uma língua pertencente a uma nação mais poderosa se 
impõe a outra de forma direta e abusiva. Os grandes impérios do passado agiram dessa 
forma pela força de seus exércitos. No mundo atual, o processo é mais sutil [...].   

A presença de uma língua estrangeira que adentra uma cultura de maneira intensa 
por meio das mídias modernas ou da força de mercado do país de origem acaba 
também por impor os valores dessa pátria estrangeira compondo, de maneira sub-
reptícia, uma nova visão do mundo. Criam uma gente alienada, distante de seu 
mundo e, também, distante deste mundo estrangeiro que se lhes apresenta. [...] 

A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos tem suas reflexões iniciadas em 
1994, buscando apontar a igualdade de todas as línguas. [...] Por outro lado, é 
importante lembrar que esta maneira de compreender o significativo papel das 
línguas para a humanidade já era apontada por Lázaro Luís Zamenhof. [...]  

O Esperanto [...] chegou a ser titulado como “obra-prima de lógica e simplicidade”, 
tendo recebido o reconhecimento da UNESCO pelo papel que exerce como uma 
língua que favorece o entendimento dos povos e nações sem se impor a nenhum 
outro idioma, criando condições pacíficas para a colaboração mundial. Esse reco-
nhecimento ocorreu em Montevidéu, em 1954 e, também, em Sófia, em 1985. 
(BIANCHINI, 2010, p. 62-65.) 

É importante salientar não ser possível encontrar-se um “padrão” de pensamento e de 
comportamento entre os esperantistas, o que possibilitaria o surgimento de estereótipos (este-
reótipos e preconceitos, aliás, são muito comuns na sociedade com relação aos esperantistas 
e/ou ao esperanto10). Há na comunidade esperantófona um grande consenso a respeito das 
propriedades do idioma, de sua simplicidade, da eficácia com que conseguimos estabelecer 
comunicação sem intérpretes (enquanto diplomatas e chefes de estado precisam frequen-
temente recorrer a fones de ouvidos para compreender seus pares), dos benefícios que traria 
para a humanidade o ensino generalizado do esperanto. Encontra-se também entre os espe-
rantistas um acentuado interesse pelo estudo de línguas em geral, pelo respeito à diversidade 
linguística e pela proteção de línguas minoritárias11. No entanto, desde a Declaração sobre a 

essência do esperantismo (1905), tem-se a clara noção de que “qualquer outra ideia ou 
expectativa que esse ou aquele esperantista ligue ao esperantismo tem caráter individual e 
privado, pela qual o esperantismo não responde” (PRIVAT, 1982, p. 25, tradução minha). 
Incluem-se aí convicções religiosas, afinidades políticas, correntes filosóficas... Afinal, a 
comunidade esperantista é um cadinho em que se encontram as mais diversas nacionalidades 
e as mais diversas tendências, compondo um mosaico multicor, multicultural, intercultural. 

                                                           
9 David Bianchini é docente de Engenharia Elétrica da PUC-Campinas. 
10 O esperanto hoje é uma língua viva; a comunidade esperantófona, como qualquer outra comunidade linguística, 
merece respeito (fiz essa afirmação em comentário enviado ao Observatório da Imprensa – COLLING, 2010a). Os 
preconceitos contra o esperanto foram tema de estudo de Walter Francini (FRANCINI, 1976). 
11 Uma pequena amostra desse interesse fica evidenciada pelo Lingva Festivalo (Festival de Línguas) promovido 
pelos participantes da Conferência da ILEI em praça pública na cidade de Matanzas, Cuba, em julho de 2010. Na 
ocasião, houve um total de 20 apresentações de meia hora cada uma; entre elas: Línguas indígenas do México e 
Variantes da língua espanhola na América. Na oportunidade, fiz a apresentação sobre a língua portuguesa e 
atuei como intérprete (entre o esperanto e o espanhol) nas apresentações sobre o polonês e sobre o sérvio. 
(COLLING, 2010b.) 



Propus esta palestra para apresentação na Semana de Letras 2010 como um desafio 
pessoal: resumir, em linhas gerais, aspectos essenciais da gramática do esperanto em uma 
apresentação de meia hora... sou falante do esperanto há mais de duas décadas, ocupo 
atualmente o cargo de presidente da Associação Paranaense de Esperanto, tenho contato 
diário com essa língua – que considero “minha língua”, ao lado do português – e atuo também 
em sua divulgação, no seu ensino e na integração (real ou virtual) dos membros da comuni-
dade esperantista da região metropolitana e, na medida do possível, também do estado do 
Paraná. Espero na ocasião ter atingido minimamente aquele objetivo.  

2. Gramática do esperanto 

Diz-se que a gramática do esperanto tem apenas 16 regras sem exceções que cabem 
em uma única folha de papel. De fato, se consultarmos o Fundamento de Esperanto, de 1905, 
lá encontraremos a “Gramática fundamental da língua esperanto”, que apresenta essas carac-
terísticas. Obviamente, trata-se de um resumo didático, sabiamente organizado por Zamenhof, 
presente já na primeira publicação sobre o esperanto, de 1887 (ZAMENHOF, 1991). O que 
muitas vezes escapa ao olhar de alguns estudiosos – e mesmo de alguns esperantistas –, é o 
fato de que nos exercícios, nos textos e no dicionário que compõem o restante do Funda-

mento, não apenas essas regras iniciais são postas em funcionamento;  muitas outras relações 
são apreendidas, inferidas a partir dos textos, de forma gradual e em nível crescente de com-
plexidade. 

O sistema fonético do esperanto engloba 28 fonemas12, cada um deles representado 
por uma letra do alfabeto. Há, pois, uma correspondência biunívoca entre os sons da língua e 
suas representações gráficas. São cinco vogais: a, e, i, o, u; dentro dos limites que identificam 
cada uma dessas vogais, aceita-se um espectro relativamente amplo para a realização das 
mesmas. Com relação às consoantes, convém chamar a atenção para os fonemas da tabela 1. 

Tabela 1 – Fonemas 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 
 
O alfabeto do esperanto é composto pelas seguintes 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. Aquelas sobre as quais nada foi comentado têm 
pronúncia equivalente ao correspondente símbolo fonético, sendo j e ŭ [w] as semivogais. 
Cumpre salientar que o acento recai sempre na penúltima sílaba (tonicidade paroxítona). Para 
os falantes de português, é importante salientar: i) “t” e “d” mantêm a mesma pronúncia, seja 
antes de “a”, “o”, “u” como de “e” ou “i”; ii) deve-se evitar a sonorização do “s”, principal-
mente quando este ocorre entre sons vocálicos ou entre uma vogal e uma consoante sonora – 

                                                           
12 Malovec (2000, p. 17), inclui na lista o vigésimo nono fonema [dz], consoante sonora que faz par com a surda 
c e que ocorre por exemplo na palavra edzo (esposo).  Wennergren (2005, p. 26), por sua vez, atenta para o fato 
de que a sequência dz é pouco frequente e pode também ser pronunciada como duas consoantes, da mesma 
forma que os encontros – ainda mais raros – kĥ (muzikĥoro, coro musical), pf (pfenigo, pfennig) e bv 
(Zimbabvo, Zimbábue). 



situações especialmente frequentes em finais de verbos; iii) “s” é sempre uma consoante 
fricativa alveolar surda, devendo-se ter o cuidado de não a realizar como pós-alveolar; iv) a 
nasalização de vogais também pode produzir ruídos de comunicação. Com relação a “n”, há 
falantes que o realizam como dental em todas as circunstâncias, ao passo que outros preferem 
torná-lo velar antes de “k”, “g” ou também “ĥ”13 (WELLS, 1989).  

Comecemos pelas seguintes frases: 
Mi estas Ivan.    Mia nomo estas Ivan. (1)  

Vi estas...           Via nomo estas... (2) 
 

Claramente, em (1) estou me apresentando de duas formas diferentes. A leitura deve 
ser feita atentando-se para o fato de que em esperanto todas as palavras são paroxítonas (por-
tanto: estas, mia, nomo), e os “s” de estas não devem ser nem sonorizados, nem pós-alveola-
res. Aparecem o pronome pessoal mi (eu) e o possessivo mia (meu, minha). Em (2), dirijo-me 
ao interlocutor, podendo-se concluir que vi/via correspondem ao pronome pessoal e ao posses-
sivo de segunda pessoa. Estas corresponde ao verbo “ser” conjugado no presente do indi-
cativo (sou, és, é, ...). A seguir, a lista dos pronomes pessoais:  

 Singular Plural Indefinido 

 Mi Ni Oni 
 Vi Vi 
 Li      (3) 

 Ŝi Ili 
 Ĝi  

 
Vi, conforme se pode perceber, aplica-se tanto para a segunda pessoa do singular 

como do plural14. No singular, a terceira pessoa apresenta três formas: li e ŝi correspondem 
respectivamente ao masculino e ao feminino (utilizado para pessoas; em algumas circunstân-
cias para animais, plantas ou para seres personificados, cfr. KALOCSAY; WARINGHIEN, 
1985, p. 73; MATTOS, 2002, p. 25) e ĝi, que se aplica tanto a tablo (mesa), hundo (cachorro), 
katino (gata), planedo (planeta) ou a barbo (barba). No plural, a terceira pessoa toma somente 
a forma ili (4). Oni (5,6) é utilizado para construções impessoais (de forma semelhante ao ing. 
one, fr. on, al. man). 

 
Ili loĝas en Varsovio, ĉefurbo de Pollando.     (4) 

(Eles/elas moram em Varsóvia, capital da Polônia.) 
Oni iras, oni manĝas, oni dormas, oni sonĝas...     (5) 

(Anda-se, come-se, dorme-se, sonha-se...)  
Oni ne scias, kiu inventis la radon, sed ĝi estas tre utila!     (6) 

(Não se sabe quem inventou a roda, mas ela é muito útil!) 
 
Alguns termos que podem ser associados a ŝi e a li: ŝi (edzino, esposa; knabino, 

menina; filino, filha); li (edzo, esposo; knabo, menino; filo, filho). Destes exemplos pode-se 
depreender que o sufixo -in fornece o feminino associado ao radical. Sua ausência (morfema 
zero) indica masculino ou o termo genérico: virino (vir + in + o), mulher; viro (vir + Ø + o), 
                                                           
13 A discussão sobre a pronúncia da consoante nasal n data da época de Zamenhof, que já em suas Lingvaj 

respondoj (Respostas a questões linguísticas) afirmou ser desnecessário lutar-se contra a tendência natural de 
alguns falantes em utilizar a consoante velar, pois a mesma não é fonte de ambiguidades ou mal-entendidos (ou 
seja, Zamenhof tinha a noção clara de que se tratam de alofones) (WELLS, 1989, p. 16; ZAMENHOF, 1987, 
p. 65). 
14 Há o pronome ci, que inicialmente era utilizado em tratamentos mais informais (o par ci/vi teria como corres-
pondentes tu/vous, em francês, ou du/Sie em alemão). Ci, no entanto, caiu em desuso; atualmente a grande maio-
ria dos esperantistas prefere utilizar vi para tratar seus interlocutores em qualquer situação, formal ou informal. 



homem. A frase ŝi estas advokato (ela é advogada) já está completa em si mesma, pois ŝi 
indica “ser humano do sexo feminino”, não havendo necessidade de escrever-se ŝi estas 

advokatino, apesar de esta construção ser também usual (CHERPILLOD, 1988, p. 20). 
Acima havia apresentado os exemplos hundo (cachorro) e katino (gata); facilmente 

descobre-se que hundino é cadela e kato significa gato.  
Frases interrogativas são feitas utilizando-se a palavra ĉu. Desta forma, o caráter 

interrogativo de uma sentença não depende de uma entonação específica; tal independência é 
extremamente desejável em contextos internacionais e multiculturais. Afirma-se com 
jes (sim); ne (não) indica negação:  

 
Ĉu kato estas besto? Jes, kato estas besto.     (7) 

O gato é um animal? Sim, o gato é um animal. 
Ĉu pomo estas besto? Ne, pomo ne estas besto; pomo estas frukto.     (8) 

A maçã é um animal? Não, maçã não é animal; a maçã é uma fruta. 
 
Enfoco agora as seguintes palavras apresentadas até o momento: nomo, ĉefurbo, Pol-

lando, edzino, edzo, filo, filino, knabino, knabo, virino, viro, advokato, advokatino, tablo, barbo, 
hundo, katino, pomo, frukto. Todas terminam pela letra -o, e todas elas são substantivos. Eis 
uma das regras da gramática do esperanto: todos os substantivos terminam em -o. De forma 
semelhante, os adjetivos terminam em -a. Assim, conhecendo-se os morfemas elefant- (ele-
fante), fort- (força), maten- (manhã), sun- (sol), blu- (azul), ĉiel- (céu), pode-se obter:  

 
forta elefanto (ou elefanto forta) – elefante forte;     (9) 
elefanta forto (ou forto elefanta) – força de elefante;     (10) 
matena suno (ou suno matena) – sol matinal, sol da manhã;     (11) 
suna mateno (ou mateno suna) – manhã ensolarada, manhã de sol;     (12) 
blua ĉielo (ou ĉielo blua) – céu azul;     (13) 
ĉiela bluo (ou bluo ĉiela) – azul celeste, azul do céu;     (14) 
 
Percebe-se que a ordem de colocação dos vocábulos não altera o significado, uma 

vez que a classe gramatical é bem definida pelo morfema final.  
O morfema indicativo de plural é -j, havendo concordância entre adjetivo e 

substantivo: bela ruĝa pomo (bela maçã vermelha); belaj ruĝaj pomoj (belas maçãs 
vermelhas). É importante lembrar que a letra j corresponde ao i semivocálico e portanto a 
tonicidade dos vocábulos não é alterada no plural. Os pronomes possessivos, apresentados em 
(1) e (2) são obtidos pela inclusão de -a aos pronomes pessoais. Assim, tem-se:  

Ŝiaj nigraj okuloj estas belaj. Seus (dela) olhos negros são belos.     (15) 

Não há artigo indefinido em esperanto; o artigo definido é la (invariável em número 
e gênero): la edzino (a esposa), la knabo (o menino), la elefantoj (os elefantes), la katinoj (as 
gatas), la planedoj (os planetas).  

 
Os advérbios derivados são caracterizados pela terminação -e: patro (pai); 

patra (paterno, paternal); patre (paternalmente); mateno (manhã); matene (pela manhã ou de 
manhã). O morfema sol- traz a ideia de “sozinho”. Nos dois exemplos a seguir ele é utilizado 
como adjetivo (16) e como advérbio (17):   

 
Mi iras sola al la Universitato.     (16) 

Vou sozinho à Universidade (isto é, ninguém me acompanha). 
Mi iras sole al la Universitato.     (17) 

Vou somente à Universidade (isto é, não vou ao correio, ao banco ou ao teatro). 



Em função do que foi apresentado até o momento, na nomenclatura gramatical do 
esperanto, podem-se utilizar os termos substantivo, adjektivo e adverbo ou seus equivalentes 
o-vorto, a-vorto e e-vorto (vorto significa “palavra”).  

No que se refere a numerais, a sequência de zero a dez é como segue: 0 (nul), 1 
(unu), 2 (du), 3 (tri), 4 (kvar), 5 (kvin), 6 (ses), 7 (sep), 8 (ok), 9 (naŭ), 10 (dek). A partir 
destes, são obtidos todos os outros até 99: 11 (dek unu), 18 (dek ok)... vinte é “duas vezes 
dez”: dudek, e assim 47 (kvardek sep) e 99 (naŭdek naŭ). Cem diz-se cent e as centenas 
seguem a mesma lógica das dezenas: 632 (sescent tridek du).  

Os numerais ordinais são encarados como adjetivos, bastando portanto acrescentar-se 
a terminação -a ao cardinal correspondente, unindo-se todos os elementos com hífen; desta 
forma, sescent-tridek-dua é “sexcentésimo trigésimo segundo” ou “sexcentésima trigésima 
segunda” e pode ser abreviado como 632-a.  

Os numerais multiplicativos e os fracionários são obtidos por meio dos sufixos -obl e 
-on, respectivamente: se “dois” é du, “dobro” é duoblo e “metade”, duono. ¾ (três quartos) 
diz-se tri kvaronoj. Dek-duoblo significa “multiplicado por doze” e dek-kvinono corresponde a 
“um quinze avos”.  

Os verbos apresentados até o momento (estas, loĝas, iras, manĝas, dormas, sonĝas, 
scias) estão conjugados no presente do indicativo, e por esse motivo recebem a terminação 
-as. No entanto, um dos verbos, incluído no exemplo (6), tem terminação -is; trata-se de 
inventis (inventou). Pode-se supor, acertadamente, que essa terminação indique o passado. 
Todos os verbos no infinitivo terminam em -i: esti (ser, estar, haver), loĝi (morar), iri (ir, 
andar), manĝi (comer), dormi (dormir), sonĝi (sonhar), scii (saber), inventi (inventar). 
Acrescente-se ainda a terminação -os para o futuro:  

 
Hodiaŭ estas vendredo. Hoje é sexta-feira.     (18) 
Hieraŭ estis ĵaŭdo. Ontem foi quinta-feira.     (19) 
Antaŭhieraŭ estis merkredo. Anteontem foi quarta-feira.     (20) 
Morgaŭ estos sabato. Amanhã será sábado.     (21) 
Postmorgaŭ estos dimanĉo. Depois de amanhã será domingo.     (22) 
 
 
Para o modo condicional, tem-se a terminação -us e o imperativo é obtido com -u:  
 
Se mi havus aŭtomobilon, mi irus al la domo de Petro.     (23) 

Se eu tivesse automóvel, iria à casa de Pedro. 
Legu la libron de la paĝo 40 ĝis la paĝo 48.     (24) 

Leia (leiam) o livro da página 40 até a página 48. 
 
Todos os verbos em esperanto são regulares, e não há flexão de pessoa ou de 

número; por esse motivo, há sempre necessidade de se declarar o sujeito do verbo (língua não 

pro-drop)15, Apresento na tabela 2 a conjugação do verbo esti (este paradigma se aplica a 
qualquer outro verbo do idioma). Pode causar estranheza a falantes do português o fato de 
haver primeira pessoa do singular também no imperativo. Ele pode ser entendido como “devo 
(ou não devo) fazer isso”: mi manĝu pli malrapide (devo comer mais devagar); mi ne diru tion 

al Maria (não devo dizer isso a Maria). 

 

                                                           
15 Exceção feita em algumas ocasiões ao imperativo, conforme se vê no exemplo (24), em que se pode 
subentender estar dirigido à segunda pessoa (vi). Também não se declara o sujeito ao utilizar-se verbos que 
indicam fenômenos da natureza: pluvas (chove) e em algumas expressões, como temas pri... (trata-se de...).  



Tabela 2 – Conjugação do verbo esti (ser, estar, haver). 

 Modo Indicativo Modo 

Condicional 

Modo 

Imperativo  Passado Presente Futuro 
Mi Estis estas estos estus estu 
Ci “ “ “ “ “ 
Vi “ “ “ “ “ 
Li “ “ “ “ “ 
Ŝi “ “ “ “ “ 
Ĝi “ “ “ “ “ 
Ni “ “ “ “ “ 
Vi “ “ “ “ “ 
Ili “ “ “ “ “ 

 
Não há terminações específicas para o subjuntivo, que é construído utilizando-se 

tempos do indicativo. Em (25), tem-se um tom de ordem ou pedido, então o imperativo é 
escolhido para o verbo paroli (falar). Modificando-se para um tom de “esperança de que algo 
aconteça no futuro” (26), esse verbo aparece no futuro (parolos). A diferença entre (27) e (28) 
reside em que, na primeira, a ação não se concretizará por alguma impossibilidade, ao passo 
que na última, essa possibilidade existe no futuro. Os exemplos são de Sartorato (2008, 
p. 38-39). Uma variação de (26) é apresentada em (29), na qual o uso do imperativo deixa a 
entender um tom de ordem ou de pedido (WENNERGREN, 2005 p. 461). 

 
Mi volas, ke vi parolu al la gelernantoj.     (25) 

Quero que fales aos alunos. 
Mi esperas, ke vi parolos al la gelernantoj.     (26) 

Espero que fales aos alunos. 
Se mi povus, mi parolus al la gelernantoj.     (27) 

Se eu pudesse, falaria aos alunos. 
Se mi povos, mi parolos al la gelernantoj.     (28) 

Se eu puder, falarei aos alunos. 
Mi esperas, ke vi parolu al la gelernantoj.     (29) 

Espero (e quero) que fales aos alunos. 
 
Outro ponto importante são os casos gramaticais, que em esperanto são dois: 

nominativo e acusativo. O nominativo corresponde à forma como os termos aparecem quando 
são sujeitos de orações. Já o acusativo, que corresponde à terminação -n, indica o objeto 
direto. Faz-se mister conhecer o caráter transitivo ou intransitivo dos verbos; os 
complementos dos verbos transitivos são marcados com -n. Radon, no exemplo (6), é objeto 
direto do verbo inventi. De forma semelhante, aŭtomobilon (23) e libron (24) são, 
respectivamente, os complementos de havi e de legi. O acusativo aplica-se a substantivos, 
adjetivos, pronomes pessoais e a alguns correlativos16. Desta forma, pode-se escrever “o 
cozinheiro ama a jardineira” de seis maneiras (30), que essencialmente transmitem a mesma 
mensagem17. A ordem mais usual é SVO, sendo as demais em geral utilizadas para transmitir 
uma nuança diferente, ou para conferir tom poético. 

                                                           
16 Os correlativos são 45 palavras sistematizadas em uma tabela (5 x 9), que podem ter caráter indefinido, 
negativo, distributivo/coletivo, interrogativo/exclamativo/relativo ou demonstrativo, e que englobam os 
determinativos de individualidade, de espécie/qualidade/gênero, de coisa e de posse (por exemplo: iu – alguém, 
neniu – ninguém, nenio – nada, kies – de quem, cujo) ou advérbios de lugar, de tempo, de motivo, de modo e 
de quantidade (por exemplo: tie – lá, neniam – nunca, ĉiam – sempre). (LORENZ, 1996, p. 118-148.) 
17 Em português, a inversão da ordem implicaria inversão do sentido da oração: “a jardineira ama o cozinheiro”. 
Esta última em esperanto diz-se la ĝardenistino amas la kuiriston, marcando-se com -n o objeto direto, no 
caso, kuiristo. Para obter-se o vocábulo (kuir + ist + o), utiliza-se o sufixo -ist, indicativo de profissão ou de 



 
La kuiristo amas la ĝardenistinon. 
La kuiristo la ĝardenistinon amas. 
La ĝardenistinon amas la kuiristo.     (30) 
La ĝardenistinon la kuiristo amas. 
Amas la ĝardenistinon la kuiristo.  
Amas la kuiristo la ĝardenistinon.  
 
Toda preposição do esperanto rege o nominativo. Quando, no entanto, se deseja 

transmitir ideia de movimento utilizando uma preposição que por si mesma não indica 
movimento, pode-se lançar mão do acusativo. Comparem-se os exemplos (31) e (32). Uma 
extensão desse uso ocorre quando se indica uma mudança de estado (um “movimento” 
metafórico para outro estado), conforme se mostra em (33). Finalmente, em alguns casos, por 
uma questão de simplificação ou de estilo, pode-se substituir uma preposição por acusativo: 
as duas orações em (34) expressam a mesma informação18. Neste último exemplo, observe-se 
também que a ordem de colocação dos morfemas é (morfema lexical) + (indicador de 
plural) + (indicador de acusativo). 

 
La filo saltas antaŭ la patro.     (31) 

O filho salta diante do pai. (Ele já se encontrava diante do pai antes de saltar.) 
La filo saltas antaŭ la patron.     (32) 

O filho salta, colocando-se na frente do pai. 
En iu mateno, Gregoro aliformiĝis en blaton.     (33) 

Certa manhã, Gregório transformou-se em barata. 
Mi dormis dum ok horoj. Mi dormis ok horojn.     (34) 

Dormi durante oito horas. 
 
O pronome reflexivo existe em esperanto para a terceira pessoa, sempre indicado por 

si (ao qual também se aplicam o acusativo e a adjetivação: sin, sia, siaj, sian, siajn).  
 
La knabino vundis sian dekstran manon kaj ekploris.    (35) 
Vidinte tion, la patrino bone lavis siajn manojn kaj poste ŝian manon.    

A menina machucou sua mão (a mão dela própria) e pôs-se a chorar.  
Tendo visto isso, a mãe lavou bem suas mãos (as mãos da mãe) e depois a mão 
dela (da filha).  

 
Além dos três tempos verbais básicos, há um conjunto de seis particípios, três ativos 

e três passivos (ver tabela 3), que permitem elaborar outras nuanças temporais. 
 

Tabela 3 – Morfemas indicativos de particípios 

 Ativos Passivos 

Passado -int -it 

Presente -ant -at 

Futuro -ont -ot 

                                                                                                                                                                                     
adesão a uma doutrina ou escola, o verbo kuiri (cozinhar, já visto anteriormente) e -o, que marca os substantivos. 
(Ĝarden + ist + in + o), por sua vez, utiliza o radical ĝarden- (jardim) e o sufixo -in (feminino, visto 
anteriormente). 
18 Caminho contrário também é possível seguir: substituir o acusativo indicador de movimento pela preposição 
al (MOIRAND, 1990). Assim, la filo saltis al antaŭ la patro é equivalente à expressão com acusativo (32). 
Advérbios “estáticos” também podem receber acusativo, ganhando ideia de movimento: de hejmo (“lar”), 
obtém-se o advérbio hejme (“em casa”), que com acusativo recebe o significado “para casa”: mi iras hejmen 
(“vou para casa”). 



Alguns exemplos de Lorenz (1996, p. 71-74) esclarecem melhor o uso dos 
particípios, utilizando os verbos verŝi (verter, derramar) e plenigi (encher, completar). 
Imagine-se a situação em que se derrama água de um jarro em um copo. Durante a ação, 
pode-se dizer:  

Vi estas verŝanta akvon. Vi estas pleniganta la glason per akvo.     (36) 
Tu estás derramando água. Tu estás enchendo o copo com água. 

La glaso estas plenigata per akvo.     (37) 
O copo está sendo preenchido com água. 

Verŝanta e pleniganta são particípios ativos do presente, tomam a forma de adjetivos 
(final -a) e funcionam como “atributos” da entidade a que se referem19. Já plenigata é o 
particípio passivo presente. Apresentam-se na fig. 1 as nove combinações dos particípios 
ativos de verŝi com as formas do verbo esti. Nos gráficos, t0 representa o instante atual, o 
momento presente. Na fig. 1b, por exemplo, a conjugação de esti no passado (estis) transporta 
o conjunto para a região t < t0; se, com relação a esse passado, a ação ocorre no futuro, usa-se 
verŝonta. De forma semelhante, outras nove combinações são possíveis para os particípios 
passivos (verŝita, verŝata, verŝota). O uso dos particípios não está restrito à função de 
adjetivo; eles podem funcionar como substantivos (final -o) ou advérbios (final -e), ou mesmo 
como verbos. A própria palavra Esperanto (esper + ant + o) originalmente é o particípio do 
verbo esperi (ter esperança) e significa “aquele que tem esperança”, “o esperançoso”20. 
Alguns exemplos adicionais são apresentados a seguir (38) a (40). Em (39), kuranta é atributo 
de Petro (ambos têm o final -n por serem complementos de vidi); em (40), kurante é advérbio, 
relacionado ao verbo principal. No exemplo (35), vidinte funciona como advérbio. 

Paŭlo estis verŝonta akvon, kiam la sonorileto sonoris.     (38) 
Paulo estava por derramar água quando a campainha soou. 

Maria vidis Petron kurantan en la Botanika Ĝardeno.     (39) 
Maria viu Pedro correndo no Jardim Botânico (Pedro estava correndo). 

Maria vidis Petron kurante en la Botanika Ĝardeno.     (40) 
Maria viu Pedro correndo no Jardim Botânico (Maria estava correndo). 

Apresento a seguir outros morfemas: ek- é o incoativo; foi aplicado no exemplo (35) 
ao verbo plori (“chorar”). O diminutivo e o aumentativo são obtidos, respectivamente, com -et 
e -eg: domo, dometo, domego (“casa, casinha, casarão”); ridi, rideti, ridegi (“rir, sorrir, 
gargalhar”). O causativo é obtido com -ig: de ruĝa (“vermelho”) obtém-se ruĝigi 
(“avermelhar”) e plenigi (36, 37) provém de plena (“cheio, completo”); com -iĝ, a ação 
reflete-se sobre o sujeito: Li ruĝiĝis pro honto (“ele ruborizou-se de vergonha”). Mal- fornece 
o antônimo: dekstra, maldekstra; plenigi, malplenigi (“direita, esquerda; encher, esvaziar”). 
Com -ej indica-se lugar: ĉevalo, ĉevalejo (“cavalo, estrebaria”). Palavras compostas são 
facilmente obtidas em esperanto: bushaltejo (“parada de ônibus”) é a composição de 
bus + halt + ej + o (buso é “ônibus” e halti, “parar”), o que permite classificar-se o esperanto 
como língua aglutinante (CHERPILLOD, 1988). Cada morfema, por sua vez, tem vida 
                                                           
19 Ainda que alguns textos apresentem esti como verbo auxiliar e as expressões estas -anta, estas -ata, ... 
como tempos compostos (SARTORATO, 2008), em realidade não existem tempos compostos em esperanto. 
Segundo Cherpillod (s.d., p. 2), tempo composto ocorre quando o sentido global de uma expressão não corres-
ponde à soma dos elementos que a compõem. Em português, na expressão tenho estudado muito, o sentido de 
tenho estudado não equivale à soma (tenho) + (estudado), mas é dado pelo conjunto (tenho estudado). Sylla 
Chaves (1999) prefere apresentar a questão, em um primeiro momento, de maneira adaptada ao falante de portu-
guês (verbo auxiliar, tempo composto), para mais adiante mostrar o esperanto “[...] vestido com o quimono japo-
nês. O esperanto não tem flexões, nem prefixos, nem sufixos. Todos esses elementos podem ser considerados 
palavras autônomas que se combinam, que se aglutinam. E no esperanto não há verbo auxiliar.” (p. 93.) 
20 “Doktoro Esperanto” foi o pseudônimo utilizado por Zamenhof quando da publicação do primeiro manual do 
idioma, publicado em 1887 (era um livro de 40 páginas, vendido a 40 copeques). No uso atual, o termo designa o 
idioma, sendo raramente utilizado em seu sentido original. 



própria, podendo-se tanto dizer bushaltejo como ejo, en kiu haltas la buso (“lugar em que 
para o ônibus”) – característica de língua isolante (CHERPILLOD, 2009). Na primeira 
publicação, em 1887, Zamenhof já afirmou que, em esperanto, as ideias estão completamente 
desmembradas em palavras independentes e invariáveis (ZAMENHOF, 1992, p. 234). 

 
 
                                            Estas verŝanta                                                                                             

                       Estas verŝinta                                                   Estas verŝonta 
 

         (a) 

                                                                                                               t 
                                                             t0 

 
                     Estis verŝanta 

                                                                                            
                   Estis verŝinta         Estis verŝonta 

 
         (b) 

                                                                                                               t 
                                                             t0 

 
                                                                            Estos verŝanta 

                                                                                            
                                                                   Estos verŝinta        Estos verŝonta 

 
         (c) 

                                                                                                               t 
                                                             t0 

Fig.1 – Uso dos particípios ativos na linha do tempo (t0 representa o momento presente). 

3. Comentário final 

Aspectos gerais da gramática do esperanto foram apresentados neste artigo. 
Comentou-se também sobre elementos da história da língua e de sua situação atual. 
Obviamente, é impossível em tão poucas linhas apresentar a gramática de um idioma. Muito 
ainda haveria para ser dito, mas acredito ter conseguido traçar um panorama do esperanto, um 
fenômeno linguístico e social único na história da humanidade, uma língua viva com 123 anos 
de história, plenamente utilizada para as necessidades do mundo moderno por falantes 
espalhados em mais de cem países. Àqueles que se interessarem pelo tema, fica a lista de 
referências, às quais acrescento ainda: www.esperanto.net  e  www.lernu.net . 
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