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UMA ANÁLISE DE ERROS DE ESTUDANTES BRASILEIROS DE 
INGLÊS NA ACENTUAÇÃO DE PALAVRAS COM SUFIXOS 
 

Andressa B. Albini 

 

1. Introdução 

Este artigo concentra-se na análise da acentuação inadequada feita por estudantes 

brasileiros em palavras inglesas com sufixos. O principal objetivo deste trabalho é fazer um 

estudo exploratório para identificar a possível transferência da tonicidade do português para o 

inglês. Para isso, a pesquisa priorizou palavras inglesas cujo acento principal se encontra na 

quarta sílaba do final para o começo. Como este padrão é muito raro em português, pode ser 

visto se os alunos adquiriram a tonicidade inglesa após anos de estudo ou permaneceram com 

o padrão português, transferindo-o para a língua inglesa. 

Este estudo partiu da hipótese de que os alunos possuem uma maior dificuldade na 

acentuação quando esta não existe ou é rara na língua materna. Isto pode acontecer por 

interferência da língua nativa, ou mesmo por falta de correção durante as aulas e pouca 

exposição a este tipo de palavras. De Bot (1996) expõe que conhecer um problema não é 

resolvê-lo, mas este conhecimento pode levar a maior atenção para informações relevantes no 

input, dando incentivos à resolução do problema. Portanto, quando os alunos são expostos 

constantemente a um input errado, o output não será correto. 

Ainda, quando um estudante de nível básico está exposto a palavras desconhecidas, sua 

tendência é procurar um padrão na sua própria língua. Pater (1997) afirma: “It is uncontroversial 

that learners of a second language, at least in the earliest stages, make use of first language rules, parameter 

settings, or constraints for word level stress placement.” (p.235).  

Esta tendência também foi demonstrada por Archibald (1993, 1994), que conduziu 

experimentos com falantes nativos de polonês, húngaro e espanhol aprendendo inglês em 

níveis variados no Canadá. Os participantes realizaram tarefas de percepção e produção da 

colocação de acento. Segundo Archibald, em ambas ficou evidente a transferência dos 

parâmetros da língua materna para a gramática da segunda língua, revelando, assim, que as 

gramáticas que os falantes possuem em sua interlíngua são governadas pelo mesmo tipo de 

representações métricas e teoria de aprendizado que as gramáticas da língua materna.  
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2. Interlíngua e Variabilidade 
Segundo Ellis (1985), há grande discordância entre os pesquisadores sobre a natureza e 

a extensão de influência da primeira língua (L1) sobre a segunda (L2). Até o final dos anos 60, 

acreditava-se em um processo de transferência da língua materna, em que, onde havia 

diferenças entre as duas línguas, existiria uma transferência negativa, causadora de erros. 

Desenvolveu-se, então, uma análise contrastiva para prever as áreas de maiores dificuldades 

dos aprendizes de uma segunda língua, de acordo com as diferenças e semelhanças desta com a 

língua materna (e.g. Lado, 1957; Stockwell & Bowen, 1965 – apud Ellis, 1985). Nos anos 70, 

entretanto, começou-se a  perceber que muitos dos erros previstos por esta análise não 

aconteciam, e outros que não foram previstos de fato aconteciam. O papel da língua materna 

foi reavaliado e passou-se a considerar que as diferenças entre a L1 e a L2 são importantes na 

aquisição da segunda língua e podem fazer com que o aprendiz evite determinados itens, mas 

são apenas um fator entre vários outros capazes de gerar dificuldades e erros entre os 

estudantes. 

 Foi considerada, então, a existência de uma interlíngua, distinta tanto da L1 quanto da 

L2. A L1 possui um papel de extrema relevância nesta interlíngua: “The L1 is a resource of 

knowledge which learners will use both consciously and subconsciously to help them sift the L2 data in the input 

and to perform as best as they can in the L2.” (Ellis, 1985, p. 40). 

 Selinker (1972) sugere cinco processos principais operando na interlíngua: 

1. Transferência da L1; 

2. Generalização de regras da L2; 

3. Regras como resultado de instrução; 

4. Estratégias de aprendizagem da L2; 

5. Estratégias de comunicação na L2. 

 

Selinker também emprega o conceito de fossilização do aprendizado, segundo o 

qual o estudante não se torna totalmente competente na L2, pois para de aprender quando 

sua interlíngua ainda possui algumas regras diferentes do sistema linguístico da língua-alvo. 

Ele afirma que estruturas fossilizadas nem sempre são persistentes, pois o falante pode 

alternar produções corretas e incorretas. Estas acontecem principalmente quando ele se 

concentra no conteúdo da fala e “escorrega” em direção a sua L1. Há, neste caso, o 

problema da variabilidade, pois o aprendiz usa regras diferentes a cada situação. Cada 
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estágio de desenvolvimento é caracterizado, assim, por um sistema de regras alternativas 

usadas de forma variável sistematicamente e não-sistematicamente. O primeiro caso 

depende de fatores situacionais e linguísticos, que determinam a variável a ser utilizada a 

cada situação. Variações não-sistemáticas podem ser caracterizadas como variações livres, 

em que o aprendiz possui mais de uma forma para a mesma função e as utiliza de modo 

variável independentemente do contexto.  

Os erros e os acertos cometidos por estudantes brasileiros na acentuação de palavras 

com sufixos podem, em parte, ser explicados pela análise acima. O grande número de acertos 

em palavras com sufixos muito comuns (e.g. –tion, -ity, -ian) pode demonstrar que em sua 

interlíngua o falante já domina as regras, seja por instrução ou grande freqüência de uso. De 

acordo com Bybee (2001), quando os processos fonéticos aparecem em uma língua, eles 

afetam primeiramente seqüências de alta freqüência de uso e altamente automatizadas, e em 

um estágio posterior, estendem-se a todo o léxico. Assim, seria possível concluir que os 

estudantes adquirem primeiramente as regras de acentuação de palavras freqüentemente 

utilizadas por eles, como aquelas com os sufixos acima; ou aprendem aquelas palavras e, 

posteriormente, formam uma regra. 

Já a inconsistência na acentuação de pré-proparoxítonas demonstra a variabilidade 

lingüística possivelmente causada por fatores como: input incorreto, falta de instrução, 

transferência de L1 e generalização de regras da L2. Assim, o estudante erraria por não 

conhecer a possibilidade de um acento na quarta sílaba do fim para o começo e por confirmar 

esta aparente impossibilidade na língua portuguesa. Acertos seriam causados por palavras de 

uso frequente e pela generalização comum dos estudantes brasileiros de que o acento em inglês 

costuma recair em sílabas posicionadas mais à esquerda. 

 

3. O Experimento 

Vinte alunos fizeram uma atividade de leitura de sentenças, havendo 100 sentenças gravadas 

por aluno e totalizando-se 2000 sentenças para análise. Metade delas continha palavras 

derivadas e acentuadas na quarta sílaba do fim para o começo. A outra metade possuía 

palavras com acentuação diferente do seu cognato no português, mas com padrões 

frequentes na língua portuguesa. A escolha pela contextualização das palavras em sentenças 

foi para evitar que acontecesse uma automatização da leitura de palavras isoladas, que 

poderia influenciar o ritmo. O objetivo desta metodologia era perceber se realmente existe 
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uma maior dificuldade quando o padrão de tonicidade é raro no português. Para checar se 

as informações obtidas eram corretas e se a posição da palavra na frase não influenciou a 

colocação do acento, os alunos ainda gravaram todas as palavras separadamente após as 

sentenças. 

3.1 Os Participantes 
 Todos os participantes da pesquisa trabalhavam para a mesma empresa e são adultos 

com nível de inglês considerado pela empresa como intermediário-avançado. Outro 

requisito utilizado na escolha dos participantes foi que eles não tivessem morado em um 

país de língua inglesa, tendo aprendido e praticado a língua no Brasil.  

3.2 As Palavras 
 Alguns critérios foram utilizados na escolha das palavras analisadas para que elas 

fossem as mais semelhantes possíveis. Para as palavras pré-proparoxítonas, os critérios 

utilizados foram:  

� Todas elas deveriam ser derivadas do latim, para garantir a familiaridade aos alunos, 

por serem cognatas do português.  

� Todas as palavras possuíam sufixos, tais como -ize, -ly, -able, -ate, -ator, -ive,        -er, -ably, 

-ure, -y, -ary. 

� As palavras não possuíam diferenças na posição do acento primário  na pronúncia 

americana x britânica que pudessem comprometer a análise do acento. 

 

LISTA DE PALAVRAS 

materialize  naturally  marginally  noticeable  

investigator   manipulative  communicative investigative 

generative  organizer  characterize  categorize 

considerable  particularly  fascinating  calculator 

sophisticated  speculative  commentator  definitely 

inevitably  memorable  legislative  legislature  

architecture  qualitative  personally  personalize 

radiator  refrigerator  relatively  difficulty  

supervisor  industrialize  fortunately  virtually  

commemorative comparatively  cooperative  navigator 

administrative  administrator  reasonable  customary 

consequently  indicator  elevator  illustrator 
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subsequently  operator 

 

Os requisitos usados na escolha das palavras proparoxítonas ou paroxítonas foram: 

� Todas elas também deveriam ser derivadas do latim e com sufixos, tais como -al, -tion, -

ive, -ity, -ly, -able, -ate, -ar, -ary, -ous, -ant.  

� As palavras deveriam ter no mínimo quatro sílabas para garantir a possibilidade de os 

alunos colocarem o acento na quarta sílaba do fim para o começo, mesmo sendo uma 

acentuação incorreta. 

� As palavras possuíam a sílaba tônica diferente de seu cognato em português, para evitar 

a cópia do padrão de acentuação do português.    

 

LISTA DE PALAVRAS 

prejudicial  horizontal  additional  emotional 

fundamental  experimental  exceptional  industrial 

ceremonial  editorial  confidential  phenomenal 

association  graduation  education  concentration 

identification  speculation  reconciliation  celebration 

interruption  competitive  complexity  nationality 

eternity  electricity  personality  officially 

maternity  maturity  masculinity  celebrity 

intensity  sensitivity  respectable  adaptable  

immediate  eternally  familiar  elementary  

documentary  mysterious  alternative  ability 

significant  individualist  politician  vegetarian 

      historian  religious 

 

3.3 Resultados 

As tabelas abaixo mostram os resultados do experimento para as palavras no contexto de 

frases (teste 1) e as palavras pronunciadas isoladamente (teste 2).  
 

Teste 1: A PALAVRA NO CONTEXTO DE UMA FRASE 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

12 
 

 RESPOSTA 

 Correta Incorreta 

PRÉ-PROPAROXÍTONA  272 728 

PROPAROXÍTONA OU PAROXÍTONA 883 117 

 

 

Teste 2: A PALAVRA 

 RESPOSTA 

 Correta Incorreta 

PRÉ-PROPAROXÍTONA  240 760 

PROPAROXÍTONA OU PAROXÍTONA 885 115 

 

Verificando-se os resultados percebe-se que a hipótese inicial foi comprovada tanto 

para as palavras na frase quanto para as palavras sem contexto. 

 

3.4 Interpretação dos Resultados 

Na tentativa de explicar a acentuação inadequada dos participantes nas palavras pré-

proparoxítonas, fez-se uma comparação entre elas e suas cognatas em português. Pode-se 

perceber uma tendência à colocação do acento na sílaba inglesa referente ao acento primário 

ou secundário em português.  

Como percebido nesta pesquisa, as palavras com o sufixo -ize, por exemplo, tendem a 

ser acentuadas na última sílaba, tal como seu cognato em português. Já as palavras com o 

sufixo –ive tiveram uma porcentagem maior de acentuação na sílaba referente ao acento 

secundário em português, seguida pelo primário. 

 

�categorize – catego�riza 

�personalize – persona�liza 

�generative – “ge�nera�tivo” 

�qualitative – qua�lita�tivo 
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Esta tendência pelo acento secundário é também percebida nos acertos dos alunos e 

pode talvez explicar porque houve um número tão grande de acertos nos advérbios em –ly, em 

que o acento no inglês coincide com o acento secundário no português. Nota-se que nestes 

advérbios, pode ser considerada a base em português ou o próprio advérbio, se o acento 

secundário estiver com um espaço de suas sílabas átonas do acento primário. 

 

�virtually - �virtu�al - �virtual�mente 

�naturally - �natu�ral - �natural�mente 

 

Na análise dos dados deste estudo, pôde-se perceber que grande parte dos erros de 

acentuação encontrados referem-se a palavras que possuem a última vogal tensa. Uma possível 

explicação para a pronúncia inadequada em palavras pré-proparoxítonas terminadas em 

ditongo + consoante ou ditongo + consoante + sufixo neutro seria a aplicação da Hipótese da 

Rima Marcada, como feito por Mairs (1989) para os falantes de espanhol.  

Em seu estudo para analisar o padrão de acentuação encontrado na interlíngua de 

estudantes de inglês cuja primeira língua é o espanhol, Mairs percebeu que quase todas as 

palavras acentuadas incorretamente possuíam na sílaba escolhida como tônica uma rima do 

tipo vogal + glide (semivogal) + consoante#  (-VGC# ) ou –VGC#  seguida por um sufixo 

neutro.  

 A solução encontrada por ela na análise da consistência dos erros e dos acertos é que as 

regras de acentuação da língua inglesa não eram aplicadas pelos participantes da pesquisa em 

rimas do tipo –VGC. Na acentuação inglesa, em uma palavra como calculator, o sufixo seria 

desconsiderado no primeiro ciclo e se aplicariam as regras da extrametricidade de substantivos, 

marcando como extramétrica a rima final e Strong Retraction, assinalando pés binários da direita 

para a esquerda, com cabeça à esquerda. No segundo ciclo, com o acréscimo do sufixo, o 

acento não seria deslocado pelo fato de –or ser um sufixo neutro.  

 Entretanto, a rima do tipo –VGC é marcada em espanhol, fazendo com que o 

estudante a divida nas unidades –VG e –C. A condição periférica, que afirma que a 

extrametricidade só pode ser aplicada nos elementos no limite da palavra, impediria esta rima 

de ser considerada extramétrica. Há, ainda, a Hipótese da Rima Marcada: as regras da 

extrametricidade das rimas não se aplicam em rimas que são marcadas para estudantes de 

segunda língua. Como uma consequência da rima marcada e da condição periférica, rimas do 
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tipo –VGC não seriam consideradas extramétricas por estudantes cuja primeira língua é o 

espanhol e seriam acentuadas pela regra que assinala um pé não-ramificado a rimas finais 

contendo vogais longas. Com isto, estariam explicados os erros cometidos pelos participantes 

de sua pesquisa, e os acertos seriam devidos à correta aplicação das regras inglesas quando a 

palavra não é composta por uma rima final marcada.  

Como a maioria dos erros deste estudo também foi encontrada em palavras com a 

última vogal tensa, esta teoria pode facilmente ser transferida para os estudantes de inglês cuja 

primeira língua é o português, explicando também os acertos e os erros dos estudantes 

brasileiros.  

Para melhor explicar como funcionaria a aplicação da Hipótese da Rima Marcada pelos 

brasileiros, é preciso entender primeiramente como funcionam as regras de acentuação que 

geram estas palavras pré-proparoxítonas. De acordo com as regras formuladas por Hayes 

(1981), esta acentuação aconteceria principalmente pela aplicação dos princípios extramétricos 

e da regra da “Strong Retraction” (apud Mairs, 1989). Haveria duas possibilidades de aplicação da 

extrametricidade nestas palavras: 

a) Regra da Extrametricidade de Substantivos – marque a rima final de substantivos como 

extramétrica. 

b) Regra da Extrametricidade Trissilábica – marque como extramétrica a rima final de 

qualquer palavra com três ou mais sílabas. 

 

Com a rima final sendo considerada extramétrica (e.g. investigate, organize, fascinate), tem-

se então a aplicação da regra de Strong Retraction, que formaria pés binários da direita para a 

esquerda, com cabeça à esquerda, para as sílabas restantes, gerando o acento pré-

proparoxítono. 

 

in [�ves ti] gate   [�or ga] nize  [�fas ci] nate 

 

Como explicado por Mairs para os falantes de espanhol, a rima do tipo ditongo + 

consoante é rara na língua, sendo considerada um padrão marcado. Pensando-se a respeito do 

português brasileiro, palavras terminadas em ditongo + consoante também são raras e 

poderiam ser consideradas marcadas. Com a aplicação da Hipótese da Rima Marcada, estas 

rimas não seriam consideradas extramétricas pelos estudantes brasileiros e, seguindo a idéia de 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

15 
 

Mairs, seriam acentuadas pela regra de acentuação de vogais longas finais. Isto geraria grande 

parte dos acentos encontrados nesta pesquisa, tal como: investi�gator, orga�nizer, fasci�nating. 

Mesmo com a adição dos sufixos no segundo ciclo, não haveria a mudança do acento por se 

tratarem de sufixos neutros. No caso de palavras como materialize e personalize, esta regra parece 

ser aplicada com a palavra pronta, já com o acréscimo do sufixo.  

 

4. Conclusão 
A hipótese de que as palavras pré-proparoxítonas teriam um número significantemente 

maior de erros realmente foi comprovada, pois das mil respostas possíveis para cada tipo de 

acentuação, 728 foram incorretas nas pré-proparoxítonas em frases, enquanto que nas 

proparoxítonas/paroxítonas apenas 117 estavam incorretas. Com as palavras pronunciadas 

individualmente, o resultado foi parecido: 760 palavras pré-proparoxítonas acentuadas 

incorretamente e 115 proparoxítonas/paroxítonas.  

Foi considerada, ainda, a idéia de que, em níveis mais avançados, os estudantes 

recorram a regras de acentuação do PB quando estão lidando com palavras de rimas marcadas 

em sua língua. Segundo a Hipótese da Rima Marcada (Mairs, 1989), diante de uma rima não-

comum em sua língua nativa, o estudante não a considera extramétrica. Como as rimas finais 

destas palavras inglesas não seriam consideradas extramétricas pelos participantes, elas 

parecem ter sido acentuadas pela regra do PB de que sílabas finais pesadas recebem um 

asterisco (e.g. categorize, generative) (Bisol, 1994) . 
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AS VIAGENS DO TELÚRICO JOSÉ LINS DO REGO 
 

Ricardo Luiz Pedrosa Alves (M – UFPR) 

  

“E Eugenio D’Ors nos fala de dois amigos que vão em viagem de turismo a uma cidade desconhecida. 

O primeiro com seu Baedecker, enquanto o segundo entregue aos seus próprios entusiasmos. Será fácil prever que 

o primeiro andará por lugares certos, rotulados, e o segundo se perderá, tomará caminhos errados. Mas, após 

semanas o viciado pelo Baedecker não chegou a conhecer o que o outro, que tanto errou, aprendeu. Todos os 

elementos de informação do guia não terão servido para um contato mais íntimo com a cidade. O homem das 

notas turísticas, dos lugares certos, com cifras e datas, não teve os olhos do outro, que deu as suas topadas e 

cometeu seus enganos, mas tudo viu com os seus próprios olhos.” (José Lins do Rego. “Algumas Idéias de 

Eugenio D’Ors” –  Gregos e Troianos) 

 

 

Campo, Método e Propósitos 

 

Meu questionamento está dirigido aqui aos textos de viagem de José Lins do Rego 

(JLR). Além de estudá-los em sua especificidade, interessa-me também o modo como os textos 

de viagem podem iluminar melhor alguns dos aspectos mais característicos da obra romanesca 

do escritor. Há certa concordância crítica (corroborada pelo próprio paraibano) quanto à 

classificação de JLR como autor telúrico (regionalista), instintivo e que, fazendo uso do 

memorialismo e da autobiografia, dispôs ficcionalmente certa ligação trágica entre o homem e 

o meio. Os textos de viagem expõem tais temas de forma mais consciente, sem o apego ao 

drama que acaba por disfarçá-los na fatura dos romances. São, assim, instantes privilegiados 

para a discussão da obra de Lins do Rego.  

Tratarei, portanto das impressões de viagem do romancista paraibano, e mais 

especificamente dos textos reunidos em Gregos e Troianos, livro que, pelo título em si, já confere 

centralidade ao universo helênico na obra de cronista de viagens do autor. Dedicarei especial 

atenção às suas peregrinações pela Grécia. Num nível ainda mais localizado, abordarei separada 

e inicialmente os textos dedicados a Delfos. Pretendo investigar nos textos as relações que JLR 

desenvolveu com o aspecto clássico e racional da herança grega. Ele, um autor que se propôs 

intuitivo, isto é, desligado das formulações mais racionais e equilibradas da tradição clássica, 
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buscava que tipo de legitimação para sua obra no contexto grego? Outra questão significativa 

em nossa investigação é a do telurismo. Na medida em que a obra de JLR, além de instintiva, 

propôs-se também como telúrica, que tipo de abordagem foi estabelecido pelo autor em obras 

– as de viagem – que são caracterizadas justamente pelo desencaixar-se de um determinado 

contexto geográfico, sujeitando o autor a uma gama ampla de experiências de 

desterritorialização? Por outro lado, e aí devemos matizar mais a questão, a própria literatura 

de viagens, tal como se configurou na modernidade, sugere a substituição da objetividade pelo 

dado subjetivo, como propõe, a partir de idéias de Adrien Pasquali, Sandra Nitrini: 

(...) aparece como uma forma particular da autobiografia e participa de seu estatuto ambivalente, entre 

discurso sobre si, confissão, observação e ficcionalização da realidade.(p. 52).  

Minha pretensão é a do enfrentamento direto dos textos, sem um sistema teórico 

prévio que me obrigue a fugir do diverso em nome de uma unidade abstrata e forçada. Assim, 

o conjunto de crônicas “gregas” de Gregos e Troianos é meu ponto de partida para a investigação. 

Não busco confirmar pressupostos sobre os romances de JLR em sua literatura de viagem, mas 

estabelecer relações entre os dois momentos de criação. A intenção inicial é a de apreender a 

especificidade dos textos do livro de viagem. Só a partir daí pretendo ir traçando comparações 

com a leitura de alguns de seus romances. De qualquer modo, e apesar disso, não concebo 

qualquer análise que se possa efetuar sem uma visão de totalidade. A proposta, portanto, é que 

o enfrentamento direto dos textos, tão sujeito às “topadas” e aos “enganos” de que nos fala a 

epígrafe de Eugenio D’Ors, que tal enfrentamento, como dizíamos, vá sendo corrigido e 

aperfeiçoado por uma apreensão mais ampla a partir de discursos outros, basicamente os da 

crítica já estabelecida sobre a obra de José Lins e sobre o seu tempo de publicação, crítica 

infelizmente nula, porém, quanto aos textos de viagem. A exposição, assim, seguirá, em grande 

parte, a linearidade seqüencial dos próprios textos. Se há perda de fluidez com a monotonia da 

apresentação, por um lado, pode se ganhar algo também com um olhar mais demorado sobre 

os textos que o próprio autor queria como frutos de um contato próximo e íntimo com os 

lugares e as pessoas.  

O escritor paraibano teve assim descritas suas viagens num texto de Wilson Lousada: 

em primeiro lugar, as do início dos anos cinqüenta: 

Três anos depois – 1950 – eis o nosso romancista em sua primeira viagem à Europa, visitando a 

França a convite do governo deste país, viagem que seria repetida em 1951, conhecendo Portugal, a Suécia e a 

Dinamarca, desta vez integrando uma delegação esportiva brasileira. (p.xiv). 
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A seguir, sobre as viagens de Gregos e Troianos: 

Essas viagens, por sinal, repetiram-se com freqüência nos últimos anos de sua vida, pois conheceu a 

Finlândia, em 1954, a Grécia, em 1955, retornando a esse país em 1956, quando fez então sua derradeira 

viagem pelo mundo conhecido. (p. xiv). 

Gregos e Troianos, publicado em 1957, ano também da morte do escritor, fez parte do 

processo evolutivo de JLR na tentativa de, ao mesmo tempo, desvincular-se da perspectiva 

telúrica (de que foi acusado por uso onipresente em seus primeiros livros) e se defender por 

praticá-la. A fuga à perspectiva telúrica exclusivamente nordestina se faz pela abertura de 

novos horizontes de escrita – seja nos romances mais psicológicos posteriores aos da cana-de-

açúcar, seja na literatura de viagem, como no caso presente – e tem, na medida em que 

também parte em busca de telurismos sob outros contextos, o significado de ser uma 

reafirmação da defesa da ligação do homem com a história e a natureza de sua região. Assim, o 

que era para ser fuga da perspectiva telúrica, acaba por ser sua eleição em ideal estético. 

O livro está estruturado em quatro blocos, com certo relaxo quanto à coerência interna 

de cada um deles. Os mais bem compostos são os blocos da Grécia e o de Israel, ambos no 

centro do livro, sendo que as passagens por Israel são uma reedição do texto anteriormente 

publicado como Roteiro de Israel, pelo Centro Cultural Brasil-Israel do Rio de Janeiro, em 1955. 

O primeiro bloco de Gregos e Troianos, sobre um tour europeu, mistura descrições mais turísticas 

em alguns dos textos, digressões políticas em outros, finalizando com um estranho “Carnaval 

do Recife”. Depois, temos Grécia e Israel e, ao fim, textos que regressam ao Nordeste, 

entremeados por críticas literárias ou estéticas (sobre Unamuno e Eugênio D’Ors) um tanto 

destoantes do conjunto. São 69 crônicas no livro todo, sendo 19 européias, 32 gregas, 10 

israelenses, 6 nacionais e 2 de crítica. No prefácio, com o mesmo título do livro, o autor 

nordestino afirma o seguinte: 

 Não se trata de um livro de viagens. Antes do livro de um míope que precisa fixar-se mais nas coisas 

para senti-las melhor. O míope não olha os homens e os fatos com rapidez. (...) O míope recorre aos ouvidos, ao 

tato e ao cheiro e se confunde com o objeto e se transforma em íntimo amigo das coisas. (p. 9). 

O autor quer desvincular-se do gênero mais turístico, e veremos no detalhamento das 

crônicas que uma concepção muito nítida de um ideal de viajante irá se delineando. Tanto o do 

viajante errante que propõe a epígrafe quanto o do viajante “íntimo amigo das coisas” de que fala 

JLR. O que escapa da consciência do autor no prefácio é que aqueles ideais de errância e 

intimidade são sempre guiados pela busca telúrica e memorialista, embora se façam no 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

20 
 

presente das gentes e das coisas, sobre os quais é preciso demorar-se mais “para senti-las melhor”. 

Sensível aí a mudança que se opera sobre o paradigma mais estético do modernismo dos anos 

vinte. Se ali tínhamos o “ver com olhos livres” de Oswald de Andrade, em que a concentração de 

significados do ato se concentra no “ver”, isto é, fazendo aqui uso dos termos de Todorov, na 

ordem da intransitividade – “a ação importa por ela mesma e não como indício de tal traço de caráter” – 

(o que indica a ênfase no projeto estético que orientou nosso modernismo inicial), em Lins do 

Rego, por seu turno, a demanda é, além de uma visada também livre (do viajante que se 

permite o erro, o sair do mapa, como na epígrafe de Eugenio D’Ors), que tal liberdade se faça 

acompanhar de certa transitividade – em que a ênfase recaia sobre o sujeito que contempla, 

fixando-se “mais nas coisas para senti-las melhor” – ancorada na intimidade com o lugar, com o 

regional. Tal consciência de uma literatura que, além de critérios estéticos, deveria atender a 

critérios ideológicos – que vão da crise do sujeito aos prenúncios de conscientização quanto ao 

nosso subdesenvolvimento – é a marca mesmo da literatura dos anos trinta. 

A Grécia ocupa mais de um terço das páginas do livro, quase metade dos textos, em 

crônicas que em geral não ultrapassam as três páginas. Quatro dos textos, numerados de I a 

IV, trazem o título Pequena Expedição a Delfos, a única série de textos sobre um mesmo lugar na 

viagem grega, o que corrobora o interesse de nosso objeto de investigação dentro do 

imaginário de JLR. Minha proposta é começar direto do centro do foco, naqueles quatro textos 

sobre Delfos. Em seguida, abrirei a perspectiva, tratando também de outras viagens gregas do 

“eternamente” menino de engenho. Quanto a Delfos, sede das manifestações oraculares da 

Grécia antiga, daquela voz religiosa originária em Apolo e manifestada pela boca da pitonisa, 

importa-nos inquirir nas observações do autor paraibano algumas passagens que possibilitem 

relacionar aquela oralidade mítica ao elogio que se fez na produção romanesca do escritor 

quanto à oralidade mítica africana, suposta matriz de sua forma narrativa. Também tratarei, 

portanto, daquela oralidade que JLR identificou à manifestação da voz do povo, o que 

conferiria organicidade telúrica às suas narrativas ficcionais. 

 

Pequena Expedição a Delfos 

 

“Levantei-me disposto a ver a manhã em passeio pelo campo, queria entrar na intimidade da 

natureza. Mas quando me pus a olhar as coisas que dominava da varanda do quarto vi-me abafado pela 

grandeza do panorama. O hotel estava trepado num cocuruto da serra, grudado à terra como um ninho de pedra 
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e cal. Avistava-se o Egeu numa nesga da baía. E, como se fosse outro mar, a extensa verdura da copa das 

oliveiras de três mil anos. Não havia ninguém desperto na casa inteira. Fui ficando quieto na contemplação 

daquela grandeza. Mas, coisa estranha, não me sentia na intimidade do que estava vendo. Tudo aquilo me 

parecia um espetáculo preparado para me confundir. E só mais tarde, balidos de ovelhas me ligavam à vida 

simples do mundo. Um pastor de cajado saíra com o seu rebanho atrás de pasto. Tiniam as campainhas dos 

borregos no imenso silêncio da madrugada. Mais tarde, o sol das seis horas já era um sol sertanejo.” (p. 123)  

Assim começa o último dos textos sobre Delfos, sendo os três anteriores como 

prelúdios que atrasassem o contato direto tanto com a natureza quanto com a história. De 

imediato, porém, chama-nos a atenção a impossibilidade da personalidade de JLR de travar 

uma relação mais intensa com a perspectiva do sublime. O sublime, definido a partir do 

neoclassicismo como o sentimento de pequenez humana diante das grandes paisagens, não 

combina bem com JLR, tão afeito ao pitoresco mais telúrico e simples da vida cotidiana. 

Talvez por isso ele fique distante de evocações que formulem melhor a interação entre o lugar 

e o sagrado, fincando pé nas visualizações sobre o cotidiano menos abstrato e mais pitoresco, 

num elogio da pequenez. Dessa forma, percebemos que a oralidade que ele evoca em vários de 

seus textos tem matriz nas relações sociais que se estabelecem entre o povo e o escritor, 

distante, portanto, de uma ontologia do sagrado, que é, em si, o significado cultural de Delfos. 

Da mesma forma, José Lins parece ser mais estimulado pela descrição do presente do 

que pela do passado. Assim, um grupo de ciganos ganha mais destaque do que as ruínas gregas, 

causando no escritor uma identidade quanto a que coisas visualizar:  

Debaixo de uma oliveira descansa um grupo de ciganos. Gente suja, como em toda parte. O chefe, de 

bigodes pretos, de pele quase negra de tão tostada, está espichado com a cabeça recostada numa cangalha. Para 

ele, toda aquela gente apressada, que se detém sobre cacos de pedra não vale o seu jumento de campainha ao 

pescoço, que come o mato verde, ou as azeitonas com que ele sustenta a tribo faminta. (p. 120)  

Quando vai descrever o significado histórico de Delfos, acaba retornando a uma 

descrição mais escolar e impressionista da viagem:  

A sabedoria de Delfos estava no milagre de ligar o mistério à claridade solar. Mistério e ritmo. Apolo 

em intimidade com o irmão Dionísio. (...) A natureza em Delfos é um assombro de formas. As massas 

compactas do monte Parnaso se abrem em escarpas de quase trezentos metros. (p. 124).  

Como se pode perceber, JLR passa longe de uma associação intelectual que poderia ser 

estabelecida entre sua obra e a oralidade de tipo oracular tão presente no imaginário sobre 

Delfos, limitando-se ao paisagismo e à descrição de caracteres humanos que evoquem uma 
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relação mais viva e presente com o entorno. Fruto do enfado com o turismo organizado ou 

simples aversão à abstração intelectual que lhe permitiria tecer comparações entre o modelo 

narrativo do contador de histórias popular que propõe como o seu, a partir da associação com 

a velha Totonha, a velha analfabeta de Menino de Engenho, que em tudo se assemelharia à 

pitonisa de Delfos? Encaminho-me mais à primeira opção, uma vez que é na Grécia que mais 

aflora a crítica ao turismo padronizado e superficial dos pacotes burgueses. Um dos textos 

chama-se, sintomaticamente, “Ver a Grécia em Oito Dias”. 

Apesar do destaque que dá à passagem por terras gregas, nos textos sobre Delfos, JLR 

parece algo entediado pela própria estrutura de turismo comercial a que se vê sujeito. Tece 

alguns comentários históricos – típicos da reprodução da fala de um guia de excursão – e 

demonstra algum mal-estar com a situação. A condição “artificial” da viagem (turismo 

programado, coletivo...) inspiram-lhe a sensação de uma viagem por obrigação:  

Tínhamos que parar em Amphiarium para ver o santuário do herói tebano.(...) (p.118).  

A própria paisagem grega (uma vez que Delfos não é seu destino inicial no país 

mediterrâneo) já lhe causa certo enfado pela repetição:  

Paramos em Erétria para olhar as ruínas da velha cidade. Como sempre, o templo, o teatro, os 

túmulos. (p. 119).  

As paisagens se repetem como locais de parada turística, o que, no trecho citado, indica 

nitidamente uma perda da aura em que a enumeração, franca e direta, sem adjetivos ou 

digressões, mostrando o tédio viajante do escritor nordestino. A própria pressão que a viagem 

organizada traz, desligada dos reais interesses do viajante, é tematizada com desdém após um 

almoço farto:  

A vontade é de nos espichar pela relva para a sesta e sonhar com os deuses que vinham das águas 

azuis de Netuno. Mas tínhamos muito que rodar. E rodamos a procura do santuário de Dionísia. (p. 120).  

A crítica se dirige não só ao turismo comercial como também aos próprios turistas, 

naquela atitude típica do viajante aristocrata diante da plebe ignara, atitude tão comum nos 

escritores brasileiros em relatos de viagem (onde o próprio relato já é um signo de distinção 

social):  

Ali, diz-nos o guia, como se referisse a um crime de sensação cometido há poucos dias, Édipo matou o 

Rei Laio. Os turistas se voltam à procura dos vestígios de assassinato. (p. 121). 

Para introduzir o tópico seguinte, gostaria de apresentar o modo como JLR se relaciona 

organicamente com a natureza mitológica de Delfos. Curiosamente, Michel Butor, ao escrever 
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também sobre Delfos, num texto que, como veremos, está muito distante do escrito por JLR, 

realiza o mesmo ato de incorporação do sagrado. Assim, em JLR, lemos ao final de sua 

expedição a Delfos:  

Vou descendo do ginásio. Doem-me nos pés as pedrinhas que cobrem o chão. O calor do meio-dia me 

seca a garganta. Mas lá embaixo as águas da Castália cantavam na bica, presente do Oráculo aos pobres 

mortais que tinham vindo à procura de suas graças. Matei a sede nas águas onde ninfas e deuses se amaram. 

(p. 125).  

No mundo de JLR, tudo é realidade concreta, uma vez que o que mais o seduz na 

mitologia grega é a antropomorfização dos deuses, viventes cotidianos entre os homens. 

Assim, o lugar, no caso de Delfos, tem aquela imantação da presença física mesmo de deuses e 

homens. As águas da Castália, o caminho pedregoso até elas: há todo um culto à concretude e 

à humanização do cenário sagrado. Há aí certa resignação quanto à impossibilidade de 

estabelecer um contato mais íntimo com o passado, direcionando-se essa busca para um elogio 

dos vivos, buscando neles alguma permanência do passado. 

  

 

Michel Butor também em Delfos 

 

Vejamos agora um momento do texto de Michel Butor, também sobre Delfos: 

(...) mas não me é permitido acabar o presente discurso sem fazer ao menos uma alusão à fonte de 

Castália, porque o móbil mesmo da minha viagem, essa necessidade obscura a que obedecia e me preocupava há 

vários dias justamente porque eu não conseguia apreendê-la com exatidão, me apareceu finalmente com clareza 

quando atingi as suas ilustres águas puras: com grande prazer e longos tragos nela bebi (...) a certeza que me 

faltava antes do direito absoluto que me foi concedido pelo eco que ela acorda em mim, de aplicar a minha 

própria adivinhação veneradora a esse enigma que propõe a imensa boca de ouro rochoso.   

Percebe-se que o sofrimento, que se para JLR era físico, em Butor é quase espiritual, é 

um sofrimento do pensamento que quer compor as impressões de viagem num sistema, coisa 

que passa longe das pretensões de JLR, muito mais instintivo. Por outro lado, a solução é a 

mesma para ambos. Lins do Rego, de garganta seca e de pés doendo, toma a água em que 

deuses se amaram. Já para Michel Butor, domina a cena a aflição de não conseguir apreender a 

totalidade que compreende a natureza e o sagrado do lugar, e que, de fato, não é apreendida, 

tanto que o autor desiste do sistema para conciliar uma apreensão que fundisse adivinhação 
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(intransitiva) e veneração (transitiva). E como ele chega a isso? Do mesmo modo que JLR – 

embora atribuindo significado diferente ao ato – isto é, “com grande prazer e longos tragos”. 

Chegam os dois, portanto, por caminhos diferentes, a uma mesma solução, talvez mesmo um 

lugar-comum na visitação a Delfos, na fruição do típico elixir para o romantismo dos escritores 

visitantes. 

No livro O Espírito do Lugar, Michel Butor, ao contrário de JLR, estabelece uma ligação 

mais íntima entre a natureza e a mitologia. Se o paraibano foca mais a vida cotidiana 

entremeadas por passagens de manual de história grega, em Butor o que se tem, em que pese o 

hermetismo de certas passagens tão característico do estilo do autor, é uma interrogação mais 

direta feita ao lugar, tomado numa concepção mais mitológica, pouco relacionada ao tempo 

presente. É como se ele buscasse captar uma essência produzida pela interação entre a 

paisagem e o simbólico. Assim, sua percepção é de que, em Delfos: 

 (...) é do local que se trata. (...) é a própria paisagem que é preciso vir interrogar. Porque ela já era 

templo e privilegiada por sua própria configuração, anteriormente a todas essas construções...  

O que demonstra uma aceitação direta daquela essência como vinculada ao sublime, à 

dotação apolínea do lugar. Consciência de uma anterioridade do sagrado. Butor faz questão de 

entrelaçar história e mitologia, mostrando como Delfos tinha, antes do helenismo, o 

significado de identidade momentânea dentro da diversidade e fragmentação política grega. 

Delfos nos conta a história da unificação simbólica de alguns deuses em torno de um nome: 

Apolo. 

 Temos, portanto, uma desconstrução da mitologia de Delfos, tentando reviver alguns 

de seus fragmentos mais cintilantes:  

E as trevas velaram os olhos da besta, e o ardor sagrado do sol fé-la apodrecer precisamente nesse lugar 

que desde então se chamou Píton, que quer dizer putrefação.  

A desconstrução nos leva a concluir que a condição de oráculo da ilha diz da ordenação 

das imagens de sonho que ocorriam no lugar de culto: a institucionalização é a legitimação da 

imagem “correta”. É a formalização do enigma, assim como Apolo é o sincretismo de deuses 

diferentes. A busca de inteligibilidade da mitologia nos leva à conclusão de que todo canto a 

Delfos é uma reatualização do crime original, ou seja, da vitória de Apolo (representando o 

patriarcado e uma visão mais abstrata da realidade) sobre o símbolo das profundezas, ligando-

se à terra e ao matriarcado, que era a serpente Píton.  Além da história da ilha, temos também a 

história do templo, ou dos templos, uma vez que em Delfos há a superposição de períodos 
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históricos, o que permite certa retrospectiva até “o primeiro de todos, cabana construída de ramos de 

loureiro...”. Mas, como vimos antes, Butor quer mais, quer a anterioridade, isto é, a presença do 

sagrado antes mesmo da presença dos deuses, pois se fez sagrada a natureza que os acolheu.  

As indagações que JLR dirige ao lugar, ao contrário, dão conta mesmo de uma 

presença do passado no presente, vivendo-os como comunhão dos tempos, uma vez que não 

desconstrói, como o faz Butor, sua historicidade. É como se, para JLR, a Grécia do passado 

fosse a mesma do presente. Ele quer nos mostrar, em Gregos e Troianos, que o espírito grego, de 

uma calma eternidade, está ainda presente na vida das pessoas, no tempo presente:  

Tenho a impressão de que a história não existe para ele (para o homem grego) como uma 

recordação de tempos mortos. (p. 66). 

Para Butor, por sua vez, a Grécia é apreendida mais como um lugar deserto, cuja 

essência oracular se manifestasse na natureza em suas contínuas apreciações históricas. 

 

 

A Grécia além de Delfos 

 

 Obviamente, seria muito difícil, dentro do paradigma artístico que sempre guiou a 

carreira de José Lins do Rego, abrir espaço para uma apreensão mais apolínea de Delfos, ilha 

dedicada ao deus. Todo o tempo, nas crônicas sobre a Grécia, o autor paraibano quer desfazer 

a imagem de uma Grécia apolínea, desfazendo-se da imagem clássica em nome do elogio de 

uma essência bárbara original, dórica:  

E, de fato, os gregos não são somente aquela imagem de mármore de Praxiteles, a suprema beleza da 

forma sem o menor resíduo de impureza. A Grécia, mais do que o mármore, era o homem. (p. 65). 

 Delfos é um fecho na viagem à Grécia. De início, porém, ao chegar a Atenas, JLR traça 

algumas comparações, para, aos poucos, ir chegando a uma imagem mais justa do país 

mediterrâneo. Assim, busca identificação, mas reconhece diferenças:  

Na tarde quente Atenas não me pareceu uma cidade desconhecida. O nordestino que ali chegar poderá 

muito bem se lembrar de Fortaleza, pela luz branca que se derrama no casario. O povo que vamos encontrando 

pelas ruas não seria tão diferente dos cearenses da Praça dos Ferreiros. Mas aos poucos sentimos a originalidade 

da terra. (p. 66).  

Mas é difícil alcançar a tal originalidade grega, pois tudo ainda é comparação:  

O dia inteiro estivera o sol, rei absoluto sobre Atenas, tão quente e abafada como a cidade de Patos do 
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alto sertão da Paraíba. (p. 67). 

Até mesmo mais à frente, quando parece já ter decorrido um tempo de viagem, o que, 

ao possibilitar um contato mais demorado e íntimo com o país, possibilitaria também um 

melhor entendimento daquela originalidade, persiste, porém, nosso autor, na busca de uma 

identificação do mesmo, remetendo-se ainda à paisagem de sua origem:  

 O grupo de brasileiros regalou-se de manhãs tórridas como as de Copacabana no verão. As noites, 

porém, se transformam em noites de Petrópolis. Não por aqui aquele nosso “nordeste” que tem mãos de veludo 

no soprar...Do calor do meio-dia à temperatura da meia-noite vai a distância de um Rio de Janeiro de fevereiro 

a uma Paraíba de Tambaú, com a sua ventania de amansar nervos e pacificar músculos. (p. 101).  

Parece haver, como símile daquela ligação inevitavelmente trágica com a terra, uma 

espécie de memória do corpo, memória das sensações ordinárias e localizadas que se expõe 

nítida no texto de investigação do extraordinário que é o texto de viagem. O novo (o outro) 

passa a ser sempre gerador de lembrança do antigo (do mesmo), como quando descreve a 

cidade de Egina:  

Uma casa pintada de cor de rosa, e de varandas de ferro me faz lembrar os velhos sobrados do Recife. 

(p. 108).  

No final do mesmo texto, ao ver um sujeito fazendo marcações no chão:  Lembrei-

me do meu Flamengo, que nem sei por onde anda. (p. 108).  

 Encontramos aqui vários exemplos da busca de uma persistência orgânica do passado. 

Falando sobre o homem grego, sempre debatedor:  

(...) as conversas de café se acirram e os homens morenos, como nos tempos de Sócrates, vão-se 

derramando em afirmações que gritam como as cigarras.(...) Um grego de café é um homem ligado aos heróis e à 

legenda. (pp. 70-73).   

Mais à frente, no mesmo mote:  

Há um pouco de Heródoto em cada grego da rua. (p. 86). 

Ora, até mesmo o título de um dos textos aponta para a direção da presentificação do 

passado: “Ainda vive na Grécia um homem chamado Eurípedes”.  

Às vezes, o passado aparece mais situado historicamente e, para o que nos interessa, 

JLR tem especial predileção pelo processo de miscigenação efetuado pela helenização com 

Alexandre. Mas há uma ambigüidade importante que se evidencia aqui. José Lins faz, por um 

lado, o elogio da permanência de uma essência grega que teria surgido com a miscigenação do 

Helenismo, como no seguinte trecho: 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

27 
 

A olhar estes gregos de hoje, morenos, os padres sombrios de barbas de monge, as igrejas ortodoxas com 

a gordura das mesquitas, sentimos que os filhos dos generais de Alexandre não se dissolveram por completo. (p. 

79).  

 José Lins faz questão de mostrar que a invasão macedônica-asiática após Alexandre 

fertilizou a Grécia. É um elogio da miscigenação, embora o contato entre etnias também seja 

visto como negativo, e aí a ambigüidade. Pois, por outro lado, JLR exalta todo o tempo a 

resistência grega às deturpações sob o período de ocupação turca. Assim, nem toda 

miscigenação é positiva, parece-nos dizer o quase cruzado. Já com Alexandre e os casamentos 

inter-raciais:  

A arte apolínea estremeceria de paixões bastardas, mas fecundas. O pensamento límpido de Aristóteles 

sombreava-se com as nuvens escuras que provinham dos vapores do oceano Índico. (p. 79). 

 Os gregos são caracterizados pelo escritor paraibano como possuidores de um orgulho 

inevitável de pais da civilização, o que resultou numa difícil adaptação à mercantilização de sua 

terra através do turismo. O autor flagra mesmo o momento dessa passagem econômica – tão 

próxima do processo de transformação econômica operado no Nordeste com a introdução das 

usinas e do capitalismo moderno tal qual retratado por ele em sua obra ficcional – em que a 

Grécia está na passagem para o turismo capitalista. Intuitivamente JLR capta o sentido da 

transformação do turismo em mercadoria, afastando o homem do contato direto com a 

viagem. José Lins descreve um grupo típico de turistas como um bando de solitários fechados 

no “auto-car”, numa viagem mecânica e rotinizada, com todas as paisagens de cartões-postais. 

O escritor mostra-se mesmo angustiado, escrevendo sozinho num banco de ônibus:  

No último tour que fiz, sem a minha mulher, à procura de Delfos, fui sentindo o quanto me custava 

ser uma criatura fora de suas raízes, no isolamento da viatura cheia de gente, como se fossem personagens de um 

museu de cera que falassem. (p. 127).  

É pela recordação que se livra da angustiante solidão, reconciliando-se sempre com seu 

telurismo:  

(...) vejo um homem na beira de estrada a acender uma vela a um ícone. Ao lado está o seu cavalo. Aí 

me chega a saudade da terra. São os cruzeiros dos caminhos do Nordeste, as cruzes de pau que falam de mortos 

pela violência. (p. 128). 

Como se viu, dentro da concepção de historicidade que permeia o livro, o que JLR 

buscou foi sempre vislumbrar o passado em aliança com o presente, e isso de duas formas. 

Tanto lhe interessava a reprodução do passado no presente, como as formas de vida arcaica 
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ainda em permanência, a exemplo de pastores, camponeses e ciganos, ou mesmo na expressão 

da identidade de um povo (como nos tantos caracteres descritos nos gregos quanto à vida 

social) como também lhe interessava o tipo de aliança em que o passado irriga o presente, e em 

que, apesar de não abrir mão da modernidade, um povo pode permanecer iluminado pela 

tradição, preservando seus instintos mais primitivos. Motivos bastante coerentes em relação à 

produção de prosa ficcional do autor paraibano. 
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A VISUALIZAÇÃO DO ENGENHO EM JOSÉ LINS DO REGO 
 

Ricardo Luiz Pedrosa Alves (Mestrando – UFPR) 

 

A figuração do espaço do engenho de cana-de-açúcar foi recorrente na literatura 

brasileira até a década de 1930, particularmente na de extração nordestina. No romance, por 

exemplo, se talvez não se possa falar de um subgênero, pode-se dizer que a visualização do 

espaço onde se constrói um ambiente técnico, natural e social foi um motivo significativo em 

muitos livros, num tema de grande contundência principalmente a partir da Abolição. A 

dificuldade maior que forças econômicas ampla e tradicionalmente amparadas na mão-de-obra 

escrava enfrentaram justificava a eleição da documentação e estilização literária do engenho 

como relevante na literatura de extração regionalista. Anteriormente, o tema era tratado 

particularmente na literatura de viajantes estrangeiros. Os mais significativos foram Henry 

Koster, de Travels in Brazil (1816), e que Câmara Cascudo traduziu de modo regionalista, 

grafando Viagens ao Nordeste do Brasil (1942), e Louis de Tollenare, de Notas Dominicais, também 

oitocentista. Após a literatura dos viajantes, o engenho surge sob tratamento afetivo nos livros 

memorialistas: Nabuco, Graça Aranha, Humberto de Campos, Silvio Romero.  

 É sob tal tradição que José Lins do Rego sofre sua “angústia da influência”. O objetivo 

principal aqui deve ser, portanto, a investigação das formas com que José Lins do Rego 

visualizou o engenho em seus romances iniciais, aqueles narrados e protagonizados por Carlos 

de Melo. Falamos de Menino de Engenho (1932) e Bangüê (1934) (excluindo Doidinho, de 1933, da 

trilogia), onde entendemos que haja um modo peculiar, que aqui denominamos de “íntimo”, 

pelo qual a obra inicial de José Lins do Rego, o “menino de engenho”, aprofundou a 

visualização do engenho. Se não há um gênero de romance de engenho, pode-se dizer que, por 

outro lado, para Lins do Rego, o engenho seja “o” gênero, na medida em que é o lugar em que 

melhor se estabelece literariamente, para o autor, a relação telúrica do homem. Particularmente 

nos primeiros livros, em que ocorre a exploração de uma vivência íntima do espaço social, 

natural e produtivo. Além disso, pode-se dizer que o suposto subgênero se encerra em José 

Lins, apesar de livros reiterativos como Olha para o Céu Frederico! (1939), obra de estréia de José 

Cândido de Carvalho.  

Claro está que o narrador, vinculado a um esvaziamento do presente da enunciação, 

apresenta-se de modos diferentes no Menino de Engenho e em Bangüê quanto à aderência ao 
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passado. O segredo do escritor foi ter conseguido combinar uma unidade psicológica orientada 

num sentido que se inicia com a tragédia da orfandade de Menino de Engenho, indo culminar no 

fracasso material do protagonista em Bangüê, com a gradativa evolução nas diferentes etapas da 

visualização e da autoconsciência do protagonista-narrador. O suposto “ciclo da cana-de-

açúcar”, ao envolver também O Moleque Ricardo e Usina, desvia-se da organização de uma 

narrativa formalmente baseada no documento íntimo, forma potencializada esteticamente pela 

matriz autobiográfica dos três livros iniciais. A conjuntura cultural e editorial diz da virada 

formal e temática de Lins do Rego (uma vez que, naquelas duas últimas obras, aborda a 

proletarização urbana e o capitalismo industrial), mas não a explica totalmente. Embora de fato 

tenha havido tal motivação (no plano histórico e no editorial), a própria consecução do 

fracasso particular de Carlos de Melo quanto à gerência moderna do telúrico parece ter 

imposto ao romancista a assunção do presente espacial e temporal da enunciação narrativa, 

impedindo a insistência na perscrutação do pretérito. Houve, pois, a necessidade do 

preenchimento do presente do narrador, eliminando a sugestão de autobiografia. A rigor, a 

ação dramática do ciclo da cana não começa em Menino de Engenho, mas em Fogo Morto. E se, 

em vez de tomarmos a trajetória de Carlos de Melo como foco, tomássemos o Santa Rosa – ou 

o avô José Paulino – a seqüência seria outra. Mas intimismo exercendo-se sobre a visualização, 

apenas os três primeiros livros de José Lins trazem. Ou seja, é a análise de como o 

regionalismo é ali organizado pela formulação intimista da narrativa que nos interessa. O que, 

numa verificação retrospectiva, causou desconforto ao próprio autor, constrangido com a 

exposição da intimidade. Assim, Lins do Rego fala de uma visita que fez ao Nordeste, dando-

nos conta do intimismo com que aborda o regional. 

 

 

Menino de Engenho 

 

Se, por um lado, os livros de Lins do Rego introduzem um diferencial em relação aos 

romances “de engenho” que lhes antecedem, tornando consciente a “ruptura entre o homem que 

narra sua infância e o menino que a protagoniza”, por outro, fica nítido que, na trilogia (obviamente 

não analisaremos aqui o livro Doidinho, embora ali o engenho continue sendo tematizado, não 

se tornando, porém, o centro visual da narrativa), o narrador vem colado à voz ideológica do 

autor. Ora, não apenas à voz, uma vez que qualquer narrativa de matriz autobiográfica precisa 
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também ser lida de modo menos especular quanto ao que ela enuncia. Dito de outro modo, 

não é tanto o menino, o adolescente ou o fazendeiro do ar que estão em questão na trilogia, 

mas sim aquele que narra, isto é, o Carlos de Melo após Bangüê, o intelectual e ficcionista 

nordestino dos anos trinta que obtém legitimidade para estilizar o real a partir de uma suposta 

vinculação íntima com a matéria narrada. É investigando o narrado, porém, que chegamos ao 

narrador. Daí a necessidade de articulação entre aquele que narra como quem conta na 

intimidade e aquele que visualiza possessivamente a realidade.   

Em Menino de Engenho, a entrada em cena da propriedade, no capítulo 4, coincide com a 

infância consciente, aquela que será objeto da evocação memorialista. O engenho, primeira 

lembrança positiva de uma infância que se inicia pelo signo trágico da perda, é uma espécie de 

família para o menino que chega, tanto que sua visualização coincide com a apresentação do 

avô, dos tios e primos. A relação com o engenho se torna vínculo sagrado a partir do batismo 

no rio Paraíba: “Daquele banho ainda hoje guardo uma lembrança à flor da pele”. (p. 11). É só após o 

contato mais extático com o engenho, vivido sob o deslumbramento, que o menino é 

introduzido à realidade produtiva da propriedade, quando o narrador, na medida em que vai 

linearmente descrevendo, de modo sempre metonímico, o processo produtivo, entrelaça tal 

descrição à obsessão infantil do personagem pelos “maquinismos”, o que garante uma 

apreensão do engenho quase que como a de um brinquedo. O elogio da percepção infantil 

aparece na crítica de José Lins ao “Mundo do menino impossível”, poema de Jorge de Lima. 

José Lins diz haver ali coisas “(...) que vêm mais das forças virgens da intuição que de um duro labor de 

reflexão; mas que nos fazem pensar, que nos levam ao mais profundo de nós mesmos por outros caminhos que os 

da lógica, por intermédio daquilo que Conventy Patmore dizia que era mais inteligente que o entendimento.” O 

engenho atinge aqui o status de síntese ideológica entre os universos da casa-grande e o da 

senzala. O menino é de engenho, e o engenho é tanto o modo de produção (isto é, 

propriedade), como também é aquilo que no engenho não é coisa, mas ainda é passível de 

posse, isto é, o outro, tanto faz se o trabalhador ou a velha contadora de histórias.  

Também é introduzida na narrativa a relação tensa entre o mundo em estado de 

natureza do engenho e as pressões da civilização, numa obra que, embora muito lida como 

apenas regionalista, em nossa concepção é a primeira parte de um ciclo de formação de um 

intelectual dividido entre duas demandas, a telúrica e a cosmopolita. No capítulo 6, o menino, 

sujo das brincadeiras, é chamado pela tia Maria de “um negro” (p. 13). Ora, o parágrafo termina 

com a consecução do argumento, sugerindo que a limpeza se efetivasse pelo letramento: “Para 
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a semana vou começar a lhe ensinar as letras.” (p. 14). Em boa parte do livro, a experiência com a 

educação formal vai criando um contraponto para com a vida selvagem do engenho. É uma 

instância que se vai anunciando aos poucos, para que em Doidinho ganhe predominância quase 

absoluta. Bangüê será o momento de confronto entre as duas perspectivas, a do menino de 

engenho e a do adulto que, a partir da adolescência, cresceu em contato com a cultura letrada e 

os valores urbanos. 

Todo o processo de visualização se faz acompanhar dos entrelaçamentos humanos. O 

capítulo da cheia do rio, por exemplo, combina uma descrição sensível do fenômeno natural – 

do protagonista que torce para que tudo se alague mais e mais – a uma exposição que idealiza a 

convivência dos desiguais. Tanto nos capítulos em que o discurso proprietário é mais efetivo – 

como na visualização do avô – quanto naqueles em que o engenho aparece como corruptor da 

infância, num quadro de sexualidade que o próprio narrador julga por mórbida, nunca se fica 

no mero paisagismo: o engenho é sempre vivido sob o viés da intimidade. Quando surge um 

capítulo como o da visita do cangaceiro Antônio Silvino, em que se busca mais a descrição de 

caracteres, o livro desanda e dá a impressão de desarranjo, pela própria tentação evocativa de 

se estabelecer um painel realista típico de crônica de costumes. Os acertos de Menino de Engenho 

se dão justamente quando a intimidade da forma narrativa (que, ideologicamente, é a 

intimidade do proprietário vivendo a “saudade do escravo” já figurada em Joaquim Nabuco) 

subverte o mero mural. 

O que melhor demonstra aquele viés da intimidade proprietária é que as descrições são, 

preferencialmente, paráfrases dos discursos dos outros personagens, evocações de evocações, e 

não tanto de características. Sempre que se vai compor a visualização, seja de um personagem, 

seja de um entorno, o foco recai na narrativa. Os personagens são apresentados mais pelas 

histórias que narram do que pelo que são ou fazem, embora José Lins também lance mão da 

visualização de algumas ações. Mas o que se destaca, e que é sua originalidade, é a captação, 

não tanto da linguagem, como do discurso dos outros personagens. É a forma “familiar”, 

íntima, de compor a visualização do que seja o engenho e seus habitantes. São as histórias que 

Antonio Silvino conta ao avô e que o menino julga artificiais, em “fala bamba” (p. 20). É a velha 

Totonha das histórias de Trancoso como modelo de narrador. São as crendices populares, as 

“histórias que corriam como os fatos mais reais deste mundo.” (p. 47).  As lembranças giram 

contumazmente em torno do que foi contado: “E o que de Deus nos contavam era tudo muito no ar, 

muito do céu, muito do começo do mundo.” (p. 49).   
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A forma íntima da visualização surge, por exemplo, nas histórias das ex-escravas. Em 

seu livro de viagens, Gregos e Troianos, José Lins do Rego incluiu um texto em que também 

aborda as “remanescentes da senzala” (p. 165), as três negras do engenho do avô (e que estão, em 

quatro, em Menino de Engenho). Fica nítido no modo como o romancista apresenta uma delas, a 

formalização possessiva que ele impõe à descrição dos caracteres, centrada na própria oralidade 

e na narrativa dentro da narrativa. Assim, ele não descreve caracteres da negra Galdina, mas a 

apresenta, de cara, também narrando. É perceptível, porém, como, aos poucos, o romancista 

vai transformando a narrativa de Galdina em sua própria, possuindo a história como sua, ao 

tomar dela o lugar de narrador. A questão vale o trecho completo: “Era um encanto para a 

meninada, escutar a Vovó Galdina nas suas reminiscências misturadas de mentiras. Dizia-nos que fora com a 

mãe arrancada do mato. E viajaram presas num navio que corria mais do que o trem na linha. De noite (e 

aqui já é José Lins possuindo a lenda) as almas do outro mundo começavam a voar por cima dos negros 

cativos. Era como se fossem pássaros gigantes.” (p. 165). A atividade do folclorista íntimo é também a 

de quem pilha sem consciência, pois pensa que tudo lhe pertence, não alcançando o sentido de 

seu vampirismo simbólico, como ao terminar o texto sobre as três senhoras: “Todas ficaram na 

minha vida, todas me deram mais alguma coisa que os seus velhos braços e os seus velhos peitos poderiam ter me 

dado. Elas me deram pedaços de suas almas.” (p. 167). A produção das negras, que não pode mais 

ser apenas física, passa a ser também simbólica, gerando ao fim um excedente para o senhor. 

Interessa-nos também sublinhar aqui o trecho “pedaços” de suas almas, o que implica numa 

perspectiva de seletividade, que é justamente o modo pelo qual age o folclorista proprietário 

em crise. A matriz popular para uma narrativa culta, como é o caso das de José Lins, é operada 

por um trabalho de colecionador, que age sobre a descontinuidade da vida, supondo como 

autônomos os fatos folclóricos, a serem relatados em sua particularidade fragmentada.  

Em Menino de Engenho, os trabalhadores, apresentados como “amigos”, não são 

lembrados tanto por suas atividades, embora elas sejam descritas: “O que, porém, mais me prendia 

aos meus amigos, eram as suas conversas e confissões. O Seu Rodolfo sabia de muita coisa. Vivia consertando 

engenhos desde menino. E de toda parte trazia uma história.” (p. 69). Apesar da proposta do narrador 

de que segue dois modelos (a Velha Totonha e o avô José Paulino), para o narrador-

protagonista Carlos de Melo nos três romances iniciais de Rego fica nítido que a visualização 

do engenho se faz sob a lógica do proprietário (natural quanto à origem do autor), isto é, 

menos sob o reino analfabeto da fantasia do que sob a observação atenta ao real. Assim, a 

visualização possessiva é também, como nas crônicas do avô, história do poder. Ocorre, 
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porém, que o escritor da Paraíba substitui a observação pelo depoimento. Assim é seu 

documental, ainda preso ao real, mas particularizado em torno de um sentimento íntimo do 

real. O proprietário que é Carlos de Melo assume como suas as histórias populares de seus 

empregados. 

  Além disso, quando há descrição, ela é feita sempre de modo analítico e buscando ver 

na paisagem o drama íntimo. Assim, no primeiro livro, ao visitar o Santa Fé, engenho 

decadente, de fogo morto, Lins do Rego meio que antecipa uma descrição que se tornará 

rotineira na parte final de Bangüê, quando o próprio Santa Rosa entra em decadência inevitável: 

“Na bagaceira, crescendo, o mata-pasto de cobrir gente, o melão entrando pelas fornalhas, os moradores fugindo 

para outros engenhos, tudo deixado para um canto, e até os bois de carro vendidos para dar de comer aos seus 

donos.” (p. 76). Como se pode perceber, estamos muito distantes daquilo que Flora Sussekind 

leu como hipertrofia da visualização no romancista. A visualização não tem pretensões de 

totalidade, mesmo porque descreve até o que não está mais ali (os bois que se foram, os 

moradores que fugiram), compondo a visualidade com elementos da ordem da desaparição, 

que é narrada de modo familiar, próximo. Não vejo também como aceitar a afirmação de Luiz 

Costa Lima, de que “a visualização e o tipo caminham lado a lado, sem se integrarem.” A integração que 

há no romance, no meu entender, não é a do tipo e da visualização, como exigência realista de 

Luiz Costa Lima, mas a da voz narrativa e a visualização, o que mostra o caráter reflexivo do 

texto supostamente “instintivo” de José Lins do Rego.  

 Voltando-nos, porém, à atenção extrema que o livro consagra à evocação e mesmo 

análise dos modos narrativos, mais exemplos podem ser inventariados: “Corriam histórias da casa 

de Seu Lula...” (p. 78). Ou os trabalhadores que “raspavam a junça dos partidos contando histórias e 

soltando ditos.” (p. 86). O avô que “contava histórias de parentes e de amigos, dando dos fatos os mais 

pitorescos detalhes.” (p. 89). E aí, seguem-se várias narrativas. O painel é mais o da apropriação de 

tantas histórias do que o de um diálogo efetivo com elas no plano da trama. O esvaziamento 

da trama é justamente sintoma de uma relação especial entre o narrador e sua história, 

composta de um bocado de outras histórias que ele costura um pouco à maneira da 

apropriação duchampeana do ready made. José Lins nos vai apresentando assim a gênese do 

conteur: “Estas histórias do meu avô me prendiam a atenção de um modo bem diferente daquelas da velha 

Totonha. Não apelavam para a minha imaginação, para o fantástico. Não tinham a solução milagrosa das 

outras. (...) Era uma obra de cronista bulindo de realidade.” (p. 91). Mais à frente, segue a 

experimentação narrativa, o que configura um eixo bastante relevante para que conceituemos 
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de íntima, pois intrínseca à discussão sobre fórmulas narrativas, a forma de visualização de 

Menino de Engenho. Íntima, pois o narrador as vive como suas: “Sumíamos por debaixo dos 

gameleiros, nestas conversas compridas. Eu também contava as minhas coisas de engenho: o fogo no partido, a 

cheia cobrindo tudo d’água. Exagerava-me para parecer impressionante à minha prima viajada. Ali mesmo 

onde estava sentada, o rio passara com mais de nado. A canoa se amarrara no gameleiro.” (p. 94). Há toda 

uma composição de elogio da narrativa, do ficcional que se mistura com a descrição 

paisagística, o que nos permite investigar o texto fora do eixo exclusivo da memória, tal como 

usualmente se tem feito. 

 

 

Bangüê 

 

A grandeza de Bangüê está na forma com que põe em atrito ruralismo e 

cosmopolitismo. O terceiro romance de Lins do Rego narra uma espécie de retorno, mas de 

“último retorno”. O livro é estruturado em três partes, sendo a última (“Bangüê”) a maior 

delas. Antes temos Carlos de Melo na afasia da primeira parte, ainda apegado ao desencaixe 

cosmopolita, traçando comparações entre a vida urbana e a vida rural, hesitando a viver 

qualquer uma delas. Assim, a visualização é claustrofóbica e centrada na rede, no alpendre, na 

vida da casa-grande, numa maneira algo doentia de se abordar a história sensível tal como 

proposta por Gilberto Freyre. Na segunda parte do livro, com a chegada de Maria Alice, muda 

o espaço da ação, que sai para a natureza, o exterior. Curiosamente, a presença da cultura 

urbana refinada de Maria Alice vai deslocar Carlos de Melo para o papel de sujeito rural, 

levando-o a embaralhar posse material (o engenho) e posse sexual (Maria Alice). Na terceira 

parte torna-se difícil para o narrador relatar o que seja a realidade.  Na visão de Fernando C. 

Gil, se nas partes iniciais havia oscilação entre a focalização interna (projeções, consciência) e a 

externa, no último capítulo haveria predominância visual, havendo focalização apenas no 

campo do olhar. A realidade externa teria se tornado persecutória.   

 Bangüê recebeu maior atenção por parte da crítica. Na leitura de Flora Sussekind, 

Bangüê mantém intacta a filiação ao modelo ideológico da transparência iniciado no 

Naturalismo, basicamente pela valorização estética da objetividade, da analogia e da identidade. 

A hipertrofia da visualização seria, para ela, a marca também do romance inicial de Rego, 

afastando-o de uma investigação propriamente literária em nome do esforço visual. O 
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problema maior da análise literária de Sussekind, salvo engano, é seu propósito de estabelecer 

uma linhagem da hipertrofia do visível a serviço da ideologia dominante. Assim, embora em 

momentos de seu texto enfatize uma interpenetração entre tendências mais particulares dos 

anos trinta, como o esforço de se trazer para o literário considerações próprias às ciências 

sociais, e características predominantes no fim do século XIX, como a ênfase no indivíduo e na 

hereditariedade, Flora tende sempre a forçar a análise para o que caracteriza como 

sociologismo dos anos trinta, ao indicar a posse, a herança e a propriedade como os principais 

motivos daqueles romances. Fica de fora do seu esquema o importante eixo do romance de 

trinta, que é o do narrador que depõe, em geral, como é, hipertroficamente, em José Lins, mas 

não apenas nele, estabelecendo a primeira pessoa como ponto de vista, sujeitando o discurso a 

outra ordem de coisas, como a hesitação narrativa, o fluxo mais desembestado da memória, e 

mesmo a vinculação que se estabelece entre subjetividade e objetividade. O que basta para que 

se contradiga a afirmação da autora de que a literatura de 30 não se indagaria como linguagem, 

funcionando apenas como um discurso sobre o regional ou o nacional. Portanto, sim, a 

literatura dos anos trinta investiu na investigação visual da propriedade. Porém, 

particularmente em José Lins, não o fez sob a égide da mimetização, mas a partir da 

subjetividade que combina análise intimista e impõe um relacionamento íntimo com a própria 

visualização, isto é, com a intenção de realidade objetivamente intentada. O sentido da 

operação no romance de Lins do Rego não é o de “Tal engenho, tal senhor ou Tal usina, tal 

usineiro”, mas mais propriamente o inverso, apesar do esquematismo da configuração, longe de 

nosso raciocínio até aqui, ou seja, algo como “Tal senhor, tal engenho ou Tal usineiro, tal 

usina.” Ora, dentro do mesmo perigo das generalizações está a afirmação de Luciano Trigo, 

principalmente por manter o foco numa visualização supostamente objetiva, seja na descrição 

do engenho, seja na obstrução do olhar na atmosfera cerrada da casa-grande, não alcançando a 

dimensão intimista que orienta tais exercícios de visualização: “É uma literatura de grandes espaços 

e, paradoxalmente, de atmosfera claustrofóbica.”  Apesar de manifestar a intenção de analisar a obra 

de José Lins sob seus aspectos de “pulsação interior” (p. 25), Luciano Trigo se mantém preso ao 

impressionismo psicológico, não avançando na análise formal daquela perspectiva cruzada 

entre intimismo e regionalismo que marca a obra do romancista paraibano. Sendo exemplo o 

exagero de biografismo que o crítico manipula para a análise dos romances de Rego.  

 José Aderaldo Castello, por sua vez, acerta quando situa Bangüê como um livro de 

transição na obra de José Lins do Rego, momento em que “o romancista julga libertar-se da 
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predominância da memória”. De fato, o cárcere da memória a que o escritor se vê sujeito nos dois 

primeiros livros é aqui revertido a um discurso objetivo sobre a memória do engenho, isto é, 

com Lins do Rego situando conscientemente a literatura que estava fazendo no plano da 

história literária. Ao situar a “literatura de engenho” como tema do passado, de uma tradição 

nobiliárquica do século XIX (portanto associando àquela tradição passadista as obras de 

autores ainda próximos, como Mario Sette e José Maria Bello) o escritor está pensando no 

papel da sua própria literatura, sobre seu próprio tempo presente. Daí as hesitações e afasias da 

própria forma literária. Ao figurar em Bangüê que a vida no engenho é um motivo literário, o 

romancista, de certa forma, desfaz a idéia de instintivo, do memorialista sincero, ressaltando o 

caráter de artifício (leia-se, de literário) de sua empreitada.  O problema da análise de José 

Aderaldo Castello é sua fixação biográfica sobre a memória como recurso principal de José 

Lins do Rego. Assim, na leitura que faz do prefácio de Usina, por exemplo, quando José Lins 

reflete sobre o ciclo e sobre suas intenções iniciais, Castello afirma que “é curioso como a memória, 

com o seu poder recriador, dominou o romancista, determinando um tanto misteriosamente aquela mudança de 

atitude que o fez transformar uma biografia num romance, romance que exigiria outros para completar-se. 

Afirma-se aí o predomínio absorvente e absoluto da evocação memorialista, de repente alertado.” A memória 

aqui é tomada em seu aspecto de mimetização do passado, e o seu agir sobre a escrita adquire 

ares quase esotéricos. É uma leitura muito próxima da de Flora Sussekind, embora invertendo 

a valoração, uma vez que, em Castello, a visualização obtida pela memória é positiva, 

potencializando esteticamente os romances de José Lins. De certo modo, a leitura que Castello 

faz da obra de José Lins é a mesma que o próprio romancista paraibano expressou: o narrador 

de base popular, instintivo na obediência à memória, objetivo na exposição ecológica e cultural 

de sua região. Também em Castello não se chega a uma análise que faça a interpenetração 

entre a formatação cultural dos romances e a forma literária, o que a investigação do processo 

intimista de visualização pode nos proporcionar.   

Outra análise com problema parecido é a de Olívio Montenegro: “É difícil separar neles o 

que é ficção do que é fato pessoal. Talvez pelo seguinte: pelos fatos de realidade terem se gravado numa memória 

mais duradoura e mais íntima do que a memória da consciência, que quase sempre dormita e esquece: 

gravaram-se na sua memória física, a memória sensorial e mais excitante do que a outra.” Quando escreve, 

em 1938, sobre o romance seu contemporâneo, Olívio Montenegro recusa de imediato as 

tendências mais miméticas. Assim, postula que “não há portanto, queremos crer, motivo para 

incluirmos entre produções de arte aquelas obras, sejam de prosa ou verso, onde a idéia é substituída pelo 
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sentimento, a inteligência pela memória...” (p. 23). Como fica, portanto, a avaliação crítica de Lins do 

Rego feita por Olívio, justamente no texto que abre o rol de autores brasileiros avaliados? Para 

o crítico, as obras que melhor atendem à demanda por realidade presente naquele momento 

cultural são aquelas (como A Bagaceira ou os livros de Lins do Rego) que filtram as experiências 

através do pensamento, isto é, as de memória sentimental.  O funcionamento dessa operação 

de filtragem vai assim descrito: “Recordando a sua vida da infância e de logo depois da infância – porque 

há muito de autobiografia nos maiores livros deste autor – ele dá o ar de quem escreve sobre documentos, sobre 

anotações, revendo pontos de referência que dir-se-ia impossível a nenhuma memória humana conservar. Mas 

não: nenhum documento, nenhuma nota, nenhuma indagação propositada: o imaginário e o real se misturam 

nos seus livros em uma liga indissolúvel.” Por outro lado, José Lins seria um grande romancista 

justamente por não ser um grande escritor, ou seja, por não estar concentrado 

predominantemente nas questões de estilo: “O homem que não é um grande escritor, é um verdadeiro 

romancista.” (p. 135). 

 Já para Luiz Costa Lima, o valor de José Lins do Rego estaria apenas na fixação visual 

da realidade regional historicamente configurada: “Historicamente, o lugar de José Lins do Rego na 

literatura brasileira é assegurado pela anexação que ele efetiva da realidade física e social nordestina, no plano 

da literatura. Entre as suas obras deposita-se, e mesmo algumas vezes vive, o nordeste úmido das várzeas do 

Paraíba, com os seus cabras do eito, os seus mestres carpinas, as suas negras serviçais para o trabalho e para o 

amor, os seus senhores de engenho.” (p. 341).  Assim, para o crítico, em Bangüê, a visualização é 

construída através da introspecção do personagem: “Pode-se notar como a própria visualização da 

realidade vai-se fechando à medida que aumentam os embalos sonolentos do inútil bacharel. Em ligeiro 

parêntese, é preciso acrescentar que a visualização e o tipo são as duas maneiras de concentração estética. Ambas 

sendo válidas, são, no entanto, distintas, pois, enquanto o tipo resulta de uma concentração efetuada sobre a 

ação dos personagens, a visualização tem uma abrangência maior, compreendendo criaturas e mundo.” (p. 

344). Se em Doidinho o processo era outro, distante do visual, em Bangüê, por sua vez, voltaria a 

“presença visualizante (...) Mas, na medida em que se exacerbam a introspecção e os devaneios escapistas do 

personagem, a visualização mais se fecha sobre a melancolia do estático bacharel.” (p. 348). Como não 

haveria aprofundamento nem sobre a exploração dramática nem sobre a prospecção subjetiva 

do personagem (do que discordamos), o romance ficaria com um problema intuído (o do 

conflito entre a existência individual e as forças histórico-sociais presentes), mas não resolvido. 

É no apego sentimental ao protagonista que José Lins esbarraria: “A obsessão do personagem é 

quase confessional, sendo ficcionalmente pobre e repetitiva.” (p. 350). Assim, um personagem como Zé 
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Marreira, construído gradualmente e sem apego subjetivo por parte do autor, teria melhor 

fatura ficcional do que o personagem protagonista. Ora, parece haver uma obsessão de 

totalidade nos pressupostos do crítico, na medida em que a forma cheia de lapsos com que 

José Lins visualiza tem função de reverberar as distâncias entre o personagem e seu mundo e 

os lapsos que o próprio narrador possui para com a matéria narrada. A própria fatura do livro 

é fraturada, na medida em que propõe o amálgama de intimismo e regionalismo como solução 

para as questões do realismo.   

 Bangüê abre com “O Velho José Paulino”, onde o mundo interior avulta. Carlos de 

Melo, bacharel em disponibilidade luxuosa, rumina sobre a decadência do avô (o avô é 

comparado à literatura e perde) e sobre o tédio, a falta de entusiasmo. Discute-se da melancolia 

à literatura de “engenho”: “A literatura me cantava aos ouvidos a vida larga dos engenhos, o austero 

regime patriarcal, a grandeza moral das famílias, todo um mundo de dignidade e nobreza; e o que eu estava 

vendo não era nada disso.” (p. 41). É um começo bem na linha do drama mais pesado, com a rede 

social e familiar da casa-grande sendo devassada sob o olhar “sábio” e “sensível” do narrador. 

A dialética entre localismo e cosmopolitismo volta sob a forma escrita, isto é, através das cartas 

do amigo Mario dos Santos, cobrando literatura do bacharel Carlos de Melo “das leituras de 

Oscar Wilde” (p. 54). Ora, a literatura de José Lins do Rego, como decorrência do modernismo, 

nega justamente as leituras de juventude, consideradas decadentes e excessivamente 

“literárias”. O esforço de toda a literatura de trinta é justamente o do despojamento do excesso 

de “literatura”, ornamento e oratória. Assim, a própria eleição do regionalismo como literatura 

mais apegada à vida do que à tradição literária implica numa consecução lógica do 

modernismo, uma vez que no regionalismo o documento tende a ser mais próximo do que se 

considera origem, mais próximo à raiz da vida. Bangüê é justamente o exemplo de como José 

Lins propunha o novo romance regionalista: plantado não propriamente sobre a terra, embora 

o engenho seja sempre uma presença tantalizante, mas plantado sobre a vida interior. “Tal 

Senhor de engenho, tal engenho”. E o momento, de transição, aponta para o descompasso 

“entre intenção e gesto, entre imaginação e fato, entre a consciência do personagem e a realidade.” A 

ambivalência do protagonista é, ao mesmo tempo, a ambivalência do modo como José Lins 

estava pensando a literatura regional: impunha-se a despedida do personagem, ali inteiramente 

dissociado do engenho (que prosseguirá em Usina). A discussão sobre literatura prossegue no 

segundo capítulo, em que deambulam Carlos e Maria Alice, a mulher impossível a ser cobiçada 

pelo instinto de posse do proprietário de engenho e sob eterno complexo de inferioridade 
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intelectual. Coerentemente, é quando a visualização se abre, deixando o lúgubre da rede sob a 

apatia de Carlos e da decadência do avô, para os caminhos, os passeios às casas de moradores, 

o que inevitavelmente leva o casal à discussão sobre a política na literatura. Se a solução da 

terceira parte do livro é evasiva, na medida em que, após “mourejar” na lida do engenho e 

fracassar, Carlos de Melo vai viver nas metrópoles do mundo a vida de herdeiro, por outro 

lado, é também a defesa do literário, em sua função de fantasia, fazendo de novo o elogio da 

narrativa (e de sua própria narrativa).  Persiste, por conseguinte, a forma de visualização que já 

era marca de Menino de Engenho, a da decomposição, da fragmentação dos dados visuais da 

paisagem, pequenos blocos justapostos, instantâneos descritivos que estão ali justamente para 

negar o palavreado da ornamentação paisagística da geração de Coelho Neto.  
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O ESPAÇO LITERÁRIO COMO �ESPAÇO DA IDENTIDADE� 
 

Fernanda Boarin Boechat 

 

I 

Na reflexão do presente artigo se compreende o espaço configurado numa obra literária 

como a manifestação daquilo que é apreendido pelas personagens. Essa percepção se revela 

principalmente em interface com a alteridade, com um mundo partilhado entre as personagens. 

Dessa forma é possível observar esse espaço como representante de manifestações humanas, e 

também de identidade, revelando as problemáticas de tais relações que se estabelecem na 

partilha de um espaço comum. 

Desse modo, antes de partirmos para os apontamentos voltados à personagem Arminto 

Cordovil no romance Órfãos do Eldorado (2008), buscaremos primeiramente fundamentar a 

reflexão exposta que trata da categoria espaço e então demonstrar aquilo que entendemos a 

respeito da idéia de ‘espaço da identidade’. 

Segundo a nossa perspectiva, a categoria espaço, no âmbito dos Estudos Literários, é 

resultado da percepção de um sujeito ficcional. O espaço literário nos interessa na medida em 

que ele revela, através dos recursos formais da linguagem, a imersão do sujeito em um mundo 

partilhado e as implicações de tal imersão.  

No artigo “Espaço literário, percepção e perspectiva” (2005), Paulo Soethe define o espaço 

como 

 

(...) fruto da percepção de um sujeito ficcional diante de seu entorno e dos objetos, como resultado desse 

“poder do sujeito sobre o mundo”. Só há, em literatura, espaço sobre o qual se possa falar, espaço que 

seja percebido por um sujeito em sua presença no mundo. 

 

Nesse sentido, podemos também apontar a Fenomenologia como um ponto de partida 

produtivo para tal estudo, já que para essa abordagem metodológica um objeto só o é quando 

percebido por um sujeito; ela busca a interpretação do mundo através daquilo que é formulado 

pela experiência do sujeito. Logo na introdução da obra A poética do espaço (2008), de Gaston 

Bachelard, nos deparamos com a seguinte consideração: 

 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

44 
 

O espaço percebido pela imaginação não pode ser espaço indiferente entregue à mensuração e a reflexão do 

geômetra. É um espaço vivido. E vivido não em sua positividade, mas com todas as parcialidades da 

imaginação. 

 

Se partirmos do pressuposto de que o espaço configurado em uma obra literária é fruto das 

elaborações de um sujeito ficcional, – um espaço configurado graças às percepções dos objetos 

por um sujeito, dos lugares situados geograficamente, dos ambientes e também das relações 

humanas – entendemos também que não poderíamos deixar de considerar as questões que 

envolvem a reflexão sobre a noção de identidade. 

No artigo “O espaço da interdição interditado pela nostalgia e pelo riso: o muro de Berlim 

e a ‘Alameda do Sol’” (2005), Cornelsen afirma que o estudo do espaço nas últimas décadas 

tornou-se fundamental para a discussão de questões contemporâneas que dizem respeito, por 

exemplo, à alteridade e à identidade, ao hibridismo, à desterritorialização e à multiculturalidade. 

Além disso, ele aponta, que “(...) o espaço é esse conjunto de indicações – concretas ou 

abstratas – que constitui um sistema variável de relações” (SANTOS; OLIVEIRA apud 

CORNELSEN, 2007), que podem ser geográficas, históricas, sociais, psicológicas ou ainda 

discursivas.  

Ora, se o estudo do espaço remete a questões contemporâneas que estão diretamente 

ligadas às questões do sujeito, podemos então expor sucintamente qual definição de sujeito que 

nos interessa, tendo em vista a personagem Arminto Cordovil em Órfãos do Eldorado (2008). 

Stuart Hall define, na obra A identidade cultural da pós-modernidade (2006), três definições de 

sujeito: o sujeito do Iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno.  

Resumidamente, Hall expõe que o sujeito do Iluminismo é aquele indivíduo “(...) 

totalmente centrado, unificado e dotado das capacidades de razão”, o sujeito sociológico é 

aquele que não é autônomo e auto-suficiente e sim aquele que se forma a partir da sua relação 

com outras pessoas, contando aí com uma “concepção “interativa” da identidade e do eu”. Por 

último, temos o sujeito pós-moderno que tem sua identidade fragmentada e descentrada, 

composta não apenas de uma única identidade, mas de várias, muitas vezes contraditórias e 

não resolvidas. Essa identidade, segundo o autor, é vista como uma “celebração móvel”, que 

assume uma identidade diferente de acordo com os sistemas culturais que o rodeiam.  

Ainda segundo Hall, todo sujeito está inserido em uma cultura nacional, com a qual ele se 

identifica, resultando assim em uma identidade nacional. Essa identidade nacional se constrói – 
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ainda nos valendo das observações de Hall – através do que lhe é contado a respeito de sua 

nação e também pelas memórias que conectam o seu presente com o seu passado. Nesse 

sentido, ainda poderíamos chamar essa identidade nacional de “comunidade imaginada”, como 

define Benedict Anderson na obra Comunidades Imaginadas (2008), já que, segundo o autor, não 

há uma definição essencial de nação, essa definição é sempre imaginada e sofre transformações 

na medida em que se apreende o mundo de maneiras diferentes. Não nos afastando da idéia de 

“comunidade imaginada” e de identidade nacional, cabe aqui mencionar que ”todas as 

identidades estão localizadas no espaço e no tempo simbólicos”, já que toda identidade está 

profundamente relacionada à idéia de representação.  

A personagem Arminto Cordovil – observada sob essa perspectiva que se volta à categoria 

espaço – é aqui reconhecida como um sujeito pós-moderno, segundo a reflexão de Hall, e 

também observada como um sujeito que se insere em uma “comunidade imaginada”, segundo 

a reflexão de Anderson.  

No artigo “Breve história do espaço na Teoria da Literatura” (2008), o ensaísta, ficcionista 

e crítico literário Luis Alberto Brandão se refere, no momento em que se detém aos Estudos 

Culturais, a um ‘espaço da identidade’, que é marcado não só por “(...) convergência de 

interesses, comunhão de valores e ações conjugadas, mas também divergência, isolamento, 

conflito e embate”. Ele ainda aponta que  

 

se, como o espaço, toda identidade é relacional, pois só se define na interface com a alteridade, é 

intrinsecamente político seu principal predicado. “Espaço de identificações” pode ser entendido, 

genericamente, como sinônimo de cultura. 

 

O estudo do espaço literário observado sob a perspectiva apresentada no presente artigo – 

e também ao nos valermos das considerações de Brandão quanto à noção de ‘espaço de 

identidade’ – pressupõe uma visada mais ampla aos Estudos Literários, já que proporciona, a 

nosso ver, um diálogo interdisciplinar dentro da Teoria da Literatura. Pressupõe-se a 

possibilidade desse diálogo interdisciplinar na medida em que o estudo da categoria espaço se 

envolve também com as discussões que incluem a noção de alteridade e então de identidade. 

Propõe-se, mais uma vez nos valendo das considerações de Brandão no artigo “Breve 

história do espaço na Teoria da Literatura”, que se pense na literatura segundo uma perspectiva 

antropológica mais ampla, já que ela é produto humano e pode ser vista também como 
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definidor do humano. Nesse sentido  

 

deixa de possuir relevância a discussão sobre a ênfase na forma ou no conteúdo, significante ou 

significado, materialidade ou mimese, já que a Literatura é entendida como operação que converte a 

plasticidade humana em texto. 

 

Ao entendermos a literatura como essa operação que “converte plasticidade humana em 

texto” e que, em outras palavras, se alimenta do real para se construir ficção podemos então 

nos valer da seguinte reflexão exposta por Cornelsen em “O espaço da interdição interditado 

pela nostalgia e pelo riso: o muro de Berlim e a ‘Alameda do Sol’” (RAVETTI apud 

CORNELSEN, 2007): 

 

Acuadas pelas contingências no meio das quais nascem e se desenvolvem, as pessoas projetam e 

reproduzem seu próprio habitat nos territórios da imaginação e andam, órfãs e carentes, procurando 

representações que dêem sentido e conformem a realidade na qual vivem. Nomear e representar as cidades, 

ser acolhido ou rejeitado, encontrar um espaço, que permitam desenvolvimentos que a completem, muitas 

vezes, induz as pessoas a representá-las como os lugares da felicidade ou povoadas de monstros, sinistros e 

rarefeitos, perigosos e fascinantes. 

 

Já concluindo as considerações sobre a nossa abordagem a respeito do espaço literário, 

gostaríamos de nos valer brevemente da discussão que se ocupa da diferenciação entre espaço 

e lugar. Hall (2006) afirma que “os lugares permanecem fixos; é neles que temos ‘raízes’. 

Entretanto, o espaço pode ser ‘cruzado’ num piscar de olhos – por um avião a jato, por fax ou 

por satélite.” Acrescentaríamos ainda a essa idéia de espaço o que apontamos como a 

percepção do sujeito, um lugar empírico, que nem sempre pode ser determinado 

geograficamente; esse espaço, observado juntamente à personagem Arminto Cordovil, possui 

uma identidade pós-moderna, fragmentada, que se identifica ora com uma “comunidade 

imaginada”, ora com outra, uma identidade que não se mostra, na maioria das vezes, continua, 

estável e, tão pouco, definida. Por fim propomos um ‘espaço da identidade’ da personagem, 

que revela ao leitor um espaço que não pode ser resumido a um cenário ou apenas um pano de 

fundo para as ações de um enredo. O estudo do espaço de um objeto literário parece-nos 

possibilitar, sob tal perspectiva, um estudo que não se limita a apenas um objeto e sim um 
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estudo que abre margens a um diálogo interdisciplinar. 

 

II 

 

No último romance de Milton Hatoum, Órfãos do Eldorado (2008), temos um narrador em 

primeira pessoa, a personagem Arminto Cordovil, que ao longo da narrativa descreve a sua 

história junto à história de sua família em Vila Bela, sua cidade natal, situada no Estado do 

Amazonas.  

Como epígrafe do romance o leitor encontra o poema A cidade (1910), de Konstantinos 

Kaváfis, que é também traduzido no romance pela personagem Estiliano, advogado e melhor 

amigo da personagem Amando, pai de Arminto. 

O poema A cidade, cuja temática aponta para a impossibilidade de se encontrar uma cidade 

melhor para se viver, revela ao leitor a principal problemática que o narrador irá viver ao longo 

da narrativa.  

É possível localizar no romance cinco lugares representativos dessa problemática: A 

Cidade Encantada, Vila Bela – mais precisamente o palácio branco, residência da família –, 

Manaus, Belém e por fim a fazenda Boa Vida. 

O romance começa com a narração de um mito amazônico, o da Cidade Encantada. 

Localizada no fundo de rio, a Cidade Encantada é um exemplo de harmonia, de riqueza e 

esplendor, onde as pessoas vivem como seres encantados, seduzidos a irem até lá por seres das 

águas ou das florestas.  

Arminto conhece o mito pela primeira vez através de Florita, personagem indígena que cria 

Arminto desde bebê por conta da morte de sua mãe durante o parto; “(...) essa moça me criou. 

A primeira mulher na minha memória. Florita”. Florita, que conhecia a língua indígena – 

mencionada como língua geral no romance – traduz o mito para Arminto na primeira cena do 

romance em que uma personagem indígena “(...) falava e apontava o rio”. Não só esse, mas 

outros mitos da região são contados por ela ao narrador-personagem durante a sua infância.  

Tais histórias de mitos, que foram contadas ao narrador durante a sua infância, revelam 

algo mais abrangente na narrativa. A Cidade Encantada é o mesmo lugar para onde dizem ter 

ido a grande paixão de Arminto, a personagem Dinaura. Esse dado do romance nos parece 

revelador na medida em que consideramos a idéia de “comunidade imaginada”, de Benedict 

Anderson. Desse modo, é possível constatar que o narrador consegue identificar algo no seu 
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presente que se associa ao seu passado, um passado, ou mito, de uma comunidade, com o qual 

a personagem se identifica; uma comunidade localizada em um espaço e tempo simbólicos, 

mas que é reconhecida por Arminto no seu presente como parte de sua história. 

Outro lugar, agora situado ao menos geograficamente de forma menos abstrata, é o palácio 

branco, localizado em Vila Bela e residência da família Cordovil.  O palácio branco é 

mencionado por Arminto pela primeira vez no romance como “(...) uma casa de verdade”; a 

vontade de construí-lo era o sonho de seu avô, Edílio Cordovil, mas só foi inaugurado pelo seu 

pai Amando, no dia do casamento com sua mãe.   

O palácio branco – visto pelos habitantes de Vila Bela como representante de poder e 

riqueza e depois como ponto turístico, após a ruína da família Cordovil – representa para o 

narrador o conforto e o peso de seu lar. Tal aspecto é dado ao leitor quando Arminto narra seu 

primeiro retorno de Manaus para Vila Bela: 

 

(...) quando avistei o palácio branco, senti a emoção e o peso de quem volta para casa. Aqui eu era 

outro. Quer dizer eu mesmo: Arminto, filho de Amando Cordovil, neto de Edílio Cordovil, filhos de 

Vila Bela e deste rio Amazonas. 

 

Arminto, que havia sido mandado para Manaus para viver na pensão Saturno por conta de 

sua noite de amor com Florita, volta a Vila Bela a mando do pai para a festa de Natal. Ele sai 

do quase anonimato que vivia em Manaus e volta para Vila Bela, mais precisamente para o 

palácio branco, e se depara com o lugar em que encontra suas origens. O narrador-personagem 

do romance é em Vila Bela o filho não desejado do pai, aquele que não seguiu os passos de seu 

progenitor, que não corresponde às expectativas nem de seu avô, nem de seu pai. É o filho que 

vem ao mundo através de um parto difícil que leva sua mãe à morte; um filho que enfrenta o 

pai, não o admira e é mal visto por toda comunidade que venera Amando. Aquele que após a 

morte do pai leva a família à ruína e vive sua velhice na miséria. O último herdeiro que não 

prospera, que acaba com o império da família e perde o respeito das pessoas, e que, inclusive, 

acaba na velhice sendo visto por muitos como louco. 

Tal desprezo pelo pai parece ser evidenciado com a descrição dos objetos e da organização 

do palácio branco pelo narrador. O pai se sentava sempre ao centro da mesa e dispunha a rede 

durante a sesta no meio da sala barrando o aceso às janelas do cômodo. A cabeça de pedra 

esculpida de sua mãe que ficava numa fonte no jardim, o retrato dela pendurado na parede, o 
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piano na sala. Objetos postos pelo pai na casa para rememorar a presença da esposa, mãe de 

Arminto, a mãe que ele não conheceu. O espaço ocupado pelo filho Arminto era cuidado 

apenas por Florita; a arrumação do quarto, a preparação do banho e da comida. É no palácio 

branco que o narrador reconhece o conforto de um lar proporcionado por Florita e ao mesmo 

tempo o poder e a imposição do pai, que o trata com poucas palavras, impõe sua presença e a 

presença da mãe na casa, que não lhe dá espaço para aproximações e demonstrações de afeto.  

É em Vila Bela que Arminto encontra o conforto, não só enquanto seu pai está vivo, pelo 

fato de ser um Cordovil – já que a família é vista com respeito e consideração pelos moradores 

da vila – e também o sentimento de reprovação. 

Arminto mostra-se como um sujeito que tinha que corresponder às expectativas de seu pai 

e também daqueles que tinham o progenitor com apreço. Um sujeito que foi condenado por 

não corresponder a tais expectativas. Arminto parece ainda ao longo do romance justificar sua 

miséria e sua condenação por conta de sua relação com o pai, como se ele não pudesse nunca 

ter sido ele mesmo, ser diferente do pai. Quando Arminto se refere a ser ele mesmo – no 

momento em que volta de Manaus para Vila Bela para a noite de Natal – é possível ainda 

observar que o narrador concorda com tal julgamento que se faziam dele em Vila Bela, a de 

um filho que não deu certo, que não prosperou como os outros homens da família. Parece-nos 

que nesse momento Arminto se conforma e conclui que ele mesmo não poderia ser de outro 

jeito, já que sempre seria visto em interface com o pai.  

Tal postura se difere consideravelmente quando Arminto narra a respeito de sua vida em 

Manaus, onde fica entre quatro e cinco anos depois de ser expulso de casa por conta de sua 

noite com Florita.  

Em Manaus, Arminto, mesmo que ainda sob os olhos de Amando, circula pela cidade com 

menos vigia do que em Vila Bela. No início, vivendo na pensão Saturno com a ajuda financeira 

do pai, dedicava-se aos estudos e a leitura dos livros que Estiliano lhe emprestava. No entanto, 

quando entra na Universidade Livre de Manaus, Arminto se muda para um quarto localizado 

em cima da mercearia Cosmopolita – o nome do lugar nos parece também bastante sugestivo 

– e lá afirma ter finalmente conhecido a cidade. Naquele período, o narrador-personagem 

arruma um emprego num empório português e recusa a ajuda do pai para pagar o aluguel. 

Pouco depois, após um encontro não marcado com o pai, Arminto é despedido do emprego e 

passa a viver de gorjetas e presentes trabalhando no porto. A dúvida a respeito de o pai ter tido 

alguma influência na perda do emprego, faz com que Arminto largue os estudos e passe a viver 
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“(...) por aí, dormindo nos bordéis da cidade”. É nesse momento da narrativa que Estiliano 

convence Arminto a voltar para o Natal em Vila Bela e então o narrador-personagem resolve 

ficar por lá e não mais voltar a morar em Manaus. Mesmo após essa decisão, Arminto não 

consegue ficar mais de dois meses longe de Manaus, lugar que nos parece ser o refúgio da 

personagem quando sente o peso da figura do pai em sua vida. 

Parece-nos também curiosa a relação que o narrador estabelece com a cidade de Manaus 

após a morte de Amando e também após a sua paixão por Dinaura. Depois da morte do pai e, 

especialmente, do naufrágio do navio Eldorado, Arminto passa a ter que participar dos 

negócios da família e é forçado a ir a Manaus para resolver questões da empresa. O narrador 

resiste em voltar à cidade que antes parecia ser seu refúgio, ele rejeita se envolver com os 

negócios da empresa; Manaus agora representa essa aproximação com seu pai, algo que ele 

tenta constantemente negar ao longo da narrativa. 

Quando Arminto já está à beira da miséria, desiludido por conta do sumiço de Dinaura, ele 

vende os últimos bens da família – inclusive o palacete branco – e vai até Belém para descontar 

as promissórias que ele havia recebido como pagamento pelos seus últimos bens, e começa a 

esbanjar com o dinheiro da herança, “(...) podia gastar sem a vigilância de um pai ou tutor.”  

Nesse momento da narrativa, Belém toma ares daquela Manaus que Arminto encontrou 

pela primeira vez. É lá que o narrador, já passados muitos anos, reencontra a sua liberdade para 

fazer o que quiser, está longe da presença do pai e parece querer se vingar daquele que tanto o 

repreendeu. No entanto, o narrador carrega consigo a imagem de seu progenitor e, mesmo 

sem a presença física deste, é possível localizar a presença de Amando nas ações de Arminto, 

como se todos os seus gestos fossem motivados pela presença do pai, seja ela negativa ou até 

mesmo positiva. 

Tal presença é representada de forma maior no romance pela fazenda Boa Vida, como se 

esse fosse um lugar inteiramente de Amando e simbolizasse todos os ideais do pai. 

Pouco antes de vender a propriedade, Arminto visita a fazenda Boa Vida. Um lugar lindo, 

segundo o narrador, mas não o suficiente para que ele se sentisse bem ali. Arminto começa a 

narrar sobre a fazenda falando sobre a maior árvore do mundo, segundo Amando, que se 

localizava na propriedade; a mesma árvore onde Amando manda pendurar o homem que havia 

mexido com sua esposa; ele afirma que depois desse episódio ninguém mais havia se metido 

com ela e que ela havia vivido somente para ele até o dia em que pariu o único filho.  

A sede da fazenda era decorada com o poder do pai. Na parede, o chapéu e um rifle de 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

51 
 

Amando, no meio dos dois objetos a fotografia do rosto dele. Os três objetos parecem durante 

a narrativa representarem a autoridade e brutalidade do pai, que em outros momentos da 

narrativa aparentam estarem escondidos na imagem séria, justa e política de Amando na 

cidade.  

Durante a visita à fazenda Boa Vida, Arminto resolve passar a noite no quarto dos pais e 

enquanto não pega no sono ele vê o vulto de um homem armado na parede. Assustado ele 

joga o chapéu e o rifle no chão e diz não querer sombras no quarto. O narrador, após 

amanhecer com essa e outras lembranças, vasculha as coisas do pai e encontra cartas e 

documentos pessoais. No mesmo dia, Arminto enterra os objetos encontrados, a caixa com os 

papéis, o rifle, o chapéu e a bota. Queria enterrar o retrato voltado para o fundo da terra, mas 

Florita preferiu ficar com o retrato. A cena descrita por Arminto parece ser a cena em que o 

filho finalmente enterra o pai, ou pelo menos a tentativa, representada pelos objetos pessoais 

da personagem Amando.  

Já no final do romance, Arminto, sem dinheiro e respeito, afasta-se das pessoas. Não 

trabalha e se alimenta graças à ajuda de alguns que deixavam um peixe à sua porta. Em meio 

aos devaneios que vinham junto aos fantasmas de seu passado ele se apega à tradução do 

poema A Cidade feita por Estiliano: 

 

Copiei o poema grego traduzido por Estiliano, e li esse poema tantas vezes que até decorei uns versos: 

“Vou embora para outra terra, encontrar uma cidade melhor. Para onde olho, qualquer lugar que o 

olhar alcança, só vejo miséria e ruínas.” Dizia essas palavras olhando o rio e a floresta, pensando no 

pedido que fiz a minha mãe, Angelina. Quem mais eu conhecia? Cordovil era apenas um nome sem 

memória. 

 

No último encontro de Arminto e Estiliano o narrador-personagem relembra a tradução 

do poema como se fosse a sua última esperança, o último suspiro de esperança para que 

encontrasse um outro lugar para se viver. A resposta de Estiliano é o restante da tradução que 

Arminto ainda não conhecia: 

 

Palavras inúteis Arminto. (...) Porque, se fores embora, não vais encontrar outra cidade para viver. 

Mesmo se encontrares a tua cidade vai atrás de ti. Vais perambular pelas mesmas ruas até voltares para 

cá. Tua vida foi desperdiçada nesse canto do mundo. E agora é tarde demais, nenhum barco vai te levar 
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para outro lugar. Não há outro lugar. 

 

Depois de escutar a resposta, Arminto revela mais uma vez a sua esperança de se encontrar 

com Dinaura, e Estiliano finalmente revela o segredo a respeito do paradeiro da personagem, 

revela que ela está em uma ilha, na ilha do Eldorado. Arminto sai então em busca de Dinaura e 

durante o caminho de barco passa por Manaus e por todas as lembranças de sua vida. Ele olha 

para cidade que foi o seu refúgio e de onde fugiu quando herdou a empresa de seu pai. É nesse 

percurso que a narrativa vai finalmente se completar. É nesse momento que Arminto consegue 

ver, durante a narrativa, a sua vida como um todo.  

Após o encontro das duas personagens, Arminto e Dinaura, é possível estabelecer um 

paralelo; nota-se que a busca do narrador-personagem por Dinaura representa também a busca 

pela Cidade Encantada, como se o encontro dos dois representasse o fim do peso que Arminto 

carregava com relação ao pai e sua própria vida.  

Tal característica mítica do texto é ainda reaproveitada pelo autor no final da narrativa para 

desfecho do romance. Arminto, que acaba em Vila Bela, sua cidade natal, sendo visto como 

louco pelos moradores da vila, não afirma claramente o que aconteceu realmente no encontro 

e nem depois dele e pergunta: – já na última frase do romance – “Pensas que passaste horas 

nesta tapera ouvindo lendas?” 
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SALÒ, OU OS CENTO E VINTE DIAS DE SODOMA: A 
TRANSPOSIÇÃO DO TEXTO ERÓTICO DO MARQUÊS DE SADE 
PARA O FILME DE PASOLINI 
 

Cesar Felipe Pereira Carneiro 

 

 

 O presente trabalho visa discutir a transposição do texto “Salò, ou os 120 dias de Sodoma”, de 

Marquês de Sade, para o filme de Píer Paolo Pasolini, sob uma perspectiva comparativa. Partindo-se do 

pressuposto de que a Literatura e o Cinema são duas manifestações artísticas específicas, na medida em 

que utilizam sistemas semióticos próprios, artifícios particulares e elementos constitutivos singulares, 

será possível verificar onde residem as semelhanças e as diferenças entre o texto sadeano e a obra fílmica 

que nele se apóia. 

 Sade foi o grande perturbador da moral e dos “bons-costumes” da burguesia francesa que lhe foi 

contemporânea. Nascido em 2 de junho de 1740, portanto no chamado “Século das Luzes”, é 

considerado pelos estudiosos um verdadeiro rebelde, pois além de ir na contra-mão do comportamento 

vigente na época (o Antigo Regime), empenhou-se em transgredi-lo ao máximo através de sua obra 

literária: uma obra erótica impregnada de conceitos filosóficos e políticos que, se ao invés de refletir 

aquilo tudo que verdadeiramente pertencia à própria realidade do escritor, ao menos permeava sua 

imaginação. 

 O mundo ficcional criado por Sade se nos apresenta como um banquete de perversões sexuais, 

levadas pelas personagens às últimas conseqüências: torturas, aflições, incestos, coprofagia e urofilia, 

assassinatos, entre outras práticas estão presentes de forma abundante em sua obra. Sade, que passou a 

maior parte da vida preso devido a sua conduta libertina, afirma numa de suas cartas: 

 

Sou culpado apenas de pura e simples libertinagem sempre praticada por todos os homens, conforme o 

temperamento e a inclinação que para isso devem haver recebido da natureza, em maior ou menor grau. 

Todos têm seus defeitos. Não vamos comparar: meus carrascos talvez nada ganhem com isso. Sou libertino 

sim, confesso. Imaginei tudo o que se pode conceber nesse gênero, mas certamente não fiz tudo o que concebi e 

seguramente jamais o farei. (SADE, 1995, p. 13). 

 

 Essa declaração nos permite afirmar que, embora a libertinagem estivesse presente em sua própria 

biografia (o que o fez amargar longos anos na cadeia e mesmo ser internado em um hospício), há de se 
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separar o homem libertino do escritor de textos libertinos. Como a biografia de Sade não se constitui 

nosso objeto de estudo, por ela passaremos apenas superficialmente para podermos lançar luz às 

características de sua obra e ao diálogo que se estabelece entre ela e a de um grande diretor do século 

XX. 

 

 

A LITERATURA ERÓTICA DO MARQUÊS DE SADE 

 

 

 Os longos períodos de confinamento do Marquês fizeram nascer o escritor. Aquele que não 

poderia viver as suas perversões, obsessões, passou a imaginá-las e as transfigurar em palavras no papel: 

o gozo reprimido pela sociedade foi devolvido a ela através de obras literárias; histórias em que se 

misturam prazer e dor, numa tentativa perene de ultrapassar os limites. Nos textos faz-se presente uma 

imensa profusão de fluídos corporais – saliva, fezes, urina, esperma e suor –, que se tornam os canais 

pelos quais ocorre a sublimação dos desejos do escritor: 

 

(...) Em Sade, sobretudo na orgia coprófaga dos Cento e vinte dias de Sodoma, (...), em face da identidade do 

eu, torna-se convite, acesso seguro, “aspiração” a ela; ou melhor: o contato com o excremento reforça para o 

libertino, ao qual agrada tudo o que degrada, sua natureza perversa mais profunda, já que seu prazer 

depende do derrubamento da Moral, das instituições. (BORGES In: SADE, 1995, p. 371). 

 

      

 Nos textos de Sade, tudo gira em torno dos libertinos: homens bem sucedidos, que se encontram 

em festas secretas organizadas com o intuito de obter o máximo possível de prazer, através da flagelação 

de vítimas que, invariavelmente, são criaturas “mais fracas”, “inferiores” a eles (mulheres, crianças, 

empregados). Nessa relação de poder, de dominação masculina, tudo o que se faz (ou o que se obriga a 

fazer) é incontestável, não cabe qualquer apelação. Há leis que regem tais comportamentos, e por isso 

mesmo não podem ser chamados de “desregrados”. Ainda tratando-se de fluídos, o derramamento do 

esperma, por exemplo, é permitido apenas após uma longa série de tormentos, após o fechamento do 

ciclo libertino. Às criaturas cujo papel é unicamente proporcionar prazer aos ilustres senhores cabe toda 

a sorte de infortúnios, toda e qualquer idéia violenta e extrema que eles queiram levar a cabo. 

 A já citada Sociedade regula-se através de um Estatuto, que traz como norma 45 procedimentos, 
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dentre os quais, citamos os mais “importantes”: aquele que ingressa na sociedade deve negar Deus bem 

como todo tipo de religião (o narrador sadeano não se cansa de chamar Deus, ou a idéia de Ser 

Supremo, de “ser quimérico”); deve negar todos os laços de consangüinidade e de matrimônio; possuir 

verdadeira fortuna em dinheiro e bens; os homens não devem ter mais de quarenta e cinco anos de 

idade e as mulheres não mais de trinta e cinco etc. Todos esses pré-requisitos são recorrentes nas obras 

do escritor, e constam também da adaptação de “Os cento e vinte dias de Sodoma”. 

     

 

 

OS ANTECEDENTES CINEMATOGRÁFICOS DE SALÒ 

 

 

 Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Itália encontrava-se arrasada moralmente no que se 

refere ao modo de vida de sua população: trabalhadores urbanos não conseguiam emprego, 

trabalhadores rurais deslocavam-se para as cidades, a reforma agrária não ocorreu, o fascismo 

controlava um país em ruínas, enfim, toda uma série de infortúnios acometia a sociedade italiana da 

época. Nesse panorama infeliz, a possibilidade de revolução emergia como uma promessa 

esperançosa de renovação daqueles ares pesados; Tal empreitada ficou a cargo dos intelectuais de 

esquerda (principalmente os comunistas do PCI – partido comunista italiano), desgostosos com a 

situação político-social de seu país. Contudo, esses intelectuais não souberam traduzir a nova cultura 

que visava à tomada de consciência do povo, no que se refere à reflexão de sua condição, em 

práticas satisfatórias que realmente ousassem transformar a realidade. 

 Em meio a toda essa agitação política, novas maneiras de se fazer cinema começam a 

despontar, com o intuito de responder às necessidades de transformação de uma sociedade em 

frangalhos. Contudo, tal modificação se deu de maneira mais vagarosa da que ocorreu com a 

literatura e com as artes visuais, que rapidamente se alinharam à nova concepção artístico-ideológica 

que se originava. Nas eleições de 1948, a Democracia Cristã (DC) vence com folga e provoca novo 

retrocesso no desenvolvimento daquilo que surgia no cinema italiano: o neo-realismo.  

 Embora existam discordâncias por parte dos estudiosos da área, há um certo consenso ao 

apontar os grandes nomes do “movimento”; seriam eles: Roberto Rossellini (segundo Fellini, o 

único “verdadeiramente” neo-realista), Vittorio De Sica e Luchino Visconti. Esses três realizadores 

produziram algumas obras cujas características básicas, mais ou menos recorrentes, que se lhes 
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atribuem constituir-se-íam os pontos em que repousam essa ideologia. Por exemplo, o predomínio 

de filmagens em exteriores, nas ruas, com paisagens naturais; o emprego de atores não-profissionais 

(ou não-atores, gente do povo); a ausência de gravações de diálogos (os filmes eram dublados 

posteriormente); o uso de dialetos ao invés do italiano “oficial”; a tentativa de captura do real, 

mesmo que recriado. Podemos destacar como filmes essencialmente neo-realistas: Roma, Cidade 

Aberta (1945), Paisá (1946), Alemanha, Ano Zero (1948) de Rossellini, Ladrões de Bicicleta (1948), de 

Vittorio de Sica, e A Terra Treme (1948), de Luchino Visconti. 

 Há alguns pontos de mistificação sobre o que foi o neo-realismo: por exemplo, no que tange à 

utilização de não-atores, muitos esquecem de dizer que também foram utilizados atores consagrados 

(Ana Magnani e Aldo Fabrizi, por exemplo), e que nem tudo o que se acredita rodado em locações 

(externas) realmente o foi, pois alguns dos “cenários” foram reconstruídos em estúdio mantendo-se 

a impressão de realidade que se propunha conferir. Nisso, o cineasta e crítico brasileiro Alex Viany 

foi certeiro ao definir que o que importa era a intenção de reproduzir aquele momento histórico e de 

fazer com que o espectador refletisse acerca de sua própria realidade: 

 

Muita coisa que parece ter sido feita ao ar livre ou em edifícios não-cinematográficos, nos filmes italianos, é 

cuidadosamente construída nos estúdios. A obtenção do realismo, evidentemente, não está neste ou naquele 

recurso técnico ou artístico, mas sim na atitude social do artista para com a história que tem a contar. (In 

SADOUL, 1956, p. 146-147). 

 

 Desse modo procurou-se discutir o que acontecia (ou não acontecia) em meio àquela nação 

que se pretendia reconstruir da melhor maneira possível, através da lúcida tomada de consciência do 

povo – sobretudo das classes trabalhadoras -, o que, evidentemente, não foi visto com bons olhos 

pelos fascistas, num primeiro momento, e pelos católicos, logo em seguida. Estes últimos aplicaram 

uma série de barreiras ao produto com o “rótulo neo-realista” (censura, cortes, não financiamento 

das produções, desrespeito às leis de proteção ao filme nacional, facilitação de inserção do filme 

estrangeiro etc), o que ajudou a capitular com o período/proposta – note-se que os primeiros filmes 

neo-realistas tiveram boa aceitação por parte do público. 

 Após o “turbilhão” neo-realista (compreendido entre 1945-48, ou até 1952 numa visão mais 

abrangente), outra “onda” se seguiu: a princípio, o “cinema crítico” (realista), expressão cunhada por 

Guido Aristarco com base nas reflexões do húngaro Lukács – expressão essa que foi criticada por 

referir-se a uma suposta superação do neo-realismo; e então, um “realismo subjetivo” – em oposição 
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ao “realismo objetivo”, a proposta neo-realista propriamente dita -, mais intimista, que teve por 

nomes mais significativos Federico Fellini e Michelangelo Antonioni. É nesse contexto que desponta 

o cinema de Píer Paolo Pasolini. 

 Também partidário das filmagens em externas e do uso de não-atores, iniciou no cinema como 

roteirista (escreveu, por exemplo, o roteiro de “Noites de Cabíria”, de Fellini), além de ter utilizado 

Ana Magnani em um de seus filmes. Além disso, e talvez o mais importante, seja lembrar que 

Pasolini foi um intelectual comunista e revolucionário num momento de nítidas turbulências o que, 

de certa forma, explicaria suas opções estéticas pela violência, radicalismo e brutalidade. 

 

 

SALÒ: UMA ADAPTAÇÃO 

 

 

 Pasolini foi um cineasta sempre envolto em contradições. Tímido e simples, mas revolucionário e 

extremista, iniciou sua carreira na literatura (escreveu e publicou, sobretudo, poemas e romances), 

passou ao cinema, primeiramente, como roteirista, até estrear como diretor com o polêmico “Desajuste 

Social” (1961). “Salò” (1975) é uma adaptação do romance “Os cento e vinte dias de Sodoma”, do 

Marquês de Sade, atualizado para a Itália fascista pós-segunda guerra.  

 

Transpondo “Os 120 Dias de Sodoma”, do Marquês de Sade, para os últimos dias da ditadura fascista 

italiana, “Salò” não podia deixar de ser um filme violento, atroz, repulsivo. Porque é do que trata Pasolini 

na sua obra final; o fascismo. Violento. Atroz. Repulsivo. O sexo é agora um castigo; uma introdução às 

torturas finais, de que são merecedores todos aqueles que mereceram uma referência no livrinho de 

apontamentos dos detentores do poder. (IN:  http:/ / www.cinedie.com/ salo.htm). 

 

 

 Ou como diz Glauber Rocha, ao tratar de Pasolini: 

 

(...) O sadismo, que se tornou um mito da cultura contemporânea, sobretudo para a geração de Pasolini, é o 

renascimento do espírito fascista nessa geração e é também uma mais-valia sofisticada das sociedades que não 

têm verdadeiramente problemas de sofrimento. Sade na sua época, Sade na Bastilha, é uma coisa, mas o neo-

sadismo como fetiche, como mito é o delírio da fascinação fascistizante. (ROCHA, 2006, p. 285). 
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 O fato é que a adaptação de Pasolini mantém várias das características constantes do texto original. 

Por exemplo, a Sociedade do Crime, que se forma com fins de obter o prazer por meio de práticas 

cruéis (como a tortura), as leis que regem tal sociedade, o caráter ritualístico das sessões, as punições, a 

ambientação (castelo, harém dos meninos, harém das meninas), entre outros aspectos, saltam aos olhos 

quando da ocasião da assistência do filme, além da rápida constatação de que esse conteúdo visual 

mostra-se muito mais impactante do que as palavras no papel. Aqui, não mais cabe ao leitor imaginar as 

situações; tudo está dado. É sentar-se numa poltrona, abrir bem os olhos e ver as cenas desfilarem 

diante de nós, num espetáculo verdadeiramente aterrador; um espetáculo artisticamente inigualável pela 

literatura. O poder das imagens nos invade e nos leva a refletir a respeito da condição de vida daquela 

sociedade, a verdadeira ambição do diretor. Nisso, novamente, somos levados a concordar com a fala de 

Glauber Rocha, concedida em entrevista a revista francesa Cahiers du Cinema:  

 

Salò é o filme de Pasolini que prefiro, porque penso ser o melhor filme do ponto de vista da forma: está bem 

enquadrado, bem montado, bem representado, o filme torna-se um corpo convincente, com uma violência 

existencial, e não com a violência teórica dos outros filmes. Porque em Salò ele diz a verdade ao afirmar: 

“aqui está, sou pervertido, a perversão é o meu personagem, o meu herói ama os torcionários [tortionnaires, 

“carrascos” em francês] como eu amo o meu assassino”, e após o filme ele morreu numa aventura de 

exploração do sexo proletário. (ROCHA, 2006, p. 284). 

 

 De fato, o filme realmente é muito bem realizado: o roteiro foi construído em cima do romance 

sadeano, engrossado com outras passagens de seus escritos e transposto para a realidade italiana da 

época; a fotografia retrata o clima pesado que reinava naqueles tempos (o fascismo; a presença dos 

alemães no norte do país); vemos uma arte bem cuidada (um belo castelo, figurinos interessantes, 

objetos de cena - convém destacar os belos jantares e a reprodução da matéria fecal que é servida, num 

grau de realismo que chega a chocar os mais desavisados); a montagem leva em conta o 

desenvolvimento espaço-temporal da continuidade em relação às linhas de causa e efeito (algo para o 

qual Pasolini quase não havia atentado em seus filmes anteriores); apenas no quesito “som” pode-se 

fazer alguma ressalva, justificável pela relativa precariedade técnica do momento. Mas, enfim, estamos 

diante de uma obra cinematográfica de peso. 

 Nela estão presentes a leitura das leis, as práticas libertinas diárias e as punições a quem não 

obedecia aos desejos dos senhores do Castelo. Há uma interessante divisão temática na obra, que 
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particiona os relatos nomeando-os por “Antes do inferno”, “Círculo das manias”, “Círculo das fezes” e 

“Ciranda de Sangue”; e o caráter cíclico contido nesses subtítulos, bem como nas práticas das 

personagens, nos chama a atenção. Sade, que via no texto dramático, teatral, sua forma predileta de 

literatura, imprimia em seus textos o efeito de Ciranda, “círculo móvel de ações e discursos libertinos”, 

segundo Luiz Augusto Contador Borges (SADE, 1995, p. 7), o que foi mantido na narrativa fílmica.    

 Pasolini, assumidamente homossexual, procurava levar à tona seus ideais e projetos de discussão 

de uma sociedade burguesa hipócrita e ignorante. Personalidade notável em Roma e mesmo na Itália 

inteira, foi uma figura singular, na medida em que tentou abalar as estruturas através de obras como, “O 

evangelho segundo São Marcos” (64) e “Édipo Rei” (67), além de, é claro, “Salò”; contudo, a mesma 

sociedade para a qual ele dirigia a sua crítica e que visava transformar, era por ele explorada com fins 

sexuais. O diretor seduzia jovens pobres, ignorantes, analfabetos, ou com baixa instrução; acabou 

assassinado por um rapaz de 17 anos. Novamente o discurso de Glauber Rocha, assumidamente um de 

seus admiradores – Pasolini e Glauber tinham as mesmas inclinações estético-narrativas, no que se refere 

a um cinema de “poesia”, conceito que relaciona o cinema à literatura, e diz respeito a princípios 

específicos de montagem –, é esclarecedor: 

 

Pasolini, em Salò, aceita a sua verdadeira personalidade. Mesmo se a morte de Pasolini é um atentado 

fascista, eles aproveitaram a encenação pasoliniana para o matarem segundo os seus próprios ritos. 

(ROCHA, 2006, p. 285). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No que se refere às obras analisadas, tanto a literária quanto a fílmica, e à sua relação com os 

estudos de Erotismo, uma primeira questão se coloca logo de imediato: são eróticas ou pornográficas? 

Esses termos muitas vezes se confundem e são usados como sinônimos; e, segundo Lúcia Castello 

Branco, no texto “O que é erotismo?”, verifica-se que essa distinção não é tarefa fácil ou mesmo que 

não seria factível estabelecer limites precisos quando se trata do assunto. Para ela, a resolução do 

problema parece recair sobre distinções de “quem” faz uso dos dois termos, ou seja, enquanto 

“erotismo” seria um termo mais adequado às classes “nobres”, “pornografia” seria mais utilizado pela 

maioria da população média. 

 Outro ponto de diferenciação entre os dois vocábulos seria o grau de exposição do conteúdo que 

veicula: o produto erótico seria aquele que, de certa forma, esconde o que poderia mostrar, aquele que 

apenas sugere ao invés de mostrar; já o produto pornográfico seria o que escancara seu conteúdo, 
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desnuda, desvela, exterioriza explicitamente aquilo que traz de mais substancial. De tal modo, o 

“erótico” associa-se à idéia de “belo”, “nobre”, “arte”: é o prazer estético atribuído a certos artefatos da 

atividade humana que por sua existência e em sua veiculação proporcionam deleite como, por exemplo, 

a fotografia artística de uma bela mulher nua, a saia curta que não ultrapassa os limites da roupa íntima 

etc. Na outra ponta encontrar-se-ia a satisfação imediata dos desejos mais profundos e obscuros da 

natureza humana, a saciedade pela saciedade. 

 Com base em tais distinções é possível afirmar que o filme “Salò” é uma obra cinematográfica do 

gênero que se cristalizou sob a alcunha de “erótico”, por apresentar um cuidado em sua feitura muito 

mais atento do que os filmes pornográficos, voltados para o consumo rápido. “Salò” baseia-se na 

literatura do Marquês de Sade como pano de fundo para a narrativa fílmica, e mostra o nível de 

profundidade ao qual se pode chegar nos campos do desejo. Retrata personagens constantes do 

romance da maneira que lá se encontram: cruéis, egocêntricas, hedonistas, dominadoras, em suma, 

libertinas. 

 Como nos domínios do erotismo temos por historicamente usual a posição do homem como 

dominante, dominador, superior, no qual as demais pessoas são apenas objetos (“joguetes”) por ele 

usados para a obtenção do máximo prazer possível, não é de estranhar que Pasolini nos apresente 

homens duros, impassíveis de sentirem pena por quem quer que seja, fazendo uso de seus poderes nas 

orgias que acontecem em meio ao alto escalão da nobreza italiana; mesmo a presença das duas 

personagens femininas que podemos destacar (a Senhora Vacari e a Senhora Maggi), ali se encontram 

presentes apenas para entreter os membros da Sociedade. Há bons atores em cena, interpretando papéis 

que em nenhum momento fogem àquilo que se pode encontrar nas páginas do escritor. 

 É evidente que a apreciação das obras não nos permite apenas ressaltar as diferenças entre o 

erotismo e a pornografia, é lógico que existem semelhanças também. Ora, tanto um quanto outro termo, 

ambos os conceitos engendrados nessas duas palavras, pertencem a uma mesma temática, ao mesmo 

império: a sexualidade, o desejo, a manifestação da libido. Mas mesmo que algo que se reveste do signo 

“erótico” seja logo percebido como estrategicamente pretenso à legitimação, que almeje ter a marca 

“cultura”, que vise ao estabelecimento de sua nobreza, e que “pornografia” se refira a mal-feito para 

consumo rápido, estamos falando de dois termos, e isso é importante ressaltar. 

 Em última análise, se existem duas palavras é porque elas designam coisas diferentes, mesmo que 

essa diferença seja leve, mínima, sutil, e que em muitos casos esses termos se confundam e sejam 

tomados por sinônimos. As palavras Erotismo e Pornografia, portanto, dependem muito mais do 

contexto em que são ditas ou escritas e por quem as faz do que suas definições propõem ou suas 
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etimologias sugerem. E embora as situações apresentadas em “Salò” sejam muitas vezes degradantes, 

desumanas e estarrecedoras, podemos concluir que estamos diante de uma obra erótica, já que não visa à 

satisfação pura e simples de impulsos sexuais, não se propõe a liberar sentimentos meramente 

adormecidos; pelo contrário: há toda uma construção voltada à reflexão da realidade social-político e 

sexual-existencial italiana. 
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ESTUDO ACERCA DA OBRA INSTITUTIO DE NOMINE ET 
PRONOMINE ET VERBO DE PRISCIANO 

Luana de Conto 

 

O estudo gramatical surgiu da necessidade de normatização e de ensino de uma 

variedade padrão para a apreciação da alta literatura e, assim, guarda características que podem 

ser vislumbradas inclusive nas gramáticas modernas. 

Distanciando-se do estudo filosófico da linguagem, a primeira gramática grega redigida 

de que temos notícia – a Téchne Grammatiké de Dionísio Trácio – tinha o claro objetivo de ser 

uma propedêutica para a apreciação literária, especialmente de estudantes que não falavam 

grego (ROBINS, 1983). O dialeto ático foi a variedade de grego ensinada na Téchne e nela se 

encontravam informações acerca da sua boa pronúncia, de regularidades e de etimologias, 

sempre com vistas à leitura dos clássicos de Homero. 

A gramática de Prisciano, redigida em contexto bizantino e tardio, leva características 

da origem desse gênero. Por sua vez, ele se volta para o ensino do latim a falantes de grego. 

Será analisada aqui uma de suas obras, a Institutio de nomine et pronomine et verbo,  procurando 

esboçar o que significava fazer gramática nos idos do séc. V da era cristã. 

A vertente de estudo a que Prisciano se filia quando escreve seus manuais de ensino é a 

vertente grega, que teve início com a já mencionada Téchne grammatiké de Dionísio Trácio (circa 

100 a.C.) e também alcançou expressão com Apolônio Díscolo (séc. II d.C.). 

A Téchne era uma obra de referência para o estudo do grego especialmente por 

estudantes não falantes de grego e isso pode ser observado já na divisão sistemática que 

Dionísio impõe ao seu trabalho. Sua gramática abriga seis funções: leitura praticada segundo as 

regras da prosódia; explicação dos poetas segundo os tropos que neles aparecem; explicação 

natural dos fatos lingüísticos e históricos; investigação etimológica; exposição da analogia; 

julgamento das obras (NEVES, 2002). Daí podemos extrair que a gramática concebida na 

Téchne está comprometida com a leitura dos clássicos, por contemplar a leitura e a crítica 

literária, e com o ensino, por ter em vista ainda explicações e analogias. Deve-se ter em mente 

que o ensino em questão está relacionado com a afirmação do dialeto ático como variante 

padrão do grego e também com a divulgação da própria cultura helenística. Da mesma forma, 

a leitura literária estimulada por essa obra didática é a leitura de Homero, também ligada à 

difusão cultural do período. Com relação ao surgimento da gramática em resposta ao 
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helenismo, Neves (2004, p. 50) frisa que: 

 

A exigência de instalação da disciplina gramatical está, realmente, nas 

condições peculiares da época helenística, marcada pelo confronto de 

culturas e de língua, e pela exacerbação do zelo pelo que se 

considerava a cultura e a língua mais pura e mais elevada. O helenismo 

tem de ser divulgado, a língua grega, modelo de analogia linguística, 

tem de ser ensinada para ser preservada. 

 

Assim, fica claro que o viés normativo da gramática vem desde sua origem e a função 

de estabelecimento de um padrão é inerente ao fazer gramatical. Além do caráter normativo, a 

gramática havia assumido já na cultura grega o seu caráter filológico, que teve forte influência 

nos gramáticos alexandrinos, e o filosófico, articulando principalmente ideias aristotélicas que 

perduram até hoje nos manuais de ensino. 

Acredita-se que a Téchne reunia conceitos que eram de consenso na época, isso pela 

concisão com que esses conceitos eram expostos, que aponta para uma aceitação geral do que 

é definido ali (ROBINS, 1993, p. 41). De fato, ela sistematiza o que já vinha sendo dito por 

Platão, Aristóteles, e ainda os estóicos. Um exemplo é a concepção de que a frase (lógos) é 

formada de um componente nominal e outro verbal, ónoma e rhêma respectivamente, que já 

havia sido considerada por Platão e desdobrada por Aristóteles, que incluiu ainda os sýndesmoi – 

classe que abrigava artigo, conjunção e pronome (ROBINS, 1983; 1993). Os estóicos 

aprofundaram ainda mais a divisão das classes de palavras conforme aponta Robins (1983 p. 

22), cindindo a classe dos nomes em ónoma (referente aos nomes próprios) e prosegoría (nomes 

comuns) e também a classe dos sýndesmoi, em sýndesmos propriamente (dos elementos 

invariáveis: conjunções e preposições) e árthra (dos elementos variáveis: pronomes e artigos). 

Além disso, os estóicos criaram uma classe para os advérbios – os mesótes – e foram eles que 

definiram o termo klísis para tratar da variação gramatical da forma da palavra e cunharam 

também ptôsis, referindo-se ao que hoje chamamos de flexão de caso. Eles tomaram a ptôsis 

como característica definidora da classe ónoma em oposição à classe rhêma, que não possuía 

ptôsis; essa definição perdurou nas demais gramáticas. Já a ideia de que os verbos (rhêma) 

possuem indicação de tempo vem de Aristóteles, complementada pela noção de aspecto 

desenvolvida pelos estóicos. 
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Além de todas as concepções já mencionadas que a Téchne herdou dos filósofos, a 

analogia é uma característica definidora do gênero da gramática antiga que com certeza está 

diretamente ligada à discussão filosófica acerca da linguagem na antiguidade. Robins (1983, p. 

25) chega a afirmar que: “A primeira gramática grega (…) pode ser considerada como 

resultado da controvérsia entre analogistas e anomalistas”. Essa querela filosófica tem como 

cerne justamente a natureza da gramática das línguas (ou seja, a gramática como sistema 

estrutural das línguas e não o construto teórico com que trabalham os gramáticos). De um 

lado, analogistas defendiam que a linguagem é um sistema governado por regularidades 

indicando tais categorias por tais formas; de outro lado, anomalistas acreditavam que não há 

regularidades na linguagem e que ela é dominada pela arbitrariedade (CAMARA JR., 1975, p. 

26). Retomando as divisões que Dionísio determina para a gramática, encontramos “exposição 

da analogia” e assim fica claro que está pressuposto na sistematização da gramática antiga que 

há analogia na linguagem. Pode-se dizer até que a analogia é a base dessa sistematização e mais 

ainda nas gramáticas que a sucederam, como observaremos na obra de Prisciano. 

Além de Dionísio Trácio, Apolônio Díscolo foi outro expoente da gramática grega. 

Enquanto a Téchne era calcada proeminentemente em cima da fonética e da morfologia, 

Apolônio deu amplo tratamento à sintaxe, mantendo ainda as oito classes gramaticais definidas 

por Dionísio: nome, verbo, particípio, artigo, pronome, preposição, advérbio e conjunção. 

A influência de Apolônio sobre Prisciano foi considerável; o gramático bizantino até 

mesmo o considerava o maximus auctor artis grammaticae (Insitutiones grammaticae, livro XI). 

Enquanto o texto de Dionísio se mostrava mais direto e didático, o texto de Apolônio 

continha vistas de escrito científico, pela densidade e pela descrição mais detalhada das 

estruturas. Uma de suas ideias mais notáveis diz respeito à transitividade dos verbos. É claro 

que a noção com que ele trabalhava está distante do que hoje conhecemos por regência e grade 

argumental, mas em seu Perì syntáxeos ele esboça a noção de transitividade tratando da 

passagem da ação do nome flexionado no nominativo para o nome flexionado no acusativo; 

assim ele se referia a diábasis, como a passagem através de algo, e a metábasis, como a 

transferência (ROBINS, 1993, p. 30). A própria nomenclatura de sujeito (hypokeímenón), que 

Aristóteles usava unicamente como um termo técnico da lógica e não do estudo da linguagem, 

passou a ser usada ambiguamente em Apolônio, ora se referindo ao sujeito lógico e sintático 

ora se referindo inclusive ao objeto sintático em referência à transitividade. 

Prisciano, assim como Dionísio, também estava mergulhado num contexto que exigia a 
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normativização e o ensino. Vivendo em Bizâncio por volta do séc. V, ele se confrontava com a 

necessidade de ensinar latim como língua estrangeira aos romaioi (bizantinos do período de 

romanização, falantes de grego antigo) do Leste do Império Romano, quando Constantino, 

aspirando a fazer de Constantinopla a Nova Roma, ainda mantinha o latim como língua 

administrativa. 

Seus escritos então mantinham forte ligação com o modelo da gramática grega e, 

inclusive, continham exemplos da língua grega para servir de esboço aos seus pupilos 

helenófonos. Suas principais obras são as Institutiones grammaticae, as Partitiones e a Institutio de 

nomine, pronomine et verbo, além de tratados sobre a métrica de Terêncio, sobre os números 

romanos e um Praeexercitamina, que trazia exercícios de retórica. 

As Institutiones é a sua obra de maior relevância, maior tamanho e maior difusão. 

Contendo dezoito livros, grande parte deles trata da morfologia flexional e derivacional do 

latim e somente os dois últimos são calcados nos usos sintáticos das classes de palavras. Nestes 

livros é que se pode notar a influência de Apolônio Díscolo, a tal ponto que por vezes 

Prisciano praticamente traduz trechos da sua sintaxe grega, meramente adaptando para o latim 

os exemplos. Prisciano, assim como seu mestre grego, toma a organização das palavras na 

sentença em paralelo com a organização das letras na palavra, de modo que nesse modelo 

gramatical a sentença caracteriza uma unidade da mesma forma que a palavra: a distinção entre 

letras, sílabas, palavras e sentenças é meramente uma questão de tamanho, pois não há 

hierarquia entre esses níveis de análise. Também em semelhança a Apolônio, Prisciano toma 

ónoma e rhêma como partes fundamentais da sentença e trata da transitividade dos verbos. 

As Partitiones são glosas gramaticais do primeiro verso de cada um dos doze livros da 

Eneida. Nesta obra, também fica claro o apelo filológico, que já era encontrado em Dionísio, 

no esforço de elevação e propagação da cultura latina aos estrangeiros. Partindo do mote 

literário, o gênero do texto é quase que de uma sabatina, revisando as funções e as 

características morfológicas das classes de palavras com perguntas e respostas acerca de cada 

palavra dos versos. 

A Institutio, que é o objeto deste estudo, é uma obra breve, que trata basicamente de 

uma descrição da morfologia de três classes de palavras: o nome, o pronome e o verbo. Nesse 

livro, não são encontradas grandes definições do que é de fato cada uma dessas classes 

gramatical, definições essas que estavam nas Institutiones. Sabe-se que esse livro teve ampla 

difusão antes que as Institutiones alcançassem fama. 
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Tanto a Institutio quanto as Institutiones (e as Partitiones também não fogem disso) são 

obras de caráter didático, escritas já com o propósito pedagógico. Para diferenciá-las, cabe citar 

a distinção entre o gênero de gramática de escola (Schulgrammatik) e o gênero de gramática de 

regras (regulae). Conforme Weedwood (2002, pp. 39-42), “a Schulgrammatik continha uma 

exposição sistemática das categorias gramaticais, exemplificadas por meio do latim”. Ela afirma 

ainda que essas gramáticas eram estruturadas em capítulos dedicados a cada tópico e que a sua 

ênfase estava na “rotulação e classificação das formas conhecidas”, pressupondo que o aluno 

fosse falante nativo de latim. Quanto às regulae, a autora assinala que essas gramáticas 

assumiam o papel de obra de consulta para a identificação das formas de latim, destinada então 

para estudantes que não tinham o latim como língua materna. Ela situa como autores desse 

gênero especialmente os gramáticos de zonas bilíngues, como era o caso de Prisciano. O 

caráter de regulae da Institutio ficará especialmente ilustrado neste trabalho. Já as Institutiones 

misturam um caráter proeminentemente de Schulgrammatik com regulae, e podem ser 

consideradas uma obra de referência de estudo do latim. 

Com relação à filiação grega da gramática de Prisciano, deve ficar registrado que ele 

tem, juntamente com os demais gramáticos bizantinos, papel de transmissor dos conceitos 

para os estudos posteriores, em especial para os modistas do medievo. Essa é a sua 

importância, mais do que ele tenha de fato criado algo novo, e a sua notabilidade fica clara 

diante das centenas de cópias do seu material encontradas posteriormente. Contudo, não se 

pode deixar de registrar que algumas mudanças tiveram que ser operadas na transposição da 

gramática grega para a estrutura latina, a começar pelas classes gramaticais. Em face da 

inexistência de artigo em latim, esta classe dos gregos teve de ser dissolvida e, para manter o 

número de oito classes, os gramáticos latinos colocaram as interjeições em uma classe 

separada. Além disso, os pronomes relativos, que em grego eram acomodados junto com os 

artigos pela similaridade morfológica, foram colocados por Prisciano na classe dos nomes. 

Tendo tratado de Dionísio Trácio, Apolônio Díscolo e Prisciano, acredito ter traçado 

um panorama razoável sobre o assunto da gramática antiga, desde sua origem até sua completa 

absorção pelos gramáticos tardios. Como bem assinala Robins (1993, p. 31): “(…) the three 

major authoritative texts for the Byzantine grammarians were the Téchne in its final form, the 

complete works of Apollonius, and Priscian’s Institutiones and Institutio.” 

O primeiro ponto importante que se deve ressaltar em relação à obra Institutio de nomine 

et pronomine et verbo trata do seu estilo. De fato, ela é uma obra descritiva e, apesar de tratar de 
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somente três partes do discurso, apresenta cada um dos paradigmas dessas classes com 

detalhes. Tratando do verbo, pode-se dizer que são contempladas todas as formas verbais, de 

cada pessoa do discurso, de todos os tempos verbais, em cada modo e voz. 

Mas o que chama atenção no texto é o método de descrição morfológica adotado. O 

autor em geral parte de uma forma flexionada para construir uma nova forma depois de 

efetuar naquela forma uma série de operações do tipo “tire isso” e “coloque aquilo”. Isso pode 

ser exemplificado no trecho abaixo, em que se descreve a formação da 3ª pessoa singular e da 

1ª plural. 

 

Em cada conjugação, o –s no final da segunda pessoa convertido em –

t forma a terceira pessoa, porém com vogal breve antes do –t, como 

amas [amat], doces docet, facis facit, legis legit, audis audit, is it. De fato, aquela 

mesma segunda pessoa faz a primeira pessoa plural mantendo o –s e 

inserindo um –mu, como amas amamus, doces docemus, legis legimus, audis 

audimus (…) 

 

Os pedacinhos que são recortados ou adicionados são tomados de certo modo 

aleatoriamente.  A unidade que o autor usa são as litterae, nomenclatura que serve tanto para a 

representação fonológica quanto para o símbolo escrito, e passa longe do que hoje 

conhecemos por morfemas. Como para os gramáticos a palavra é uma unidade de significação 

fechada, eles não vêem veiculação de significado nesses pedaços menores, como as flexões de 

pessoa. Por isso que o critério para as operações morfológicas se resume ao produto a que se 

quer chegar e, daí, de amas para amamus basta inserir um –mu, pois o –s que lá permanece é 

simplesmente mais uma littera, não é uma marca da segunda pessoa, como entendemos hoje. 

Interessante é notar que Prisciano inclui o modo optativo no elenco de formas, fato 

que surpreende estudantes modernos que jamais se depararam com esse modo em latim. 

Quanto a isso, Taylor (2007, p. 86) encontra uma explicação um tanto razoável: 

 

There are indicative and subjunctive moods, of course, but also an 

optative mood. Greek has an optative, so Latin does too. We know it 

as the volitive subjunctive or subjunctive of wish, but to Priscian and 

his Greek students it is an optative despite being isomorphic with the 
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subjunctive. Meaning or signification dumbs morphology. 

 

Nesse momento e em outros que Prisciano usa de exemplos de língua grega, fica claro 

que o contexto bizantino é altamente relevante nos seus escritos, e o autor tem a preocupação 

didática de situar o ensino no âmbito dos seus alunos. 

Pelo estilo descritivo de elencar as formas e pela ausência de comprometimento com 

definições das partes do discurso que está tratando, definimos a Institutio como uma obra 

gramatical do gênero regulae (fato confirmado por TAYLOR, 2007, p. 81), já discutido acima. 

Assim, a construção de paradigmas em cima de uma forma sem explicar de onde veio essa 

forma, como é o caso da primeira pessoa do presente, é uma evidência de que o seu público-

alvo são alunos já com algum conhecimento de latim, pois a Institutio não é uma obra que 

caracterize início do aprendizado. Além disso, o texto é escrito em latim e pressupõe o 

conhecimento das partes do discurso, a tal ponto que já traz no título o nome de três delas. Seu 

modelo se adequa mais a uma obra de consulta, por apresentar longas listas de paradigmas. 

Esses paradigmas não são esboçados de modo a privilegiar sua memorização, ou mesmo 

aprendizado, mas sua organização mostra que esses paradigmas podem servir de busca de 

formas desconhecidas. 

Ainda assim, esse breve panorama descritivo do latim, assim como as demais 

gramáticas antigas, é um livro de caráter pedagógico, decididamente. Não se pode dizer que os 

escritos gramáticos desse gênero fossem fruto de investigação científica acerca da linguagem, 

por mais que possam ser encontrados em certos momentos várias intuições interessantes 

acerca do uso da língua. Esse objetivo didático imprimiu diversas características ao gênero, 

como é o caso do uso constante de analogias em busca de paradigmas. 

Diante do estilo um pouco incomum que o texto pareça ter nos dias de hoje, vale 

ressaltar que a leitura moderna está muito distante do contexto de produção desses textos. Cito 

novamente Taylor, em um balanço sobre o estilo da Institutio: “Priscian’s verbal regulae will 

work, but they are askew and amiss, linguistic munbo-jumbo, pedagogical hogwash. Because 

Priscian has no concept of a morpheme and therefore no morphophonemics, he is simply 

juggling syllables and letters, not indiscriminately but also not scientifically” (2007, p. 87). Fica 

aqui então uma conclusão de grande relevância: a de que há que se ter cuidado com os olhos 

modernos que se lançam para fontes não-contemporâneas, para evitar deslizes metodológicos 

buscando conceitos modernos em textos antigos. 
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CRÍTICA AO NATURALISMO EM TRÊS TEMPOS 
 

Cassio Dandoro Castilho Ferreira 

 

Introdução 

 A segunda metade do século XIX presenciou uma rápida expansão burguesa. O 

comércio e a produção se desenvolviam em meio a incríveis inovações técnicas e avanços 

científicos. Neste período, havia uma grande necessidade de fazer com que a ciência avançasse, 

pois esta deveria servir a objetivos práticos, que trouxessem resultados imediatos. O mundo 

começava a ser desvendado pela ciência.  A sociedade assistia a grandes lutas entre a burguesia 

e o proletariado. A burguesia mobilizou todos os recursos possíveis para enfrentar o perigo 

que a ameaçava, porém pouco conseguiu fazer. É neste quadro de declínio da classe burguesa 

que o Naturalismo faz, dentro da literatura, sua irrupção.  

 O Romantismo, que vigorava até então, era o meio de expressão da ascensão burguesa 

na literatura. O Naturalismo, neste sentido, foi o meio de expressão da decadência e queda da 

burguesia. Buscando romper a estreiteza da fórmula romântica através da aproximação com o 

real, o Naturalismo se utilizou de suportes científicos para consolidar sua estrutura, 

constituindo seus próprios fundamentos. Muitas das regras da escola foram expostas por 

Émile Zola em seu O Romance Experimental (1880). Diz o romancista:  

 

Entendemos que um romancista deve ser ao mesmo tempo um observador e um 

experimentador. O observador expõe os fatos tais quais os observou, estabelece o 

terreno sólido em que se vão mover os personagens e acontecimentos; em seguida 

surge o experimentador e faz experiências, isto é, faz seus personagens se 

movimentarem em determinado enrêdo, de modo a patentear que a sucessão dos 

fatos é a exigida pelo determinismo das coisas estudadas. (ZOLA apud SODRÉ, 

1965:33) 

 

 No Brasil, o Naturalismo surge para grande parte da crítica com O Mulato (1881), de 

Aluísio Azevedo. Sendo influenciado basicamente pelos romances de Émile Zola e do 

português Eça de Queirós, poucos foram os nomes deixados por esta escola dentro de nossa 

história literária. Do grande número de autores da época, sobrevivem até os nossos dias apenas 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

72 
 

quatro: Aluísio Azevedo, Adolfo Caminha, Júlio Ribeiro e Inglês de Souza.  

 Neste artigo, pretendo analisar a crítica feita à escola naturalista brasileira do fim do 

século XIX em momentos distintos de nossa crítica literária, através da obra de três estudiosos: 

Araripe Júnior, contemporâneo ao movimento, Lúcia Miguel-Pereira, metade do século XX, e 

Flora Süssekind, do final do século XX. Através destes três críticos pretendo demonstrar como 

a crítica é capaz de repensar suas próprias idéias, e moldar-se através dos tempos pelos mais 

diversos caminhos. 

 

Araripe Júnior 

 Tristão de Alencar Araripe Júnior (1848-1911) foi advogado, crítico literário e escritor. 

Primo legítimo do romancista José de Alencar, Araripe era essencialmente um ficcionista. 

Porém, de seu convívio com Capistrano de Abreu, Rocha Lima e outros, passa a produzir no 

campo da crítica. Formou junto com Sílvio Romero e José Veríssimo a trindade crítica do 

Naturalismo brasileiro. Dos escritores do nosso Naturalismo, Araripe tem especialmente 

muitos estudos críticos sobre a obra de Aluísio Azevedo.  

 Em março de 1888, em crônica publicada no jornal Novidades, Araripe aponta para uma 

possível antecipação da escola naturalista em obras como Mata Coqueiro (1877), de José do 

Patrocínio, ou as de Tomás Alves Filho, que já se mostravam a par dos métodos da nova 

escola. Mesmo assim, o dia de publicação de O Mulato foi para o crítico um dia propício às 

letras nacionais, “não tanto pelo valor do livro, que saiu da forja cheio de grandes defeitos, mas 

pela espontaneidade do talento que o produziu.” (ARARIPE JÚNIOR, 1978: 118). O 

romance, segundo o crítico, ajudou a germinar um Aluísio que depois se manifestaria na Casa 

de Pensão (1884), na Filomena Borges (1884), em O Coruja (1887) e em O Homem (1887).  

 Para Araripe, o ideal de um bom romancista seria aquele que é um observador da raça. 

Por isso, ainda era necessário que Aluísio estudasse muito para germinar o escritor que o 

crítico acreditava que ele poderia ser. Seria preciso um escritor de pulso rijo para desempenhar 

com maestria o romance naturalista em nossa literatura: 

 

Em um país cujo clima entorpecedor e voluptuoso até o momento atual só tem 

favorecido um lirismo alto e incomparável, na frase de um desafeto orgânico; em 

um país aonde a mocidade é constantemente flagelada pelas congestões hepáticas, 

aonde não se consegue trabalhar senão por intermitências, no meio de langores 
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intercadentes, é óbvio que o romance realista, o romance de observação, de 

notação contínua e de estudo profundo não pode ser desempenhado senão por 

um escritor de pulso rijo, de natureza equilibrada, pujante e completamente isenta 

de blue devils." (ARARIPE JÚNIOR, 1978: 119). 

 

Araripe afirmaria ainda que, emigrando para o Brasil, o Naturalismo deveria 

necessariamente de modificar-se. Pois, enquanto Zola escrevia para uma sociedade que decaía, 

o Brasil crescia. Esta inversão dos instrumentos seria necessária para o crítico, que ironiza 

afirmando que um “cadáver não se observa do mesmo modo que um ser que ofega de vigor.” 

(ARARIPE JÚNIOR, 1978: 127). A escola naturalista, segundo Araripe Júnior, deveria se 

aclimatar ao nosso estilo tropical: 

 

A nova escola, portanto, tem de entrar pelo trópico de Capricórnio, participando 

de todas alucinações que existem no fermento do sangue doméstico, de todo o 

sensualismo que queima os nervos do crioulo. O realismo, aclimando-se aqui, 

como se aclimou o europeu, tem de pagar o seu tributo às endemias dos países 

quentes, aonde, quando o veneno atmosférico não se resolve na febre amarela, na 

cólera, transforma-se em excitações medonhas, de um dantesco luminoso. 

(ARARIPE JÚNIOR, 1978: 127). 

 

 As escolas literárias surgidas no exterior até então eram, segundo o crítico, apenas 

transcritas pela nossa literatura, com muita pouca assimilação e crítica. Afirma, por exemplo, 

que Teixeira e Sousa apenas copiou as formas de Arlincourt; que Joaquim Manuel de Macedo 

se afez com habilidade à maneira familiar de tratar os assuntos de Paulo de Kock; e que 

Alencar transcreveu Chateaubriand, W. Scott, Dumas Fiho, entre outros.  Porém, Araripe 

enxergava que com o Naturalismo isto seria diferente: 

 

O realismo, no Brasil, havia de ser descascado com uma ferocidade que 

assombraria ao próprio Eça de Queirós. As coisas seriam ditas com todas as letras: 

o boi, boi; o ladrão, ladrão. A natureza não tem recantos nem pudores, e aquilo 

mesmo que ela esconde, trar-se-ia, por desaforo, para o meio da rua. (ARARIPE 

JÚNIOR, 1978: 131). 
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 Esta visão quase que profética de Araripe Júnior seria completamente reformulada na 

crítica literária brasileira do século XX, quando este Naturalismo abordado pelo crítico já 

estava ultrapassado. 

 

Lúcia Miguel-Pereira 

 Uma das mais importantes críticas literárias do século XX, Lúcia Miguel-Pereira (1901-

1959) foi também biógrafa, ensaísta, romancista e tradutora. Em seu estudo crítico mais 

conhecido, Prosa de Ficção (de 1870 a 1920), Lúcia dedica um capítulo ao Naturalismo. 

 Para ela, o atraso com que foi adotado no Brasil se deve ao alheamento dos escritores 

ao mundo e às condições do país. O Romantismo que já havia caducado na França, insistia em 

viver no Brasil. Aquilo que formava a estrutura do pensamento contemporâneo no exterior 

levou 20 anos para chegar até aqui. Lúcia chega inclusive a apontar romances que foram 

publicados no mesmo ano, como por exemplo, O Guarani (1857), de José de Alencar e Madame 

Bovary (1857), de Flaubert, ou mesmo a série dos Rougon-Macquart (1871-1893), de Zola e 

Inocência (1872), de Visconde de Taunay. A crítica inclusive menciona o fato de Machado de 

Assis em seu Instinto de Nacionalidade, publicado em 1875, afirmar que: “Os livros de certa 

escola francesa, ainda que muito lidos entre nós, não contaminaram a literatura brasileira, nem 

sinto nela tendências para adotar as suas doutrinas, o que já é notável mérito.” (ASSIS, 1959: 

79). Lúcia demonstra ainda que Machado aponta para nomes do período romântico, como 

sendo aqueles que ainda seduziam a mocidade brasileira. Para ela, o fato dos romances 

naturalistas serem lidos e festejados pelos leitores e não assimilados pelos escritores é caso, 

talvez único, de uma revolução literária aceita primeiramente pelo público.  

 O Naturalismo foi, segundo Lúcia, apenas executado como uma receita, devido 

principalmente ao êxito dos romances de Eça de Queirós no território brasileiro. No espírito, 

porém os autores continuavam românticos, a prova disso é, segundo ela, O Mulato, que apenas 

disfarça com cenas realistas o seu romantismo. A vitória da escola entre nós foi consolidada, 

para a crítica, apenas em 1884, com Casa de Pensão. O apogeu ocorreu em 1888 com A Carne, 

de Júlio Ribeiro e O Missionário, de Inglês de Souza, que apesar de serem diversos no tema e no 

valor, foram concebidos de acordo com o cânone da escola.  

 Lúcia Miguel Pereira aponta que o ser humano era examinado nos romances 

naturalistas como um animal de laboratório, mesmo que este fato desgostasse aos autores: 
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O Lar (Pardal Mallet), preso a um quotidianismo abafado, é uma pobre amostra do 

horror que a muitos realistas - inclusive a Aluisio Azevedo - inspirava a realidade. 

É esta uma das tendências mais contraditórias do nosso naturalismo. Dir-se-ia que, 

obrigando-se à reprodução minuciosa e unilateral de fatos em geral 

desinteressantes, os escritores adquiriam um invencível desgosto pelo assunto. O 

artista, por mais que se esforce, não se pode conduzir como um homem de 

ciência. O seu domínio é mais a sensibilidade do que o raciocínio. Mas a moda 

impunha o exame da criatura humana como se fôsse um animal de laboratório. 

(MIGUEL-PEREIRA, 1950: 125).  

 

 Segundo Lúcia, o Naturalismo no Brasil foi em regra geral, uma “chocante mistura de 

tiradas pedantes a cenas escabrosas” (MIGUEL-PEREIRA, 1950: 125). Os autores se 

voltavam apenas para a análise de temperamentos doentios, deixando a realidade efetiva de 

lado, o que traía os postulados da escola: 

 

Num país onde se processavam experiências raciais da maior importância, onde as 

condições de existência variavam dos requintes sofisticados da Côrte ao 

primitivismo das populações rurais, onde as relações de senhores e escravos 

suscitavam um sem número de problemas, os romancistas que se criam realistas 

voltavam-se de preferência para os casos de alcova, para a análise de 

temperamentos doentios. Seguiam os temas de Zola e Eça de Queiroz, sem 

atentarem nas diferenças entre as sociedades francesa e portuguesa e o nosso meio 

em formação, sem perceberem que o que lá refletia a desagregação da burguesia, 

aqui não passava de anedota isolada. Sem dúvida, tudo pode ser matéria de 

romance, e a melhor de tôdas, a perene, é o homem. Mas, enclausurando-se nos 

seus aspectos exteriores, evocando o meio só para explicar as reações das 

personagens, os naturalistas traiam os mais fecundos postulados da sua escola, e 

condenavam ao hibridismo a sua obra. (MIGUEL-PEREIRA, 1950: 126). 

 

 Outra deformação apontada por Lúcia é o pedantismo cientificista e a confusão entre 

observar e inventariar dos nossos escritores: 
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Em todos os escritores dessa época notam-se todavia, as limitações impostas pelas 

regras que adotaram: o fatalismo que, privando total e exageradamente de arbítrio 

as personagens, lhes mecaniza os conflitos, a escravização ao concreto cerceando o 

poder criador, o moralismo, o pedantismo, a prolixidade, a declamação. Ainda nos 

maiores, sente-se a miudo um constrangimento, adivinha-se que os moldes lhes 

parecem por vezes rígidos demais, que fazem esforços para não quebrá-los, e com 

isso prejudicam. Livros completamente realizados, sem fugir uma linha ao 

naturalismo, só mesmo O Cortiço e o Bom Crioulo. (MIGUEL-PEREIRA, 1950: 

133). 

 

 A crítica determina o ano de 1902 como o fim do Naturalismo em nossa literatura, 

com a publicação de Canaã, de Graça Aranha.  

 

Flora Süssekind 

 Diferente de toda a crítica feita à escola naturalista até então, Flora Süssekind aborda-a 

de maneira completamente diversa em seu Tal Brasil, qual romance?, publicado em 1984, e 

originalmente como dissertação de mestrado em literatura brasileira.  Flora consegue perceber 

como o Naturalismo se repete dentro de nossa história literária: a primeira vez como estudos 

de temperamento, no final do século XIX, a segunda vez como ciclos romanescos 

memorialistas, na década de 1930, e por fim nos romances reportagens da década de 1970.  

 A crítica aponta que estas repetições nunca são estudadas em conjunto, mas sempre 

isoladamente. E que uma das hipóteses para justificar estas voltas ao Naturalismo se deve ao 

fato de uma procura por uma literatura que documente o país, acreditando na existência de 

uma identidade nacional: 

 

Normalmente, procura-se uma literatura que, ao documentar o país, pareça 

acreditar na existência de uma identidade nacional. Uma literatura que, não se 

indagando como linguagem, funcione no sentido de exterminar quaisquer dúvidas, 

digam elas respeito à ficção ou ao país. O que corrobora algumas observações de 

Adonias Filho a respeito da vinculação do romance brasileiro ao documentário: 

"O país nele pode encontrar a sua identidade. E pode encontrá-la sobretudo, 
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porque, em estado de testemunho, guardando as imagens como em um espelho, 

não anula em sua fixação as percepções dos romancistas." A estética naturalista 

funciona, portanto, no sentido de representar uma identidade para o país, de apagar, 

via ficção, as divisões e dúvidas. (SÜSSEKIND, 1984: 43). 

 

 A tese principal do trabalho desta crítica é tentar dar ao Naturalismo os contornos 

históricos de sua entrada no país e observar as diferenças e transformações pelas quais passou 

no século XX: 

 

Trata-se de pensar na sua articulação como ideologia estética e nas suas 

transformações diante de mudanças históricas na sociedade brasileira, que deixam 

mais em evidência determinadas divisões e fraturas a que deve responder o 

naturalismo. Rearticular-se frente às mudanças sociais vividas pelo país e sua 

continuidade no panorama intelectual brasileiro é diretamente proporcional ao seu 

poder de transformação. Daí, a necessidade de analisar não apenas a lógica da 

transformação de uma estética naturalista no Brasil, mas a sua capacidade de se 

transformar e rearticular diante de novas exigências históricas. (SÜSSEKIND, 

1984: 46). 

   

 Flora aponta que a crítica literária brasileira não percebeu as modificações às quais o 

Naturalismo se submeteu quando aproveitado por nossa cultura. Repetem-se apenas acusações 

de plágio, de atraso, ou de moda estrangeira. Passa então a mostrar exemplos destas acusações 

em críticas feitas ao longo da historiografia literária brasileira, como por exemplo, em Sílvio 

Romero, José Veríssimo e José Guilherme Merquior, entre outros. E conclui: 

 

Não se procura observar por que justamente o naturalismo entrou em moda e que 

vínculos orgânicos mantinha com o sistema intelectual brasileiro para que 

adquirisse tão grande repercussão. Não é qualquer "idéia estrangeira" que recebe 

acolhida tão boa. Em meio às diversas sementes intelectuais lançadas à terra nem 

sempre tudo "dá". Em meio a Flaubert e Zola, escolheu-se o último.  

(SÜSSEKIND, 1984: 53). 
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 A preferência, segundo Flora, é sempre por qualquer pensamento que ajude a 

estabelecer um conjunto de identidades, leis e semelhanças. A tentativa louvável de Araripe 

Júnior em enfatizar as diferenças e transformações sofridas pelo Naturalismo na literatura 

brasileira não passa despercebida para a crítica, pois, segundo ela não se deve analisá-lo apenas 

em função dos débitos com seu original estrangeiro: 

 

Débitos para com os modelos estrangeiros, os há sem dúvida. Mas a analisar o 

naturalismo brasileiro, bem mais amplo que a moda do século passado, 

unicamente em função de tais débitos, daria no mesmo que explicar as atitudes de 

alguém apenas como "reflexos" da hereditariedade familiar ou da imitação a algum 

mestre. Seria o mesmo que encarar o discurso literário somente como 

representação, e não como produção. Seria o mesmo que negar-lhe, 

principalmente quando se reveste de caráter ideológico como no caso da estética 

naturalista, qualquer historicidade própria, qualquer possibilidade de 

transformação que não seja reflexa. (SÜSSEKIND, 1984: 60).  

  

É através deste tipo de visão, que Flora abordará a escola naturalista brasileira e suas 

diversas repetições ao longo de nossa história literária, principalmente na segunda parte do 

estudo, quando passa a trabalhar especificamente com romances publicados nestes períodos.  

 

Conclusão: pensando os três momentos 

 Ao longo deste artigo tentei esboçar, ainda que superficialmente, três momentos da 

crítica feita à escola naturalista no Brasil. A intenção aqui, muito mais do que expositiva, era a 

de perceber o quanto a crítica brasileira é capaz de, ao longo do tempo (e aqui nos exemplos 

abordados, de um curto período), reformular parte de suas idéias. Claro que o fator 

temporalidade é aqui preponderante; se Araripe Júnior, continua, a cada novo texto, 

acreditando no surgimento de um Aluísio Azevedo capaz de apresentar o Naturalismo que o 

crítico considerava ideal, o “Naturalismo quente”, isso se deve em partes ao não conhecimento 

do que estaria reservado para nossa literatura, ou de outra maneira, o não conhecimento do 

que seria a prosa naturalista em nosso país. No calor do momento, a visão de Araripe era 

apenas capaz de perceber que esta escola poderia render melhores frutos do que os 

apresentados, por exemplo, em um romance como O Mulato.  
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 Lúcia Miguel-Pereira tem uma percepção diferente, ao apontar para um atraso na 

assimilação da escola naturalista em nossa literatura; atraso que não era exclusividade desta 

escola. Outro fator decisivo na construção de seu pensamento é o fato do término do 

Naturalismo em nossa literatura ter acontecido muito tempo depois da elaboração do estudo 

da crítica. Com mais de 40 anos de afastamento, Lúcia consegue perceber as falhas nas quais 

derraparam nossos escritores, como: um cientificismo exagerado, a grande quantidade de cenas 

escabrosas, o alheamento da realidade, entre outros fatores.  

 Já Flora Süssekind parece ver o Naturalismo mais a longo prazo. O fim apontado por 

Lúcia Miguel como sendo em 1909 parece não existir na visão desta crítica. Para esta, o 

Naturalismo permaneceu quase que ininterruptamente dentro de nossa literatura, surgindo no 

final do século XIX e chegando até os dias nos quais Flora escrevia seu estudo. O eterno 

retorno do Naturalismo, apontado por ela, permite perceber uma conectividade dentro de 

nossa história literária, que não havia sido percebido pela crítica literária brasileira feita até 

então.  Também o diálogo que Flora apresenta com toda a crítica feita à escola até então, é 

essencial dentro de seu estudo. O estudo de Flora Süssekind não se esgota nos limites de suas 

páginas, pois nos dá a possibilidade de pensar a literatura brasileira, e mais especificamente o 

Naturalismo, em continuidade, desde o século XIX, atravessando o XX e chegando até os 

nossos dias. 

 Esta proposta de abordagem crítica feita à escola naturalista parece bastante 

satisfatória, pois não a esgota no limite do tempo, mas ajuda a pensar dentro de nossa literatura 

em cadeia, assim como tentei, ainda que superficialmente, pensar a crítica literária neste estudo. 
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REESCRITURA, MANIPULAÇÃO E RESISTÊNCIA: VENUTI, 
LEITOR DE LEFEVERE 
 

Letícia Della Giacoma de França 

 

O problema da construção da imagem do Outro por meio de sua recriação textual é o 

ponto de partida das reflexões empreendidas por André Lefevere e Lawrence Venuti. Apesar 

de partirem de uma mesma idéia, os teóricos percorrem caminhos repletos de pontos de 

aproximação e afastamento, para, no fim, cumprirem uma proposta bastante semelhante – 

ainda que esse não tenha sido o objetivo inicial dos autores. 

Lefevere publica Tradução, Reescrita e Manipulação da Fama Literária em 1992. O livro faz 

parte da coleção Translation Studies, editado pelo próprio Lefevere e por Susan Bassnet. 

Também faz parte dessa coleção The Translator’s Invisibility, de Lawrence Venuti, publicado em 

1995. O prefácio geral dos organizadores enfatiza o caráter original da série: 

 

Este livro pertence a uma série que se refere aos estudos da tradução, 

e como é a primeira desse tipo, deverá se preocupar com sua própria 

genealogia. A série pretende publicar textos do passado que ilustrem 

suas preocupações no presente, bem como textos de natureza mais 

teórica que abordem diretamente essas preocupações, juntamente com 

os estudos de caso, ilustrando manipulações por meio da reescritura 

em diversas literaturas (...). Por meio do conceito de reescritura e 

manipulação, essa série tem como finalidade lidar com os problemas 

da ideologia, da mudança e do poder na literatura e na sociedade, 

afirmando a função central da Tradução como força 

manipuladora.([1992] 2007: 11-12) 

 

O prefácio assinado por Lefevere e Bassnet resume perfeitamente as reflexões 

empreendidas pelo teórico belga, mas não se aplicam com perfeição às propostas de Venuti. 

De fato, Venuti traça uma genealogia da tradução, mas o faz dentro dos limites da cultura 

anglo-americana. Além disso, os termos apresentados – manipulação, reescritura, ideologia – são 

caros a Lefevere, mas não especificamente a Venuti. Na verdade, acredito que seja possível 
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dizer que Venuti baseia todo o seu trabalho nas reflexões de Lefevere, entretanto, o norte-

americano, declaradamente um leitor de Lefevere, expande a reflexão do teórico ao mesmo 

tempo em que restringe seu escopo, investigando a tradição da prática de tradução no âmbito 

das culturas de língua inglesa. Sendo assim, os “estudos de caso” do livro de Lefevere 

abrangem exemplos da literatura francesa, alemã, grega, latina, afro-inglesa, holandesa, chinesa 

e árabe, enquanto Venuti se concentra nas traduções de obras de diversas literaturas para a 

língua inglesa, para o contexto anglo-americano. 

O objetivo de cada autor é explicitado em sua obra. No prefácio de Tradução, Reescrita e 

Manipulação da Fama Literária, Lefevere menciona a poesia de John Donne e clássicos feministas 

das décadas de 1920, 1930 e 1940, que foram “reavivados” por republicações. Segundo o 

autor, o suposto valor intrínseco das obras não mudou. Como explicar, então, o ressurgimento 

dessas obras? Para Lefevere ([1992] 2007),  

 

Aqueles que identificam o objetivo dos estudos literários com a 

interpretação de textos não terão qualquer explicação para esses 

fenômenos, ou então apresentarão algum recurso embaraçoso para 

noções vagas como a de destino. (p.14). 

 

Ele prossegue dizendo que  

 

O processo que resulta da aceitação ou rejeição, canonização ou não-

canonização de trabalhos literários não é dominado pela moda, mas 

por fatores bastante concretos que são relativamente fáceis de 

discernir assim que se decide procurar por eles, isto é, assim que se 

evita a interpretação como o fundamento dos estudos literários e se 

começa a enfrentar questões como o poder, a ideologia, a instituição e 

a manipulação. Quando isso acontece, logo também se percebe que a 

reescritura, em todas as suas formas, ocupa uma posição central entre 

os fatores concretos aos quais acabamos de nos referir. (p.14). 

 

Com tudo isso em vista, o livro é “uma tentativa de enfatizar tanto a importância da 

reescritura, como força motriz por trás da evolução literária, quanto a necessidade de mais 
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estudo sobre o fenômeno.” ([1992] 2007: 14). 

É importante ressaltar que Lefevere faz uso do termo reescritura, não tradução. Isso 

porque sua reflexão engloba outros tipos de textos de segunda ordem: Lefevere se ocupa 

também da edição, das antologias, da historiografia, das compilações, das obras de referência e 

da crítica. Esses textos não são os textos originais, mas os substituem para o leitor não-

profissional: em geral, quando um leitor não-profissional diz que leu um livro, isso significa 

que ele tem uma certa imagem, um certo constructo daquele livro em sua cabeça. Essas 

imagens referem-se a passagens selecionadas em antologias, obras de referência, apostilas de 

literatura de cursinhos pré-vestibulares, e, sobretudo, traduções.  

De acordo com Lefevere ([1992] 2007),  

 

Reescritores criaram imagens de um escritor, de uma obra, de um 

período, de um gênero e, às vezes, de todo uma literatura. Essas 

imagens existiam ao lado das originais com as quais elas competiam, 

mas as imagens sempre tenderam a alcançar mais pessoas do que a 

original correspondente. (p.18). 

 

 É justamente por sua capacidade de construir imagens de autores e obras e difundi-la 

entre os leitores não-profissionais que a reescritura deveria ter sido profundamente estudada 

no âmbito da literatura comparada, mas não foi isso que aconteceu. Mas, ainda o segundo o 

autor, esse fato não parece tão estranho quando lembramos que “reescrituras são produzidas a 

serviço, ou sob as restrições, de certas correntes ideológicas e/ou poetológicas”. ([1992] 2007: 

19). 

Esse é o ponto central da obra de Lefevere: denunciar a influência negativa da ideologia 

e da poética sobre a escritura e sobre a reescritura. Digo “influência negativa” porque, 

conforme demonstrado por Lefevere, nenhuma escritura está livre da influência do contexto 

ideológico e poetológico em que está inserida. Lefevere busca sustentação na Teoria Geral dos 

Sistemas para fundamentar essa reflexão: para ele, a literatura é constituinte do “complexo 

sistema de sistemas” ([1992] 2007: 33) que é a cultura. Assim, uma cultura, uma sociedade, é o 

ambiente do sistema literário. Os sistemas estão abertos uns aos outros, influenciando-se 

mutuamente e interagindo em um interjogo entre subsistemas, determinado pela lógica da 

cultura a que pertencem. O problema, segundo Lefevere ([1992] 2007), é quando a influência 
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da ideologia e da poética cria imagens distorcidas de um autor, de uma obra, de uma literatura 

para satisfazer às exigências da lógica da cultura. 

Essa “lógica da cultura” é regulada interna e externamente ao sistema. Os fatores de 

controle internos tentam controlar o sistema literário por meio de parâmetros estabelecidos 

pelos fatores externos. Por fatores internos entendem-se os profissionais da literatura: 

escritores, críticos, resenhistas, professores e tradutores. Estes “rejeitam obras que se oponham 

ao conceito do que a literatura deveria (ser permitido) ser – sua poética – e ao que a sociedade 

deveria (ser permitido) ser – sua ideologia” ([1992] 2007: 33-34), por isso, reescrevem obras até 

que elas “se tornem aceitáveis à poética e à ideologia de uma determinada época e lugar.” 

Entretanto, esse trabalho de adaptação à ideologia e poética vigente é uma exigência do 

mecenato, o fator externo de controle do sistema literário. Para Lefevere, o mecenato é 

constituído pelos “poderes que podem fomentar ou impedir a leitura, escritura e reescritura” 

(p.34), operando  

 

Por meio das instituições montadas para regular, senão a escritura de 

literatura, pelo menos sua distribuição: academias, departamentos de 

censura, jornais de crítica e, de longe o mais importante, o 

estabelecimento de ensino. (p.35). 

 

Segundo Lefevere ([1992] 2007), o mecenato freqüentemente ocupa-se das questões 

ideológicas, delegando autoridade aos profissionais no que diz respeito à poética: assim, os 

“mecenas contam com esses profissionais para alinhar o sistema literário com sua própria 

ideologia” (p.35), tornando a reescritura cúmplice da ideologia. 

 Não há muita opção para os reescritores: Lefevere parece acreditar que a única maneira 

de se sobreviver como profissional da literatura é se submeter aos mandos e desmandos do 

mecenato. Isso porque os mecenas concentram o componente econômico (ou seja, o 

financiamento do trabalho dos reescritores), o componente ideológico (que restringe a escolha 

e o desenvolvimento de forma e conteúdo) e o componente de status. Para Lefevere ([1992] 

2007), 

 

A aceitação do mecenato implica, portanto, que escritores e 

reescritores trabalhem dentro dos parâmetros estabelecidos por seus 
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mecenas e que eles estejam dispostos a autenticar e sejam capazes de 

legitimar tanto o status quanto o poder de seus mecenas. (p.39). 

 

Sendo assim, não há opção para o reescritor a não ser a traição,  

 

Mas eles não o sabem na maior parte do tempo e quase sempre não 

têm nenhuma outra escolha, não enquanto permanecerem dentro 

dos limites da cultura em que nasceram ou adotaram. ([1992] 2007: 

32). 

 

 É nesse ponto em que identificamos a diferença essencial entre Lefevere e Venuti. Para 

o norte-americano, existe, sim, uma alternativa para os tradutores – e é nessa alternativa que 

toda sua obra se sustenta, como um “resgate” do valor do tradutor e de seu trabalho. 

Venuti (1995) identifica a situação atual dos tradutores no contexto anglo-americano 

como de invisibilidade. Isso significa que os tradutores devem produzir textos que possam ser 

lidos como originais, uma vez que essas traduções são fluentes. A fluência, segundo Venuti, é 

“o esforço do tradutor para assegurar uma leitura fácil, ao aderir ao uso corrente, mantendo 

sintaxe contínua e fixando um significado preciso.” (p.14) Esse efeito ilusório criado pelo 

discurso fluente determina as condições de trabalho do tradutor: “quanto mais fluente é a 

tradução, mais invisível é o tradutor, e, presumivelmente, mais visível é o autor ou significado 

do texto estrangeiro.” (p.14-15). 

No prefácio de The Translator’s Invisibility (1995), Venuti propõe-se a “rastrear as origens 

da situação em que todo tradutor para a língua inglesa trabalha hoje, com o objetivo de 

localizar alternativas, de mudar essa situação.” (p.10). Para isso, afirma que seu livro deve ser 

lido principalmente por 

 

Tradutores e leitores de tradução, profissionais e não-profissionais, 

focando sua atenção nas maneiras como as traduções são escritas e 

lidas, incitando-os a pensar em novas maneiras de se traduzir e de se 

ler traduções. 

 

Venuti apresenta, então, “estudos de caso” das traduções dentro do contexto anglo-
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americano, mostrando como a prática de tradução nesse contexto “foi dominada pela 

submissão, pela domesticação fluente, pelo menos desde Dryden” (1995: 309). Ele prossegue 

afirmando que várias abordagens alternativas de fato existiram, mas,  

 

Julgando-se sua recepção, essas alternativas são vítimas de suas 

tendências estrangeirizantes: sua estranheza provocou críticas duras 

de revisores, e as obras deixaram de ser lidas ou até mesmo de ser 

publicadas, sendo relegadas às margens da cultura britânica e norte-

americana, negligenciadas por outros tradutores, teóricos de tradução 

e acadêmicos de literatura.(p.309) 

 

Venuti identifica o etnocentrismo como grande culpado pela situação: a tradução 

“reescreve o texto de acordo com valores da língua inglesa” (1995: 6) e eleva o autor a uma 

posição transcendental, negligenciando o trabalho do tradutor. Assim, a tradução é vista como 

uma  

 

Representação de segunda ordem: apenas o texto estrangeiro pode 

ser original, uma cópia autêntica, fiel à personalidade do autor ou às 

suas intenções, ao passo que a tradução é derivativa, mentirosa, 

potencialmente uma cópia falsa. Por outro lado, a tradução deve 

apagar seu status de texto de segunda ordem por meio do discurso 

transparente, produzindo a ilusão de presença autorial pela qual o 

texto pode ser lido como o original. (p.7). 

 

Contribuem para a desvalorização do trabalho do tradutor aspectos mais pragmáticos, 

como o direito autoral e o funcionamento do mercado editorial. As leis de direitos autorais no 

contexto anglo-americano ditam que  

 

Uma tradução para a língua inglesa de um texto estrangeiro pode ser 

publicada apenas sob acordo com o autor que detém os direitos 

autorais daquele texto – isto é, o escritor estrangeiro, ou, dependendo 

do caso, do agente literário ou da editora estrangeiros. Ao tradutor, é 
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permitido o privilégio autoral de deter os direitos sobre a tradução, 

mas ele é excluído da proteção legal que autores têm como cidadãos 

da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos em vantagem de outro autor, 

um estrangeiro. (1995: 9). 

 

Isso significa que apesar de ter direito sobre sua tradução, o tradutor não goza da 

mesma proteção legal garantida aos autores originais. A lei de direitos autorais não define um 

espaço para a autoridade do tradutor que seja igual a, ou que de alguma forma restrinja, os 

direitos do autor estrangeiro.  

Além disso, o número de textos traduzidos é quase insignificante nesse contexto. 

Venuti (1995) apresenta tabelas em que mostra que o número de livros escritos originalmente 

em língua inglesa publicados a cada ano é pelo menos 50 vezes maior que o número de 

traduções publicadas. Além disso, os agentes literários são instruídos a vender mais direitos de 

tradução do que comprá-los. Para Venuti, essa predominância da tradução a partir da língua 

inglesa - e não o contrário - alinha as editoras estrangeiras à hegemonia política e econômica 

dos Estados Unidos, apoiando ativamente a expansão internacional da cultura anglo-

americana. 

Nesse ponto, é importante ressaltar que o objeto de análise de Venuti (1995) e Lefevere 

([1992] 2007) são as traduções de textos ditos literários. Entretanto, em momento algum 

Lefevere esclarece por que se concentra unicamente na reescritura de literatura. A hipótese que 

me parece mais aceitável é apresentada pela professora Cristina Carneiro Rodrigues (2000) em 

seu doutoramento: o fato de Lefevere fazer a distinção entre o nível locucionário e 

ilocucionário parece ser a chave para essa questão. Por nível locucionário deve-se entender o 

nível do significado, e, por nível ilocucionário, o nível do efeito que se pretende atingir nos leitores. 

Segundo Rodrigues, 

 

Ao separar os níveis locucionário e ilocucionário, e ao afirmar que a 

informação semântica ou locucionária é traduzida sem maiores 

problemas, o próprio Lefevere pode estar retomando uma tipologia 

textual: por um lado, textos em que só o conteúdo é importante; por 

outro, textos em que o conteúdo e a forma são importantes. (...) Essa 

categorização pode implicar a subdivisão dos estudos: uma área que 
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estudaria textos literários, outra textos não literários. Pode levar 

também à noção de que não é relevante pesquisar a tradução de textos 

não literários, na medida em que apenas apresentariam problemas 

relacionados ao sistema lingüístico (‘nível locucionário’). (p.111-112). 

 

Venuti (1995), por sua vez, justifica sua escolha por textos literários, argumentando que  

 

Essa ênfase não se deve ao fato de que tradutores literários hoje são 

mais invisíveis ou explorados do que tradutores técnicos (...). A 

tradução literária é enfatizada porque há tempos estabeleceu o padrão 

aplicado à tradução técnica (ou seja, a fluência), e, mais importante 

para os propósitos presentes, tradicionalmente é a área em que teorias 

e práticas inovadoras surgem.(p.41). 

 

Interessante notar que a noção de fluência está presente até mesmo em textos que, 

supostamente, não ofereceriam dificuldades segundo a avaliação de Lefevere.  

Sendo assim, Venuti (1995) declara que  

 

O objetivo principal do livro é forçar os tradutores e seus leitores a 

refletir sobre a violência etnocêntrica da tradução e, então, escrever e 

ler textos procurando reconhecer a diferença cultural e lingüística 

dos textos estrangeiros. (p.54). 

 

Para além disso, ele acrescenta a esse objetivo uma meta que creio ser ainda mais 

relevante em seu trabalho: “tornar o tradutor mais visível para resistir e mudar as condições 

sob as quais a tradução é estudada e praticada hoje, especialmente em países de língua inglesa.” 

(1995: 30) 

Aqui encontramos a segunda diferença essencial entre as reflexões empreendidas por 

Lefevere ([1992] 2007) e Venuti (1995). Para o americano, os tradutores têm papel ativo nesse 

seu objetivo. O último capítulo do livro, chamado “Call to action”, é um grande inventário de 

táticas que podem e devem ser usadas pelos tradutores para que seu valor seja reconhecido. 

Venuti incita os tradutores a “desenvolver uma prática que não é apenas mais autoconsciente, 
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mas também autocrítica” (p.322), objetivando desafiar a tradução domesticadora que domina o 

cenário anglo-americano. Entre as táticas que podem gerar essa prática consciente e crítica, 

Venuti descreve, em primeiro lugar, a escolha dos textos estrangeiros, que devem avaliar a 

situação presente em suas culturas, e decidir por um texto capaz de subverter os valores postos 

a respeito de cânone e marginalidade. Em segundo lugar, os tradutores devem também forçar 

uma revisão dos códigos – culturais, econômicos e legais – que marginalizam e exploram seu 

trabalho. Finalmente, em terceiro lugar, os tradutores devem insistir na garantia de seu direito 

autoral quando das negociações de seus serviços.  

Lefevere, por sua vez, insiste que a reescritura deve ser pensada e discutida – “a 

reescritura manipula e é eficiente” (p.24) -, pois este é um assunto relevante 

  

Para além do círculo privilegiado das instituições educacionais, é uma 

forma de restaurar para a literatura um pouco da relevância social que 

os estudos literários como um todo perderam. (p.24). 

 

Diferentemente do exposto por Venuti, essa reavaliação ficaria a cargo dos estudantes: 

 

Os estudantes agora vivem na cultura mais manipuladora que os seres 

humanos jamais experimentaram. Estudar os processos relativos à 

reescritura da literatura não dirá aos estudantes como viver suas vidas 

(...), nem os ensinará a escrever bem, outra justificativa para o ensino 

tradicional de literatura. Mas poderá servir como uma espécie de 

modelo que lhes possibilitará, até certo ponto, ver através das 

manipulações de todos os tipos de textos em todos os tipos de mídia. 

O estudo da reescritura não dirá aos estudantes o que fazer, mas 

poderá mostrar a eles formas de não permitir a outras pessoas que lhes 

digam o que fazer. ([1992] 2007: 24). 

 

Entretanto, Lefevere não oferece um instrumental nem uma metodologia para que esse 

estudo possa ser levado adiante. Não se pode nem ao menos dizer que os estudos de caso 

apresentados em seu livro forneceriam esse modelo de avaliação, pois o trabalho de Lefevere é 

aquele de um leitor profissional, com acesso a diversas fontes, que sabe várias línguas e que 
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tem acesso ao original. No caso de os estudantes mencionados por Lefevere serem alunos do 

curso de tradução, ou mesmo alunos sendo treinados como tradutores, poder-se-ia, sim, 

imaginar que essas pessoas estariam aptas a desenvolver o mesmo tipo de trabalho. Mas ao 

longo do livro Lefevere não deixa claro se ele se refere a esses futuros tradutores e/ou alunos 

de um curso de letras, ou estudantes de ensino fundamental e médio.  

Venuti (1995) resume de forma bastante acertada a idéia geral que permeia a discussão 

iniciada por Lefevere e por ele continuada: 

 

Todo passo no processo de tradução – desde a seleção do texto 

estrangeiro até a aplicação de estratégias de tradução à edição, revisão 

e leitura de textos traduzidos – é mediada por diversos valores 

culturais que circulam na língua-meta, sempre em uma hierarquia. 

(p.321). 

 

Avaliando o papel do tradutor/reescritor e o funcionamento das reescrituras, 

especialmente das traduções, em uma cultura, as reflexões empreendidas por estes dois 

teóricos é fundamental para se pensar sobre o poder de tradução. Ao colocar a tradução como 

fator crucial da construção da imagem do Outro, é latente a urgência de se pensar nas 

conseqüências políticas, ideológicas, econômicas, culturais e principalmente éticas da tradução 

e da manipulação de textos estrangeiros. Portanto quando Anthony Pym (1999) argumenta que 

o tipo de trabalho desenvolvido pelos autores aqui apresentados é inutilmente reacionário – 

inclusive ironizando a situação do tradutor exposta por Venuti, dizendo que “tradutores, 

parece, formam uma profissão oprimida, de alguma forma precisando de liberdade” (p.45) -, 

ele ignora todo o poder transformador da tradução e toda a pressão que os tradutores de fato 

sentem, fatos mais do que comprovados nas obras dos dois teóricos aqui estudados. 
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FIGURAÇÕES DOS FACÍNORAS NO INÍCIO DO ROMANCE 
BRASILEIRO 
 

Ewerton de Sá Kaviski 

 

O mapeamento do país empreendido pelos ficcionistas do 19 – o gigantismo paisagístico 

de Candido – trouxe para o centro da trama ficcional do romance oitocentista um temário 

cujas representações formais ainda não haviam sido estabelecidas na prática deste gênero entre 

nós. A produção deste período tentou dar solução a este fato e são elas que interessam nestas 

considerações que se seguem. Mais especificamente, interessa compreender como o bandido, 

assassino ou facínora do interior do país - em termos mais gerais, como o ato de violência 

instituída entre os habitantes do interior - foi representado e, de modo ainda que impreciso, 

sugerir o que houve de acerto ou erro com base na continuidade que os escritores posteriores 

deram ao aproveitar esta tradição – penso principalmente na obra de Guimarães Rosa. 

*** 

A questão da representação ficcional de foras-da-lei no Romantismo brasileiro se põe 

da seguinte maneira: balançou entre duas posições que em nosso contexto eram antagônicas. 

De um lado, a simpatia de escola que esta figura trazia consigo e que o tipo de literatura que 

aqui chegava divulgou e, de roldão, sugeriu sua incorporação ideológica aos romances 

nacionais. Basta lembrar que o narrador de O Cabeleira (1876), de Franklin Távora, chama o 

protagonista facínora de “Cid, ou Robin Hood pernambucano”; de outro, o sentimento de 

desconcerto que o bandido produz, dentro do discurso da instância narrativa, por ser elemento 

de entrave ao ingresso do país à civilização, pois a figura do bandido trazia a reboque um 

sistema de valores e um lógica social de existência avessa, incompatível ao tipo de ideologia 

civilizatória empreendido pela massa intelectual.  O nó a ser desatado pelos romancistas está 

claro: a matéria ficcional que garantia a nacionalidade juntamente com o próprio ato de 

incorporar o que era nosso a um sistema cultural a partir do romance encontrava o entrave na 

própria realização da representação literária. 

O que acabou ocorrendo foi a insistência na incorporação ideológica dos romances 

europeus – principalmente o caráter de heroicização do bandido – que serviu para atender a 

necessidade de negar a carga de barbárie, canibalismo, que este material incorporado no nosso 

repertório literário encarnava e que, consequentemente, nos afastava do ideal de país que o 
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movimento da prática literária estava imbuído. O sinal negativo da matéria, sinal este atribuído 

pelo nosso processo civilizatório, combinava-se no plano da narrativa ao sinal positivo da 

representação ficcional.  

Digamos, então, que as obras que trataram de representar os facínoras, bandidos e 

assassinos se viam numa bifurcação na hora da representação: fidelidade ao real ou opção pela 

heroicização do bandido? Fatalmente a saída foi a combinação de ambas as opções com dois 

tipos de variação com base na problematização social a partir do ponto de vista instituído nos 

romances. Embora tenha sido este o movimento geral da prosa de ficção do 19 no que diz 

respeito ao bandido, as conseqüências da representação ficcional variam de obra para obra e 

que no seus extremos podem ser exemplificados pelos romances O índio Afonso (1873), de 

Bernardo Guimarães, e O Cabeleira (1876), de Franklin Távora. 

 

O Cabeleira 

O desconcerto que a escolha de um protagonista bandido provoca em O Cabeleira 

fica patente na medida em que reconstituímos as diversas situações narrativas que compõe o 

enredo do romance cujo agente é o próprio protagonista – morte de meninos a tiro de 

bacamarte ou com facão; surra em mulheres; tentativa de violência sexual; as diversas 

investidas contra a população pobre do interior com o intuito de roubar, saquear e matar 

aleatoriamente. Tão gritante é a brutalidade que envolve os atos de Cabeleira que o narrador a 

certa altura diz: “Não é sem grande constrangimento, leitor, que a minha pena, molhada em 

tinta, graças a Deus, e não em sangue, descreve cenas de estranho canibalismo como as que 

nesta história se lêem” (TÁVORA, 1977, 68).  

Para conciliar os pólos inconciliáveis – facínora e herói – o narrador lança mão de 

um processo de justificação das atitudes de Cabeleira. Isto é, o desconcerto que a figura do 

protagonista carrega por se ancorar numa realidade incompatível com o lugar ideológico que 

ocupa na narrativa leva o narrador a enunciar, claramente, este desconcerto para que, dentro 

do seu discurso, possa resolver este impasse.  

Uma das primeiras formulações do narrador para justificar os atos canibais de 

Cabeleira versa sobre a influência do meio sobre o indivíduo: “a mais forte das constituições, 

ou índoles, está sujeita a alterar-se sempre que as forças estranhas, que atuam sobre a 

existência, vêm a achar-se em luta com suas inclinações” (p.35-36). Assim, Cabeleira foi alguém 

que estava em luta com estas “forças estranhas” e, portanto, suas atitudes brutais são 
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desdobramentos, resultados diretos, deste embate. 

Com efeito, o narrador leva às últimas conseqüências a base determinista desta 

justificativa que é decomposta em outras duas, menos abstratas e mais romanescas. Uma delas 

é o histórico familiar do protagonista (TÁVORA, 1977, 35):  

 

Segundo as tradições mais correntes e autorizadas o Cabeleira trouxe do seio materno 

um natural brando e um coração benévolo. A depravação, que tão funesta lhe foi 

depois, operou-se dia por dia, durante os primeiros anos, sob a ação ora lenta ora 

violenta do poder paterno, o qual em lugar de desenvolver e fortalecer os seus belos 

pendores, desencaminhou o menino [...] e o reduziu a uma máquina de cometer crimes. 

 

 Do ponto de vista do narrador, a culpa dos atos bárbaros cometidos por Cabeleira é 

do pai, que sempre o incentivou a matar e iniciou-o na carreira do crime. E para que não haja 

dúvidas quanto a influência maléfica do pai de Cabeleira, o narrador, num flashback , conta 

vários situações onde há incentivos dele para que o filho matasse. A primeira peripécia, por 

exemplo, ilustra o pendor natural do protagonista para o bem e a influência nefasta do pai: 

Joaquim descarrega a parnaíba no primeiro sujeito que passa perto de si. Cabeleira 

instintivamente, assinala o narrador, interpela o pai: “Para que matar se eles fogem de nós?” (p. 

19). A resposta é pronta: “Matar sempre, Zé Gomes (...) Não temos aqui um só amigo. Todos 

nos querem mal. É preciso fazer a obra bem feita” (p. 19). Após as palavras de incentivo do 

pai, Cabeleira “fez-se fúria descomunal e atirando-se no meio do concurso de gente, foi 

acutilando a quem encontrou com diabólico desabrimento” (p. 19). Cada ato de violência de 

Cabeleira está, portanto, acompanhado de certo respaldo, incitamento, por parte daqueles que 

corrompem o protagonista. Dentro do seu distanciamento da ação, o narrador sugere que 

Cabeleira não é responsável de todo por seus atos.  

O segundo desdobramento, que é tão importante quanto o segundo, embora surja 

mais para o final da narrativa, é a problematização social proposta pelo narrador:  

 

A justiça executou o Cabeleira por crimes que tiveram sua principal origem na 

ignorância e na pobreza. 

Mas o responsável de males semelhantes não será primeiramente que todos a sociedade 

que não cumpre o dever de difundir a instrução, fonte da moral, e de organizar o 
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trabalho, fonte de riqueza? (p. 135). 

 

Cabeleira não teve a instrução devida para saber o que é bom e o que é mau. 

Circunscrito em um ambiente desfavorável para a germinação de sua boa índole, foi uma 

vítima do momento histórico e todos os seus bons pendores - apontados pelo narrador o 

tempo todo – refluíram do campo das boas ações e permitiram que atos canibais dominassem 

a vida do protagonista. Daí, no início do romance, o narrador alertar que o fato de se ter um 

facínora como herói da narrativa se justificava por ser Cabeleira alguém potencialmente bom, 

porém vítima de “certas circunstâncias de tempo e lugar, que decidem dos destinos das nações 

e até da humanidade” (p. 13). 

Podemos dizer, portanto, que a posição de herói de Cabeleira na narrativa é 

sustentada por dois pilares, ambos coordenados pela idéia de que forças estranhas estavam em 

luta contra a índole boa do protagonista: a influência do pai e as situações histórico-sociais em 

que Cabeleira vivia. Arma-se assim um ponto de vista altamente problematizador. Isto é, diante 

do ineditismo da matéria ficcional e, conseqüentemente, do problema de representação 

ficcional, o narrador se arma de um ponto de vista crítico em que enxerga os problemas 

constitutivos da matéria a ser plasmada e devolve ao protagonista certo direito-de-ser-herói. É 

mais ou menos dizer que tirando tudo de brutal que há em Cabeleira, produto do tempo e do 

meio, isto é, superando todos os elementos de entrava do nosso progresso (pobreza e 

ignorância) restaria aquilo que a nacionalidade procuraria: um herói. O problema é que tirando 

tudo de brutal em Cabeleira não restaria muita coisa de nacional...  

  

O índio Afonso 

A incongruência do protagonista que dá nome a narrativa versa, como em O 

Cabeleira, sobre a brutalidade contra o próximo. Afonso matou com requintes de crueldade um 

outro bandido de nome Toruna. Tão forte é a cena que o narrador passa por ela feito gato 

sobre brasas, expressando claramente seu horror: “Os dedos me tremem convulsos, e a pena 

arrepiada de horror range-me sobre o papel, ao encetar a narração da hedionda cena que vai 

seguir.” (GUIMARÃES, 1944, 378). O que fica patente ao longo da narrativa é a calma 

(pachorra, nas palavras do narrador) com que Afonso, após amolar a faca, decepa as orelhas, o 

nariz, os lábios e os órgãos sexuais de Toruna. E, para culminar o ato de violência, deixa-o que 

se vá embora, pois não pretendia matá-lo. Horas depois, conta-nos o narrador, Toruna morreu 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

96 
 

com muito sofrimento.  

Para resolver o problema de posicionar Afonso na narrativa como o herói, dois 

mecanismos justificadores são acionados. O primeiro deles é enquadrar o ato brutal cometido 

pelo herói em uma situação narrativa justificadora. Toruna foi morto porque havia tentado 

violentar a irmã de Afonso, Caluta. A cena da investida do bandido contra as virtudes de 

Caluta, boa mãe e boa esposa, é carregada, pela voz do narrador, como um ato nefando, pois o 

que está em jogo, em termos de valores, é a santidade das famílias. Há inclusive toda uma nota 

plangente que circunscreve está situação narrativa justificadora: as crianças que tudo 

presenciaram são encontradas, pelo pai e por Afonso, ensangüentadas e chorando – chorando, 

acrescenta o narrador, como dois passarinhos órfãos. Diante desta justificação ocorre um 

movimento de alinhamento entre a ideologia do narrador, a saber, a santidade das famílias deve ser 

preservada, e o ato bárbaro do protagonista, que agora é revestido de certo heroísmo. Assim, a 

morte de Toruna foi uma espécie de sentença bem promulgada por se tratar de um homem 

que investiu contra uma virtude inviolável. 

O segundo mecanismo acionado para justificar os atos de Afonso já ficou sugerido 

no último parágrafo: a polarização maniqueísta entre personagens boas (Caluta e Afonso) e 

más (Toruna). A voz do narrador entra com todo um discurso adjetivado e carregado de 

valores morais, encarnados pelas personagens, que amenizam os atos bárbaros daqueles que se 

posicionam ideologicamente no lado dos bons. 

Noto, ainda, que este discurso adjetivado do narrador para com as personagens boas, 

em especial com Afonso, é revestido de certo grau de ambigüidade. Dito de outro modo, o 

narrador ao caracterizar as personagens concilia certos aspectos contraditórios. Por exemplo, 

Caluta, a mulher virtuosa, quase santa de acordo com o narrador, está nua da cintura para cima, 

como de hábito, quando Toruna a ataca. Outro exemplo: o narrador descreve Afonso como 

um caboclo de estatura colossal e de organização atlética, armado até os dentes como “um 

fortim ambulante” e, curiosamente, acrescenta: “Apesar de todo este aparato bélico, o seu 

exterior não inspira terror. Sua fisionomia expansiva e alegre é dotada da mais branda e 

bondosa expressão, a fala é meiga e vagarosa, e quer nos modos, que (sic) no porte, nada tem 

de arrogante e avalentado.” (GUIMARÃES, 1944, 345) Afonso é um fortim ambulante, mas 

não inspira terror; mata, mas é bom – são alinhamentos que geram, na sua superfície, certo 

grau de ambigüidade, que causam estranhamento, mas que na voz do narrador são tomadas de 

barato. 
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É o caso, como assinalei anteriormente, dos valores ideológicos do narrador dar as 

mãos a atitude brutal de Afonso: já que o assassinato de Toruna foi para penalizar alguém que 

cometeu um crime contra a instituição familiar, assassinato e ideologia narrativa (que se quer 

civilizada, vale lembrar) dão-se as mãos e não entram em conflito. No final das contas, trata-se 

de uma naturalização por parte do narrador que não problematiza a ambigüidade entre 

barbárie e civilização. Coisa completamente diferente em O Cabeleira cujo narrador, no seu 

discurso justificador, tenta localizar os problemas constitutivos do protagonista e que revelam 

a sua incapacidade de ser um elemento civilizado. 

 

Um desdobramento formal 

Para finalizar estas considerações, gostaria de chamar atenção para uma conseqüência 

formal nestes romances a partir da oscilação da instância narrativa quanto a representação. 

Ficou sugerido até aqui as duas maneiras dos narradores enquadrarem o bandido ou facínora 

no romance do século XIX: ou problematiza sua posição na narrativa, de modo que se 

expressem os problemas constitutivos da matéria a ser plasmada, como em O Cabeleira; ou 

naturaliza suas ambigüidades no posicionamento dentro da narrativa, aceitando-os na sua 

própria expressão contraditória, como é o caso de O índio Afonso. Podemos dizer, assim, que há 

dois tipos básicos de narradores: um problematizador e outro naturalizador. Ambos estão 

unidos pelo seu caráter hipertrófico, que nada mais é do que a sua presença intensiva na 

narrativa. 

Deriva desta observação uma característica típica de nossa prosa de ficção 

oitocentista e que, pela sua recorrência esmagadora, é uma imposição histórica para nossa 

experiência ficcional: o narrador literalmente paira sobre o universo representado. Há certo 

distanciamento, hiato mesmo, entre a voz narrativa e a matéria representada. Não há 

identificação ideológica integrativa entre aquele que narra e aquilo que é representado. Culpa 

do material que não atendia as necessidades simbólicas da ideologia do narrador; culpa do 

narrador que queria ideologicamente ler nossa realidade social com óculos europeus. Um 

paradoxo para nosso projeto literário, pois aquilo que era representado guardava a 

nacionalidade – e originalidade – de nossa literatura e, ao mesmo tempo, sofria uma rejeição 

constrangedora. Portanto, as atividades dos dois narradores aqui destacados têm como questão 

para sua execução formal esta imposição histórica. 

O narrador-problematizador é aquele que, apesar de seu esforço em elevar, aproximar-
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se do material ficcionalizado, não deixa de revelar a distância que existe entre sua posição de 

narrador, homem ilustrado, e de suas personagens, seres inferiores, mas potencialmente 

capazes de serem o futuro do país. Daí um discurso corretivo, instrutivo, e que promove a 

construção de dois planos paralelos na narrativa: um que podemos chamar de referencial, 

correspondendo à manifestação explícita de julgamento e de idéias do narrador; e o outro, das 

peripécias, que corresponde ao processo de encadeamento das ações do romance. A criação de 

um discurso paralelo ao da peripécia funciona, de um lado, como comentário moralizante e 

didático; e, por outro, como organizador das ações. Isto é, o plano das peripécias funciona 

como ilustração do discurso conceitual do narrador. A função de tal subdivisão para o 

romance, como destacado em O Cabeleira, é dar solução pra aquele impasse da representação, 

que foi o centro de nossa atenção 

 Disso não é difícil perceber certo caráter dúplice que a instância narrativa pode 

adquirir dentro dos romances: de um lado, há um narrador que se oculta na própria tessitura 

das ações (marca do narrador de folhetins); de outro, um narrador ilustrado, que organiza o 

livro, dando uma dimensão de exemplaridade ao todo romanesco. A divisão em dois 

narradores, ao contrário de sugerir a alternância de uso ao longo do romance, não perde de 

vista que ambos os narradores estão unidos pela tentativa de representar um elemento que até 

então não havia sido incorporado ao repertório de expressão literária; e atendem a uma 

necessidade de construir um teto simbólico na formação da cultura literária. A imposição da 

ideologia da instância narrativa está presente em ambos os narradores: o folhetinesco, que 

tenta ver um herói em um bandido e o ilustrado que tenta corrigir o bandido para ser herói. 

Já o narrador-naturalizador é aquele que possui uma distância marcada entre o lugar de 

onde narra e o material ficcionalizado, mas que não problematiza as situações narrativas ou 

seus personagens. Daí certo efeito de ambigüidade, desconcerto ou de esforço de conciliar 

opostos na caracterização das personagens, ou na narrativa de suas ações: o índio Afonso, 

“apesar de todo este aparato bélico”, tem o seu exterior que não inspira terror. Mata, mas é 

bom. A incompatibilidade que encontramos, em termos de caracterização, aponta para um 

fenômeno de deslocamento, no discurso ficcional, que o material possui em si. Mais, o uso de 

caracterizações dúplices é o primeiro passo para a aceitação de certo tom brasileiro. Embora o 

percurso ainda seja longo, já podemos visualizar a origem de obras como a de Guimarães Rosa, 

pois este caráter de naturalização do impasse, que em outras coordenadas históricas como as 

de Guimarães Rosa, não é exatamente impasse, mas uma outra forma de registro, uma outra 
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visão de mundo são o passo crucial, mas não único, da expressão de um ponto de vista 

brasileiro no romance. 
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ACUSATIVO E DATIVO EM PREPOSIÇÕES ALTERNANTES NO 
ALEMÃO 
 

Andrea Knöpfle (PG-UFPR) 

 

0. Introdução 

O presente artigo sugere uma leitura aspectual para a distinção de Caso em 

eventualidades que selecionam preposições que alternam, ou alternantes - as chamadas 

Wechselpräpositionen – em alemão. Esse grupo de preposições leva tal nome justamente por 

poder selecionar Caso Acusativo (a partir daqui Acc) ou Caso Dativo (Dat), dependendo do 

sentido pretendido. A palavra sentido é melhor entendida em termos de tipo de eventualidade  

denotada pela oração. 

Tradicionalmente, os livros didáticos e as gramáticas de alemão como língua 

estrangeira trazem essa distinção didaticamente representada com o uso das perguntas: Wo? 

(Onde?) e Wohin? (Aonde? ou Para onde?). A resposta para a pergunta Wo? Seleciona Dat, e 

para Wohin?, Acc. Vejamos um exemplo com a preposição in (em), que faz parte do grupo 

Wechselpräpositionen. 

0.1 Wohin        geht Paul? Er  geht ins                               Kino. 

      para onde  vai   Paul? Ele vai   para+art.neutro Acc cinema 

      “Para onde vai Paulo? Ele vai no cinema”. 

0.2 Wo     ist    Paul?  Er   ist     im                             Kino. 

      onde  está  Paul? Ele  está   em+art.neutro Dat  cinema 

      “Onde está Paulo? Ele está no cinema”. 

 

Essa distinção entre as eventualidades em Wo? e Wohin? parece funcionar muito bem 

para falantes nativos do alemão. Para falantes de PB, no entanto, ela apresenta alguns 

problemas. Em PB, julgo podermos fazer as duas perguntas para a resposta: “Eu olho no 

céu”. Acredito que podemos perguntar: “Onde você olha?” como também “Para onde você 

olha?” e podemos obter a mesma resposta. Em alemão, no entanto, temos: 

0.3 Wohin        siehts du?    Ich sehe  in  den                 Himmel. 

      para onde  olha   você? Eu olho  em art.masc Acc céu 

      “Para onde você olha? Eu olho no céu”. 
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0.4 * Wo     siehts du?     Ich sehe im                         Himmel. 

        onde    olha   você? Eu olho  em+art.masc Dat céu 

      “Onde você olha? Eu olho no céu”. 

 

O exemplo 0.4 é agramatical, pois a eventualidade denotada não admite a pergunta 

Wo?, portanto não pode ser respondida com Caso Dat. O objetivo desse trabalho é dar uma 

leitura em teoria de aspecto para as eventualidades em questão. Começo descrevendo quais 

preposições fazem parte do grupo Wechselpräpositionen, e proponho uma nomenclatura mais 

específica para elas. A segunda parte explica melhor a seleção entre Acc e Dat apresentada nas 

gramáticas e livros didáticos de alemão como língua estrangeira. O terceiro item apresenta os 

problemas que falantes de PB têm em entender essa seleção mostrada nas gramáticas 

tradicionais. Na quarta parte, introduzo os principais conceitos de teoria de aspecto, os quais 

pretendo utilizar para descrever as eventualidades no item 5. 

 

1. Preposições alternantes - Wechselpräpositionen 

As preposições desse grupo são chamadas de “preposições alternantes” 

(Wechselpräpositionen) nas gramáticas e livros didáticos de alemão como língua estrangeira, por 

poderem selecionar tanto Caso Acc quanto Dat. São elas: an, auf, hinter, in, neben, über, 

unter, vor, zwischen. Seus significados podem ser visualizados, segundo WELKER (2001), na 

tabela 1: 

an indica um posição muito perto de, junto a , encostado em alguma coisa 

auf indica uma posição em cima de alguma coisa 

hinter significa ‘atrás de’ 

in é usada quando alguém/ algo está dentro ou vai para dentro de algum recinto, o qual 

não precisa ter limites nítidos 

neben significa ‘ao lado de’ 

über indica um lugar acima de outro, com o qual não há contato físico direto 

unter indica um lugar abaixo de outro 

vor indica um lugar defronte a outro 

zwischen signifca ‘entre’ 

Tabela 1 

LEVIN e RAPPAPORT HOVAV (1995) classificam determinados verbos como 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

102 
 

sendo verbos de configuração espacial (verbos como sit, stand e lie). Tais verbos são distintivos 

por estarem associados com configuração espacial e são classificados como: (i) não causativo 

agentivo, nos sentidos de manter a posição  ou assumir posição , e (ii) não causativo não 

agentivo, no sentido de simples posição .  Assim como esses verbos, as preposições alternantes 

também estão associadas com configuração espacial, e quando seu uso é feito em 

eventualidades para manter posição e simples posição, a seleção de Caso é Dat, e quando a 

eventualidade denota assumir posição, a seleção de Caso é Acc. Nesse sentido, a nomenclatura 

“preposições alternantes” é uma conseqüência do comportamento dessas preposições em 

termos de seleção de Caso. Antes disso, essas preposições, por configurarem uma 

eventualidade no espaço, podem ser melhor definidas como sendo preposições de 

configuração espacial. A figura 1 mostra graficamente essa definição: 

 
Figura 1 

Algumas dessas preposições são usadas com outros sentidos que não o de configuração 

espacial, como indicação de tempo, por exemplo. Na frase: “Vor der Diktatur hatten die Menschen 

mehr Freiheit” – “Antes da ditadura os homens tinham mais liberdade”, temos a preposição vor 

com sentido temporal, significando ‘antes de’ e selecionando Caso Dat. Esse tipo de sentido 

(temporal) não está em discussão aqui. As preposições que alternam estão sendo analisadas, em 

termos de seleção de Caso, apenas em seu sentido de configuração espacial. 

 

2. Seleção de Caso 

 Como já foi dito, a distinção entre seleção de Caso entre Acc e Dat é dada por meio 

das perguntas: Wohin? (Para onde?) e Wo? (Onde?). Essa pergunta é feita antes da 

eventualidade descrita, ou seja, a distinção entre Acc e Dat está na resposta da pergunta: a 

eventualidade-resposta é que leva Acc ou Dat, dependendo da pergunta feita (Wo? ou Wohin?). 

 Vejamos exemplos dessa distinção em livros didáticos e gramáticas de alemão como 

língua estrangeira. O livro Tangram 1 aktuell, Lektion 5-8 (2005), traz as Wechselpräposionen em 
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seu apêndice de gramática, capítulo 22,  pág. 142, com a distinção: Wo? e Wohin?, onde diz: 

“Wo? = + Dativ”, e “Wohin? = + Akkusativ”. São exemplos do livro (pág. 142), para Wohin? 

+ Akkusativ à esquerda e Wo? + Dativ à direita: 

2.1 Ich gehe in   die               Schule.           Ich bin     in   der              Schule. 

      Eu vou   em art. fem Acc escola.          Eu  estou em art.fem Dat escola 

      “Eu vou na escola.”                                “Eu estou na escola. 

 

 Para o significado das preposições, o livro traz uma espécie de distinção gráfica. Uma 

caixa com uma bolinha dentro representando Wo?, e uma seta entrando na caixa para 

representar Wohin?. Minha leitura dessa representação seria uma situação local sem movimento 

para Wo? e uma situação de movimento direcionado para Wohin?. Essa representação se 

encaixa muito bem para fazer a distinção de Casos nos exemplos 2.2: 

2.3 Er   legt   den Kuli     auf     den                 Tisch. 

      Ele deita a     caneta sobre   art. mas. Acc mesa 

      “Ele deita a caneta sobre a mesa.” 

2.4 Der Kuli      liegt             auf     dem               Tisch. 

      A    caneta   está deitada sobre  art. mas. Dat mesa 

      “A caneta está deitada sobre a mesa.” 

 

 Outro livro didático, Themen 1 aktuell (2003) traz a distinção da seleção de Caso para 

as Wechselpräposionen de maneira muito parecida. Junto com a pergunta Wo? há um esquema 

gráfico que interpreto como situacional, e ainda a palavra “situativ” – situativo. Para a pergunta 

Wohin?, o esquema gráfico (flecha apontada para alvo) vem junto com a palavra “direktiv” – 

directivo, que interpreto como uma reposta que indica alguma direção. No apêndice de 

gramática, o livro ainda traz essas preposições, juntamente com outras específicas de Acc, e as 

designa como Lokale Präpositionen (preposições de local). São exemplos do livro, pág. 135, 

como resposta para a pergunta Wo? à esquerda e para Wohin? à direita: 

2.5 Das Flugzeug ist über der(Dat) Stadt.       Es fliegt über die(Akk) Stadt. 

      “O avião está sobre a cidade.”                   “Ele voa por cima da cidade.”        

 A distinção Acc e Dat para as Wechselpräpositionen é mostrada na gramática EM – 

Übungsgrammatik, Deutsch als Fremdsprache (Em – Gramática de Exercícios, Alemão como Língua 

Estrangeira) também com as perguntas Wo? e Wohin?. Quando a preposição indicar Ort (lugar), 
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representado pela pergunta Wo? (Onde?), à preposição segue o Dat; e quando a preposição 

indicar “Richtung” (direção), representada pela pergunta Wohin? (Para onde?), à preposição 

segue o Acc (WEERS et al., 2002). 

 Em WELKER (2001), encontramos a distinção de Caso no uso das Wechselpräpositionen 

em termos de deslocamento: “Quando estas preposições têm um sentido local, isto é, indicam 

uma posição, uma localização, o acusativo é empregado somente se houver um deslocamento 

em direção ao objeto, ou à pessoa, designadas pelo substantivo ou pronome. Se não houver 

este deslocamento, ou se a preposição não tiver um sentido local, emprega-se o dativo” 

WELKER (2005, p. 223). 

 DREYER e SCHMITT (1985) fazem a distinção para a seleção de Caso para as 

preposições da tabela 1, quando essas indicam “Ortsangabe” – indição de local, também com as 

perguntas Wo? e Wohin?: com Acc como reposta para a pergunta Wohin?, e com Dat como 

resposta para a pergunta Wo?. 

 Para a distinção de seleção de Caso, FLEISCHER e ROSENTHAL (1977) utilizam as 

perguntas e Wo? e Wohin? juntamente com noções de movimento: 

“Emprega-se o dativo, quando a preposição indica permanência em determinado lugar e 

responde à pergunta introduzida por wo (onde); o verbo que precede essa 

preposição é geralmente intransitivo (...) Também usaremos o dativo quando a 

preposição assinalar um movimento restrito a determinado lugar: Der Vogel flattert 

ängstlich im Käfig (o pássaro esvoaça amedrontado na gaiola). O acusativo é usado 

nos casos em que a preposição indica o movimento em direção a determinado lugar, 

respondendo à pergunta introduzida por wohin (para onde, aonde); o verbo é 

transitivo (...)” FLEISCHER e ROSENTHAL (1977, p. 32). 

 

3. Questões para a seleção de Caso 

 A distinção entre seleção de Caso Acc e Dat para eventualidades com preposições de 

configuração espacial, como vimos na sessão anterior, tem mais de uma explicação. Acredito 

que a mais recorrente, e a mais simples didaticamente, seja a realização das perguntas Wo? e 

Wohin?. Realmente, essas perguntas ajudam a explicar a seleção de Caso em boa parte das 

eventualidades. Nossa preocupação aqui, no entanto, é dar conta de determinados exemplos 

que parecem fugir à regra acima no que se refere à interpretação dessas perguntas para falantes 

de PB. Vamos então a esses exemplos, repetindo aqui em 3.1 e 3.2 as sentenças apresentadas 
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na introdução: 

3.1 Wohin        siehts du?    Ich sehe  in  den                 Himmel. 

      para onde  olha   você? Eu olho  em art.masc Acc céu 

      “Para onde você olha? Eu olho no céu”. 

3.2 * Wo     siehts du?     Ich sehe im                         Himmel. 

        onde   olha    você? Eu olho  em+art.masc Dat céu 

      “Onde você olha? Eu olho no céu”. 

 

 Para esses exemplos, parece que as perguntas Wo? e Wohin? não ajudam muito, uma 

vez que a versão em PB de 3.1 e 3.2 são aceitáveis. Se pensarmos na representação gráfica de 

uma caixa com uma bolinha dentro representando Wo? e uma seta entrando na caixa para 

representar Wohin?, poderíamos entender a eventualidade como a direção da minha visão indo 

até o céu. No meu julgamento, essa representação é um tanto quanto difícil, ainda mais se eu 

indagar que meus olhos (que vêem) não saem do lugar, podendo ser portanto a bolinha dentro 

da caixa. Poderíamos pensar na noção de deslocamento (que ocorreria com Wohin?). Ainda 

assim, julgo difícil pensar em deslocamento para a eventualidade de ver alguma coisa, a não ser 

que pensássemos no deslocamento dos feixes de luz que incidem em algum lugar. 

 Outra eventualidade que parece ter problemas quanto à distinção Wo? e Wohin? é a em 

3.3 e 3.4, no seguinte contexto: uma professora vai passar uma regra de gramática aos alunos. 

Para tanto, ela vai até o quadro e escreve nele. 

3.3 Wohin        schreibst du?     Ich schreibe an die     Tafel. 

      para onde  escreve   você? Eu escrevo    junto ao quadro. 

      * “Para onde você escreve? Eu escrevo no quadro.” 

3.4 * Wo     schreibst du?     Ich schreibe an der     Tafel. 

        onde  escreve   você?  Eu escrevo   junto ao quadro. 

      “Onde você escreve? Eu escrevo no quadro.” 

 

 Em alemão, tal eventualidade no contexto descrito acima só faz sentido com a 

pergunta Wohin?, enquanto que em PB a frase fica agramatical com a pergunta Para onde?. Se 

pensarmos em deslocamento para a eventualidade, ficaria muito relativo. Seria deslocamento 

da professora ou das mãos da professora em direção ao quadro? Se pensarmos em termos de 

deslocamento das mãos, nesse caso a noção caberia para explicar a seleção de Caso. 
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 Outro conceito que por vezes é usado na distinção de Caso é a noção de movimento, 

utilizada para designar Acc, ou então a noção de movimento restrito para designar Dat. Eu 

seria muito cautelosa ao usar essa noção, uma vez que existem verbos que parecem não 

demonstrar movimento nenhum, como ver, e no entanto selecionam Acc, como em 3.3. Ou 

então existem eventualidades que denotam certo movimento, como brincar, mas que podem 

selecionar Dat, como em 3.5: 

3.5 Die Kinder     spielen  im                            Zimmer. 

      as   crianças   brincam em+art. masc Dat  quarto 

      “As crianças brincam no quarto.” 

 

 Nesse exemplo, a pergunta Wo? daria conta de distinguir a seleção de Caso. Se 

pensarmos nesse “certo movimento” como movimento restrito a determinado lugar, como em 

FLEISCHER e ROSENTHAL (1977), aí acredito que a noção vale para esse exemplo. 

 Outras duas eventualidades com os verbos em alemão: tun (no sentido de pôr, colocar) 

e giessen (regar ou derramar/ colocar algo líquido em algum recipiente) podem selecionar Acc e 

combinam com a pergunta Wohin?, em alemão. Em português, no entanto, o uso de “Para 

onde” torna as sentenças agramaticais. Vejamos os exemplos 3.6 e 3.7: 

3.6 Wohin/       *Wo     soll   ich den Kuli      tun? 

      Para onde/    Onde  devo eu  a     caneta   colocar 

      “*Para onde/ ?Aonde/ Onde eu devo colocar a caneta? 

      Tu          ihn    in     die                Tasche. 

      Coloque ele    em   art.fem. Acc  bolsa. 

     “Coloque-a na bosa.” 

3.7 Wohin/      *Wo    hast du     das Wasser gegossen? 

      Para onde/   Onde teve você a     água     regada 

      “*Para onde/ Onde você regou a água?” 

      Ich habe Wasser auf     die(Acc)           Blumen gegossen. 

      Eu tive    água     sobre art.fem Acc      plantas  regadas 

      “Eu reguei água sobre as plantas.” 

 

 Em 3.6, temos uma eventualidade na qual o uso de Para onde? é agramatical e o uso de 

Aonde? marginal (?). Acredito que a melhor tradução ainda seria perguntar Onde?, como uma 
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espécie de destino, local-alvo final. Em 3.7, temos mais um exemplo no qual em português 

perguntaríamos: “Onde você regou a água?”, e não diríamos: “Para onde você regou a água?”. 

Como visto, as duas sentenças-reposta selecionam Acc em alemão e são gramaticais apenas se 

feitas com a pergunta Wohin?. 

 Como foi apresentada, a distinção em Wo? e Wohin? parece nem sempre funcionar 

bem. Precisamos então usar os vários conceitos descritos nas gramáticas e então interpretar 

sentença por sentença. O que vou procurar propor nesse trabalho é uma explicação mais 

concisa, que dê conta inclusive dos exemplos acima. Para tanto, vou utilizar alguns conceitos 

de teoria de aspecto que serão abordados no próximo item. Além da teoria de aspecto, vou 

utilizar dois conceitos que julgo muito interessantes. Acredito que eles são mais objetivos, mais 

claros e menos ambíguos que as noções de deslocamento, movimento, movimento restrito a 

determinado lugar, situativo e directivo. Em BUSCHA e HELBIG (1994), temos os seguintes 

conceitos: (i) ligações alvo-orientadas e (ii) ligações não alvo-orientadas. Quando falam sobre 

preposições que podem vir acompanhadas tanto de Caso Acc quanto Dat, BUSCHA e 

HELBIG colocam: 

“(a) As ligações ‘não-alvo-orientadas’ ficam no Dativo, muitas vezes com verbos 

intransivos. (...) verbos: liegen, sitzen, stehen, hängen (irregular) 

(b) As ligações ‘alvo-orientadas’ ficam geralmente no Acusativo, principalmente 

com verbos transitivos (...). Nessas ligações ‘alvo-orientadas’ a direção é 

destacada.” (...) verbos: legen, setzen, stellen, hängen (regular).”  BUSCHA e 

HELBIG (1994, p. 409). 

 

 O que vai interessar aqui na descrição das eventualidades é imaginar uma eventualidade 

em termos de a mesma ser alvo-orientada ou não alvo-orientada. Em alvo-orientada, a 

eventualidade tem uma direção proposta em termos de alvo a partir de um lugar fora desse 

alvo, independente de movimento e deslocamento. Da mesma forma que se for não alvo-

orientada não há esse foco na direção ou orientação para o alvo a partir de um local fora desse 

alvo. 

 

4. Aspecto lexical 

 A noção aspectual que interessa para esse trabalho, no sentido de identificar os tipos de 

eventualidades em questão, é aquela relacionada com a Aktionsart do verbo, ou seja, o aspecto 
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lexical ou classe acional. Esse é entendido em WACHOWICZ e FOLTRAN (2007) como o 

que diz respeito às propriedades lexicais caracterizadas ou por morfologia derivacional ou 

então não são lexicalmente caracterizadas. Nesse nível aspectual está a distinção télico e atélico. 

Ainda segundo as autoras, tal noção aspectual não se limita ao nível lexical. Interpreto, assim, a 

distinção das classes aspectuais lexicais, ou classes acionais, como estando dentro dos domínios 

do VP. Dessa forma, a análise de aspecto aqui será feita mediante interpretação do verbo + seu 

complemento, ou seja, tanto os DPs quanto os PPs que fazem parte da grade argumental do 

verbo são relevantes para o entendimento da eventualidade. Assim, podemos entender o 

exemplo 2.3 (uma eventualidade com uso de Acc), repetido aqui como 4.1, como sendo um 

predicado de três lugares, onde o DP e o PP integram o VP :  

4.1 Er   VP [legt DP [ den Kuli] PP [auf den Tisch] ]. 

      Ele VP [deita DP [a caneta] PP [sobre a mesa] ]. 

 

 Sobre a flexão do verbo, esta não será considerada aqui em termos de análise aspectual 

da eventualidade. No que se refere ao esquema temporal pressuposto por vários verbos, 

VENDLER (1967) dividiu as classes acionais em quatro tipos: atividades, estados, 

accomplishments e achievements. Essa divisão clássica será o ponto de partida para tentar dar conta 

de alguma distinção entre uso de Dat e Acc junto às preposições de configuração espacial em 

alemão. Em ROTHSTEIN (2004), temos estados caracterizados como eventualidades 

totalmente homogêneas até o seu menor instante. Cada subparte de um estado é o próprio 

estado. Atividades são eventualidades dinâmicas. São homogêneas até intervalos mínimos com 

um certo tamanho razoável. Isso quer dizer que há eventos mínimos dentro da atividade, mas 

não podemos dizer que qualquer instante dentro da atividade é a atividade em si. Em uma 

atividade como correr, por exemplo, existem intervalos mínimos que ainda são correr, mas erguer 

o braço e uma perna não caracteriza correr. Ainda segundo a autora, achievements são mudanças 

instantâneas de estado. Já os accomplishments são eventualidades complexas que têm certa 

duração, e apresentam um ponto de culminação. Os exemplos em WACHOWICZ e 

FOLTRAN (2007), aqui em 4.2, exemplificam a divisão nas quatro classes aspectuais, 

respectivamente: estados, atividades, accomplishments e achievements:  

4.2 a. Os alunos sabem matemática. 

      b. As crianças nadam bem. 

      c. A Teresa comeu duas maçãs. 
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      d. A Renata perdeu a caneta. 

 

 Relevante para os propósitos desse trabalho é distinguir estados das demais classes 

aspectuais. Para tanto, SMITH (1997) utiliza 3 traços temporais binários para distinguir os 

tipos de situação (onde tipo de situação representaria classe acional): (i) estático x dinâmico, (ii) 

durativo x instantâneo e (iii) télico e atélico. Nessa distinção em traços temporais, os verbos de 

estado são os únicos que possuem o traço (+ estático). Todas as outras classes acionais são (- 

estático), ou então (+ dinâmicas). Nesse sentido, a distinção por meio do traço (± estático) 

divide, ou “bifurcates” na terminologia da autora, os tipos de situação (classes acionais) entre a 

classe dos estados e a dos eventos, onde os eventos seriam as outras classes acionais . 

DOWTY (1979) também faz uma distinção entre as eventualidades, contrastando-as entre 

estativas e não-estativas. Assim, o que diferencia os estados das demais eventualidades é que 

todas as últimas são dinâmicas.  

 

5. Acc e Dat 

 Tendo em vista as distinção das eventualidades em estativas e não-estativas, e a noção 

de eventualidade alvo-orientada e não alvo-orientada, vou propor uma distinção entre Acc e 

Dat. Essa distinção vai procurar dar conta dos dados apresentados até aqui nesse trabalho, nos 

quais a tradicional distinção com as perguntas Wo? (onde?) e Wohin? (para onde?) apresenta 

problemas. Tal distinção inclui as eventualidades que podem ser distinguidas em termos de 

Wo? (onde?) e Wohin? (para onde?). 

 Assim, em eventualidades estativas, as preposições vão sempre selecionar Caso Dat. 

Vejamos os exemplos 2.1 e 2.4, repetidos aqui em 5.1 e 5.2: 

5.1 Ich bin     in   der              Schule. 

      Eu  estou em art.fem Dat escola 

      “Eu estou na escola.” 

5.2 Der Kuli      liegt              auf     dem                Tisch. 

      A    caneta   está deitada  sobre  art. mas. Dat mesa 

      “A caneta está deitada sobre a mesa.” 

 

 Temos acima duas eventualidades que não se desenvolvem no tempo; são homogêneas 

até seus intervalos mínimos. Qualquer subparte de “estar na escola” ainda é “estar na escola”. 
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Vale notar que o argumento [na escola] é relevante para a leitura de aspecto, como dito no item 

4. Da mesma forma, “estar deitada sobre a mesa” dentro da eventualidade equivale a “estar 

deitada sobre a mesa” em qualquer instante durante a eventualidade. Os argumentos locativos 

nas frases fazem parte da grade argumental, ou seja, são necessários para a compreensão da 

eventualidade. No entanto, a ligação não é alvo-orientada. Isso quer dizer que o locativo está 

na eventualidade como localização da mesma, situando-a. Não há, assim, um sentido de 

direção ou orientação para o alvo (argumento locativo) a partir de um local fora desse alvo (já 

que a eventualidade já está no alvo). 

 As eventualidades não-estativas devem ser dividas em dois grupos: (i) as alvo-

orientadas  e (ii) as não alvo-orientadas.  

 As eventualidades não estativas não alvo-orientadas selecionam Dat, como vemos no 

exemplo 3.5, repetido aqui em 5.3: 

5.3 Die Kinder     spielen   im                           Zimmer. 

      as   crianças   brincam em+art. masc Dat  quarto 

      “As crianças brincam no quarto.” 

 

No exemplo acima, há uma atividade “brincar” que é dinâmica, ou seja, não estativa. O 

argumento locativo situa a eventualidade dentro dela mesma, quer dizer, não existe uma idéia 

de orientação ou direção para um alvo além dos limites onde a eventualidade ocorre.  Nesse 

sentido, as crianças, ao brincarem, não se direcionam para outro espaço, elas permanecem no 

mesmo espaço delimitado pela oração (no quarto) durante toda a eventualidade. 

 Já as eventualidades não estativas alvo-orientadas selecionam Acc, como vemos nos 

exemplos 2.3 e 3.7, repetidos aqui em 5.4 e 5.5, e ainda nos exemplos 5.6, 5.7 e 5.8: 

5.4 Er   legt   den Kuli     auf     den                 Tisch. 

      Ele deita  a     caneta  sobre art. mas. Acc mesa 

      “Ele deita a caneta sobre a mesa.” 

5.5 Ich habe Wasser auf     die                Blumen gegossen. 

      Eu  tive  água     sobre art.fem Acc  plantas  regadas 

      “Eu reguei água sobre as plantas.” 

5.6 Tu          den Kuli      in     die                 Tasche. 

      Coloque o     caneta  em   art.fem. Acc  bolsa. 

     “Coloque-a na bosa.” 
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5.7 Ich sehe in   den                 Himmel. 

      Eu olho  em art.masc Acc céu 

      “Eu olho no céu”. 

5.8 Ich schreibe an die     Tafel. 

      Eu escrevo   junto ao quadro. 

      “Eu escrevo no quadro.” 

 

 Em 5.4 temos uma eventualidade do tipo achievement, ou seja, não estativa. O 

argumento locativo, no entanto, tem o sentido de alvo-orientação, ou seja, é o lugar no qual a 

caneta será colocada. A caneta ainda não está nesse lugar. O lugar é, portanto, alvo. Vale 

lembrar aqui que a flexão do verbo não é relevante para a análise acima. Mesmo que a frase 

estivesse em outro tempo verbal, como passado: “Er hat den Kuli auf den Tisch gelegt” – “Ele 

colocou a caneta sobre a mesa”, a seleção continua sendo Acc. Isso porque dentro da 

eventualidade, temos uma mudança de estado de “não estar acima da mesa” para “estar acima 

da mesa”. E, no momento “não estar acima da mesa” havia uma orientação para um alvo “em 

cima na mesa” onde a caneta ainda não estava. Em 5.6 temos uma eventualidade dinâmica, não 

estativa, de colocar algo em um alvo, ou seja, alvo-orientada. Da mesma forma, em 5.7, temos 

outra eventualidade não estativa alvo-orientada: regar. 

 Em 5.7 temos uma atividade “ver” orientada para um alvo. Independente de 

movimento ou deslocamento, a eventualidade é dinâmica. O argumento locativo tem sentido 

de alvo-orientação, é o local alvo-direcionado da eventualidade “ver”. No exemplo 5.8, outra 

atividade “escrever” é orientada para um alvo específico. Retomando o contexto da professora, 

ela ainda não está com a mão no quadro escrevendo. E, mesmo que estivesse, quando ela 

terminar de escrever sua mão terá percorrido uma trajetória, que no início da eventualidade era 

o alvo: o quadro, ou o espaço específico no quadro no qual ela escreveu. 

 Existe, ainda, um outro tipo de eventualidade que poderia apresentar problemas para a 

distinção proposta acima. 

5.9 Ich schreibe besser  im                             Heft        als  auf     der                Tafel. 

      Eu escrevo   melhor em+art neutro Dat caderno  que sobre art. fem Dat quadro 

                  “Eu escrevo melhor no caderno que no quadro” 

Qual seria a diferença, então, entre 5.8, que seleciona Acc, e 5.9, que seleciona Dat? 

Parece que no último exemplo, a distinção proposta fica mais complicada de ser percebida. 
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Poderíamos pensar na eventualidade de se “escrever melhor em um lugar que em outro” como 

uma eventualidade na qual o foco não é a alvo-orientação. O exemplo compara duas situações, 

e essa comparação é o foco. Então, em alemão faríamos a pergunta com Wo?, já que o foco 

não é mais um processo de alvo-orientação, mas sim um resultado final. Não há a idéia de 

direcionar a atividade para um lugar fora da eventualidade; parece que os locativos estão 

situando a eventualidade (e não alvo-orientando essa eventualidade) para então ser possível a 

comparação. Temos então uma atividade, escrever, porém ela não é alvo-orientada. O foco da 

ação não é o fato de eu escrever algo em algum lugar, mas sim o fato de eu escrever melhor em 

um lugar que em outro lugar. Poderíamos, ainda, fazer o raciocínio inverso: quando que se usa, 

em alemão, Wo? (e conseqüente seleção de Dat) e Wohin? (e conseqüente seleção de Acc), 

independente da tradução dessas perguntas Wh para o português. Wo? focaliza uma 

eventualidade não alvo-orientada, e Wohin? enfatiza o processo de alvo-orientação. Assim, na 

eventualidade “an die (art.fem Acc) Tafel schreiben” – “escrever no quadro”, usa-se Wohin? 

para focalizar o processo de alvo-orientação. Já na eventualidade “besser an der (art.fem Dat) Tafel 

schreiben als im (preposição+art.neutro Dat) Heft” – “escrever melhor no quadro que no caderno”, 

usa-se a pergunta Wo? já que o verbo escrever não é mais usado com sentido de um processo 

alvo-orientado para um lugar específico, mas sim usado junto com o argumento locativo para 

fazer uma comparação. 

Apesar do exemplo 5.9 ter uma interpretação mais complicada dentro da proposta, 

parece que a distinção: (i) eventualidades estativas: seleção de Dat; (ii) eventualidades não 

estativas não alvo-orientadas (ou sem foco em alvo-orientação): seleção de Dat; (iii) 

eventualidades não estativas alvo-orientadas (ou com foco na alvo-orientação): seleção de Acc; 

dá conta de fazer a distinção entre seleção de Caso Acc e seleção de Caso Dat sem fazer uso 

das tradicionais perguntas Wo? (onde) e Wohin? (para onde), perguntas essas que causam certos 

problemas de interpretação para falantes de PB. 

 

6. Considerações finais 

 Procurei mostrar nesse trabalho que os conceitos Wo? (onde) e Wohin? (para onde), 

enquanto distintivos entre seleção de Caso Acc ou Dat em argumentos que acompanham 

preposições de configuração espacial, não fazem muito sentido em alguns exemplos para 

falantes de PB. Outros conceitos como deslocamento e não deslocamento, enquanto distintivos entre 

seleção Caso, parecem não fazer muito sentido em eventualidades como “escrever” ou “ver”, 
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uma vez que não percebemos deslocamentos nessas atividades. Os conceitos de estativo e 

directivo, enquanto somente eles sendo distintivos entre seleção Caso, também apresentam 

problemas, se pensarmos no exemplo: “Die Kinder spielen im Garten” – “As crianças brincam 

no jardim”. Ora, “brincar” é uma atividade, e não temos com ela uma leitura estática. No 

entanto, o Caso é Dat.  

Foi proposta então uma outra distinção entre Casos a partir da união de dois conceitos: 

(i) do sentido alvo-orientado e não alvo-orientado e (ii) do tipo aspectual da eventualidade 

(dinâmica e não dinâmica). Esses conceitos empregados concomitantemente podem oferecer 

uma melhor distinção entre seleção de Caso Dat e Acc, sobretudo nos exemplos em que 

encontrei problemas de distinção somente com as explicações acima. Assim, temos seleção de 

Caso Acc caracterizada por eventualidades dinâmicas e alvo-orientadas. “Ich schreibe an die Tafel” 

– “Eu escrevo no quadro”. Trata-se de uma eventualidade dinâmica direcionada para um alvo. 

Nas eventualidades que selecionam Caso Dat, a maioria delas são eventualidades estativas. Se 

for uma eventualidade dinâmica que seleciona Dat, então ela não é alvo-orientada, ou pelo 

menos não tem seu foco na alvo-orientação. “Die Kinder spielen im Garten” “As crianças brincam 

no jardim”.  
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A AUDÁCIA DE ANA MARIA MACHADO AO PROPOR OUTRO 
PONTO DE VISTA PARA DOM CASMURRO 

 

Maria Aparecida Borges Leal 

 

O presente trabalho tem como objetivo uma breve análise do romance A audácia 

dessa mulher, de Ana Maria Machado, dando ênfase aos diálogos intertextuais estabelecidos com 

Dom Casmurro, de Machado de Assis. Na primeira parte, será feita uma apresentação de Ana 

Maria Machado como escritora de livros para adultos, bem como de alguns dos prêmios 

recebidos por ela pelas suas obras. Em seguida, será apresentado um enredo sucinto da obra, 

com o objetivo de explicitar qual foi o caminho escolhido por Ana Maria Machado para criar o 

romance que será analisado. Depois serão apontados alguns dos recursos narrativos escolhidos 

pela  autora na construção do enredo mantendo o foco nos diálogos intertextuais 

desenvolvidos com Dom Casmurro. Por último, a ênfase recairá sobre a importância do leitor – e 

da sua bagagem de leitura – no estabelecimento dos diálogos intertextuais. 

Muita gente sabe que a premiada escritora brasileira Ana Maria Machado – carioca 

nascida em 1941 – é conhecida nacional e internacionalmente pelos seus livros infanto-juvenis. 

No ano de 2000, ela ganhou o prêmio Hans Christian Andersen de melhor autora do gênero, 

pelo conjunto de sua obra, após submetê-la a um júri internacional. O que muitos brasileiros 

ainda não sabem é que ela é autora de mais de uma dúzia de romances publicados, que têm 

como alvo o público jovem e adulto. Dentre outras premiações, ganhou o prêmio literário 

nacional, o Machado de Assis, conferido pela Academia Brasileira de Letras – na qual ela ocupa a 

cadeira número um, desde 2003 – pela totalidade de sua obra, além do prêmio Machado de Assis 

para romance, com o livro A audácia dessa mulher.   

A Audácia dessa Mulher é um romance que teve a segunda edição publicada em 2008, 

por iniciativa da Editora Nova Fronteira, com o objetivo de tornar Ana Maria mais conhecida 

do público adulto. Nessa obra, ao longo de 18 capítulos e pouco mais de duzentas páginas, a 

autora mistura realidade e ficção a ponto de romper com o pacto ficcional,  celebrado entre o 

leitor e a obra literária. 

O romance tem início com Bia e Virgílio fazendo parte de um grupo de pessoas que 

se reúnem para produzir uma série para a televisão, que será ambientada na segunda metade do 

século XIX, na qual deverão ser mostrados  os costumes, a arquitetura, a culinária, as viagens e 
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os cenários de época. 

 Virgílio de Pádua Toledo é arquiteto de formação, trabalhou no Serviço do 

Patrimônio do Rio de Janeiro e tem conhecimentos profundos sobre o Rio do final do século 

XIX. Cozinheiro e dono de restaurante, conhece também o que as pessoas comiam, como 

viviam e como eram as moradias por dentro e por fora. Publicou alguns livros de receitas que, 

além das receitas, apresentam uma conversa deliciosa com o leitor sobre os prazeres da mesa. 

Vale ressaltar que Pádua – um dos sobrenomes de Virgílio – remete o leitor  ao Pádua, marido 

de dona Fortunata e pai de Capitu, em Dom Casmurro.  

 Beatriz Bueno é uma jornalista que escreve sobre viagens no caderno de turismo de 

um jornal,  e é também autora de livros de viagem de muito sucesso e boa qualidade. Em seus 

livros, ela sustenta que ninguém viaja sozinho. Segundo ela, quando viajamos, estamos sempre 

em companhia de autores, artistas, livros, filmes, quadros, músicas, mitos culturais que povoam 

a nossa memória.  

 Muniz, o diretor, está sempre preocupado em mostrar ação na série que está sendo 

gravada, por considerar que cinema e televisão são visuais. Ele considera Bia e Virgílio uma 

dupla perfeita, uma vez que Virgílio gosta de cozinhar e Bia, de viajar sozinha, numa total 

inversão de papéis –  característica da sociedade do final do século XX – que no século XIX 

seria inaceitável.  

Ao longo de três enredos, desenvolvidos em três planos narrativos diferentes, os 

temas do amor, do ciúme e da traição se desenrolam, juntamente com largas discussões sobre 

lealdade, fidelidade, suspeita de adultério, poder e dominação, ética, rebeldia e autoritarismo. 

A história que aparece em primeiro plano, tem o final do século XX como tempo da 

narrativa, e está diretamente relacionada com Bia e Virgílio, que se sentem atraídos um pelo 

outro, o que acaba resultando em uma relação amorosa. Todavia, Muniz também demonstra 

interesse por Bia, causando ciúmes em Virgílio e constituindo o terceiro ponto do triângulo 

amoroso, bem aos moldes retratados nos romances de Machado de Assis – o escritor que 

narrou com maior propriedade a sociedade carioca do final do século XIX .  

 Ousadia – a série para a televisão – desenvolve-se em segundo plano,  na segunda 

metade do século XIX, retratando a vida carioca, e também discorre sobre o ciúme e a 

dominação bem ao gosto das massas populares, como é possível observar no ponto central do 

enredo: 

“(...) casal se apaixona e se casa, vive aparentemente muito bem, 
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convivendo muito de perto com um grande amigo dele. Aos poucos, o 

marido vai sendo levado a desconfiar da mulher, transformando em indício 

de traição todos os pequenos acontecimentos do cotidiano (...)” 

(MACHADO: 1999, p. 23). 

 

A terceira história, e a de maior relevância das três, relata o resgate feito por Bia – 

com a ajuda de Ana Lúcia, sua secretária – de algumas anotações, feitas em um diário que surge 

intercalado a um livro de receitas, e uma carta que teria sido escrita por Lina a uma amiga 

chamada Sancha. Esta havia se mudado com o filho para o interior do Paraná, após a morte do 

marido, para viverem junto aos parentes. Tanto o diário quanto a carta teriam sido elaborados 

na segunda metade do século XIX, inclusive com menção de data, e cedidos por uma amiga à 

avó de Virgílio.  

Em função da relação amorosa entre Bia e Virgílio, esses documentos vêm parar nas 

mãos de Bia que é formada em Letras – foi professora de português e de literatura antes de ir 

trabalhar no jornal – e é profunda conhecedora das obras de Machado de Assis. Esse fato faz 

com que ela relacione Lina com Capitu, personagem de Dom Casmurro, muito embora isso sé se 

revele no final do romance. Lina escreve coisas muito íntimas e faz com que o mistério de sua 

identidade e a interrupção brusca da escrita no diário abra um novo mundo ficcional com 

muitas dúvidas suscitadas a respeito do destino que ela teria tomado. À medida que o mistério 

vai se revelando, o deleite de poder saborear a melhor parte do banquete oferecido pelo texto de 

Ana Maria Machado aos seus leitores vai se intensificando.  

Bentinho é o narrador de Dom Casmurro e tudo aquilo que chega até o leitor se faz  

de acordo com o olhar dele. Com muita habilidade, Machado de Assis constrói o enredo de 

modo a deixar o leitor em dúvida se Capitu realmente traiu Bentinho – com Escobar – e, se 

Ezequiel seria mesmo filho de Escobar e não de Bentinho, muito embora não haja nenhuma 

indicação convincente disso. 

Em A audácia dessa mulher, Ana Maria Machado nos proporciona uma outra versão da 

história e, desta vez, de acordo com o ângulo de visão de Capitu. A autora se apropria do texto 

de Machado de Assis, e, com a construção da personagem Bia, ela cria um diário e uma carta 

com os quais ela vai dialogar no decorrer do romance, e, ainda, produz uma atmosfera de 

investigação e pesquisa a respeito do destino que Lina teria tomado. 

A essa técnica de colocar em cena um texto sobre o qual a voz narradora vai refletir, 
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dialogar, tentar decifrar, discutir e julgar no decorrer da narrativa, Umberto Eco denomina 

dialoguismo artificial (ECO: 2003, p. 200). 

Além desse recurso narrativo, Ana Maria Machado utiliza a intertextualidade, a 

metanarratividade, o Double Coding e a ironia intertextual, na elaboração de A audácia dessa mulher. 

Ainda segundo Eco, esses recursos não são exclusivos da contemporaneidade, contudo, eles 

têm sido usados com mais frequência da segunda metade do século XX para cá (ECO: 2003, p. 

199).  

O termo intertextualidade foi utilizado pela primeira vez por Júlia Kristeva para 

afirmar que “todo texto é um mosaico de citações” (JENNY, 1979, p. 5-49). Isso significa que 

uma obra literária não existe por si só, sem que se estabeleçam diálogos intertextuais com 

outras obras existentes, como se os textos tivessem uma continuidade uns nos outros. Vale 

lembrar que essa retomada de textos pré-existentes não se dá de forma ingênua, ao contrário, 

ela é feita intencionalmente e o resultado é a reinvenção, a recriação com a consequente 

atualização do texto anterior. 

O romance A audácia dessa mulher foi publicado em 1999, cem anos após a publicação 

de Dom Casmurro, o que significa que a reação causada no leitor atual é completamente 

diferente daquela que Dom Casmurro causou em seus leitores um século antes. Os valores 

respeitados pela sociedade atual; o contexto histórico; o conceito de família, casamento, enfim; 

também são muito diferentes do que eram em 1899.  

É conveniente lembrar que Machado de Assis também retoma a peça Otelo, de 

Shakespeare  na criação de Dom Casmurro, inclusive para o capítulo LXII ele dá o nome de Uma 

ponta de Iago (ASSIS: 1976, p. 93). Iago é o traidor astuto que acaba por incitar o ciúme em 

Otelo o que vai culminar com o assassinato de Desdêmona. Com esse procedimento Machado 

de Assis também atualiza Otelo – que foi encenada pela primeira vez em 1622, ou seja, quase 

três séculos antes da publicação de Dom Casmurro. 

A metanarratividade, outro recurso muito usado em A audácia dessa Mulher,  consiste 

em promover intromissões na narrativa, para refletir sobre a própria narrativa, muitas vezes 

convidando o leitor a participar  dessas reflexões.  Isso, às vezes, causa certa confusão ao leitor 

em tentar distinguir os papéis do narrador e do autor. Em alguns pontos, o romance se 

entrelaça com verdadeiros ensaios que comparam a tessitura do romance moderno com a do 

romance do final do século XIX, que discutem sobre o fazer literário, desde a construção do 

personagem até a migração do personagem de um texto para o outro com uma identidade 
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própria que permite que ele seja reconhecido no texto novo (WEINHARDT: 2006, p.108) ; 

em outros, ele dialoga com o  cinema, o teatro, a História e a história da literatura 

(MACHADO: 1999, p. 97/99). 

O uso do recurso do Double Coding - também evidente em A audácia dessa mulher – 

ocorre quando o autor é capaz de fundir dois tipos de código em um mesmo discurso 

narrativo. O escritor cria um código para o leitor de um nível de leitura mais elevado, ou leitor 

modelo de 2º nível, e outro código para aquele leitor mais ingênuo, ou leitor modelo de 1º 

nível. (ECO: 2003, p.200/201). Com essa estratégia, adotada por Ana Maria Machado, mesmo 

aquele leitor mais ingênuo que nunca tenha lido Dom Casmurro é capaz de usufruir a leitura de 

A audácia dessa mulher, acompanhar o enredo e as ações dos personagens, aguçar a própria 

curiosidade a respeito do destino que aquela menina teria tomado, naquela atitude natural do 

leitor que quer saber o fim da história. Contudo, esse leitor perde boa parte do sabor do 

enredo e é claro que a fruição não vai acontecer do mesmo modo que com aquele que conhece 

a obra precedente.  

A estratégia da ironia intertextual, no entanto, exige um leitor mais preparado 

intertextualmente. Esse recurso leva o leitor a uma compreensão mais profunda da obra 

literária. A obra mostra o caminho para que o leitor extraia o máximo possível da sua 

significação, fazendo as remissões sugeridas por ela e tornando-se capaz de estabelecer uma 

relação privilegiada com o texto literário. Em A audácia dessa mulher, esse leitor mais preparado 

intertextualmente consegue entender a “piscadela culta que lhe dirige o autor” (ECO: 2003, p. 

206) e acompanhar as pistas que vão sendo dadas pelo texto e estabelecendo as devidas 

relações com o texto anterior. 

Um exemplo de intertextualidade pode ser percebido nesta anotação feita no diário 

da menina, logo após um desenho de flores, provavelmente um risco de bordado, que diz o 

seguinte: 

 

Esse deve ser muito  rápido, o ponto é fácil. 

Desejaria era fazer renda. No colégio, desde os 

sete anos, aprendi a ler, escrever, e contar, 

francês, doutrina e obras de agulha, mas não me 

ensinaram a fazer renda. Vou pedir a dona 

Justina, da casa ao pé, que me oriente. Lástima é 

Capitu era Capitu, isto é, uma criatura mui 

particular, mais mulher do que eu era homem. 

(...) Era também mais curiosa. As curiosidades 

de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias 

espécies, explicáveis e inexplicáveis, (...); gostava 

de saber tudo.  No colégio, onde, desde os sete 
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que não tenha conseguido que me ensinassem 

latim, que tanto desejo conhecer desde o dia em 

que o padre afirmou que latim não é língua de 

meninas. Como então em Roma antiga, a 

senhora que ganhou de César a pérola de seis 

milhões de sestércios poderia agradecer ao 

grande homem? Seguramente em latim! 

(MACHADO: 1999, p.66) 

anos, aprendera a ler, escrever e contar, francês, 

doutrina e obras de agulha, não aprendeu, por 

exemplo, a fazer renda; por isso mesmo, quis 

que prima Justina lho ensinasse. Se não estudou 

latim com o padre Cabral  foi porque o padre, 

depois de lha propor gracejando, acabou 

dizendo que latim não era língua de meninas. 

(...) Lia os nossos romances, folheava os nossos 

livros de gravuras, querendo saber das ruínas, 

das pessoas, das campanhas, o nome, a história, 

o lugar. (...) Capitu não achava bonito o perfil de 

César, mas as ações citadas por José Dias 

davam-lhe gestos de admiração. (...) Um homem 

que podia tudo! Que fazia tudo! Um homem 

que dava a uma senhora uma pérola do valor de 

seis milhões de sestércios. (ASSIS: 1976, p. 

52/53) 

  

 Basta uma olhada em ambos os fragmentos de textos para que se perceba o diálogo 

entre eles: a referência à curiosidade da menina, à dona Justina, ao interesse maior em aprender 

latim por ser uma língua proibida para meninas, ao desejo de transgressão às normas 

estabelecidas, a uma bagagem de leitura relativamente maior que a das outras meninas da 

mesma idade, que, muitas vezes, não sabiam nem ler. 

 Um outro exemplo de diálogo intertextual pode ser constatado nos excertos que se 

seguem: 

 

Estes sequilhos servem também como hóstias 

ao brincarmos de missa. Geralmente B., que faz 

o padre, é quem traz o doce. Mas quando há 

sequilhos em casa, levo eu alguns ao quintal 

para nossas brincadeiras. Desmancham-se na 

boca. Uma delícia! Menos, porém, que o beijo 

(...) Em casa, brincava de missa, - um tanto às 

escondidas porque (...) Arranjávamos um altar, 

Capitu e eu. Ela servia de sacristão, e 

alterávamos o ritual, no sentido de dividirmos a 

hóstia entre nós; a hóstia era sempre um doce. 

(...) arranjávamos o altar, engrolávamos o latim 
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que trocamos outro dia após o penteado. Uma 

vertigem! E eu a pensar que esgotara todas as 

sensações de deleite minutos antes, enquanto 

ele me fazia as tranças, tocava minha nuca, 

roçava seus dedos por minhas costas, devagar, 

devagarinho... Felizmente tive o súbito impulso 

de atrair sua boa à minha. Uma estremeção que 

nos deixou sem fala. Por pouco minha mãe não 

nos surpreende. (...) Ele não conseguiu dizer 

uma só palavra. (...) Eu é que tive que 

responder por ambos. MACHADO: 1999, p. 

67) 

e precipitávamos as cerimônias. (ASSIS, 1976, 

p.26). 

(...) Continuei a alisar os cabelos, com muito 

cuidado, e dividi-los em duas porções iguais, 

para compor as duas tranças. Não as fiz logo, 

nem assim depressa, (...), mas devagar, 

devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios 

grossos, que eram parte dela. (...) Os dedos 

roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas 

vestidas de chita, e a sensação era um deleite. 

(...) Em vez de ir ao espelho, que pensais que 

fez Capitu? (...) ela abrochou os lábios, eu desci 

os meus, e... Grande foi a sensação do beijo; 

Capitu ergueu-se rápida, eu recuei até à parede 

(...), sem fala, os olhos escuros. (ASSIS: 1976, 

p.57) 

(...) Ouvimos passos no corredor; era D. 

Fortunata. Capitu compôs-se depressa, tão 

depressa que, quando a mãe apontou à porta, 

ela abanava a cabeça e ria (...) um riso 

espontâneo e claro. (...) Como eu quisesse falar 

também para disfarçar o meu estado, chamei 

algumas palavras cá de dentro, e elas acudiram 

de pronto, mas de atropelo, e encheram-me a 

boca sem poder sair nenhuma. O beijo de 

Capitu fechava-me os lábios. (...) éramos dois e 

contrários, ela encobrindo com a palavra o que 

eu publicava pelo silêncio. (ASSIS: 1976, p. 

57/58). 

 

 Nesses dois fragmentos o recurso da intertextualidade também fica claro se o leitor 

atento voltar a sua atenção para as brincadeiras de missa que Capitu e Bentinho realizavam, 
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para o capítulo XXXIII denominado O penteado, que ao final acaba acontecendo o primeiro 

beijo entre ambos os personagens. Além disso, é possível observar o caráter frouxo de 

Bentinho que sempre que se espera uma ação em reação a algo que esteja acontecendo ele não 

consegue dizer uma só palavra, permanecendo imobilizado.  

O leitor modelo de 2º nível, que Eco chama também de leitor semiótico ou estético, 

é aquele que deseja descobrir como aquilo que acontece na história está sendo narrado; quais 

foram os recursos utilizados pelo autor para causar esta ou aquela reação no leitor. Para isso, 

esse leitor se propõe a ler uma obra inúmeras vezes, e sabe que a cada leitura ele vai descobrir 

algum aspecto que ele não tinha percebido nas leituras anteriores (ECO: 2003, p. 208). 

Nesse sentido, é possível apontar para a importância de um leitor cada vez mais 

preparado intertextualmente, para que os diálogos sejam estabelecidos no momento da leitura e 

que o leitor possa tirar o maior proveito possível do texto narrativo.  

 Com sensibilidade, audácia, criatividade e muita habilidade no uso das palavras, Ana 

Maria Machado toma o texto de Machado de Assis como ponto de partida e nos proporciona 

uma leitura de Dom Casmurro de acordo com o olhar de Capitu, promovendo várias 

intromissões na narrativa, confundindo totalmente o leitor quanto à imbricação dos papéis do 

narrador e do autor. A autora trabalha com várias tessituras, mantendo sempre uma linguagem 

simples, atual e densa. Além disso, ela lança mão de várias intertextualidades, sendo a mais 

explícita delas com Dom Casmurro – de Machado de Assis – muito embora ela dialogue também 

com Gustave Flaubert, Dante Alighieri, Henry James, Virginia Woolf, dentre outros, 

explicitando questionamentos enfrentados pelos ficcionistas a respeito do processo narrativo.  
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A INFÂNCIA EM �PRIMEIRAS ESTÓRIAS� 
 

Anna Carolina Legroski 

 

 Micheliny Verunschk escreveu, em seu ensaio “Crianças de lá”, uma frase que resume 

bem o papel da criança na obra rosiana: “a infância na obra de Guimarães Rosa nunca é 

figurante”. Em o Grande Sertão: Veredas, a obra prima do autor, o encontro que acontece entre 

Riobaldo e Diadorim na infância, às margens do rio São Francisco, é determinante para que ele 

se junte aos jagunços de Joca Ramiro e inicie, assim, sua trajetória narrada no livro. Da mesma 

forma, as crianças de Primeiras Estórias, publicado em de 1962, têm papel chave na construção 

do livro, cuja tônica oscila entre a descoberta e a redescoberta do mundo e dos sentimentos. 

Vale lembrar que o próprio autor diz que este é um livro de loucos e de crianças.  

 A marca principal destas crianças é a forma singular que elas têm de ver o mundo. 

Longe do estereótipo ingênuo e bobo, elas contam com uma grande força criativa para se 

relacionarem com as experiências novas que se revelam ao longo dos contos, criando, 

aprendendo e compreendendo estas experiências de mundo e suas implicações, sem os 

preconceitos de quem já viveu um pouco mais. Esses personagens compartilham também uma 

relação forte com a fabulação e com a rememoração como busca da compreensão de suas 

experiências, ou seja, para entenderem as experiências vividas, eles recorrem à brincadeira ou à 

criação de histórias.  

Neste livro de vinte e um contos, oito trazem em destaque a figura da criança. São eles: 

“As margens da alegria”, “A menina de lá”, “A terceira margem do rio”, “Pirlimpsiquice”, 

“Nenhum, nenhuma”, “Partida do audaz navegante” e “Os cimos”. Desses contos, analisarei o 

primeiro e o último, tendo em vista as relações que podem ser estabelecidas com os outros e a 

sua localização no livro como molduras para as demais estórias.  

 

As margens da alegria 

 “As margens da alegria” e “Os cimos”, primeiro e último contos considerados estórias-

molduras do livro, focalizam o mesmo personagem, tendo como pano de fundo a 

modernização do país, cujo ponto chave é a construção de Brasília, na década de 50.  Iniciam e 

finalizam o livro, marcando o ambiente e tempo das narrativas. 

 No primeiro conto, o Menino, protagonista, viaja com os tios para passar algum tempo 
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na casa deles. Todo o processo da viagem é marcado pelo encanto do desconhecido e pelo 

deslumbramento do recém-descoberto. No avião, que os leva para onde estão construindo “a 

grande cidade”, o Menino recebe cuidados e mimos, que transformam sua ida em uma 

experiência divertida e encantadora. 

 Ao chegarem à casa, o encontro com um peru inicia uma fase de contemplação para o 

garoto: ele fica encantado com o peru grande e majestoso e o imagina eterno em sua beleza. O 

passeio proposto pelo tio leva o menino a ambientes cheios de natureza na sua melhor forma 

em oposição à poeira da cidade sendo construída. A beleza e a profusão da cores da mata e do 

peru encantam o Menino, que quando se afasta do peru sente grande sofreguidão para revê-lo. 

Porém no retorno, não encontra o animal, que fora abatido para servir de alimento. Assim, 

para o personagem, “tudo perdia a eternidade e a certeza, num lufo, num átimo”. Aqui, sua 

primeira experiência de morte e perda se faz notar. 

 Segue, então, a experiência da dor, do desgosto e do desencanto, também reforçada 

por um passeio. Desta vez, o tio mostra lugares onde as máquinas estão destruindo a paisagem 

natural e deixando o “ar carregado de poeira”, em uma repetição daquela primeira morte. Mais 

uma vez, a descrição do ambiente, com o aparente desbotamento das flores outrora cheias de 

cor e a ausência de pássaros, ajuda a descrever o estado de espírito do personagem, que está 

transtornado pela morte repentina do peru, e com medo dessa face desconhecida do mundo. 

Ou seja, a morte da ave e a construção da cidade se aproximam na percepção desgostosa do 

Menino: ambas indicam destruição.   

 Na volta, o Menino encontra, no terreiro, outro peru, menor e menos majestoso, que 

está bicando a cabeça do primeiro peru – outra imagem exemplar da crueldade que há em 

certas cenas. Essa imagem cruel desperta no Menino um duplo sentimento: inicialmente a 

alegre surpresa por pensar estar revendo o peru já morto e em seguida a piedade misturada ao 

entusiasmo ao ver um animal bicando os restos do outro. O ciclo de tristeza termina com a 

aparição de um vaga-lume. Esta visão é capaz de restabelecer a alegria no Menino, porém com 

o aviso de que é uma alegria frágil, instável e fugidia, tal qual o vaga-lume que a representa. 

Mesmo que o Menino ainda tivesse o pensamento na “fase hieroglífica”, como afirma o 

narrador, ele foi capaz de perceber a efemeridade da beleza do vaga-lume. 

 Mais do que uma história de descobertas e redescobertas, o conto as “Margens da 

alegria” constitui um encontro com a realidade e dentro dela, experiências de perda e morte. A 

tônica do conto parece ser a de uma nova percepção do mundo ao seu redor, orientada pela 
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sensibilidade das primeiras experiências. 

 

Os cimos 

 No último conto do livro, o mesmo Menino retorna à casa dos tios. Mas, agora, ele vai 

marcado por uma grande dor: sua mãe está doente e ele sabe que a viagem é um pretexto para 

que ele não a visse sofrer, ou mesmo morrer. Inicia-se outro ciclo, desta vez, marcado pela 

separação forçada e pela carência.   

 As experiências e atenções da viagem de avião são iguais nos dois contos, mas agora o 

menino as interpreta como artifício exagerado para distraí-lo da perda iminente da mãe. 

Embora os elementos sejam basicamente os mesmos, a interpretação destes elementos muda. 

Nesta segunda viagem, o Menino aparece profundamente introspectivo, sensível e com os 

pensamentos mais organizados, a ponto de argumentar consigo mesmo que, se sua mãe 

estivesse realmente à beira da morte, seu tio não teria se arrumado como se arrumou, inclusive 

com uma bela gravata; ou então, de inferir que um telegrama chegado à casa do tio trazia más 

notícias da mãe, pois seu tio não comentou seu conteúdo. Ou seja, além de ligar o telegrama à 

urgência da doença da mãe, o Menino adivinhou o que ele noticiava. Seu ponto de vista 

mudou. Ele não tem mais a ilusão da eternidade das coisas. Agora, a consciência do efêmero é 

quase uma ameaça: “Enquanto a gente brincava, descuidoso, as coisas ruins já estavam 

armando a assanhação de acontecer: elas esperavam a gente atrás das portas”.  

 Aqui, a experiência da morte não é mais com um animal, o peru, mas com a mãe, como 

se fosse a mesma relação de “As margens da alegria”. É possivelmente a lembrança da primeira 

morte que o faz traçar essa linha de raciocínio, presumindo que o risco de se perder algo 

querido acontece por estar-se longe e que, por isso, simplesmente estar perto poderia evitar a 

perda; dentro desta lógica a proximidade seria necessária para que sua mãe não morresse.  

Um elemento novo é notado: o Menino faz projeção de si mesmo e de seus 

sentimentos num brinquedo que traz consigo, um macaquinho. Ele se sente culpado por estar 

com seu brinquedo preferido enquanto a mãe está sozinha, o que aumenta a dor e a solidão 

que ele sente. Este sentimento de culpa faz o Menino considerar jogar fora o boneco, mas ele 

acaba optando por se desfazer apenas de seu chapéu festivo, que representa uma alegria que o 

Menino não está sentindo no momento. Porém a relação com o brinquedo muda 

progressivamente de acordo com a mudança da relação com a morte. Inicialmente, quando o 

medo é maior, o Menino consolava “O pobre do macaquinho, tão pequeno, sozinho, tão sem 
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mãe; pegava nele no bolso, parecia que o macaquinho agradecia, e, lá dentro, no escuro, 

chorava.”. Posteriormente, quando a alegria parece se recuperar um pouco, o Menino começa 

a considerar que: “O bonequinho macaquinho, um dia, devia de poder ganhar algum outro 

chapeuzinho, de alta pluma(...)”. O Menino já não acredita que a dor é irremediável e passa a 

acreditar que as coisas têm volta. Assim, ele se torna menos introspectivo e mais aberto ao 

mundo. No retorno para casa, o Menino descobre que o boneco não está mais com ele, porém 

o ajudante do piloto entrega o chapéu emplumado, que havia sido jogado fora. Com isso, ele se 

acalma e entende o acontecido não como uma perda catastrófica, mas como parte de um ciclo 

natural: “Não, o companheirinho Macaquinho não estava perdido, no sem-fundo escuro no 

mundo, nem nunca. Decerto, ele só passeava lá, porventuro e porvindouro, na outra-parte, 

aonde as pessoas sempre iam e voltavam” 

 É no contexto da dor que a surpresa da beleza trazendo alegria se repete. Se no 

primeiro conto um vaga-lume o retirou de seu estado de desencanto, desta vez quem o faz é 

um tucano que, desgarrado de seu bando, visita uma árvore próxima da casa todas as manhãs, 

para se alimentar. Parece que se repete a lição da sobrevivência e da gratuidade da beleza, 

mesmo que rodeada pelo perigo da morte, ou seja, ainda há beleza, ou possibilidades de alegria, 

a despeito da destruição total que a morte sugere.  

 Como no outro conto, o ciclo da alegria e da tristeza se repete e se completa. O 

Menino experimenta mais uma vez as sensações de antes, mas, desta vez, ele tem a consciência 

do que está experimentando, “feito ele estivesse podendo copiar no espírito idéias de gente 

grande”. 

 No final do conto, com a notícia da melhora da mãe e com o retorno para casa, o 

Menino inicia um processo de rememoração do que aconteceu na viagem, para que, guardando 

a experiência, nada se perca, criando nele mesmo um espaço de contemplação e rememoração. 

Indo além, ele acaba criando um universo paralelo onde habitam os limites indefiníveis entre o 

real e o imaginário. Esta memoração está sujeita a uma nova idéia sobre a vida: nela, as coisas 

nunca se perdem, vão a uma “outra parte” e depois voltam.  Esta outra parte seria na sua 

memória e capacidade de narração.  

 Para Freud, os jogos e brincadeiras simbolizam a criação de um mundo próprio que 

não é alienado da realidade, mas que age ajustando-a para torná-la mais compreensível. Para a 

criança, eles significam a possibilidade de compreensão da realidade ligada à reprodução 

daquilo que a impressionou, como forma de se apropriar da experiência e torná-la mais 
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aceitável. Esses jogos e brincadeiras também podem representar o desejo da criança, qualquer 

que seja a idade, de ser adulto e de poder participar deste mundo. 

De maneira geral, este conto representa uma maturação da experiência do personagem 

e marca a passagem do pensamento hieroglífico do Menino para um pensamento ordenado em 

uma consciência narrativa, que se apresenta no final do texto, quando, retornando para a casa, 

o Menino rememora a estadia em casa dos tios e inventa um destino para seu brinquedo 

perdido.  

 Talvez este conto tenha sido escolhido para fechar o livro, pois ele marca a trajetória 

do Menino em uma construção e posterior revisão da sua relação com o mundo, que é, em 

certa medida, a tônica geral do livro: revisões de idéias e conceitos pré-existentes em 

detrimento da visão carregada de conceitos convencionais.  

 

 É relevante para a análise da infância em Guimarães Rosa lembrar que o resgate da 

memória não acontece apenas com o Menino de “Os cimos”. Essa estratégia de 

autoconhecimento é a mesma utilizada por Riobaldo, que em “Grande Sertão: Veredas” narra 

para entender e reviver o acontecido. Dentro do livro de contos, tal estratégia reaparece em 

“Nenhum, nenhuma”, narrativa um tanto misteriosa, cujo narrador retorna a um momento de 

sua infância (sua, pois, posteriormente o narrador de terceira pessoa revela ser também o 

personagem principal) para, com a revisitação, compreendê-lo, porém sua lembrança é obscura 

e caótica conforme ele próprio afirma: “Tenho de me recuperar, desdeslembrar-me, excogitar – que sei? – 

das camadas angustiosas do olvido. Como vivi e mudei, o passado mudou também. Se eu conseguisse retomá-lo”. 

Outro ponto chave de interseção com as outras crianças do livro é o fato do momento narrado 

marcar a descoberta de um sentimento: do amor. O garoto deste conto aprende o amor; não 

só a senti-lo, mas também a reconhecê-lo nos outros.  

Tanto “As margens da alegria” quanto “Os cimos” marcam o processo de 

amadurecimento do Menino, numa trajetória marcada pela descoberta da alegria, mas também 

da morte. A sombra da doença da mãe desencadeia este amadurecimento que pode ser 

considerado precoce: o narrador define, em certo momento, o macaquinho como “um muito 

velho menino”, o que abre para a interpretação do amadurecimento, fazendo com que a 

criança pareça mais velha do que ela realmente é. Este processo de amadurecimento forçado 

por uma situação externa extrema aparece também em “A terceira margem do rio”.  

Embora o foco desta outra estória não seja a infância, ela inicia-se com a criança que vê 
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o pai fazendo algo incompreensível e doloroso para a família, mas que mesmo assim decide e 

sustenta a decisão de ser margem para ele, levando comida, mesmo que furtada, e 

permanecendo sempre ali, às margens do rio que seu pai escolheu habitar, sendo um ponto de 

referência para o pai. Essas duas crianças, d”Os cimos” e d”A terceira margem” são forçadas a 

“crescer” para dar conta do turbilhão novo de sentimentos que as invade.  

 Uma questão comum a todos estes contos é a relação que o narrador mantém com a 

personagem infantil. No primeiro e último contos, o narrador observador organiza sua 

narrativa de acordo com o olhar do personagem. Embora ele tenha acesso apenas a alguns de 

seus sentimentos, ele demonstra grande intimidade com o personagem, como quando narra os 

sentimentos do “boneco macaquinho”, óbvia transferência dos sentimentos do próprio 

Menino (isolado, desamparado, carente). Igual intimidade tem o narrador de “A menina de lá”, 

cuja relação extrapola os limites da narração e sugere uma amizade entre o personagem-

narrador e a menina, mesmo após o afastamento entre eles a história de Nhinhinha continua 

seduzindo o narrador. Embora velho, o narrador de “A terceira margem do rio” inclui no 

enredo sua infância, momento em que o pai decide habitar o rio e a criança fica como 

espectadora da cena, sem poder interferir.  

 Em todos os casos, o imaginário infantil imanta o narrador adulto, que simpatiza com 

sua visão e a utiliza na sua própria narração, notadamente na minúcia descritiva dos estados de 

ânimo das crianças, que condicionam o foco de visão do narrador, como por exemplo, na 

caracterização de estados emocionais e de ambientes, recorrente quando os contos tratam de 

personagens infantis.  

 Tendo em vista o tratamento cuidadoso que Guimarães Rosa dá a seus personagens 

infantis e o paralelo possível com outras narrativas de sua autoria, pode-se observar que estas 

crianças têm o olhar livre da visão convencional do mundo – aquela visão que pré-estabelece a 

maneira de ver as coisas, que já vem cheia de preconceitos e generalizações. Estas crianças 

estão dispostas a conhecer o mundo, sem se mostrarem fragilizadas ou limitadas. Mesmo o 

Menino que sofre pela possibilidade da morte da mãe, e que, por isso, tende a reduzir a 

percepção do mundo às suas experiências retratadas no primeiro conto do livro, deixa-se 

entusiasmar com a aparição da beleza do tucano e pela novidade que ela encerra. Em Primeiras 

Estórias são as crianças, os adolescentes, os apaixonados e os loucos que propõem a adoção 

deste olhar para criar um novo mundo, onde a sensibilidade tem valor indiscutível e onde os 

conceitos pré-concebidos são passíveis de mudança. 
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�NOVAS CARTAS CHILENAS�: UMA ANÁLISE 
 

Anna Carolina Legroski 

 

José Paulo Paes, “poeta de ribeirãozinho estrada de ferro araraquarense”, é um poeta 

difícil de encaixar em uma geração. Cronologicamente, pela data da publicação de seu primeiro 

livro, ele pertenceria à última geração moderna, mas ele mesmo reconhecia não pertencê-la. 

Sua poesia é modernista, concreta, abstrata, dialética. Em sua obra podemos encontrar sonetos, 

epigramas, madrigais em sua maioria recheados de referências à outros poetas, à outros 

acontecimentos históricos e sociais.  

Desde a infância esteve em contato com livros: seu avô era dono de uma tipografia. 

Prova de sua ligação íntima com a literatura, é a quantidade de referências que ele faz em seus 

poemas. Seu livro inaugural, “o aluno”, de 1947, transpira influências dos grandes nomes da 

poesia universal. Além de referências evidentes, nominativas, sua obra condensa, 

orgulhosamente, os traços, a graça, a leveza de seus influenciadores – Drummond, Bandeira, 

Oswald – com sua própria dicção poética. 

Entre seus trabalhos estão traduções de poesias inglesas, francesas, alemãs, latinas, 

gregas clássicas e modernas. José Paulo Paes foi, no mínimo, um poeta completo, dono de uma 

graça leve e de um humor sagaz, classificado como vanguardista da década de 50. 

Esta vanguarda (dos anos 50/60) compreende os movimentos de poesia concretista, 

neoconcretista, práxis, violão de rua, poema-processo e tropicalismo, todos surgidos após a 

geração modernista de 45. Essa denominação é mais uma generalização didática do que 

propriamente uma identificação de um fazer poético comum a todas elas. É expresso nesses 

movimentos um desejo de integrar as produções individuais em um projeto estético coletivo, 

que responda às demandas estéticas ou políticos de seus autores.  

Esses grupos, retornando à prática da geração moderna de 22, manifestam essa poética 

a partir da qual eles se orientam não só através de sua arte, mas também através de manifestos 

e artigos. Além dessa herança de 22, a militância poética, retorna a preocupação quanto à 

poesia e a cultura nacionais. Não por acaso essas mudanças tornam-se sensíveis; a tensão 

política-social da década é visível e torna-se presente no cotidiano das pessoas. Após a segunda 

grande guerra, terminada em 1945, o mundo passou por uma profunda transformação.  

A Europa estava devastada e, através do plano Marshall, devendo aos Estados Unidos, 
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cuja economia emergiu nesse tempo. A URSS estava sendo criada e propagando as idéias 

socialistas que, no momento, pareciam ser as respostas para as crises que a maioria do mundo 

estava passando. E neste ínterim, havia vários países passando por regimes de governo 

totalitários. 

No Brasil, vivíamos o fim do sonho do milagre brasileiro. O crescimento prometido 

por Juscelino Kubstchek não seria efetivado. Com o fim da promessa de ascensão econômica, 

surgiu, o que Antônio Cândido chama de consciência do subdesenvolvimento. Com toda essa 

tensão econômica, política e social, o papel do artista e do intelectual começou a ser 

questionado. Cobrava-se uma postura de participação política mais imediata nas questões 

sociais. Foi nessa época que, motivados pelo ideal socialista, muitos artistas começaram um 

trabalho social mais evidente e engajado, com o desejo de superar o subdesenvolvimento, ao 

menos no campo artístico. 

Tanto é que, no Brasil, despontou o teatro de Arena, cujos atores e autores tinham um 

profundo engajamento social, como no caso de Gianfrancesco Guarnieri, autor dos famosos 

“eles não usam black-tie”, obra que tem as greves proletárias como enredo principal, e de “as 

pessoas da sala de jantar”, peça dramática que discute as falhas da família burguesa. Também 

dessa época é Augusto Boal, o teatrólogo que desenvolveu o teatro do oprimido, que colocava 

em cheque a relação entre opressor e oprimido como, por exemplo, o nas relações sociais 

hierárquicas em ambientes distantes do palco tradicional, com o objetivo de levar os especto-

atores à reflexão. 

 Não se pode negar que as vanguardas de 50/60 provocaram uma revolução no 

direcionamento das artes, que estavam distantes do grande público e entrando cada vez mais 

em casulos intimistas. É neste momento que José Paulo Paes escreve as Novas Cartas 

Chilenas, livro cujo nome foi emprestado da compilação das denúncias satíricas do árcade 

Tomás Antônio de Gonzaga ao governo mineiro da época, que propõe a revisitação da história 

brasileira sobre um olhar crítico e mordaz.  

Segundo SANDMANN 1992: 

“o humor paesiano, que se inicia com este livro, surge 

motivado pela intenção de participação, de 

engajamento, de crítica. 

O que acontece neste livro é a participação do poeta na vanguarda de 50/60 através da 

ferramenta que ele próprio identifica como a única possível em seu caso: o humor. 
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 O poeta trabalha sobre alguns momentos chave da história brasileira, investigando seus 

significados políticos e sociais sob um olhar notadamente esquerdista. A reconstrução da 

história sob essa nova luz é feita através do ponto de vista do oprimido: do índio, do negro 

escravo, do povo que está sempre à margem das grandes decisões. A história do Brasil é relida 

e expandida.  

 Neste livro, José Paulo Paes recorre ao humor, à mordacidade, à ironia e utiliza 

largamente a paródia e o dialogismo, com textos célebres, como “Os Lusíadas”, de Camões, a 

“Carta” de Pero Vaz de Caminha, a própria oração do pai-nosso. Paródia, não apenas pela 

utilização de recursos formais e de conteúdo similares, mas também com carga crítica, que 

corrói o texto por dentro, ao mesmo tempo em que o reverencia, admitindo sua importância.  

 É importante destacar que a poesia de “Novas Cartas Chilenas” não é puramente 

engraçada. A ironia também assume um tom mais grave, os poemas em que ela se manifesta 

assim são mais “sérios”, sua crítica é mais funda e revoltada e indignada, principalmente 

quando trata de Palmares e da Inconfidência Mineira. 

A influência mais acentuada neste livro é a de Oswald de Andrade, poeta da primeira 

geração modernista. Dele, José Paulo pega emprestado o tom de humor e paródia e a fluidez 

dos versos. Os poemas deste livro se encaixam, em muitos aspectos, à Poesia Pau-Brasil, 

inaugurada por Oswald. 

“(...) Toda a história da Penetração e a história comercial da 

América. Pau-Brasil. (...)” 

 O livro Pau-Brasil aborda temas da história brasileira, sua colonização, questões sócio-

políticas, tipos culturais e suas falas. Outra marca importante que o modernista deixou na obra 

paesiana, é o indianismo às avessas. A proposta modernista de índio é completamente 

diferente daquela romântica de Alencar. O índio agora assume sua posição real no mundo, não 

mais sendo submetido aos padrões brancos românticos e europeus do índio como elemento 

pitoresco e exótico. O rompimento com os padrões europeus e a busca pela identidade literária 

nacional parece surtir efeito também na obra de José Paulo Paes. 

 Haroldo de Campos, em seu ensaio sobre a poesia da revolução oswaldiana coloca 

que:  

“(...)Os nossos modernistas, assimilando com “desrecalque 

localista” as técnicas européias, que no velho continente 

encontravam resistências profundas no meio e nas tradições, 
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tinham aqui condições propícias para criar “um tipo ao 

mesmo tempo local e universal de expressão, reencontrando 

a influência européia por um mergulho no detalhe brasileiro.” 

 Esse trecho, escrito sobre Oswald, também se aplica ao objetivo de Paes nas Novas 

Cartas Chilenas. Ele se distancia das inúmeras influências que moldaram sua obra anterior e 

mergulha na brasilidade, sem se tornar ufanista.  

De acordo com o próprio poeta, sua poesia, neste momento,  

“fica impessoal, ela se debruça sobre o mundo, principalmente 

para vê-lo sob lentes críticas, ideologicamente informadas. Eu 

me debruço sobre a sociedade de consumo para denunciar a 

pequenez e as misérias dela.(...) Ela é engajada, sim, é 

ideologicamente engajada no sentido de refletir uma visão de 

mundo, mas essa visão de mundo não é partidária. Eu não 

quero convencer ninguém”  

A mudança de ponto de vista está presente neste livro. Ele se constrói sobre o ponto 

de vista do oprimido: do índio, do negro escravo, do povo que está sempre à margem das 

grandes decisões. A história do Brasil é relida e expandida.  

Parte desta expansão é proposta já de inicio com “Ode prévia”, poema que inaugura o 

livro e que é dedicado à história, onde o poeta delineia as várias faces dessa musa que é, 

paradoxalmente, “lépida menina,/ múmia astuciosa,/ miasma de esgoto,/ perfume de rosa.”. 

E, fechando o livro, encontramos “Porque me ufano”, basicamente o balanço de todo o 

passado explorado no livro junto com o presente e o futuro, ainda sendo satírico em relação ao 

orgulho nacionalista. 

As demais poesias presentes no livro passeiam entre a denúncia satírica e a denúncia 

mais grave (como é o caso de “Palmares”). Em todas elas está presente a crítica às instituições 

dominantes desde a época colonial até a república. No caso de “L’affaire Sardinha”, a Igreja e 

seu projeto de catequização indígena são postos em cheque.  

L’AFFAIRE SARDINHA 

 

O bispo ensinou ao bugre 

Que pão não é pão, mas Deus 

Presente em eucaristia.  
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E como um dia faltasse  

Pão ao bugre, ele comeu  

O bispo, eucaristicamente. 

 

 Irônico desde o título, o poema joga com o humor em toda sua curta extensão. O 

título trás duas palavras peculiares: L’Affaire Sardinha. A primeira é uma palavra francesa, cujo 

significado é bastante amplo e que, observado o conteúdo do poema, abre um leque de várias 

interpretações. Affaire pode ser: objeto de trabalho, de uma ocupação, de um interesse, 

empreitada, transação, contato, relação, processo, dificuldade, preocupação, conjunto de fatos 

que concerne a várias pessoas. Além da ampliação de campo semântico que affaire propõe, em 

contrapartida às suas possíveis traduções: o caso Sardinha, o negócio Sardinha etc, o fato da 

palavra provir de uma língua originária da Europa, pode ser mais um indício na construção de 

sentido do poema. Talvez uma chamada de atenção à presença esmagadora da cultura européia 

desde o início de nossa colonização. 

 E Sardinha, além do óbvio peixe, é o sobrenome do primeiro bispo do Brasil, o 

português Dom Pedro Fernandes Sardinha. Esse homem passou para a história não só como o 

primeiro bispo, mas também como alvo de um dos maiores banquetes antropofágicos em 

território brasileiro que se tem notícia. O bispo português veio para o Brasil em 1522 para 

comandar a recém-fundada diocese da cidade de S. Salvador, na Bahia. Em 1556 ao tentar 

voltar para Portugal, o navio em que estava naufragou perto da costa do Alagoas. Dom 

Sardinha e mais noventa pessoas teriam conseguido alcançar a praia, porém eles teriam presos 

e devorados por uma tribo de índios Caetés. 

 Sua imagem é recorrente não apenas nos livros de História, mas também na obra 

literária modernista. Oswald de Andrade termina seu manifesto Antropofágico evocando a 

imagem episcopal ao datá-lo: “Ano 374 da Deglutição do Bispo Sardinha”. Ele também 

aparece em outras obras de Oswald e também na de Murilo Mendes. A essa recorrência evoca-

se novamente o título do poema de Paes: talvez o affaire de fazer graça desse fato.  

Este poema se trata de um epigrama: forma de poesia livre, satírica e leve, que serviu 

desde a antiguidade clássica como forma de comentar o mundo, assumindo muitas vezes, por 

isso, um tom satírico. Esta forma de poesia é encontrada no fazer poético dos latinos Catulo, 

Marcial e Juvenal. Segundo Davi Arrigucci Jr,  
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“(...) Ele [o epigrama] serviu a uma poesia da cidade, da 

urbanidade, de um homem civilizado. José Paulo Paes, no 

século XX, foi isto: um homem civilizado que voltou à velha 

fórmula do epigrama para comentar ironicamente o mundo em 

que lhe tocou viver e a intimidade da qual, de alguma forma, ele 

precisava falar para tocar neste assunto.” 

Uma das funções da Igreja Católica no Brasil colonial, além de manter os colonizadores 

sob um código moral, era de levar aos índios a cultura católica. É isso o que o poema conta 

resumidamente: que os padres católicos (personificados na figura de “o bispo”) impunham sua 

religião aos índios (o bugre). A criação do sentido irônico da poesia só se completa no último 

verso, com a informação de que o bugre comeu o bispo da forma que ele tinha aprendido a 

comer, eucaristicamente. 

Acredito que a utilização do “eucaristicamente” tenha sido propositalmente mais longa, 

talvez para realçar a ênfase sobre a palavra, focalizando nela o cômico do texto. Porque até 

mesmo o saber que o bugre comeu o bispo, embora um tanto pitoresco, ainda é uma coisa 

dentro dos limites do normal. Pois, afinal de contas, é do conhecimento geral a existência de 

índios canibais no Brasil. A construção do humor só acontece com essa última palavra. 

Ainda no domínio da forma, encontramos a escolha lexical de bispo e bugre. A escolha 

de bispo é facilmente identificada pela conexão que este substantivo faz com o título Sardinha. 

Bugre é justificada metricamente, mas mais que isso, esta palavra tem certa simetria com a 

palavra bispo. Ambas começam pela consoante oclusiva [b], têm o mesmo número de letras e 

sílabas, suas vogais estão colocadas simetricamente, segunda e quinta letras, e suas sílabas 

tônicas estão na primeira posição. Dado o tom de paralelismo que o poema assume nada mais 

justo do que utilizar os nomes de certa forma similares para ocuparem a posição de 

personagens do poema.  

No plano do conteúdo temos a história simplificada do que o título propõe. Em seis 

versos o poeta conta que o bispo foi devorado antropofagicamente. Porém as implicações 

desses versos são maiores do que uma primeira leitura pode sugerir. Como visto, todo o livro 

trabalha sobre a lógica dominador X dominado e sobre a imposição cultural que este dominador 

exerce sobre o dominado, com a visível preferência do poeta por esta última classe. Não é 

diferente nesta poesia.  

Inicialmente temos a relação da dominação cultural.  Os nativos brasileiros que 
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resistiram aos constantes massacres (como também aconteceu à tribo de caetés que devorou o 

bispo Sardinha) foram dominados principalmente através da ação jesuíta. Ora, o bispo 

Sardinha não era jesuíta, mas aqui ele representa o catolicismo que chegou ao Brasil e, no 

primeiro terceto é este personagem que ensina ao bugre a religião católica, reconhecida pelo 

ritual eucarístico. 

Embora a associação do nome Sardinha à pessoa o bispo seja possível pelo título e pelo 

desfecho do poema, não se pode negar que posto em paralelo com o bugre, o bispo assume um 

caráter genérico, podendo abranger todo o clero, pois igualmente genérico é o bugre.  

 O efeito cômico, como já abordado anteriormente, se faz no final do segundo terceto, 

onde aparece a lógica simples do bugre. Ora, se pão (figura também genérica, uma vez que até 

onde vão os estudos históricos, os índios brasileiros não fabricavam pães) não é visto como 

um alimento, mas como eucaristia, qualquer outro alimento também pode ser eucaristia. 

Portanto, nada mais natural do que “comungar em Deus” também com a carne episcopal.  

 Podemos estender essa lógica também ao sentido literal de pão. Entre pão (alimento 

assado de farinha, água, ovos, fermento) e carne (encontrada vastamente na natureza) o índio 

brasileiro estava mais habituado, obviamente, à carne. Se o pão, comida tão comum, é sagrado, 

a comida mais comum do bugre é a carne que seguindo esse pensamento, também é sagrado. 

 Ainda uma terceira interpretação é possível, se formos um pouco mais além no ritual 

eucarístico cristão: o corpo de Cristo é transmutado em hóstia, que representa o pão. Na 

própria consagração do corpo de Cristo, ritual máximo da fé católica, há a representação do 

pão eucarístico enquanto carne:   

“NA VÉSPERA de sua paixão, durante a última Ceia, ele 

[Cristo] tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus 

discípulos, dizendo: 

   TOMAI, TODOS E COMEI: ISTO É O MEU 

CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS” 

 

Logo, a ação do índio é apenas outra leitura desse mistério da fé católica.  

 Retomando brevemente o domínio da forma do poema, temos duas ocorrências do 

sentido eucarístico no final das duas estrofes: eucaristia/eucaristicamente. O paralelismo 

acontece também aqui, pois na primeira trata-se do ensino de como o pão deve ser comido e 

na segunda, trata-se do uso desse ensinamento. 
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 Recorrente na obra paesiana, a figura do índio oprimido retorna em outros poemas das 

Novas Cartas Chilenas, como no caso de “A carta”, onde o narrador conta ao rei as maravilhas 

da nova terra e se refere ao nativo brasileiro como um povo inocente que pode ser facilmente 

moldado às vontades dos descobridores, em paródia da “Carta” de Caminha. A facilidade de 

aprendizagem também é retomada em “A mão de obra” 

A Mão-de-obra 

 

São bons de porte e finos de feição 

E logo sabem o que se lhes ensina, 

Mas têm o grave defeito de ser livres. 

 

Este poema leva a marca de outra característica do livro: a ironia mais grave. Embora a ironia 

continue, o tom do poema é diferente, talvez até um pouco lúgubre.  

 Em Calendário Perplexo, livro de 1983, o poeta retoma a figura indígena e sua abordagem 

pode ser tanto do índio dos tempos coloniais, quanto do índio que ainda sobrevive no Brasil. 

19 de abril 

DIA DO ÍNDIO 

 

O dia dos que têm  

Os seus dias contados 

 

 Já na poesia “Mistérios do Passado”, do livro de poesia infantil É isto ali, de 1984, em 

ele resgata as marcas das Novas Cartas Chilenas: o assunto, a ironia (desta vez abrandada) e os 

alguns dos personagens históricos: 

 

Mistérios do Passado 

 

Quando Cabral o descobriu, 

será que o Brasil sentiu frio? 

 

Diz a História que os índios comeram o bispo Sardinha. 

Mas como foi que eles conseguiram abrir a latinha? 
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Qual o mais velho, diga num segundo: 

D. Pedro I ou D. Pedro II? 

 

De que cor era mesmo (eu nunca decoro) 

o cavalo branco do Marechal Deodoro? 

  

 Retornando ao “Novas Cartas Chilenas”, o poema que fecha livro, “Por que me 

ufano”, como citado anteriormente, compara o passado dito glorioso com o presente. Ele é 

uma paródia do livro homônimo de Afonso Celso, publicado em 1900 pela ocasião dos 

quatrocentos anos de “descobrimento do Brasil”, em que o escritor discute longamente e com 

um vocabulário empolado, motivos pelos quais os brasileiros deveriam ter orgulho, usando 

como argumento não só as qualidades climáticas do território, mas também uma suposta 

ausência de conflitos entre as raças e crenças existentes no país. José Paulo Paes utiliza a 

estratégia de resgate de figuras e feitos emblemáticos para atualizá-los, em um presente sem 

glória ou honra, de forma que os mesmos portugueses, os gloriosos navegantes, tornaram-se 

simples comerciantes. 

 

PORQUE ME UFANO 

 

A caravela sem vela, testemunho  

De antigos navegantes, ora entregues 

Ao comércio de secos e molhados. 

 

O cadáver do bugre, embalsamado 

Em trecho d’ópera e tropo de retórica, 

Amainado o interesse antropológico. 

 

O escravo das senzalas na favela 

Batucante, pitoresca, sonorosa, 

A musa castroalviana estando morta. 
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Os mamelucos malucos alistados 

Na milícia das fardas amarelas, 

Para exemplo dos frágeis Fabianos. 

 

As soitanas jesuítas no cabide, 

Cativado o gentio e pleno o cofre 

Encourado da santa companhia.  

 

As monjas de Gregório, tão faceiras, 

Compelidas ao mister destemeroso 

De lecionar burguesas donzelas. 

 

Ouvidores gerais, enfarpelados 

Outrora nas marlotas doutorais, 

Ora arbitrando ruidosos ludopédios. 

 

Os bandeirantes heris, continuados 

Em capitães de indústria, preterindo  

O sertanismo pela mais-valia. 

 

Os bacharéis, cabeça de papel, 

Rabo de palha, talim de mosqueteiro, 

Salvando a pátria amada sem cobrar.  

 

Os flibusteiros na costa, em diuturna 

Virgília à costumeira florescência 

Dos capitais plantados no ultramar. 

 

Os fidalgos de prol, ensolarados, 

Com chancelada carta de brasão, 

Modorrando entre opulentos cafezais. 
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Liberatos de truz, já vacinados 

Contra a febre do vil engajamento, 

À fenestra das torres-de-marfim. 

 

Os líricos donzéis, atribulados 

Por demos gideanos, descobrindo 

As primeiras delícias de Sodoma.  

 

Os camareiros eleitos, no timão 

Da barca da República, cuidosos 

À bússola de vários argentários.  

 

Mas, sal da terra, reverso da medalha, 

Balaidas, Praieiras, Sabinadas, 

Palmares, Itambés, Inconfidências. 

 

Tudo ajuizado em boa aferição, 

O fruto podre, a rosa ainda em botão, 

O sol do grão, a esperança da raiz, 

 

Sob o signo do Cruzeiro insubornável, 

Tendo em conta passados e futuros, 

Sempre me ufano deste meu país.  

 

 O intuito de José Paulo Paes, neste livro, é claramente crítico quanto à história 

brasileira; com seus desmandos, incoerências, falta de respeito com as outras culturas, a falta de 

senso comum. Essas características, de certa forma, inauguradas neste livro, vão seguir o poeta 

em sua criação literária. Porém elas serão um pouco domadas, à medida que o poeta vai 

amadurecendo sua obra.  

 Este livro é um marco importante na obra paesiana, pois é nele que o poeta começa a 

ter uma voz mais forte do que a voz de suas influências. O humor, que também segue o poeta, 

também começa aqui. Os dois livros anteriores são mais sérios, mais intimistas e mais 
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“perdidos”, por assim dizer, nas vozes de outros poetas.  
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DANDO MURRO EM PONTA DE FACA: SEMÂNTICA E 
PRAGMÁTICA NOS DITADOS POPULARES 
 

Marina Chiara Legroski (M) 

 

 

Sabemos que, como é praxe dentro das ciências, novos dados devem jogar alguma luz 

sobre velhas teorias. Muitos fenômenos, no entanto, acabam sendo deixados de lado ou 

porque as teorias não os conseguem abarcar, ou porque não querem abarcá-los ou porque 

julgam que outra teoria seria mais adequada para dar conta deles. E essa é basicamente a idéia 

de uma das metáforas famosas dos estudos do significado contemporâneos: a da “lata de lixo 

da lingüística”, enunciada por Bar-Hillel, que é comumente utilizada quando algum 

pesquisador se dispõe a “retirar” um fenômeno da “lata de lixo”, dar “uma limpadinha” e 

encaixá-lo dentro de uma teoria. 

O objetivo desse trabalho é basicamente o de olhar para um fenômeno “jogado na lata 

de lixo” bastante conhecido, embora parcamente discutido, e buscar encaixá-lo em um ou 

outro campo dos estudos do significado. O fenômeno em questão são os ditos “ditos 

populares” que, possuindo uma interpretação na maioria das vezes não-literal, faz com que 

precisemos recorrer a um instrumental teórico que envolva contexto, intenção do falante, ou 

seja, aquilo que foi deixado de fora do recorte proposto por Saussure em seu Curso de Lingüística 

Geral (1916). Ou seja, como se trata de um uso específico da língua, podemos recorrer aos 

falantes, ao contexto, ao momento histórico da enunciação da proposição: tudo o que foi 

excluído por Saussure, mas que vem sendo incluído na lingüística, aos poucos, por teóricos 

famosos, como Èmile Benveniste e Mikhail Bakhtin.  

 Grosso modo, os “ditos populares” são entendidos como proposições lexicalizadas, cuja 

significação não é obtida através de uma função da soma dos significados individuais de cada 

termo da sentença, como no algoritmo de interpretação semântica atribuído a Frege (ao que 

parece, Frege não enunciou o princípio da composicionalidade como o conhecemos. 

Conforme afirma Bart Geurts (2006), “[esse princípio] é às vezes chamado de ‘princípio de 

Frege’, mas é sabido que em nenhum lugar de seus textos Frege apóia esse princípio em tantas 

palavras.” ). 

 E, assim, se o significado de um “dito popular” está além do princípio da 
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composicionalidade, é fato que, então, sua significação não pode ser prevista pela semântica, 

mas pela pragmática. A pragmática pode ser vista como a ciência do significado não-

composicional (uma vez que inclui em seu escopo situações conversacionais que significam 

não apenas pelo uso lingüístico, mas pelo contexto, pela interpretação do interlocutor etc) e, 

dessa forma, deve ter algo a dizer sobre a interpretação dessas sentenças, que são entendidas 

como expressões idiomáticas – não-composicionais.  

 Por outro lado, podemos assumir que a interpretação da maioria dos “ditados 

populares” se dá via metáfora; ou seja, quando interpretamos que “quem não tem cão caça 

com gato” é mais ou menos o mesmo que “há que se dar um jeito”, parece que o significado 

que atribuímos é, em um primeiro momento, metafórico.  

Uma outra evidência dessa atribuição de significado é que um falante pode dizer, por 

exemplo, “eu não engoli um sapo, eu engoli um brejo inteiro”: esse enunciado não foi 

construído apenas com um “dito popular”, mas com uma espécie de reformulação sua a partir 

do acesso ao seu campo semântico, ainda que de forma metafórica, i.e., para que seu 

interlocutor apreenda que “o que me disseram não foi uma besteira, mas um monte delas”, é 

necessário que, de alguma forma, o significado de “brejo” esteja ligado ao de “sapo” e, como a 

interpretação de “sapo” já não pode ser literal, a relação que “sapo” estabelece com “brejo” é 

mantida no campo da não-literariedade – ou, ainda, pode-se assumir que faz parte do 

conhecimento de mundo que temos que sapos vivem em brejos e, portanto, “brejo” é maior 

que “sapo”. O que é importante ressaltar é que parece que essa interpretação é, em parte, 

metafórica. O caso dos “ditos” populares é ainda mais interessante se pensarmos que, ao 

mesmo tempo em que esse uso lingüístico se assemelha ao metafórico, há algo nele que o 

difere deste fenômeno – entre outras coisas, porque a sua significação é estável e dada a priori.  

Parece ser verdade que os fenômenos considerados estritamente pragmáticos são 

resultados de fatores incalculáveis a priori. Conforme afirmam Pires de Oliveira & Basso (2007),  

a natureza do objeto semântico e do pragmático é distinta: o objeto semântico é 

previsível (um cálculo que vale sempre), ao passo que o pragmático só pode ser 

“calculado” a posteriori, isto é, podemos explicar o cálculo depois que o fizemos, 

mas não há como saber de antemão o resultado, porque ele depende de fatores 

imponderáveis (de uma combinação de muitos fatores). 

 

Por outro lado, como consideram os mesmos autores mais adiante no texto, a distinção 
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dos fenômenos pragmáticos não está exatamente em ser calculável ou não, mas em ser 

cancelável ou não.  

Fenômenos pragmáticos podem ser previsíveis, mas eles podem ser sempre 

canceláveis. Fenômenos semânticos são os resultados de deduções lógicas 

(acarretamentos) e por isso são sempre previsíveis e não canceláveis, já que não 

é possível cancelar uma dedução. Levinson (2000) aponta essa como sendo a 

propriedade essencial das implicaturas e dos fenômenos pragmáticos: elas se 

ancoram em inferências não-monotônicas, isto é, em raciocínios que podem ser 

refeitos ou desfeitos.  

 

As implicaturas de uma proposição são, em geral, um exemplo prototípico de 

fenômeno pragmático e, portanto, elas podem ser canceladas. Tomemos (1): 

 

(1) (1a) - Maria, a sopa está sem sal. 

(1b) - Quer que eu passe o saleiro? 

(1c) - Não, não foi isso que eu quis dizer. 

 

A implicatura gerada pela fala em (1a) (algo como “quero que você me passe o saleiro”) 

foi cancelada, porque em (1b) o indivíduo interpretou (1a) como sendo um pedido, enquanto 

era uma constatação, conforme podemos conferir em (1c). Nesse caso, parece ser consenso 

que a implicatura é perfeitamente cancelável. Por outro lado, quando tomamos (2), podemos 

verificar um fenômeno um pouco diferente. 

 

(2) (2a) - Passei na frente de uma casinha muito bonita que estava à venda por 

um preço ótimo. Fui até a imobiliária para fechar negócio e descobri que a casa 

precisava de uma reforma geral, inclusive do telhado. 

(2b) - É por isso que eu digo que nem tudo o que reluz é ouro. 

(2c)? - Não, não foi isso que eu quis dizer.  

 

Em (2), parece estranho que o que o indivíduo que proferiu (2a) possa cancelar a 

interpretação e o possível paralelo traçado pelo seu interlocutor em (2b). É um caso 

semelhante, por exemplo, a (3): 
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(3) (3a) - Meu marido é pedreiro, mas aqui em casa as paredes estão no reboco 

desde que a gente se mudou. 

(3b) - É como dizem: “em casa de ferreiro o espeto é de pau”. 

(3c)? - Não, não foi isso que eu quis dizer. 

 

Se a cancelabilidade da implicatura (estou assumindo que a interpretação do 

interlocutor pode ser, ainda que preliminarmente, entendida como uma implicatura) é o que 

distingue os fenômenos semânticos e pragmáticos, parece que proposições que incluem os 

“ditos populares” não são exatamente canceláveis quando funcionam como implicaturas.  

Renato Basso e Roberta Pires de Oliveira apresentam, ainda nesse texto, uma linha de 

raciocínio desenvolvida por Ilari (2000). Segundo eles, para Ilari, as implicaturas 

conversacionais (as mesmas que discutimos de passagem) seriam o exemplo prototípico de um 

fenômeno pragmático. Por outro lado, dêixis, pressuposição e atos de fala (que vêm sendo 

considerados também fenômenos pragmáticos por teóricos tanto da semântica quanto da 

pragmática) seriam exemplos de fenômenos semânticos, uma vez que podem ser calculados 

antes, ou seja, são previsíveis. “Por exemplo, ao proferir ‘Prometo X’ o falante sempre se 

compromete com a realização de X: assim, de ‘Prometo X’ podemos inferir ‘Me comprometo 

com a realização de X.’.” Por outro lado, afirmam que não é possível prever se alguém que 

profere, por exemplo “Maria saiu” quer ou não significar “Podemos ir embora”. Para eles, 

inferir uma informação da outra “só é possível se, dado um tanto de conhecimento 

compartilhado por falante e ouvinte (um contexto), o ouvinte fizer uma aposta de que é essa a 

intenção do falante. O sistema por si só não pode gerar essa inferência.” E mais, que não se 

pode, de antemão, prever que o falante queria dizer “Podemos ir embora.” ao proferir “Maria 

saiu.”. 

  Ou seja, a conta só pode ser feita depois. Podemos dizer que “Maria saiu.” significa 

“Podemos ir embora.” se soubermos que, em um determinado contexto, é necessário que 

Maria saia para que outras pessoas, incluindo o autor da sentença, possam ir embora. A conta, 

então, não pode ser feita “de trás para frente”, ou seja, calcular o que o falante quis significar 

sabendo apenas a primeira proposição, isolada de um contexto. Por outro lado, somos capazes 

de calcular, minimamente, o que um falante quer significar quando profere 
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(4) Águas passadas não movem moinhos.  

   

Pelo menos, somos capazes de entender que se trata de um “dito popular”, somos 

capazes, de alguma forma, de esperar que essa sentença não signifique literalmente, somos 

capazes de produzir algumas inferências mais ou menos ligadas ao significado que o indivíduo 

que a produziu esperava que ela tivesse e esperamos, apenas, um contexto para “encaixar” toda 

essa conta. Embora essa sentença possa ainda ter um significado estritamente composicional, 

parece que os indivíduos são capazes de esperar que ela não se comporte composicionalmente. 

Além disso, parece que cada “dito popular” possui um conjunto estável de contextos para 

serem utilizados.  

Como um contraponto, tomemos o enunciado (5). 

 

(5) A águia não pega moscas. 

 

Esse enunciado é também um “dito popular”, mas latino. No entanto, ainda que esteja 

isolado de contexto como (4), não consegue despertar as mesmas conjecturas: não 

conseguimos esperar que ele tenha um significado além do literal, não sabemos de antemão o 

que ele significa. Podemos, no máximo, inferir que se diz de um indivíduo de um grupo (de 

águias) que não pega nenhum indivíduo de um outro grupo (o das moscas).  

Por outro lado, quando sabemos (ou mesmo deduzimos, porque em geral os “ditos 

populares” são frases com presente histórico, que trazem substantivos genéricos, ou seja, são 

estruturalmente bastante semelhantes) que se trata de um “dito popular”, somos capazes de 

formular conjecturas a respeito da sua significação. Somos capazes de, por exemplo, entender 

que ele pode significar “pessoas nobres não se importam com coisas ou pessoas 

insignificantes” ou “mesmo pessoas muito boas em desempenhar alguma tarefa podem vir a 

falhar, caso se deparem com coisas ou pessoas que são melhores em um ou outro aspecto”.  

Essas interpretações, no entanto, não podem ser obtidas pelo significado que o ditado 

popular carrega em si (inclusive porque ele não faz parte da nossa cultura, porque ele não é 

utilizado cotidianamente). Se podemos conjecturar sobre seu significado, é porque entendemos 

que sua significação pode ser parcialmente obtida se o interpretamos como uma proposição 

metafórica. Estamos, novamente, com “uma faca de dois gumes”: a significação da metáfora é 

escopo da semântica ou da pragmática?  
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 Parece extremamente necessário que se faça uma clara distinção entre o que é escopo 

da semântica e o que é escopo da pragmática para que se possa optar por uma ou por outra 

saída. No entanto, como não há ainda essa distinção, e como não podemos isolar 

determinados fatores como pertencentes a apenas uma delas (como seria o caso do contexto, 

que vem sendo incorporado pelas novas semânticas), uma boa saída seria pensar em uma 

interface.   

Por outro lado, se é pertinente o que se discute em Legroski (2008), as metáforas 

podem ter um tratamento dentro da semântica formal por meio da semântica dinâmica, uma 

corrente bastante desenvolvida na Holanda, criada por Jeroen Groenendijk e Martin Stokhof. 

Portanto, parece que se pode tentar propor uma abordagem para os ditados populares dentro 

de uma vertente da semântica formal, com forte base lógica.  

 A proposta da semântica dinâmica é a de abordar e analisar fenômenos que são mais 

completamente explicados com a incorporação do contexto, nos quais haja interação entre 

falantes ou mesmo de significados não-composicionais, como a metáfora. Por exemplo, Carl 

Vogel (2001) toma como posição que  

 

os significados devem ser entendidos nas sentenças metafóricas usando o 

mesmo aparato formal que é usado para o sentido literal, embora com o locus da 

metaforicidade apropriadamente identificado com o sistema. O maior ponto é 

demonstrar que a metaforicidade não está fora do estudo da semântica das 

línguas naturais. 

  

Assumindo que se pode fazer um paralelo entre o estudo da metáfora e o dos “ditos 

populares”, podemos dizer, então, que a semântica dinâmica é uma teoria bastante interessante 

para ser utilizada como pano de fundo para nossa análise. Para Vogel, “uma teoria completa de 

metáfora dentro da semântica requer uma explicação das condições de verdade, incluindo uma 

teoria do impacto na interpretação subseqüente”. Guardadas as proporções, a semântica 

formal pode oferecer um bom instrumental para se discutir a significação não-literal, pois a 

semântica dinâmica é capaz de demonstrar que uma metáfora é um uso lingüístico que possui 

um significado literal e um não-literal dentro de um contexto, sem que indique qual das duas 

significações é a “certa”.  

Se o paralelo com os “ditos populares” puder ser mantido, poderemos utilizar esse 
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instrumental para investigar se, nos “ditos populares”, temos significados composicionais e 

não-composicionais, e se é o contexto que determina uma leitura ao invés de outra. 

A pragmática, por outro lado, parece ser uma área mais canônica para o tratamento 

desses significados não-literais, ou não-composicionais. Para Levinson, (1983),  

uma importante parte da força de qualquer metáfora parece envolver o que 

poderia ser chamado de ‘penumbra conotacional’ das expressões envolvidas, as 

características incidentais das palavras, ainda mais do que as definidoras, e o 

conhecimento de propriedades factuais de referentes e ainda o conhecimento 

de mundo em geral. Todos esses tópicos estão além do escopo de uma teoria 

semântica, como geralmente é entendida dentro da lingüística.  

 

Assim, para ele, uma teoria pragmática para a metáfora 

será baseada em assumir que o conteúdo metafórico de uma proposição não 

será derivado de princípios de interpretação semântica; sem dúvida, a semântica 

irá prover apenas uma caracterização do sentido literal ou convencional das 

expressões envolvidas e, a partir disso, junto a detalhes do contexto, a 

pragmática terá que prover a interpretação metafórica.  

 

 Não podemos desconsiderar, no entanto, que estamos assumindo que ainda não é 

suficientemente claro que os “ditos populares” possuem uma significação inteiramente não-

composicional. Faz-se necessário, então, buscar um modelo de análise para que esse fenômeno 

possa ser encaixado.  

Como espero ter deixado claro ao logo deste texto, não estou assumindo 

aprioristicamente que os ditos populares possuem uma significação inteiramente não-

composicional. Então, faz-se necessário buscar um modelo de análise onde muitas das várias 

facetas desses fenômenos possam ser observadas. Para encontrar tal modelo, será necessário 

avaliar, nos textos da semântica formal e de semântica dinâmica, que tipo de contribuição – ou 

que tipo de possibilidade – podem dar para a análise dessas expressões. Além disso, deve-se 

considerar também métodos da pragmática, que mais facilmente ofereceria um instrumental 

teórico para essa análise.  

Dessa forma, antes mesmo de escolher um modelo para analisar os ditos populares, 

faz-se necessário esclarecer qual das teorias possui um instrumental mais adequado para 
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estudar esse fenômeno e, ainda, quais são as facetas do fenômeno que cada um dos 

posicionamentos pode iluminar. Se, de fato, uma interface entre as teorias deve ser buscada 

para que o fenômeno seja descrito mais completamente (embora, saibamos que descrevê-lo 

completamente é não só impossível, como indesejável, como bem nos mostra Borges ) 

teremos também que descobrir em que medida cada uma dessas teorias pode ser reformulada 

para que o fenômeno dos ditos populares passem a fazer parte do escopo de seus estudos. 
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A POÉTICA DE JULIA DE BURGOS 
 

Francinne O. Lima 

 

 Em entrevista com o poeta porto-riquenho contemporâneo Manuel de la Puebla, o 

jornalista Floriano Martins, ao explicar a importância da criação artística em Porto Rico, faz 

referência às palavras do Editorial do segundo exemplar da revista Guajana, de 1996: “Criar em 

Porto Rico é mais do que somente criar. Aqui significa alimentar a cultura nacional, que resiste 

heroicamente à acometida do poderio estrangeiro em todas as suas manifestações.”.  

Com tal citação, fica perceptível a necessidade de se aprofundar os estudos e, 

principalmente, expandir a divulgação das obras dos autores deste país, para resgatar uma parte 

importante da cultura hispano-americana como um todo.  

Entre os autores deste país, encontra-se a poetisa Julia de Burgos – considerada por 

alguns críticos como sendo uma das melhores poetisas nascidas em Porto Rico. Sua obra, ao 

contrário do que fazem outros poetas do mesmo período, tem como característica refletir 

amplamente sobre a problemática pessoal da autora – problemática, esta, que é certamente 

influenciada pelo contexto histórico/político de seu país no período em que esteve viva.  A 

expressão “influencia pelo período” não diz respeito apenas às questões sociais, políticas ou 

econômicas da época, mas também às questões artísticas – marcadas, sobretudo, pelo 

Modernismo e pelas Vanguardas.  

O contexto histórico de Porto Rico é marcado por sua luta pela independência. Desde 

os primeiros anos da conquista, colonização e exploração do Novo Mundo, Porto Rico foi 

parte fundamental do Império Espanhol, pois, graças a sua posição geográfica (nordeste do 

Mar do Caribe), a ilha foi um ponto militar importante durante várias guerras entre Espanha e 

outras potências que também desejavam controlar a região, pois ela servia como ponte entre a 

Europa e a América Central, bem como aos territórios do norte da América do Sul.  

Durante o século XIX, as colônias espanholas iniciaram seus processos de 

independência – ocorreram as chamadas Revoluções Hispano-americanas. Neste contexto, as 

últimas colônias sob controle espanhol, no chamado Novo Mundo, a lograrem tal feito foram 

Cuba e Porto Rico.  

 No entanto, em 1898, durante a chamada Guerra de Cuba, a ilha em questão foi 

invadida pelos Estados Unidos, tornando-se um território deste país. No o século XX a luta 
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por maiores direitos democráticos ganha força, e somente em 1900 ocorre o estabelecimento 

de um Governo Civil. Em 1917 os porto-riquenhos recebem cidadania norte-americana, e em 

1952 se estabelece eleições democráticas no país. Por fim, a ilha de Porto Rico torna-se Estado 

Livre Associado aos Estados Unidos da América.   

A luta por uma total independência ainda persiste, e desde o inicio desta busca cabe aos 

artistas a missão de tentar manter a tradição e a cultura de Porto Rico, como forma de manter 

também a identidade dos indivíduos porto-riquenhos, a identidade do país.  

O poeta Manuel de la Puebla faz o seguinte comentário sobre os poetas vanguardista 

porto-riquenhos:  

“(...) criar, para eles, era sustentar a cultura como um modo de ser do indivíduo e da 

nação; a obrigação de meter-se na defesa dos riscos que identificam a todos como 

porto-riquenhos; na defesa da cultura assediada por muitos flancos (...)Assim se 

entende também a ênfase que se dá ao conteúdo, ao sentido coletivo da voz, a tom de 

denúncia ou de crítica e à agressividade da linguagem” 

(PUEBLA, M. 1998) 

 Durante a segunda etapa modernista (aproximadamente, a partir de 1896 – com a 

publicação do livro “Prosas Profanas”, de Ruben Darío), ocorre a valorização das raízes 

hispânicas e um considerável interesse por temas sociais e políticos, embora isso fosse feito de 

forma indireta, através as percepções dos autores sobre como é viver em uma sociedade com 

tantos conflitos. Nos aspectos estéticos, mesclam características do Parnasianismo e o 

Simbolismo.  

 Com as Vanguardas (fim do século XIX), os artistas passam a uma fase de 

experimentação e ativismo político. Havia a crença da mudança do contexto através da artes, 

para tal era preciso experimentar todas as formas possíveis para a realização e concretização 

artística, que não estava necessariamente preocupada com aspectos formais e sim com o 

conteúdo, com a mensagem a ser passada.  

Dentro deste contexto social, político e cultura, no dia 17 de fevereiro de 1914 nasceu 

Julia de Burgos, na pequena cidade de Carolina, em Porto Rico. Burgos cresceu no carente 

bairro de Santa Cruz, sendo a única entre 13 irmãos a completar os estudos básicos.  

 

 

Aos 19 anos recebeu o Certificado de Professora pela Universidade de Porto Rico, 
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embora tenha tido que abandonar o curso antes de concluí-lo efetivamente. Neste período 

(por volta de1933) ela teve contato com alguns poetas modernistas porto-riquenhos como Luís 

Lloréns Torres e Evaristo Rivera Chebremont.  

A poetisa teve grande envolvimento com as questões políticas de seu país. Em 1936 

torna-se partidária pela independência de Porto Rico, entrando para a ala feminina do Partido 

Nacionalista de Porto Rico, que recebia o nome de “Hijas de la Libertad” (“Filhas da 

Liberdade”). 

Sua vida amorosa foi conturbada, o que acabou por influenciar a temática e a 

construção de muitos de seus poemas. Julia passou por dois casamentos, sendo seu segundo 

marido, o músico Armando Marin, o seu grande amor – a quem foi dedicado diversos poemas.  

Em 1940 passa uma temporada extremamente produtiva em Nova York. De lá parte 

para Cuba, onde teve grande identificação com a população, no entanto foi onde também 

descobriu que tinha câncer e foi abandonada por seu primeiro marido. Em virtude de tais 

acontecimentos, Burgos volta para Nova York, onde se casa com Marin - com quem muda-se 

para Washington. Nesta cidade, Julia tem contato com as obras do poeta espanhol Juan 

Ramón Jiménez. 

Novamente em Nova York, a poetisa entre em crise: com a decadência da sua 

produção literária e a luta contra o câncer, Burgos entra em depressão e recorre ao álcool como 

fonte de escape dos seus problemas, tornando-se dependente dele. 

No dia 6 de julho de 1953, aos 39 anos, Julia morre por insuficiência pulmonar em um 

hospital na periferia da cidade. Como não possuía nenhum documento, foi enterrada com um 

nome fictício. Alguns meses depois, amigos e familiares reclamaram seu corpo e seus restos 

mortais foram levados para  a cidade de Carolina, onde foi construído um monumento em sua 

homenagem.  

Durante a pesquisa para a realização deste trabalho, foram coletados 37 poemas, os 

quais foram divididos em quatro grupos de acordo com a temática que apresentavam:  

1. Rio e mar: fazem referencia a cidade de Carolina 

2. Amor: a maioria dedicada ao músico Armando Marin 

3. Sombra e morte: depressão, presença constante da morte.  

4. Angustia e evasão: a maioria dedicada à própria poetisa.  

 

Através da forma como ela desenvolve cada temática, os poemas foram analisados 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

155 
 

numa tentativa de localização temporal pela aproximação com a biografia da autora – tendo 

em vista a dificuldade em encontrar matérias de referencias sobre suas obras. No entanto, será 

apresentado a analise de apenas um destes poemas, chamado “¡Oh Lentitud del Mar!”.  

¡OH LENTITUD DEL MAR! 

He tenido que dar, multiplicarme, 

despedazarme en órbitas complejas... 

Aquí en la intimidad, conmigo misma, 

¡qué sencillez me rompe la conciencia! 

 

Para salvarme el mundo del espíritu, 

he tenido que armar mis manos quietas,  

¡cómo anhelo la paz, la hora sin ruido, 

cuando nada conturbe mi existencia! 

 

Todo sonar se ha muerto en mis pupilas, 

a mis ojos no inquietan las estrellas, 

los caminos son libres de mi rumbo, 

y hasta el nombre del mar, sorda me deja. 

 

¡Y aún me piden canciones por palabras, 

no conciben mi pulso sin poemas, 

en mi andar buscan, trémulos, los astros, 

como si yo no fuese por la tierra! 

 

¡Oh lentitud del mar! ¡Oh el paso breve 

con que la muerte avanza a mi ala muerta! 

¿Cómo haría yo para salvarte el tiempo? 

¿Qué me queda del mundo? ¿Que me queda...? 

 

(BURGOS, s/d) 

 

Sobre os aspectos formais do poema, estão as cinco estrofes, cada uma com quatro 
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versos, sendo estes compostos, cada um, por 11 sílabas. Em relação a esta estrutura, pode-se 

dividir o poema em três partes, formado respectivamente por duas duplas de estrofes e a 

estrofe final. 

 As rimas são feitas nos versos pares de mesma posição de estrofes diferentes, ou seja: 

a palavra final do segundo verso da primeira estrofe faz rima com a palavra final do segundo 

verso da segunda estrofe (complejas > quietas). Da mesma forma, a palavra final do quarto 

verso da primeira estrofe faz rima com a palavra final do quarto verso da segunda estrofe.  

Esta composição de rimas é responsável pelo ritmo e fluência da leitura do poema, que 

ao contrário do movimento do mar descrito como lento, se dá de forma rápida. Para conciliar 

o esquema de rimas e, consequentemente, atingir o efeito descrito anteriormente, os dois 

últimos versos da primeira estrofe são apresentados de forma invertida: 

“Aquí en la intimidad, conmigo misma,        >>   qué sencillez me rompe la conciencia 

¡qué sencillez me rompe la conciencia!”       Aquí en la intimidad, conmigo misma 

 Sobre os aspectos temáticos, na primeira estrofe, Julia coloca o quanto teve que se 

dividir para fazer tudo o que gostaria. Por um lado, a vida de uma mulher comum, com 

conflitos amorosos, problemas de saúde e ação política em um país com diversos conflitos. 

Por outro lado, a poetisa, a artista que precisa da sensibilidade para escrever. Somente ao se 

perceber sozinha, em sua intimidade, pode refletir sobre as conseqüências de tais 

desdobramentos. 

 Como forma de manter seu espírito saudável, não se deixar levar pela série de 

problemas que teve de enfrentar, ela buscou a literatura e a criação de poesias. Coloca o 

paradigma das armas e das letras: “armar mis manos quietas”  – faz referencia ao dominar a 

escrita. Para Burgos, assim como para outros autores do período, a verdadeira morte não é a 

física, mas sim a espiritual, a perda da sensibilidade. Pode-se estar vivo, mas sem ter 

sensibilidade para encarar o mundo é como estar morto.  

 Na terceira estrofe, há a constatação da perda de sua sensibilidade. A poetisa não vê 

mais beleza no que existe ao seu redor, não se encanta mais com coisas simples (como o brilho 

das estrelas). Sem tal sensibilidade, ela já não vê possibilidades de caminho a seguir.  Na 

estrofe seguinte ela relata a perda de comunicação dela com o mundo que a cerca, novamente 

fala da perda da sensibilidade – desta vez direcionada ao mundo em relação a ela e a sua arte: 

“Y aún me piden canciones por palabras (...) como si yo no fuese por la tierra” . O mundo, 

sem levar em consideração a condição de ser humano da poetisa, exige um estado de espírito 
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constante o suficiente para que haja, também de forma constante, obras de sua autoria. Essa 

expectativa do mundo em relação ao artista, faz com que tal relação de comunicação se quebre 

de forma inesperada e inrreparavel.  

 Na quinta e última estrofe, há referencias à “asas mortas”. As asas são constantemente 

evocadas por poetas para fazer referencia a elevação espiritual e como símbolo de liberdade e 

de extrema expansão (relacionado à questão do ato de poder voar – não apenas fisicamente, 

mas principalmente a liberdade que a arte dá ao artista para fugir do mundo concreto que por 

algum motivo não lhe agrada). Neste poema, em específico, em virtude do contexto, as asas 

simbolizam a tal citada sensibilidade / imaginação. No entanto tais asas são referidas como 

estando mortas. Diante disto, a alternativa que lhe resta é evocar o mar para que a sua morte 

física ocorra antes do que sua “morte espiritual”. Morrer, no sentido físico, não lhe causa 

medo, no entanto a morte do espírito está lhe causando um enorme sofrimento, pois sem ele o 

resto já não importa (o que fica representado pelos questionamentos colocados dos versos 

finais do poema).  

 Partindo desta breve analise, de apenas um poema desta poetisa, ainda que seja pouco 

para uma avaliação mais concreta, pode-se observar a diferença de foco dada por ela em suas 

criações (voltada para sua problemática pessoal) e a de outros autores do mesmo período e 

oriundos de contextos semelhantes. No entanto como não poderia deixar de ser, apresenta 

traços comuns aos seus contemporâneos, como a busca constante do ser e seu destino, a 

presença constante da morte (tanto física como espiritual), o aspecto formal (grande 

importância ao conteúdo e linguagem agressiva). 

Fica também perceptível nesta obra uma de suas principais características, que resulta 

em sua singularidade: a forma como, através de metáforas e simbolismos retribuídos a 

elementos da natureza (principalmente a água), ela projeta a sensibilidade feminina.  
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NARRADOR E MATÉRIA RURAL NO ROMANTISMO BRASILEIRO 
 

Geisa Mueller 

 

Os escritores do século XIX, atrelados às questões de cunho patriótico, imbuem-se a 

missão de veicular as peculiaridades locais, que constituirão as bases para a construção histórica 

de uma identidade nacional. Mas, ao traçarem um projeto literário civilizatório, com o intuito 

de engendrar uma literatura que fosse genuinamente brasileira, incorrem numa contradição: 

sustentam a caracterização pitoresca que o olhar estrangeiro infundira no país. Os escritores 

parecem imantados pelo princípio estético do barroco cuja visão transfiguradora amplificou as 

características naturais, transformando a paisagem numa copiosa realidade. Por esse motivo, no 

decorrer dessas linhas, serão apontadas algumas questões estruturais e estéticas condicionadas 

pelo nacionalismo literário do período. 

O projeto literário romântico, motivado pelo acirramento do orgulho nacionalista, 

buscará fontes ainda não contaminadas pela cultura europeia. Por isso, a forma romance 

abarca o interior do país, incorporando a paisagem e os costumes do campo e desenvolvendo, 

em seu corpus, valores locais que traduziriam o universo do sertão e culminariam na formulação 

de uma literatura que, segundo Franklin Távora, se articularia como regionalista. A natureza é 

diretamente acoplada ao sentimento de soberania nacional e também é tratada de forma 

idealizada nas obras, funcionando, muitas vezes, como uma espécie de compensação em 

relação à precariedade material daquela sociedade. O caráter instrutivo e documental do 

nacionalismo ufanista se, por um lado, voltando sua atenção ao insulamento sertanejo, 

tencionou distinguir o que permanecia culturalmente intocado por modelos europeus, por 

outro, na tentativa de plasmar a matéria rural para o gênero romance, se deparou com um 

parco material, isso somado a pouca experiência ficcional dos letrados. Nesse sentido, o 

processo sociológico interferiu na forma literária, moldando uma tipologia narrativa 

caracterizada pela predominância de uma voz hipertrófica. 

Mesmo que os letrados tenham erigido o índio idealizado e, posteriormente, a figura do 

sertanejo – apagando a matriz constitutiva africana da compleição nacional, é fundamental 

ressaltar a importância da produção de José de Alencar para a formação da literatura brasileira. 

Pois foi ele o escritor que forneceu à nação o seu mito de origem, fundando uma possível 

identidade histórica para um país que, naquele momento, tentava nomear-se. Alencar é o 
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criador do mito heróico brasileiro, representado nos romances O Guarani (1857) e Iracema 

(1865), e defenderá uma postura crítica no que diz respeito à apropriação de formas e valores 

estrangeiros na prosa de ficção brasileira. Ao criar uma entidade autóctone, com relevo mítico 

e histórico, ele desdobrou a heroicização de um tipo nacional, transferindo para o sertanejo a 

elevação já edificada do elemento indígena; portanto, “se no romance de um Walter Scott ou 

de um Herculano processa-se uma retomada de contato com um passado esquecido (ainda que 

mitificado), em o Guarani e Iracema Alencar vê-se obrigado a criar imaginariamente, a partir de 

um reduzido material histórico, raízes míticas para a nacionalidade” (ALMEIDA, 1980, p. 38). 

 

Narrador hipertrófico 

 

Em geral, as obras desse período apresentam uma desproporção estrutural dos 

elementos narrativos pela mediação de uma voz hipertrófica. Designamos hipertrófico o 

narrador que destaca a voz autoral em detrimento da voz ficcional, isto é, as personagens, o 

desencadeamento das ações e os processos descritivos estão ancorados na exclusividade de seu 

ponto de vista (do autor-narrador). O narrador hipertrófico ocupa demasiadamente o espaço 

dos outros elementos composicionais, impedindo que as situações ficcionais se desenvolvam 

de forma orgânica na fatura. Essa tipologia narrativa é distinta do conceito de onisciência 

intrusa, visto que as intervenções do narrador machadiano, por exemplo, não agregam 

necessariamente um juízo valorativo ao comportamento das personagens e nem atravancam o 

desenvolvimento da ação na narrativa. A intromissão, no caso de Machado, desvela a 

ambiguidade e a relativização das questões humanas. 

No caso do regionalismo, a hipertrofia da instância narrativa derivará da “duplicidade 

estrutural do romance rural que, compreende, de um lado, um narrador cujo estatuto 

ideológico liga-se à cultura citadina e letrada, a europeia, de outro, a matéria rural cujo escopo 

linguístico-ideológico é de outra ordem” . O Gaúcho (1870), Til (1872) e O Sertanejo (1875) de 

Alencar; O ermitão de Muquém (1869) de Bernardo Guimarães; O Vaqueano (1872) de Apolinário 

Porto-Alegre e O Cabeleira (1876) de Franklin Távora são exemplos de narrações em 3ª pessoa 

que utilizam predominantemente o discurso indireto, mantendo o narrador distância da 

matéria narrada. A voz que narra impõe sua linguagem de homem letrado e urbano às falas das 

personagens pertencentes ao meio rural, assim como sua ideologia de classe, ao agregar um 

juízo de valor, moralizador, ao comportamento dos tipos humanos representados. Note-se a 
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postura desmesurada da voz autoral de Távora em o Cabeleira: 

 

“Infelizmente para o Cabeleira, grande ânimo que poderia ter vindo a ser uma 

das glórias da pátria se a sua bravura e a sua firmeza houvessem servido antes a 

causas nobres que a reprovados interesses e cruéis necessidades, sua mãe dócil, 

posto que ignorante, de bonitas ações, posto que nascida de gente humilde, não 

só não pode exercitar no infeliz lar a ação benéfica que à esposa e mãe reservou 

a natureza, mas até foi, como seu filho, uma vítima, não menos do que ele, 

digna de compaixão, um joguete dos caprichos e instintos brutais daquele a 

quem ela havia ligado o seu destino, não para que fosse o seu tirano, mas para 

que a ajudasse a carregar a cruz da pobreza” (1977, p. 36). 

 

O narrador mais notório em relação à hipertrofia é o de Távora, pois o aspecto 

composicional é o reflexo incondicional do nacionalismo literário, daí se descolando o caráter 

pedagógico do autor-narrador; temos duas páginas de narrativa de ação contra 

aproximadamente cinco de inculcação europeia-cristã. 

 

Os grilhões do favor forjados pelo patriarcalismo 

 

Um elemento de composição que se configurará na ordem escravocrata é o tipo 

humano destacado pela valentia. O universo patriarcal engendrará, na literatura, a 

representação do valentão, adjetivo mor da identidade sertaneja. Além do já citado Cabeleira, 

outros personagens compõem o elenco da valentia, entre eles, Gonçalo (O ermitão de Muquém), 

Manecão (Inocência), Silveira e Naiú (Dona Guidinha do Poço), Arnaldo Louredo (O Sertanejo), João 

Avençal (O Vaqueano), entre tantos outros. A valentia, no regime servil, parece figurar como 

garantia da autonomia do indivíduo livre, porém pobre. A necessidade de favores e de 

proteção rege a conduta social do “homem livre dependente”, que é livre no sentido restrito de 

não ser propriedade de outrem, pois, no que diz respeito a sua sobrevivência, é materialmente 

dependente dos grandes proprietários. Numa sociedade em que o trabalho era associado ao 

negro cativo, o apadrinhamento era a forma de garantir a sobrevivência da família e ao mesmo 

tempo preservar a dignidade, no intuito de o homem livre não se nivelar ao escravo. A valentia 

do sujeito rural, representada literariamente como uma espécie de torcicolo da escravatura, 
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desenvolverá, em sua trama violenta, e na representação do herói-bandido, todo um código 

ético que implica, por exemplo, em enfrentamentos abertos que não admitem golpes à 

trairagem. Ora, é curioso notar que, no capítulo II, Cabeleira mate duas crianças brutalmente: 

 

“Mas como sua cólera aumentou com a fugitiva resistência dos pequenos, 

atirou ele sobre o primeiro que lhe ficou ao alcance o facão com tanta certeza, 

que o pobrezinho, cravado pelas costas, caiu banhado em seu próprio sangue” 

(1977, p. 27), 

 

embora o protagonista de Til, João Fera, não seja dado a tocaias e traições: 

 

“– O Bugre é uma fera, na verdade: contam-se dele as maiores atrocidades; 

porém esse homem de más entranhas tem um resto de consciência e probidade. 

Não há exemplo de haver atirado a alguém por trás do pau, ou de emboscada: 

ataca sempre de frente, expondo-se ao perigo. O bacamarte só lhe serve para 

defender-se, quando o perseguem. Também nunca ouvi falar de roubo ou furto 

que cometesse, e isso apesar de viver ele pelos matos, constantemente 

acossado” (1980, p. 41). 

 

Apesar de ser um matador de aluguel, João possui uma ética muito peculiar: enfrentar 

sua vítima de frente, jamais a golpeando pelas costas. Sendo um homem de coragem e valor, 

ele não admite a humilhação de ser materialmente dependente de um senhor. Já Cabeleira, se 

os sinistros ensinamentos do pai criminoso não o impedissem, poderia ter sido motivo de 

orgulho nacional, como prega Távora. Nesse sentido, a valentia e a robustez do homem rural 

adquirem a força de um totem moral que resguardará a dignidade do tipo sertanejo, 

independentemente de suas ações truculentas. É necessário perguntar por que motivo os 

proprietários não figuram como protagonistas da violência nas obras se, historicamente, o 

expediente da brutalidade pertence aos latifúndios. Por que somente aos dependentes cabe 

empunhar o facão e disseminar a ação sanguinária imbricada no enredo? É José de Alencar que 

fornece subsídios sobre a escamoteação da violência dos fazendeiros, apontando o papel que 

os proprietários desempenham – regidos pelo mandonismo e pelo já citado mecanismo do 

favor: 
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“Chamado, pago e protegido por homens poderosos para escoltá-los em 

aventuras, e servir às suas paixões, o Bugre (João Fera) recebeu a iniciativa e a 

animação que iam acostumando seu braço a ferir e a repousar depois de um 

crime, como se tivesse praticado uma honrosa façanha, uma valentia digna de 

valor. Esta é com pouca diferença a história de todos os assassinos 

incorrigíveis, que infestam o interior do país. Eles foram educados pelos 

poderosos, como os dogues que se adestravam antigamente para a caça 

humana, dando-lhes a comer, desde pequenos, carne de índio” (1980, p. 148). 

 

O descompasso existente entre a condição social de determinados protagonistas e suas 

representações literárias é o motivo da ginástica ideológica de muitos narradores. O 

contorcionismo narrativo consiste em fazer com que a linguagem, apesar da precariedade 

material, consiga dar conta do modelo romanesco, ao mesmo tempo em que expressa uma 

sensibilidade elaborada a partir das sugestões locais. A instância narrativa, muitas vezes, se 

serve do recuo temporal para justificar a vigência da violência no meio físico retratado (sempre 

o meio rural), ambientando a narração no século XVIII – é o caso de O Sertanejo, O ermitão de 

Muquém e O Cabeleira. O contorcionismo também ocorre espacialmente, neste caso, a 

exuberante e exótica natureza brasileira é uma personagem a mais no enredo, funcionando 

como elemento alienante da realidade social e como campo de treinamento, responsável por 

aflorar os instintos brutais do homem rústico e, por conseguinte, contribuir para a formação 

desse biotipo forte e audaz. 

Vejamos o exemplo do vaqueiro Arnaldo, de O Sertanejo. A obediência e a bajulação são 

premissas indispensáveis para o bom relacionamento entre dependentes e proprietários, tendo 

em vista que “o favor é a nossa mediação quase universal – e sendo mais simpático do que o nexo 

escravista, a outra relação que a colônia nos legara, é compreensível que os escritores tenham 

baseado nele a sua interpretação do Brasil [...]” (grifos do autor) (SCHWARZ, 2005, p. 65). É 

na categoria dos dependentes que figura Arnaldo, mas a condição de agregado não inibe o 

herói de agir no sentido de preservar sua liberdade, pois Alencar extraiu do cancioneiro 

popular o cunho épico do vaqueiro. Apesar de concordar com a pertinência da roupagem épica 

como fator preponderante da construção estética da obra em questão, é necessário salientar a 

fissura existente entre a ordem social representada e a condição socioeconômica do 
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protagonista. Portanto, a idealização do sertanejo é a negação de sua nulidade social. Negação 

muito bem tramada esteticamente, mas ainda fortemente acoplada aos moldes estrangeiros. 

Transfigurando a violência – engendrada pela estratificação social que o regime servil impunha 

como paradigma de relações entre as classes – em liças à moda da cavalaria, transmutou-se o 

homem dependente em cavaleiro medieval. Desse modo, o narrador alencariano pratica 

contorcionismos ideológicos para aplainar a trajetória épica de Arnaldo Louredo: 

 

“O vaqueiro não entra na classe dos servidores estipendiados; é quase um sócio, interessado 

nos frutos da propriedade confiada à sua diligência e guarda. Esta circunstância 

levou Arnaldo a condescender por enquanto com a vontade do capitão-mor. 

Fosse outro emprego, que apesar da disposição de seu ânimo, não o aceitaria 

por uma hora” (grifos meus) (s.d., p. 125). 

 

Se nos voltarmos para o romance Dona Guidinha do Poço, de Manoel de Oliveira Paiva, 

produzido em 1892, dezessete anos após a publicação de O Sertanejo, com o propósito de 

cotejar os tipos de vaqueiros representados, verificaremos que Antônio, o vaqueiro de 

Guidinha, ao contrário de Arnaldo, mostra ter consciência das implicações que envolvem seu 

estrato social. Uma hipótese razoável para esse comportamento narrativo é o fato de que, na 

época em que Paiva produziu seu romance, a abolição e a república haviam sido instauradas. 

Ele não precisou bordar na literatura o brasão da civilidade, criativamente enredado por 

Alencar, visto que a soberania nacional, embora recente, tornara-se um fato e não mais um 

objetivo a ser conquistado. Ambas as obras se aproximam pelo próprio recorte temporal em 

que foram produzidas e por serem um documento do universo ruralista, uma construção 

artística dos costumes e da organização social. Mas há uma diferença crucial entre elas. As 

ações do enredo de Guidinha se orientam pela lógica arbitrária do patriarcalismo, sendo a 

protagonista um arquétipo da classe dos latifundiários, enquanto o enredo de Alencar é 

estruturado pelos feitos heróicos do vaqueiro. Em o Sertanejo, o autor conscientemente, devido 

à própria proposta de realização artística, demonstra maior preocupação em dignificar o 

protagonista e os aspectos locais, paradoxalmente, por esse mesmo motivo, a literatura 

nacional também veiculará valores estrangeiros. No que se refere ao estatuto narrativo, o 

narrador alencariano utiliza o mesmo procedimento para construir as falas das diversas 

personagens, isto é, não há diferença entre a fala do vaqueiro, do curiboca e do fazendeiro, 
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fazendo uma ressalva mínima em relação à fala do indígena, todos os personagens apresentam 

a mesma pronúncia dialetal: a do homem branco letrado/citadino. 

Já o narrador de Paiva absorve perspectivas distintas do seu estatuto social, ou seja, 

apesar de o narrador registrar sua posição de homem branco urbano, ele também se abre para 

diversos pontos de vista. É mimético quando compõe as falas das personagens rurais e, através 

do discurso indireto livre, incorpora à sua própria voz as características linguísticas dos tipos 

humanos representados. O deslocamento do foco narrativo para as personagens de classes 

menos favorecidas esquadrinha o mosaico social que, por sua vez, representa os costumes e a 

mentalidade rural, destacando o meio regido por valores patriarcais, em que “o pátrio poder é 

virtualmente ilimitado e poucos freios existem para a sua tirania” (HOLANDA, 1976, p. 49). 

Em Dona Guidinha do Poço, as descrições das estações do ano, de uma vaquejada ou da festa de 

São João, enfim, a inserção dos aspectos regionais – e até certa medida, históricos – estão 

postos para servir ao enredo; dessa forma, os elementos materiais, emocionais e históricos 

estão fundidos de modo que as características sociais e geográficas estejam em equilíbrio na 

composição da fatura. O excerto abaixo demonstra a diferença de tratamento em relação à 

linguagem das personagens rurais, nota-se a utilização do discurso direto e, também, a atitude 

temerosa de Antônio para explicar à patroa as coisas que não vão bem na fazenda: 

 

“– Vossa Mercê me perdoe, mas eu sou mais veio que Vossa Mercê, lhe 

carreguei nestes braços e ajudei a conduzi rede a que levou à sepultura o corpo 

da sua defunta mãe, que Deus tenha em bom lugá. O Seu Silveira é um mau 

achado que Vânce fez, licença para lhe dize. No dia in que lê amanhece ca veia 

de nego D’Angola atravessada na garganta é capais de precipita um cristão... O 

home non se ocupa im nada, infalive há de dá pra algúa coisa! 

– Quem é que não se ocupa em nada? 

– Quem faz tudo são os cunhado dele. Ele faz às veis algum servicinho, por 

galantaria. 

– Está bom, Compadre, quer saber de uma coisa curta e certa? 

Cada macaco em seu galho! – e entrou, com a mostarda no nariz. 

– Sim, senhora! Finalizou o vaqueiro, alteando a voz – mas foi a Senhora quem 

puxou, que este cá sempre teve insino pra conhece o seu lugá” (1997, p. 96). 
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Os caracteres das personagens são compostos por essa espécie de polifonia narrativa, 

pois, a assimetria existente entre o estatuto social do narrador e o universo rural narrado não 

impede que as personagens secundárias se expressem – elas são caracterizadas por vozes 

descoladas do ponto de vista da voz autoral. Quero dizer que o leitor pode compor a 

personalidade de Guidinha e as características do grupo social ao qual ela pertence pelas falas 

das demais personagens. Pode-se, por exemplo, imaginar a proprietária através da resposta 

dada pelo negrinho Anselmo, na ocasião em que Secundino lhe perguntara se a patroa era boa 

para os escravos. Também percebemos o tom de resignação expresso pelo subdelegado ao 

constatar que a justiça está desarmada, quando Guida interfere na ação policial para soltar 

Silveira (seu agregado), ou ainda, na ocasião em que o padre João Franco exprime sua opinião 

a respeito do temperamento da fazendeira: “E a senhora Guidinha? Que coração! Tem um 

defeitozinho, por amor da educação que o pai lhe deu, mas...” (1997, p. 47). 

Assim como Guidinha, Inocência também é um exemplo de construção ficcional que 

utiliza procedimentos narrativos opostos aos identificados na voz hipertrófica de Távora. Na 

arquitetura textual de Taunay se verifica a larga utilização da convenção cômica greco-latina e 

de cenas à moda teatral, portanto, a utilização do discurso direto. Nesses romances, também 

em 3ª pessoa, a voz autoral ocupa de forma muito sutil e discreta o espaço em que agem as 

personagens. O narrador, movendo-se de modo elíptico, parece se ocultar no equilíbrio 

estético da fatura, fazendo com que sua presença não seja desproporcional aos outros 

elementos de composição. Por conseguinte, a suspensão do juízo valorativo, que a instância 

narrativa imprime sobre a matéria narrada, depende do equilíbrio que se estabelece entre a voz 

autoral e a voz ficcional. O resultado da harmonia dos elementos composicionais é expresso, 

por exemplo, nas falas das personagens rurais, que não mais reproduzem o dialeto citadino do 

narrador, adquirindo, desse modo, consciência própria. O ponto de vista, nessas duas obras, 

diferentemente das citadas anteriormente, não é unívoco, o que resulta numa maior eficácia 

artística em relação aos procedimentos narrativos deliberados. 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar, no romance rural do século XIX, os 

procedimentos narrativos utilizados por diferentes autores. A correspondência entre forma 

literária e processo social é a linha de força que conduz esta investigação, interessando saber 
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em que medida os processos sociológicos interferem na elaboração expressiva da fatura. Por 

esse motivo, serão apontadas algumas questões estruturais condicionadas pelo nacionalismo 

literário do período. O mecanismo do favor, engendrado pela ordem patriarcal, figura como 

horizonte para a análise do estatuto narrativo, visto que outro interesse deste estudo é destacar 

a fissura existente entre a condição social do protagonista e sua representação literária. Desse 

modo, verifica-se a predominância de narrativas em 3ª pessoa que utilizam o discurso indireto, 

mantendo o narrador distância da matéria narrada pela mediação de uma voz hipertrófica.  

Palavras-chave: Literatura brasileira; romance rural; narrador. 
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UMA ANÁLISE DO DISCURSO DE ANGELES MASTRETTA: UM 
ESTUDO DE CASO 
 

Joyce Luciane Correia Muzi 

 

Como corpus para este trabalho, estamos propondo um estudo de uma obra escrita por 

uma mulher: Mujeres de ojos grandes de Angeles Mastretta, é um livro de contos que nos 

apresenta a vida de uma série de mulheres que foram educadas para o casamento e a servir a 

marido e filhos. 

Partindo da concepção de língua e literatura e da Análise do Discurso de linha francesa, 

faremos uma tentativa de aproximação entre os campos de conhecimento: literatura e 

linguística. Nos aproximaremos da questão da mulher que é algo que vem reunindo uma gama 

de aspectos, entre eles, o discurso literário. Os exemplos que temos na literatura mundial são 

de mulheres que escreveram assinando um pseudônimo, justamente por saberem que seriam 

subjugadas ao tentar fazer-se sujeito social e histórico através do discurso. A mulher tomou 

posse deste território e fez da língua instrumento para a manifestação do sujeito, que segundo 

Maingueneau apud Leite (2004, p. 21) “...contesta esse (...) poder e se assume enquanto sujeito 

de pleno direito”. Além do objetivo geral que é fazer uma breve análise do discurso do livro 

Mujeres de ojos grandes de Angeles Mastretta, tentando identificá-la como sujeito capaz de 

construir um discurso feminino, sob a perspectiva da Análise do Discurso da escola/linha 

francesa, nos objetivos específicos tentaremos verificar quais as estratégias de enunciação que a 

autora utiliza para prender o leitor, pensando nestas estratégias como pontos de vista 

femininos; apresentar o contrato de leitura como forma de aproximação leitor X 

autora/narradora (estratégia A); mostrar como a autora foi capaz de romper com a barreira 

temporal ao tratar de personagens atemporais (estratégia B) e com a barreira espacial ao não 

transformar o espaço em ponto fundamental da obra (espaço indeterminado da maioria dos 

contos: estratégia C); mostrar como a fragmentação em contos contribui para a circularidade 

da obra e sua imprecisão do espaço e do tempo (estratégia D). 

 

A AUTORA 

Angeles Mastretta é uma escritora mexicana nascida em Puebla, em 1949. Licenciada 

em Jornalismo, escreve seu primeiro romance Arráncame la vida (1988), traduzido para o 
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português Arranca-me a vida. Dois anos depois publica um livro de contos, Mujeres de ojos grandes 

(1990) e, como destaque na sequência, mais um romance Mal de amores (1996) que lhe dará o 

prestigioso prêmio Rómulo Gallegos. Atualmente é catedrática da Escuela Nacional de 

Estudios Políticos de Acatlán e colaboradora das revistas Nexos, Excelsior, Unomásuno, La 

Jornada, Proceso e Ovaciones. Angeles Mastretta escreve sobre o mundo e os elementos que o 

compõem – entre eles, as mulheres. E ainda sem querer ser voz engajada, tem características 

que a fazem uma grande representante do discurso feminino do final do século passado. 

 

O OBJETO 

O livro de contos que vamos analisar está composto por 37 relatos de mulheres que 

viveram a princípios do século XX, uma época em que as mujeres somente existiam “a 

medias” como cidadãos de segunda, cuja única saída digna era se casar, e uma vez casadas, 

como diz a autora em um de seus relatos “ya no tenían destino”. As mulheres protagonistas 

destes relatos são mulheres fortes, sensíveis, inteligentes, sensuais, poderosas, que não desejam 

fazer ostentação de nenhuma destas qualidades com o fim de poder desfrutar de sua própria 

liberdade sem se deparar com as normas de uma sociedade absolutamente patriarcal. As Mujeres 

de Ojos Grandes rompem com o estabelecido sem necessidade de iniciar uma luta aberta com a 

sociedade mas com uma ideia muito clara de ser donas de suas próprias vidas. São relatos 

divertidos, escritos com doçura, com humor e, sobretudo, com inteligência. Mastretta vai dizer 

que as mulheres “en Mujeres de ojos grandes, son en realidad mujeres pioneras, como las que con 

toda seguridad existieron pero sobre las que nadie escribió y a las que nadie hizo caso”. As tias 

de Mujeres de ojos grandes rompem com o estabelecido buscando sua própria felicidade. Sem 

necessidade de uma luta consciente ou totalmente aberta contra o poder patriarcal e sem 

discutir causas ou teses feministas específicas, vão contra as convenções morais e sociais que as 

oprimem e lhes impedem de ter liberdade sexual e de agir. Em uma entrevista a Mauricio 

Carrera, Ángeles Mastretta afirmou que, efetivamente, "son mujeres que ponen de manifiesto 

el poder que tienen en sus casas y el poder que asimismo tienen para hacer con sus vidas lo que 

quieran, aunque no lo demuestren. Son mujeres poderosas que se saben poderosas pero que no 

lo ostentan". 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Dentro  da Lingüística encontramos várias correntes de conhecimento e estudo, dentre 
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elas temos a Análise do Discurso como área que procura "...compreender a língua fazendo 

sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e 

da sua história." (ORLANDI, 2003, p. 15). A análise do discurso aparece como mais uma 

forma de pensar a linguagem, mas não vai tratar de língua nem tampouco de gramática. Seu 

objeto é exatamente o discurso. "...a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de 

curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, 

prática de linguagem." (Id.). 

A Análise do Discurso de linha francesa, surgida nos anos 60, procura explicar a língua 

como um acontecimento social. É portanto uma ciência que busca ter seu espaço de atuação 

levando em consideração as circunstâncias históricas do discurso ao mesmo tempo em que 

procura encontrar, no enunciado, marcas indicativas a respeito do processo de produção de 

um determinado discurso. 

A Análise do Discurso – AD, originária dos trabalhos de Michel Pêcheux, na França, 

na década de 1960, é uma teoria e instrumento de análise e, como toda teoria, tem um objeto 

de estudo, que, neste caso, é o discurso.  

Quando falamos em discurso podemos pensar em informação, mensagem e fala. Além 

disso, acontece a apropriação, ao falarmos “meu discurso”, “o discurso de”. O que nos 

interessa é a definição de discurso para a AD, para a qual o sujeito não tem controle sobre tudo 

o que fala, e não há apenas troca de informação na relação entre os interlocutores.  

Para Pêcheux (1997) o discurso é efeito de sentidos entre interlocutores. Orlandi (2005) 

vai dizer “...que o discurso é efeito de sentidos entre locutores, [e falando isso estará] (...) assim 

pensando o efeito produzido pela inscrição da língua na história, regida pelo mecanismo 

ideológico” (p. 63).  

O discurso é então entendido como objeto histórico que se manifesta materialmente 

por meio da língua. No discurso se cruzariam e se determinariam língua e história, e os 

elementos externos (contexto, sujeito, situação, história) não são vistos fora da língua, mas 

materializados nela. A exterioridade (interlocutores e contexto sócio-histórico) constitui, 

portanto, “condições de produção” do discurso e seus possíveis sentidos. 

A língua, por sua vez, assim como a Literatura, não é somente um sistema de signos 

linguísticos, enquanto construção acabada, mas também objeto histórico; com o passar do 

tempo ela sofre transformações, e em cada momento histórico a história deixa marcas na 

língua se pensamos em sua estrutura ou funcionamento. Logo, podemos concluir que tanto a 
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língua quanto o discurso não são resultados apenas de expressão individual, sendo construções 

sociais. 

A língua, para a AD, é um sistema com autonomia relativa, porque ela é afetada pela 

história; assim como o discurso, a língua independe da “vontade” do falante, já que quando 

somos expostos à língua ainda bebês, esta já está estruturada e funcionando de determinada 

maneira.  

Na perspectiva teórica da AD as palavras por si só não significam: é o texto que 

significa. “Quando uma palavra significa é porque ela tem textualidade, ou seja, porque a sua 

interpretação deriva de um discurso que a sustenta, que a prove de realidade significativa” 

(ORLANDI, 1996, p. 52). 

Já a linguagem para Orlandi (2001) é definida como a mediação necessária entre o 

homem e a realidade natural e social, e essa mediação – o discurso – torna possível a 

continuidade, a permanência, o deslocamento e a transformação do ser humano e da realidade 

em que vive. 

Ao pensarmos no texto devemos prever que a parte interessada – o leitor/a leitora – 

tem um conceito a seu respeito. Conforme Orlandi (2005), o texto “Para o leitor, é a unidade 

empírica que ele tem diante de si, feita de som, letra, imagem. (...). O texto não mais será uma 

unidade fechada nela mesma. Ele vai-se abrir, enquanto objeto simbólico, para as diferentes 

possibilidades de leitura” (p. 64). Ainda segundo Orlandi (1996), o texto também pode ser 

“definido pragmaticamente como a unidade complexa de significação, consideradas as 

condições de sua produção [além de ser] considerado um processo de interação entre sujeitos” 

(p. 21). Sendo o texto aquele que materializa os discursos, e no discurso está o sujeito 

materializado, sujeito que faz parte da sociedade, o texto abrange o social, resultado da 

interação entre os sujeitos, concluímos que os sujeitos estão dentro do texto. 

Finalmente, para a AD o texto não é mera informação e tampouco é ele que determina 

a leitura; quem a determina são as posições de sujeito definidas por contextos sócio-históricos. 

 

A ANÁLISE 

O texto escolhido para análise é um enunciado que representa o discurso feminino que 

ora se faz reprodutor do senso comum e nos apresenta a mulher com papel secundário, ora se 

faz combatente contra este discurso, tentando através da quebra de paradigmas “machistas” 

mudar sua posição de sujeito no mundo, ao mostrar-se sujeito com voz, motivações, escolhas. 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

172 
 

A escritora do livro se faz sujeito discursivo para dar voz a estas mulheres, recuperando através 

de cada personagem o que é o universo feminino, utilizando-se de recursos discursivos como a 

ironia e o humor, o silêncio, diálogos entre outros. 

A Literatura, assim como outras áreas das ciências sociais, não pode ser vista apenas 

como  

 

uma simples transgressão das leis escritas que lhes proibiam o acesso à criação. 

Foi, muito mais que isso, um território liberado, clandestino, pulsando ao ritmo 

emocional dessa clandestinidade e desse risco. Saída secreta da clausura da 

linguagem... (OLIVEIRA apud LEITE, 2004, p. 10) 

 

A mulher tomou posse deste território e fez da língua instrumento para a manifestação do 

sujeito, que segundo Maingueneau apud Leite (2004, p. 21) “...contesta esse (...) poder e se 

assume enquanto sujeito de pleno direito”. 

 

Ao dizer, o sujeito significa em condições determinadas, impelido, de um lado, 

pela língua e, de outro, pelo mundo, pela sua experiência, por fatos que 

reclamam sentidos, e também por sua memória discursiva, por um 

saber/poder/dever dizer, em que os fatos fazem sentido por se inscreverem em 

formações discursivas que representam no discurso as injunções ideológicas 

(ORLANDI, 2003, p. 53).  

 

Levando-se isto em conta, e lembrando as palavras de Orlandi (2001, p. 63) de que 

“...não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia”, é possível pensar o discurso 

feminino como representativo da mulher enquanto sujeito, carregada de historicidade e 

ideologia, lembrando Backtin para quem “a linguagem é o lugar privilegiado para a 

manifestação da ideologia” (BACKTIN apud LEITE, 2004, p. 21).  

 

MUJERES DE OJOS GRANDES E SEU DISCURSO 

 Estamos diante de um texto bastante interessante no que diz respeito à forma como é 

colocada a visão da autora-narradora. Ela não nomeia os homens se não houver uma real 

importância para o relato. No geral as formas de nomear são sempre: o homem, o marido, o 
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falecido etc., são raras e poucas as vezes que encontramos o nome de um homem – são todos 

meros coadjuvantes, logo, não há necessidade de existirem. Quando surgem são como pano de 

fundo para a ação da protagonista: “El novio de Clemencia Ortega...”, “El marido de la tía 

Magdalena…”, “Sentado en la silla frente a su escritorio, el hombre respiraba con violencia…”, 

“El amante de la tía Teresa…”, “El cónyuge de la tía estaba tan encantado…” 

 Ao mesmo tempo que temos muitas protagonistas temos uma só à medida que 

percebemos uma característica comum a todas elas: são fortes, donas de suas decisões – hora 

de casar, hora de morrer, hora de ter uma aventura sexual, decidir por ficar sozinha, decidir por 

“atender” às expectativas da sociedade, aceitando um casamento arranjado ou mesmo 

aceitando uma imagem de esposa “perfeita”. Tudo flui naturalmente, sem imposições e sem o 

abandono de suas feminilidades... 

 

“¿Por qué vivía ella con aquel marido hecho de tedio y disciplina? (…) Ella no lo sabía 

y según sus reflexiones nocturnas ya tampoco tenía mucho caso que lo investigara. Iba 

a quedarse ahí, con él, porque así lo había prometido en la iglesia, (…) y porque así 

tenía que ser. (…) había decidido soportar hasta el fin esa tortura…”. 

“Se encontraron en el vestíbulo del Hotel Palace en Madrid. La tía Celia estaba 

pidiendo las llaves de su cuarto y lo sintió a sus espaldas. Algo había en el aire cuando 

él lo cortaba y eso no se olvida en quince anõs.” 

“…besándose en público como lo harían todos los jóvenes cuarenta años después.” 

“Quiero que mi cara de vieja no sea triste, quiero tener las arrugas de la risa y 

llevármelas conmigo al otro mundo. Quién sabe lo que habrá que enfrentar allá.” 

“Se sabía en la ciudad que la tía Elvira Almada no sólo estaba más llena de opiniones 

que un periódico contestatario, sino que también tenía prácticas raras.(…) Y la tía 

Elvira tenía desde pequeña una enorme propensión a no respetar lo que todo el mundo 

considera bueno.” 

“Nadie sabe cómo no estaba cansada de vivir…” 

  

O discurso é sempre voltado a convencer aquele que lê de que as atitudes são 

extremamente conscientes, independente do que mandam as convenções. Mastretta relata em 

vários trechos tudo o que ela vê nesta sociedade – o que se espera de uma mulher, o que se 

espera de um homem. Porém em seu texto, percebemos um tom irônico ao relatar estas 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

174 
 

convenções, fazendo com elas um jogo para construir suas personagens. 

Angeles Mastretta busca também estabelecer uma cumplicidade com os leitores e 

leitoras; o tom que ela utiliza em seus contos é o mesmo que utilizaríamos se estivéssemos 

sentados em nossa sala de estar, tomando um chá com um amigo ou amiga, contando 

“causos”, histórias de antigamente, histórias de pessoas de nossa família a quem nem bem 

conhecíamos, mas só por ouvir falar já nos instiga a reproduzir. Além disso, há uma 

determinação em sua narrativa ao passo que, se ela ao menos desconfiar que ofendeu o “pacto 

de cumplicidade” autor/narrador – leitor(a): “Para decir la verdad...” – ela volta atrás, corrige-

se para garantir a continuidade da “relação”. 

Por ser um livro bastante complexo de muitas páginas, vamos propor olharmos para 

alguns contos, já que nossa pesquisa está em andamento e já que a proposta é ilustrar e 

exemplificar as questões teóricas levantadas. 

 Escolhemos então três contos, sem preocupação com qualquer critério. Uma das 

características deste livro é que os contos não trazem títulos, logo, nosso olhar neste sentido 

deve voltar-se ao título da obra como um articulador das ideias encontradas em todos os 

contos. Isto significa um indício maior de que a autora preocupou-se em fazer os textos sem 

espaço ou lugar, sem tempo delimitado – não estão presos a nenhuma regra estilística, sendo 

possível inclusive lê-lo em qualquer sequência. Como o texto sempre é escrito em torno de 

uma “tía”, começaremos por elas. 

 

Tía Leonor 

O conto que abre o livro, já nos primeiros parágrafos, traz muito humor; à medida que 

descreve as personagens que ora nos parece serem seus conhecidos, ora parece que foi de 

ouvir falar que chegou àquelas conclusões, ficam os “não-ditos” pelo caminho. Quando ela diz 

que “El destino hizo...” ao contar o dia em que a tia Leonor conhece seu futuro marido, o que 

nos vêm à mente é a situação de uma mulher que não escolhe seu destino – ele já está 

predeterminado. Após o casamento, tia Leonor é aconselhada a rezar uma avemaria quando 

necessário – as mulheres devem suportar o que vier de seus maridos, nem que para isso seja 

necessário que rezem “diez misterios del rosario”. Na verdade a autora é irônica ao apontar 

esta e outras características exigidas da mulher, de forma velada e suave, sem nenhuma afronta 

aos costumes: “Nada de todo lo que las mujeres debían desear antes de los veinticinco años le 

faltó a tía Leonor: sombreros, gasas, zapatos franceses, vajillas alemanas, anillo de brillantes...”. 
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Ao passar do relato percebemos que tia Leonor já está muito confortável com a vida que leva; 

já vieram os filhos, ela já não precisa mais rezar rosários quando o marido decide por deitar-se 

com ela, enfim, aos olhos da sociedade ela chega a ser um exemplo que até “los hombres 

evocaban la pacífica sonrisa de la señora Palacios mientras sus mujeres hilvanaban una letanía 

de lamentos”. Porém ao se deparar com “los nísperos” e recordar-se do primo vem à tona a 

culpa de ter isto dentro de si, pois sua vida é “perfeita”, e no momento em que ela responde 

num encontro casual com o primo que vive com este arrependimento, o primo, Sérgio, se 

surpreende “No esperaba esa respuesta uno de los solteros más codiciados de la ciudad” – 

nenhum homem esperaria uma resposta desta de uma mulher casada! O que vem a seguir é o 

reencontro destes dois na mesma casa da avó e a oportunidade de reviver o que ficou para trás 

– a possibilidade de reviver o desejo de antes: “Salieron del cuarto azul a punto de quitarse la 

ropa, bajaron al jardín como si los jalara un hechizo y volvieron tres horas después con la paz 

en el cuerpo y tres ramas de nísperos”, aprovada pela avó: “– Recupérenla, recupérenla, porque 

hay menos tiempo que vida”. 

  

Doña Rebeca Paz y Puente 

Este, que também traz a perspectiva do dito e o não-dito por trás, está já na metade do 

livro. É uma senhora de 102 anos que insiste por não morrer; ao longo do relato não sabemos 

o motivo, nem tampouco a narradora o sabe, mas a velha senhora acaba por revelar a uma das 

netas que ela não queria ser enterrada junto ao marido – este não era o homem a quem ela 

tinha amado a vida toda. E a neta que remoia dentro de si o abandono, quando do enterro da 

avó, vê-se diante do seu “opressor” e manda-o embora, pois tampouco quer ser enterrada ao 

seu lado. Na verdade, percebe-se que a ideia de ter de viver também a eternidade ao lado de 

alguém a quem não amava era quase uma condenação para a avó, o que a neta tomou também 

para si. Também é bastante importante pensar na condição que o homem pretendia encontrar: 

“Todas las lenguas le habían dicho que su mujer era un guiapo, que las ojeras le tocaban la 

boca y que los pechos se le habían consumido en lágrimas, que de tanto llorar tenia ojos de 

pescado y de tanto sufrir estaba flaca como un perro de vecindad”. Definitivamente, não foi 

isso que ele encontrou. 

  

Tía Meli 

Este está quase no final do livro e vai falar de Amalia Ruiz. Esta teria encontrado o 
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amor de sua vida, no entanto o fez durar somente um ano – tomando a rédea de sua vida ela 

pode determinar quando sentir, por que sentir. O fato de ser um homem proibido faz com que 

ele tenha de permanecer no campo do proibido, logo, não durar muito. Isso se fez no dia em 

que ele entrou em casa “tarde y hablando de negocios” e ela sentiu o “aliento de la costumbre 

devastarle la boca” – ela não queria viver como as outras viviam. 

 

 

 

Outras “tías” – as mesmas “tías” 

A repressão que as mulheres sofriam (ainda sofrem?) aparece em algumas passagens 

que podemos chamar de silêncios, pois muito poderia ser dito, mas optou-se por não dizer. 

Em muitos trechos percebemos que a subjugação, ainda que em muitos casos acontecesse sob 

o aval da subjugada, era algo deslocado dentro do discurso de mulher forte. 

 

“Luego se dormía con la tentación entre los ojos, como una santa.” 

“…si no he podido creer en la verdadera religión ¿cómo se te ocurre que voy a creer en 

una falsa?” 

“Después cerró los ojos y tarareó, febril y adolescente, la música inconclusa de toda su 

vida.” 

“– Me vas a deber vida eterna – le dijo a la Santísima Trinidad.” 

  

Diante de maridos infiéis ou de maridos que simplesmente deixavam de cumprir seus 

papéis, as tias tomavam conta da situação – ora decidiam por matar seus maridos, ora decidiam 

por fazer a parte deles também: “Conseguir la comida, tener casa y cobijas en las camas, pagar 

el colegio de los niños, vestirlos y otras nimiedades fueron siempre asunto de Concha su 

mujer”. 

 Zinani vai dizer que “o estudo de uma literatura produzida por mulheres torna-se 

objeto de duplo interesse, uma vez que possibilita resgatar uma experiência de mundo peculiar 

e questionar o cânone estabelecido” (2006, p. 11). Showalter apud Zinani (2006) vai defender a 

“concretização do projeto iluminista de emancipação intelectual da mulher [que vai passar pela] 

reorientação da história e da interpretação literária, tanto revisando a organização do cânone 

como verificando as vozes excluídas” (p. 20). Neste sentido podemos dizer que o livro tenta 
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desconstruir o que encontramos ao longo da história: homens escrevendo sobre mulheres, 

fazendo-se voz das mulheres. Angeles Mastretta fala da posição de mulher, logo, de dentro da 

situação. Seu discurso nada mais é do que um instrumento que, com doçura, sem agressividade 

nenhuma, chegará aos nossos olhos e ouvidos, de maneira delicada, de uma maneira irônica, 

porém sutil. 

 Ainda segundo Zinani, ao longo da história se vê acontecer com a mulher o que 

“...ocorre com as minorias, a voz da mulher sempre foi silenciada, o que a impediu de 

desenvolver uma linguagem própria”, tendo que, se quisesse ter a oportunidade de se expressar 

teria que assumir “a linguagem do gênero dominante” (Ibid., p. 30). No entanto,  

 

...na medida em que a mulher assumir seu discurso e, consequentemente, 

realizar uma arte e uma crítica centradas na figura feminina, de modo que ela 

adquira visibilidade e voz, subvertendo o silêncio milenar a que sempre foi 

submetida (...) o silêncio se transforma em fala. (SHOWALTER apud 

ZINANI, ibid., p. 25) 

 

Ao tentar nos convencer de que sim, estas mulheres têm muito a nos contar, a silenciar, 

Mastretta utiliza a mesma metáfora do título; estas mulheres sabem muito, querem muito, 

vivem tudo que é possível viver: “Sólo ella supo siempre que ninguna ciencia fue capaz de 

mover tanto, como la escondida en los ásperos y sutiles hallazgos de otras mujeres con los ojos 

grandes”. O que Showalter vai chamar modelo polifônico – sua ficção  

 

...contém duas histórias: uma dominante e outra silenciada, o que Gilbert e 

Gubar chamam de palimpsesto. Por ser palimpséstica, a escrita feminina impõe 

um duplo esforço de decodificação, uma vez que remete para a necessidade da 

leitura das entrelinhas e da interpretação do não-dito, o que viabiliza o 

entendimento do sentido latente do texto – a história silenciada. (Id.) 

 

 Em nossa análise percebemos que o fato do livro ter sido escrito em contos que não 

dialogam entre si, isso pensando em personagens e enredos, concluímos que isso é proposital 

por parte da autora, para que não haja uma obrigatoriedade de leitura linear, nem mesmo a 

leitura em sua totalidade; pelo fato do mote central do livro tratar de mulheres de quem ela tem 
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algo a nos contar, é perfeitamente possível pensar em trinta e sete narrativas querendo chegar a 

um objetivo comum e ao mesmo tempo querendo simplesmente acontecer, sem preocupação 

com localização no tempo e no espaço, ainda que alguns dos contos tragam acontecimentos 

históricos bem pontuais (guerra espanhola, por exemplo). A provocação que autora nos faz é: 

sentemo-nos à beira da escada que vou te contar umas histórias; ora vou recorrer à minha 

memória, ora ao que me contaram sobre, mas isso não importa, o que importa é como vou 

contar. E aí recuperamos as características que podemos perceber na fala de Mastretta – 

doçura, simplicidade, metáforas claras, sem rebuscamento, objetivando a compreensão. O fato 

é que tudo que é narrado pode ter acontecido em algum cantinho do México, ou de sua cidade 

natal, mas isto também não importa. Importa para suas leitoras e leitores que desde o 

momento que abrimos seu livro estamos diante de um discurso diferente dos que estamos 

acostumados a ler; de um discurso que se permite ser diferente e provocar sensações 

diferentes, não nos esquecendo das palavras de Umberto Eco: 

 

A norma básica para se lidar com uma obra de ficção é a seguinte: o leitor 

precisa aceitar tacitamente um acordo ficcional, que Coleridge chamou de 

“suspensão da descrença”. O leitor tem de saber que o que está sendo narrado 

é uma história imaginária, mas nem por isso deve pensar que o escritor está 

contando mentiras (...) Aceitamos o acordo ficcional e fingimos que o que é 

narrado de fato aconteceu. (ECO,1994, p. 81) 

 

 Embora a autora fale de seu lugar, não é difícil pensar que ela se utilizou de seu 

discurso para ilustrar a vida de muitas mulheres que devem ter existido nos séculos passados, 

bem perto de nós. É um ponto de vista feminino, sobre o mundo feminino.  

 

No momento em que a mulher se apropria da narrativa, externando seu ponto 

de vista, passa a questionar as formas institucionalizadas, promovendo uma 

reflexão sobre a história silenciada e instituindo um espaço de resistência contra 

as formas simbólicas de representação por meio da criação de novas formas 

representacionais. (ZINANI, 2006, p. 30) 
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LINGUAGEM E SILÊNCIO EM THOMAS BERNHARD 
 

Sirlene Nair Neubauer 

 

 

� RESUMO: a obra do escritor austríaco Thomas Bernhard (1931-1989), marcada por 

um alto grau de auto-reflexão e consciência crítica com relação às possibilidades e 

impossibilidades da linguagem, contribui criticamente para a questão da percepção, 

construção e significação da realidade. Os elementos centrais para tal são a repetição e o 

monólogo, em um jogo entre linguagem e silêncio. A proposta deste trabalho é fazer uma 

discussão crítica desses elementos na obra de Bernhard, não deixando de passar antes 

por uma breve exposição da temática da linguagem e do silêncio no contexto da 

literatura moderna.  

� PALAVRAS-CHAVE: linguagem; silêncio; repetição; monólogo.  

 

A modernidade é, por certo, o período mais marcante para uma literatura que se dá às 

voltas com a crise da palavra . A partir do século XIX, a literatura, especialmente influenciada 

pela problemática da palavra, tematiza uma crescente incerteza com relação à efetividade da 

linguagem.  

Falar em crise da palavra parece fazer sentido sobretudo em um contexto em que a 

palavra – aquilo que pode ser falado e comunicado no discurso – parece ter primazia. No 

ensaio intitulado “O Repúdio à Palavra”, de 1961, Steiner  discorre em um primeiro momento 

a respeito do caráter essencialmente verbal da sociedade ocidental, herança do pensamento 

greco-judaico que se reflete no cristianismo . 

Apesar da matriz verbal não ser a única forma de expressão do pensamento , Steiner 

aponta para o fato de que o mundo clássico e cristão busca ordenar a realidade no interior do 

domínio da linguagem, como se toda verdade e realidade pudesse ser contida por ela. A 

literatura, a filosofia, a teologia, o direito, a história são representantes desse empenho. Mas 

essa convicção se viu abalada, uma vez que, no curso do século XVII, um número cada vez 

maior de áreas de conhecimento se sujeitou aos métodos e processos da matemática, com sua 

linguagem própria tão articulada e complexa quanto a do discurso verbal. De lá pra cá, o 

abismo cavado entre as linguagens verbais e a da matemática se tornou cada vez mais 
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profundo. 

Para além de um estreitamento dos domínios, a confiança que se depositava na 

capacidade da linguagem verbal de abarcar a realidade começou a declinar. Com base na 

leitura que faz da obra de Wittgenstein, em especial do “Tractatus”, Steiner tem a percepção 

de que a todo o momento a obra do filósofo austríaco nos obriga a indagar se há a 

possibilidade da realidade ser expressa pela fala, uma vez que esta seria somente uma “espécie 

de regressão infinita, palavras ditas sobre outras palavras.” (STEINER, 1988, 1967, p.39). 

Assim, Steiner afirma que “a linguagem só pode lidar, de modo significativo, com um 

segmento especial e restrito da realidade. O resto, e é provável que seja a parte maior, é 

silêncio.”  (ibidem, p.40). 

Atendo-se apenas a alguns movimentos literários e a alguns escritores, Steiner procura 

examinar o efeito da crise da palavra sobre a prática literária. É no final do século XIX que a 

crise tem seu início na literatura, podendo ser percebida na prática literária de poetas como 

Rimbaud e Mallarmé, onde se veriam os primeiros esforços por recuperar o “caráter fluido e 

provisório da língua”, de devolver “à palavra o poder de encantação” (ibidem, p.46). Segundo 

Steiner, ambos entendem que nossas percepções são organizadas de modo linear pela sintaxe 

tradicional, a qual sufocaria justamente “o jogo das energias inconscientes, a multiplicidade da 

vida no interior da mente.”  (idem). Conforme Steiner, a tendência na literatura moderna em 

buscar dissociar-se das exigências do significado claro e do emprego comum da sintaxe faz 

com que a poesia caminhe rumo a um ideal de forma musical. 

A visão de que a literatura moderna é marcada por uma obscuridade parece ser tributária 

da compreensão de que essa literatura busca não dar ao texto um significado claro, um sentido 

inequívoco, o que é discutido por Hugo Friedrich (1904-1978) em sua obra intitulada “A 

Estrutura da Lírica Moderna”, publicada originalmente em 1956 sob o título “Die Struktur der 

modernen Lyrik”. Contudo, tal percepção parece se tornar um problema quando se passa a 

associar essa obscuridade à noção de uma impenetrabilidade ao sentido do poema . No entanto, 

para o poeta Paul Celan (1920-1970), uma obscuridade do poema não se depreenderia de uma 

percepção baseada no impenetrável; a condição dessa obscuridade seria a de elemento 

constitutivo do poema, ou seja, enquanto condição de existência do próprio poema: “O 

poema, enquanto poema, é obscuro; e é obscuro porque é o poema” (CELAN, 2005, apud 

CARDOZO, 2008, grifo do autor). 
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[...] o poema quer ser entendido, e quer ser entendido justamente porque é obscuro [...] 

Todo poema demanda, portanto, compreensão, demanda um querer entender, um 

aprender a entender (idem). 

 

Com base na leitura que faz do ensaio de Vera Lins, intitulado “Paul Celan, na quebra 

do som e da palavra:...” (1998), Cardozo comenta que, para Lins, a poesia de Celan “faz um 

percurso em que a linguagem é levada a seus abismos, desarticulada e rarefeita”; além disso, 

Lins destacaria o fato de que essa linguagem sempre aponta para a possibilidade de “uma 

redescoberta das palavras e da existência” (LINS, 1998, apud CARDOZO, 2008). Com isso, 

segundo CARDOZO, “Lins aproxima Celan dos simbolistas franceses, na medida em que sua 

poesia, como a deles, poderia ser entendida como recusa, como ‘crítica radical à linguagem da 

comunicação’.” (idem). Cardozo conclui que a poética celaniana estaria, portanto, “a serviço 

de flagrar a linguagem em sua espessura, despertando-nos de um sonho de transparência.” 

(CARDOZO, 2008). 

Em outro ensaio, “O Poeta e o Silêncio”, de 1966, Steiner discute a tendência ao ideal 

musical mais a fundo. Ele escreve: 

 

A interpenetração da poesia e da música é tão estreita que a origem de ambas é 

indivisível e tem, com freqüência, raízes em um mito comum. Ainda hoje, o 

vocabulário da prosódia e da forma poética, da tonalidade lingüística e da acadêmica, 

confunde-se deliberadamente com a da música. (STEINER, 1988, 1967, p.61). 

 

Steiner também chama a atenção para o fato de que poetas e mestres da linguagem 

reconhecem com recorrência que “a música é um código mais profundo”, de que “a 

linguagem, quando verdadeiramente aprendida, aspira à condição da música” (ibidem, p.62), 

que “o poema esforça-se por escapar das amarras lineares denotativas e determinadas pela 

lógica da sintaxe lingüística” e que procuraria “alcançar o que o poeta pensa ser a 

simultaneidade, imediaticidade e liberdade da forma musical.” (ibidem, p.63).  

 

Segundo Steiner, é no romantismo alemão que tal submissão da palavra ao ideal 

musical teria encontrado a sua máxima expressão, em autores como Tieck, Novalis, 

Wackenroder e E.T.A. Hoffmann. 
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Assim, escreve Steiner, ao buscar uma metamorfose para a música, os poetas acabam 

se distanciando da comunicação verbal. No entanto, haveria uma instância em que a 

linguagem simplesmente cessaria, não passando por metamorfose, transformação ou 

tradução: o silêncio . Segundo Steiner, a opção do silêncio pelo poeta é historicamente 

recente, pois seria conseqüência da desvalorização lingüística acarretada possivelmente pela 

“desumanidade política do século XX e certos elementos na sociedade tecnológica de massa 

que se seguiu à erosão de valores burgueses europeus” (ibidem, p.69 e 70). Diante disso, o 

poeta teria apenas duas escolhas: “tentar tornar seu próprio idioma representativo da crise” da 

linguagem, procurando “transmitir por meio dele a precariedade e vulnerabilidade do ato 

comunicativo” ou “optar pela retórica suicida do silêncio.” (ibidem, p.70). 

Steiner, no entanto, não está dizendo com isso que os escritores deveriam parar de 

escrever, mas questiona o fato de se estar escrevendo talvez até demais, mas sem reflexão. 

Estaríamos de igual modo falando demais, e com muita facilidade, “tornando comum o que é 

particular, aprisionando em lugares-comuns de falsa certeza aquilo que era provisório, pessoal 

e, portanto, vivo do lado invisível da fala.” (ibidem, p.74). O silêncio seria, portanto, uma 

alternativa, e nada falaria mais alto do que um poema não-escrito (idem). 

Esse posicionamento vai ao encontro do pensamento de Adorno, que considerou, por 

um lado, inadequado escrever poesia depois de Auschwitz, uma vez que a literatura e a 

linguagem buscam dar sentido ao representado, mas que os fatos históricos ocorridos na 

Segunda Guerra estão irrevogavelmente desprovidos de sentido. Portanto, depois de 1945 

não se deveria mais escrever poesia, aliás, não se deveria mais escrever (KAPPES, 2006, p.10). 

Por outro lado, Adorno relativiza esse pensamento ao considerar que as 

conseqüências disso poderiam ser o esquecimento e o recalcamento (idem). Assim, o 

inconcebível, o inimaginável, o que não pode ser evocado por meio de palavras impõe que se 

faça concebível, que seja evocado. O sofrimento histórico precisaria ser expresso. Mas o 

termo expressar significa, para Adorno, autocrítica, um questionamento das formas 

convencionais e da estrutura da linguagem; refere-se a uma literatura que, por meio de sua 

busca de dar sentido ou de possibilitar sentido, contesta o fundo histórico (idem). 

Tanto Steiner quanto Adorno apontam para o fato de que é preciso continuar 

escrevendo sim, mas a maneira de fazê-lo é que precisa ser repensada. 

 

Segundo Christoph Kappes , a obra de Thomas Bernhard é marcada por um alto grau 
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de auto-reflexão e consciência crítica com relação às possibilidades e impossibilidades da 

linguagem (ibidem, p.13) e, enquanto obra que problematiza a representação da realidade, 

contribui criticamente para a questão da percepção, construção e significação da mesma 

(ibidem, p.235). 

Um dos elementos estruturais dos textos de Bernhard reveladores dessa consciência 

crítica e a que a crítica literária faz constante alusão é o da repetição, ao ponto de se dizer que, 

não importando a que gênero pertença, cada texto de Bernhard, embora outro, seria uma 

variação monótona  de um mesmo texto: “repetição e repetição da repetição” (GAMPER, 1974, 

apud KRAMMER, 2003, p.76, tradução nossa, grifo do autor). 

Por meio desse recurso, que é tanto intertextual quanto intratextual e que atinge forma 

e conteúdo , Kappes afirma que a obra de Bernhard orbita em torno da impossibilidade de se 

dizer a verdade e de superar as limitações da condição humana; as falas repetitivas das figuras 

de Bernhard demonstram que o esforço por alcançar plenitude e verdade é, por fim, um 

intento sem perspectiva de sucesso (KAPPES, 2006 p.232). A repetição expressa, para 

Kappes, justamente essa diferença entre os fatos e a linguagem que busca dar conta deles; na 

verdade, a repetição nega a identidade entre fato e linguagem, documentando o fracasso  

diante de cada nova tentativa de se promover uma identidade entre ambos (ibidem, p.229). 

Desse modo, as figuras de Bernhard acabam entrando na espiral infinita de repetições da qual 

não escapam, numa espécie de adiamento infinito do sentido . 

Assim, escreve Kappes, a repetição dissemina a incerteza ao invés de promover 

identificação, subverte as formas tradicionais do relembrar, dos padrões convencionais de 

percepção e atribuição de sentido (ibidem, p.236). 

Além das falas na obra de Bernhard serem marcadas por repetições, elas acontecem 

basicamente por meio de monólogos. Conforme Josef Donnerberg (DONNERBERG, 1983, 

p.13), o movimento fundamental da escrita de Bernhard é a forma monológica com que se 

expressam suas figuras . Essa característica aponta para uma problematização da linguagem, 

uma vez que marca a falta de interação entre as figuras criadas por Bernhard.  

Para Stefan Krammer , na base da falta de contato com o outro, ou mesmo da 

negação desse contato, está a dúvida com relação ao que se diz e o que se toma por dito 

(KRAMMER, 2003, p.63). Krammer afirma que, como cada pessoa estabelece relações 

diferentes entre as palavras e suas experiências e expectativas pessoais, que aparentemente 

não podem ser compartilhadas, a experiência do compartilhar deve ser tomada como uma 
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ilusão . 

Esse modo de compreensão da linguagem, do diálogo especificamente, assume um 

princípio formal no teatro moderno, em que há a progressiva diluição do diálogo, representada 

através de relacionamentos quebrados, marcados pela solidão e isolamento e pela falta de 

comunicação (ibidem, p.65). 

Esse tipo de representação da relação entre indivíduos nasce da reflexão crítica sobre a 

realidade, sobre a condição humana e sobre a linguagem. É em meio a tal reflexão que surge o 

“Teatro do Absurdo”, termo cunhado pelo crítico inglês Martin Esslin (1918-2002) na tentativa 

de colocar sob o mesmo conceito obras de dramaturgos  bastante diferentes entre si. Inserido 

num contexto europeu pós-Segunda Guerra Mundial, em que uma identidade fragmentada 

surge em conseqüência do fracasso dos ideais e valores de uma sociedade frente ao caos e 

absurdo da guerra, o “Teatro do Absurdo” faz uso de elementos chocantes do ilógico para a 

criação do enredo, das personagens e do diálogo, com o objetivo de reproduzir o desatino e a 

falta de soluções em que estão imersos o homem e a sociedade.  

 

Trata-se de um Teatro que compreende uma vertente niilista, ou seja, uma negação e 

recusa da política, da história, da religião e da sociedade como princípios unificadores. 

É impossível extrair qualquer verdade/realidade do mundo (ir)real. É um teatro que 

tenta também refletir o caos universal, o labirinto existencial que cerca o Homem, a 

desintegração da linguagem como decodificador do mundo e como meio de expressar 

verdades. O caos e condição existencial são muitas vezes expressos por uma ausência 

de espaço e tempo determinados e lineares, por uma desintegração e muitas vezes 

ausência de intriga, que leva claramente a uma inércia das personagens, muitas vezes 

marionetes vazias, desprovidas de sentido, bem como as suas miseráveis vidas. 

(GOMES, 2009). 

 

A obra dramática de Bernhard, enquanto obra que problematiza a representação da 

realidade como anteriormente referido, é permeada por essa reflexão crítica sobre a 

condição humana e sobre a linguagem, que encontra uma de suas representações na 

substituição do diálogo pelo monólogo, onde o entendimento entre os envolvidos não está 

mais no centro das atenções, cedendo antes espaço para as falas em que aparentemente 

não se toma conhecimento do outro, e para os mal-entendidos (KRAMMER, 2003, p.65). 
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E não apenas a obra dramática de Bernhard, mas também a sua prosa é perpassada por 

essa problemática. A literatura secundária sobre Bernhard reconhece a homogeneidade, a 

recorrência temático-estrutural na obra do escritor. Segundo Hans Höller, pode-se traçar 

paralelos entre as estruturas usadas por Bernhard na prosa e no drama pelo caráter cênico 

de sua prosa, pelo arranjo cênico de todos os lugares em que se desenrolam os 

acontecimentos nos romances e contos e pela tendência da figura central se expressar por 

meio do monólogo (ibidem, p.76, 77). 

Bem, se de um lado temos o monólogo, por outro lado temos o silêncio. Segundo 

Krammer, as figuras revelam por meio das falas intermináveis justamente aquilo de que a 

palavra desvia, tornando-o visível: o silêncio (ibidem, p.71). Krammer afirma que a obra de 

Bernhard não coloca fala e silêncio em oposição, mas que ambos permitem, por meio de 

sua relação, o surgimento de novas representações (ibidem, p.72). 

O silêncio, definido por Marilia Amorim  como sendo a marca de alteridade 

radical, como o signo de presença de um regime discursivo dominante (AMORIM, 2008), 

marcaria, ao mesmo tempo, a presença de um discurso que está sendo proferido e a 

ausência de um outro discurso; este deixaria de acontecer para que aquele se manifeste. 

Ambos, linguagem (na forma de monólogo na obra de Bernhard) e silêncio, constituiriam 

um diálogo, num movimento de complementaridade.  É o que sustenta Krammer ao 

analisar a obra dramática de Bernhard, afirmando que, à exceção de duas peças  e mais 

algumas curtas seqüências em que os protagonistas são deixados a sós no palco, todas as 

falas não apenas se dão na presença de outras figuras como as tornam indispensáveis 

(KRAMMER, 2003, p.78). 

Portanto, o que temos é um diálogo que não se dá segundo padrões e pressupostos 

tradicionais, onde aparece idealizado, pois nesse predomina a percepção de que a 

comunicação por meio da linguagem pretende a uma mútua compreensão, uma interação 

que se dê de forma tranqüila e inequívoca. Assim, Bernhard não estaria meramente 

opondo o monólogo ao diálogo, mas descortinando a problemática do diálogo idealizado 

diante dos nossos olhos, ao tencionar o mesmo no jogo entre falar e calar - ambos 

presentes em um diálogo -,  entre linguagem e silêncio. E, lembrando das palavras de 

Cardozo a respeito da poética celaniana, de que esta flagraria “a linguagem em sua 

espessura, despertando-nos de um sonho de transparência.” (CARDOZO, 2008), parece 

possível afirmar que algo semelhante acontece por meio da obra de Bernhard. Também ela 
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nos desperta desse sonho de transparência. 

 Contudo, Krammer observa que, como a maior parte das falas são monólogos 

emitidos por uma das figuras a que Bernhard atribui a função de falante, enquanto as 

demais assumem a função de ouvintes - o que faz com que contexto da figura falante 

supere em quantidade e qualidade o contexto das demais figuras -, pode-se afirmar com 

razão que Bernhard é um “Dialogzerstörer” [destruidor de diálogos] . 
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CRÔNICAS DE VIAGENS E A REPRESENTAÇÃO DA CIDADE DE 
NATAL NA OBRA O TURISTA APRENDIZ DE MÁRIO DE 
ANDRADE 

 

Cristiano Mello de Oliveira 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Viajar pelo Brasil em busca de fontes primitivas? Possíveis encontros com o nosso 

nacionalismo. Será um “Macunaíma” personificado no interior do Rio Grande do Norte? 

Alguns imensos e duradouros encontros com o povo nordestino. Apreciação pela cidade de 

Natal? Certo que sim, pelo tempo que durou a estada de Mário de Andrade nessa cidade. 

Obsessão em registrar tudo aquilo que observa para no futuro dialogar com suas outras fontes? 

Evidente que essas indagações não são ociosas, já que aqui buscamos tratar do grande e 

respeitado escritor Mário de Andrade.  

 A pesquisa centra-se em aprofundar interpretações e identificar como o escritor Mário 

de Andrade representa: “A segunda força da literatura, é sua força de representação. Desde os 

tempos mais antigos até as tentativas da vanguarda, a literatura se afaina na representação de 

alguma coisa.” (BARTHES, p. 22), a cidade de Natal na sua obra O turista aprendiz.  

O tema Literatura e cidade desperta cada vez maior um número mais de estudos em 

diversas ramificações do conhecimento. Filósofos, historiadores, cronistas-viajantes – todos 

com olhares de etnógrafo. Estes pesquisadores realizam uma grande missão - tentar 

compreender os caminhos literários entrelaçados, compostos de vários discursos e linguagens, 

inseridos diretamente no âmbito citadino. “Por toda a história das ciências sociais, os principais 

autores têm sido viajantes ocasionais ou permanentes.” (IANNI, 14) Cansativo e exaustivo 

para esses andarilhos à moda mariodeandrade investigar e realizar tal empreendimento? Muitos 

viajantes ousaram a fazer tudo isso. Pouco prováveis que conseguiram aprofundar e 

concatenar os conhecimentos desse gênero literário, aqui denominado crônicas de viagens “O 

gênero da narrativa de viagem aparece como uma forma particular da autobiografia e participa 

de seu estatuto ambivalente, entre discursos sobre si, confissão, observação e ficcionalização da 

realidade”  de fato isso exigia no mínimo uma visão de mundo e de viagens ao redor desses 

centros urbanos. Talvez uma análise reflexiva meândrica, que se espraia e se avoluma em várias 

direções? Provavelmente sim. Embora de fato o escritor Mário de Andrade trafegue na 
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superfície urbana - imagina e cria, ora interagindo, ora registrando e anotando tudo aquilo que 

pode observar: “À medida que viaja, o viajante se desenraiza solta, liberta. Pode lançar-se pelos 

caminhos e pela imaginação, atravessar fronteiras e dissolver barreiras, inventar diferenças e 

imaginar similaridades.” ( IANNI, 1968, p. 31)  

De fato é que a cidade, muitas das vezes exótica e exuberante, como é o caso de Natal, 

é o cenário de maior abrangência da obra O turista aprendiz, já que nosso escritor Mário de 

Andrade deslumbrou-a, evocando-a com maior êxtase e prazer: 

 

Quem viaja sem saber o que esperar da cidade que encontrará ao final 

do caminho, pergunta-se como será o palácio real, a caserna, o 

moinho, o teatro, o bazar. Em cada cidade do império, os edifícios 

são diferentes e dispostos de maneiras diversas: mas, assim que o 

estrangeiro chega à cidade desconhecida e lança o olhar em meio às 

cúpulas de pagode e clarabóias e celeiros, seguindo o traçado de 

canais hortos depósitos de lixo, logo distinguem quais são os palácios 

dos príncipes, quais são os templos dos grandes sacerdotes, a taberna, 

a prisão, a zona. (CALVINO, 1993, p. 34)    

 

A obra O turista aprendiz, funda-se numa poética de deslocamento do viajante, muitas 

das vezes com caráter descricionista, em tempos diferentes, simulacro de cenários, de acordo 

com o seu envolvimento com a literatura, a história, e a cultura brasileira, especificamente aqui 

a da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Uma prova cabal desse deslocamento 

estético? Demasiadamente claro fica impresso nas andanças exaustivas e freqüentes do escritor 

pelas cidades na qual visitou e registrou: “ É triste a gente viver ao léu das informações, 

praceando da sua rua calçada, bonde lapa, escrevendo, trabalhando, querendo ser útil, dando 

por paus e por pedras e a vaidade.” ( T.A p. 232) 

Vejamos tal encontro de Mário de Andrade com sua cidade idolatrada e verificamos 

tão quanto foram marcantes nas suas narrativas.    

 

A CIDADE E OS ESCRITORES – ENCONTRO PASSAGEIRO? 

 

Muitas vezes a cidade, alegoricamente ou não, acaba se tornando o protagonista da 
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própria obra, como de fato aconteceu para vários escritores. Foi assim, que Joaquim Manuel 

Macedo, Machado de Assis e um rol de escritores da mesma época fizeram com o Rio de 

Janeiro; Jorge Amado fez pela Bahia; Gabriel Garcia Márquez fez pela imaginária Macondo, e 

Câmara Cascudo fez com a cidade de Natal. 

Essas luminares debateram ao redor dessas cidades questões que giravam em torno do 

próprio arcabouço cultural e folclórico. Foi através da geografia urbana que empreenderam 

uma série de caracterizações das suas personagens, assim como um desencadear de ações que 

sempre tiveram a polis como contexto. O palco desses acontecimentos seria no espaço urbano 

aberto, como a rua.  

  É na rua que as coisas acontecem, é lá que se concentra a multidão. Das regras sociais 

impostas pelo estado, do universo da decepção, do confronto, da luta e distinção entre as 

classes sociais, do lado histórico da cidade, já que cada rua recebe um nome de alguém popular, 

imprevistos, heterogeneidade de pessoas, figurinos variados – enfim a rua é o contraste da 

cidade. 

No entanto a rua para muitos escritores é mais do que isso, a rua é o universo de vida 

das cidades, sendo assim a rua teria alma. Como na obra do escritor Paulo Barreto, A alma 

encantadora das ruas, descreve já no começo do século XX. Sua obra representa como os 

habitantes da cidade do Rio de Janeiro utilizavam a rua como espécie de quintal de suas casas.    

Seja na Bahia de Jorge Amado, ou no São Paulo de Mário de Andrade, sob os céus 

mais diversos, nos mais variados climas, a rua é a agasalhadora do enredo dos escritores. As 

ruas da cidade de Natal, descrita pelo escritor Mário de Andrade são o aplauso das pessoas 

motivadas pelo folclore regional, dos infelizes, dos miseráveis da arte. O escritor enveredou-se 

no meio dos pobres e dos ricos. Espraiaram-se por essa cidade encantadora diferente tipos 

potiguares. A rua significa o panorama da vida pública. E é na rua que as coisas acontecem.    

É essencial, todavia, destacar que o escritor Mário de Andrade é considerado um turista 

incansável, curioso “A ênfase na curiosidade reduziria toda a questão da descoberta e da 

colonização, da conquista, a um exercício intelectual em torno da insatisfação do branco com a 

sua própria civilização [...]” (SANTIAGO, p. 190) e com sede de radiografar nossa 

nacionalidade – na azáfama de terminar suas crônicas em uma perspectiva forasteira e ao 

mesmo tempo participante – na claridade ou na quase penumbra do enoitecer – trabalhador 

árduo e persistente - aqui podemos até mesmo chamá-lo de homem itinerante. Itinerários 

simétricos? Isso depende muito do leitor. Transitou do centro até o subúrbio da cidade de 
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Natal. Perscrutou entre ruas largas e estreitas.  

Sua peregrinação foi demasiadamente fantástica da forma de um caixeiro-viajante 

cultural. “Os relatos de viagens, reais ou imaginárias, fornecem inúmeras descrições de 

maravilhas: viagens meio reais, meio fictícias, como as de Marco Pólo e de João de Mandeville 

no fim do século XIII e no inicio do XIV [...] ” (LE GOFF, 2006, p.114) Seus 

desdobramentos foram duradouros.  Sua trajetória e caminhada interminável pela cidade de 

Natal estão cheia de insights fulgurantes, junto a uma observação cheia de compaixão pelo 

folclore e nacionalismo. “A jornada perigrinatória implica um deslocamento, um caminho que 

relaciona o mais íntimo com o mais universal, até que se possa retornar novamente à 

intimidade.” (DAMATTA, p. 103). Não são deslocamentos na horizontalidade do caminho 

percorrido, porém incursões na verticalidade do tempo histórico, excursões mentais em 

demanda com o folclore e as tradições locais.  

Sua curiosidade intelectual se assemelha a um arqueólogo buscando tesouros e cidades 

perdidas. Suas crônicas escritas poderiam até mesmo ser utilizado nos filmes do corajoso herói 

Indiana Jones. Suas andanças são longas. Precisamente na sua expressão “estradas longas” (T. 

A p. 32). Caminha ora com rumo, ora sem rumo. Sobretudo com olhar de cronista detalhista. 

Nesta altura cabe lembrar que questionar as representações da cidade é, sobretudo 

participar intensamente desse amálgama – ou seja, das leituras urbanas de distintos escritores, 

tidos aqui, não pejorativamente como andarilhos. “A cidade é, no sentido forte, ‘poetizada’ 

pelo sujeito: este a re-fabricou para o seu uso próprio desmontando as correntes do aparelho 

urbano; ele impõe à ordem externa da cidade a sua lei de consumo de espaço.” (CERTEAU, 

1994, p. 45) O substantivo “poetizada” esclarece muito bem a harmonia e a sintonia com que 

o escritor abraçou a causa.   

 A cidade de Natal é tida como protagonista nas crônicas de Mário de Andrade, assim a 

explora e incorpora sua linguagem discursiva que a pertence. Parece que enxerga vida nas 

casas, ruas e avenidas. Descortina o ar de mistério envolvente como se fosse um detetive à 

moda Sherlock Holmes. Registra sua arquitetura, montanhas, praias, comércio local, cartografia 

simbólica, folclore principalmente “O homem do folclore exige espaço e tempo para a sua 

realização, insere-se totalmente neles e é ai que se sente à vontade” (BAKHTIN, p. 266), assim 

como as belezas e estranhezas se cruzam, se chocam se mesclam em sua narrativa. Olhar de 

um homem que aguça sua curiosidade detalhista pela etnologia – complementa, cria e fiscaliza 

o discurso dos historiadores. Tira a prova daquilo que dúvida e verifica com seus próprios 
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olhos essa complexidade.  

A cidade, excluindo o significado de texto não-verbal, é uma nascente de informações, 

rica em estímulos de origem industrial, de vida humana e da própria percepção do literato. 

Mário de Andrade via cada pedacinho de terra da cidade de Natal como um efeito “ [...] 

saturado de acontecimentos das lendas locais, profundamente intensificado pelo tempo 

lendário e, por outro lado, via todo acontecimento rigorosamente localizado, condensado em 

objetos espaciais. Seu olhar sabia divisar o tempo no espaço.” (BAKHTIN, p. 256)  

A forma de contato de Mário de Andrade com os cenários percorridos na cidade de 

Natal excedia o de “turista leigo”, de fato o escritor já possuía de antemão muitas informações 

sobre diversas questões, podendo até mesmo inventar que esteve em lugares que nunca iria 

passar.   

Tampouco é na cidade que ocorrem os fatos dos noticiários, estabelecendo alguns 

níveis de receptáculo de discursos que interagem com outros meios, a linguagem fica livre dos 

caracteres e passa a incorporar ruas, avenidas e locais comerciais. Sendo assim, como Mário de 

Andrade coloca em prática esses discursos na sua narrativa em forma de diário? Veremos essa 

forma de tentativa nos trechos posteriores.  

 

REPRESENTAÇÃO DE NATAL PELO ESCRITOR MÁRIO DE ANDRADE 

Estar fora de casa, e contudo sentir-se em casa onde quer 

que se encontre; ver o mundo, estar no centro do mundo 

e permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos pequenos 

prazeres desses espíritos independentes, apaixonados, 

imparciais, que a linguagem não pode definir senão 

toscamente.  

(BAUDELAIRE, 1996, p. 21) 

 

Escolhemos aqui as palavras do poeta francês Charles Baudelaire, nessa epígrafe 

poética, especificamente a frase: “Estar fora de casa, e, contudo sentir-se em casa”,  para 

ilustrar a felicidade interna do escritor Mário de Andrade. Projetá-la em sorrisos e encantos. 

Viajar e sair da rotina da capital paulista foi muito gratificante para que ele pudesse enriquecer 

sua alma e sua maior paixão: a nossa literatura.  

“E por hora e meia assim, ventada, despoeirada, o trem-de-ferro que vem de 
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Pernambuco, vai fazendo “ vuco, vuco” e entra em Natal. Pontualmente. Quatorze horas.” 

(T.A, p. 231). É com essa “passagem expressa” que o escritor Mário de Andrade chega à 

capital do Rio Grande do Norte. Passagem não tão passageira. O trem acelera na ferrovia 

antiga deixando para trás a cidade de Recife. Como o escritor enxerga e fotografa através das 

suas escrituras essas emoções? Indagação pertinente levando em conta o tempo que o escritor 

levou na própria cidade, quase trinta dias, buscando empreender aquilo que mais amava. 

O escritor chega à cidade de Natal, cansado das andanças, exausto, porém a ironia do 

destino é que está chegando perto das festas natalinas “ Me deito depois deste primeiro dia de 

Natal. Estou que nem posso dormir de felicidade. “ (T.A, p 231.) O substantivo “felicidade” 

resume a alegria do escritor e a alegria de suas escrituras. 

Alegria que se transformaria em um primeiro olhar exótico, talvez ao estranhamento 

que deslumbrava a terra quase intocada pelo olhar curioso, poético e bastante sensível para 

imaginar “O vento canta, os passarinhos, a gente do povo passando.” (T. A, p. 231 ) Assim 

entrega-se à observação pictórica e singular da cidade de Natal.  

Essa gente do povo que estava enriquecida de folclore era bastante proveitoso, sendo 

assim Mário de Andrade adquiri isso como material de trabalho, é através desse estudo da 

fonte primária que o escritor irá compor o ambiente místico e muitas vezes enriquecedor de 

suas obras. Vejamos o trecho abaixo: 

Já afirmei que não sou folclorista. O folclore hoje é uma ciência, 

dizem... me interesso pela ciência porém não tenho capacidade pra 

ser cientista. Mário de Andrade alerta os curiosos. ‘Minha intenção é 

fornecer documentação pra músico e não, passar vinte anos 

escrevendo três volumes sobre a expressão fisionômica do lagarto...   

(T.A, p. 232)  

 

 

Essa ambição de fornecer documentação para seus discípulos era tamanho prazer para 

o escritor Mário de Andrade, porém a citação acima adquire e encontra em uma espécie de 

desabafo para justificar tal missão.  

Ao resgatar o fortalecimento da nossa nacionalidade Mário de Andrade enobrece 

aquilo que observa, especificamente a cidade de Natal, o escritor muitas das vezes descreve em 

uma linguagem informativa e fotográfica, aquilo que consegue deleitar com enorme prazer. 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

195 
 

Esse gozo é transmitido ao leitor turista, em uma linguagem lírica, certamente emocionada 

dessa forma:   

Gosto de Natal demais. Com os seus 35 mil habitantes, é um encanto 

de cidadinha clara, moderna, cheia de rua conhecidas encostadas na 

sombra de árvores formidáveis. De todas estas capitais do norte é a 

mais democraticamente capital, honesta, sem curiosidade excepcional 

nenhuma. (T.A , p. 232). 

 

 Assim pensando, quiçá erradamente, seja isso um dos grandes motivos que 

impulsionou o escritor a aumentar o período de sua estada na cidade, e certamente com isso 

ampliar o eixo das suas visões de fontes primárias. 

Esse exagero de linguagem, hipérbole lançada ao sol, deslumbrar intensivo e sempre, 

gosto pela região, sensação de singularidade, também é composto pelo escritor Gilberto Freire 

no ensaio “O Nordeste do Massapé”, vejamos o trecho: 

 

Um Nordeste onde nunca deixa de haver uma mancha de água: um 

avanço de mar, um rio, um riacho, o esverdeado de uma lagoa. Onde 

a água faz da terra mais mole o que quer: inventa ilhas, desmancha 

istmos e cabos, altera a seu gosto a geografia convencional dos 

compêndios. (FREIRE, 1971, p. 13) 

 

 O escritor amava a região nordestina, pois sabia que era lá que estavam suas fontes 

primárias de estudo folclóricas e o cerne da nossa nação. Acima de tudo teve a preocupação 

em ser um pesquisador responsável. Utilizava seu discurso fecundo para empreender suas 

belezas naturais. Amou Natal tanto quanto seu amigo folclorista Câmara Cascudo. 

 Sua prosa em forma de um olhar lento e detalhista desse trecho nos remete a pensar a 

ociosidade do local:  

 A praça Padre João Maria, com o busto do bom no centro, é uma 

ventura de quase pátio, um dos melhores encantos de Natal. Noutra 

praça vasta senta a Escola Doméstica, orgulho do ensino profissional 

norte-riogradense. Vem o palácio do governo, familiar, aberto, casa 

excelente. A prefeitura, um bocado pretenciosa se enfeita acolá. Os 
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espaços vão se tornando cada vez mais largos. ( T.A p 233).  

 

 Estranha afinidade vai-se insinuando, assim, na concepção do antropólogo Roberto 

Damatta a praça também aludia características imponentes da beleza externa contrastando com 

a relação de vida pacata:  

  

A praça, como já indiquei, representa os aspectos estéticos da cidade: 

é uma metáfora de sua cosmologia. Nela estão juntos os jardins e é ali 

que se cristalizam os prédios mais básicos da vida social da 

comunidade: a igreja (que representa a linha do poder religioso) e o 

Palácio do governo ou a Prefeitura ( representando o poder político). 

( DAMATTA, 1990,  p. 94) 

 

 Nestas linhas (que exprimem o núcleo da cidade de Natal ) percebemos através de uma 

linguagem simples, forma de diário, a centralidade desse lugar fantástico, como escreve Mário: 

“ O centro é ali, Hotel Internacional, restaurantes, barbearias, redações, bancos, casas de 

comércio, telégrafo. É tudo ali mesmo, na rua que a escadinha abriu no meio do arvoredo, com 

todos os bondes e ônibus da cidade-passando.” ( T.A p. 233). Esse trecho dialoga 

especificamente com o comentário teórico abaixo:  “No centro, diferentemente, temos a zona 

de concentração comercial, local onde as transações impessoais são realizadas. É evidente que, 

em muitas cidades, o centro coincide com a praça.” ( DAMATTA, 1990,   p 94)  

 Repensando a cidade de Natal de outra perspectiva, cabia a Mário de Andrade 

caminhar e registrar as pessoas e seus hábitos – especificamente o de freqüentar as casas dos 

outros, fazendo daquilo um estilo de vida tão distinto ao da cidade grande. 

 

Pouco adiante a areia empina numa duna secular, já fixa. É o Areal 

chamado, um morro cheio de casas proletárias alinhadas numa rua 

bem larga rodamoinhando no vento. Por ali moram embracadiços, 

catraieiros, operários das docas. Duma ou doutra casa o candieiro 

vem na porta ver a gente passar. A rua está viva. Sons de pandeiro, 

pessoal se chamando, um tambor mais pra longe e na porta da venda 

um ajuntamento. ( T.A  p. 236) 
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De fato os vizinhos da cidade de Natal eram bem mais próximos do que na cidade de 

São Paulo, e seu amigo Câmara Cascudo irá comprovar isso através de seu manifesto 

ideológico do complexo do vizinho. Indignação do folclorista? Somente um desabafo para o 

entendimento dessa relação pouco humana: 

 

Em cidade grande não há vizinho. Ignora-se o nome. Os moradores 

nos edifícios de apartamentos, próximos como em casa de térmites, 

vivem mentalmente longe. Muito mais vizinhos são os amigos que 

vivem distanciados que os divididos por finas paredes de cimento 

armado.  

( CASCUDO, 2002, p. 18)    

 

 Será que essa “lonjura de distância” dos vizinhos não amedronta os potiguares que 

desejam tentar a vida na metrópole de São Paulo? Provavelmente o calor humano irá faltar, 

porém a necessidade é ganhar a vida e conquistar uma independência melhor para os 

familiares. No entanto essa fuga em massa pode romper com as tradições já existentes, 

vejamos como isso ocorre:  

 

Ultimamente no alto sertão do rio Grande do Norte, e muito no 

Ceará também, a emigração pra S. Paulo está grassando.  Centenas de 

homens de um dia pra noite resolvem partir. Partem, sem se despedir, 

sem contar pra ninguém, partem buscando o eldorado falso que 

nenhum deles sabe o que é... (T.A, p 238) 

 

Em outras palavras, o escritor acaba se sentindo um estrangeiro em terras nacionais, 

muitas das vezes repudia a cidade de São Paulo, considera européia demais para seu convívio – 

precisa expandir seus horizontes e compara-los com aquilo que já conhece junto a isso elaborar 

novas formas de olhar o mundo. 

 

À medida que o olhar caminha pela geografia e pela história, 
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atravessando fronteiras e épocas, são muitas as travessias que 

demarcam as viagens, por terra, mar e ar. Em praticamente todos os 

campos de conhecimento, há sempre aqueles que realizam uma 

reflexão passeando o olhar por outros lugares e outras épocas, ou 

mergulhando-o no mesmo lugar, rebuscando épocas. A inquietação e 

a interrogação caminham juntas, sempre correndo  o risco de 

encontrar óbvio ou o insólito, o novo ou o fascinante, o outro ou o 

eu. (IANNI, 1968, p. 25) 

 

Saindo um pouco da rotina, em um movimento brusco nosso escritor busca 

compreender a paisagem da entrada da cidade, junto a isso se envereda em uma linguagem 

poética e ritmada. 

Quando a gente chega em Natal, vindo do mar, a atenção faz 

esquerda-volver. Se penetra a boca do rio Potenji historiada pelo forte 

dos Reis Magos e logo à esquerda Natal se abana ao vento. Na direita 

a vista é monótona, mangues, a careca das dunas e um ajuntamento 

de coqueiros. ( T.A, p. 243)  

  

Nesse trecho o escritor tenta explicar de forma retrograda aquilo que parece já ter 

observado anteriormente quando de fato chegou na cidade - vejamos também na  expressão 

que aqui se torna oportuno recuperar de “esquerda-volver” – mera semelhança de uma 

expressão militar? Supostamente nosso escritor aprimorou ao contexto de diário de viagens, 

pois sabemos que Mário de Andrade, quando jovem, passou um período na caserna, devido a 

isso certamente guardou lembranças da época. Também não arrisca a utilizar a expressão 

“monótona” para caracterizar o pacato e a lentidão ao olhar para a natureza. O escritor adota a 

cosmovisão das comunidades que visita, conhecendo tantas expressões locais, assim cria um 

repertório de neologismos que constantemente trabalha nos seus escritos.   

Novamente o escritor navega no bairro proletário para vivenciar e experimentar novas 

formas de enxergar o mundo e registrar essas anotações. A expressão “vida de habitação” 

explicita esse tipo de comentário. 

Já contei os mocambos do Recife me horrorizava. A vida de habitação 

que levam aqueles milhares de trabalhadores e, meu Deus! Também 
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de vadios, deve de ser pavorosa. No percurso da Great Western me 

pareceu que o físico humano baixou de saúde e de simpatia na 

Paraíba. ( T.A  p. 258) grifos nossos 

 

 No meio das “classes inferiores” continuava o nosso escritor, quase em ritmo frenético 

de acompanhar o cotidiano nesses bairros, semelhante a um turista europeu que se encanta 

com a Rocinha no Rio de Janeiro - vontade de conviver com essas classes tidas como 

inferiores? Evidentemente que sim, pois tinha que registrar isso tudo, com lentes de aumento 

se precisassem. Porém agora a imagem de vadios beirando a linha do trem passava para 

trabalhadores sofridos, vivendo isolados, longe de tudo, abandonados conforme a descrição do 

escritor.  

Em Natal, os bairros onde param os proletários são principalmente 

dois: o do Alecrim e Rocas. Também nas alturas da Lagoa Seca mora 

bastante operário que devido a careza do bonde, come areia todo o 

dia pra atingir o centro da cidade, longe. ( T.A  p. 259)   

 

Quando o escritor Mário de Andrade designa os dois bairros de proletários e realiza 

tais observações, representa também uma região onde as pessoas convivem muito próximas 

uma das outras, ou seja, dividem quase o mesmo espaço, como se fosse um conjunto de 

habitações. Vejamos como isso pode dialogar abaixo: 

Além disso, o bairro é o espaço de uma relação com o outro como 

ser social, exigindo um tratamento especial. Sair de casa, anda pela 

rua, é efetuar de tudo um ato cultural, não arbitrário: inscreve o 

habitante em uma rede de sinais sociais que lhe são preexistentes (os 

vizinhos, a configuração dos lugares etc.) (CERTEAU, 1994 p. 43) 

 

 

 Ainda em crônica de mesma data, porém permanecendo longe do centro de Natal e de 

tudo que estava ao seu redor, o escritor agora resolve quase entrar na casa do trabalhador e 

observar como era sua rotina antes de se apressar para o trabalho e pegar a “careza do bonde”.  

O operário toma seu cafezinho de manha: vai pro serviço. A maioria 

trabuca no algodão e no açúcar. Descalços no geral, calça e paletó de 
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algodãozinho, às vezes sem camisa, que calor! Cobrindo a cabeça com 

o chapéu de palha de carnaúba, muitas feitas de forma fantasista, 

muito engraçada. ( T.A,  p. 260)  

 

 

 Calor em excesso? Rotina um tanto caótica? Constantemente o escritor reclamava 

disso. Para compensar somente dando risada do figurino desse povo. Precisávamos analisar 

também o figurino da cidade em contraste com tal espetáculo.  

 

A cidade já é sua permanente e móvel exposição: mil modos de 

vestir-se , de circular, de decorar, de imaginar traçam as invenções 

nascidas de memórias ignoradas. Fascinante teatro, que se compõe 

dos gestos sem número que utilizam o léxico dos produtos de 

consumo para dar linguagem a passados estranhos e fragmentários 

(CERTEAU, 1994, p. 199 ) 

 

Certamente a cidade de Natal conquistou o todo elenco participante, consumiram dias 

de viagens e noites mal dormidas, permanente ou passageiro, não interessava isso, o certo é 

que na memória de muitos leitores das crônicas de Mário de Andrade irá permanecer a imagem 

de um homem que fez muito pela nossa nação e sociedade brasileira.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A árdua tarefa de registrar tudo aquilo que observa termina com sucesso. Sua laboriosa 

gestação de cronista viajante consegue terminar tal etapa. Já finalizou seus escritos? Creiamos 

que sim. O cansaço é notório depois de alguns dias de trabalho. Tanto para o ensaísta, tanto 

para o cronista. A interpretação fica por conta do leitor desse artigo ou das crônicas da cidade 

de Natal.      

Analisando, portanto, a relação de Mário de Andrade com a polis e a sua representação 

na literatura, podemos concluir que a par das especificidades desse estilo altamente híbrido que 

denominamos “diários de viagens”, o escritor consegue empreender e alcançar os objetivos 

necessários para compreensão da nossa identidade nacional, ou seja, juntou o útil ao agradável, 
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não apenas ficou enfurnado no seu gabinete de leitura, e sim foi em busca de informações 

basicamente primitivas e consequentemente inseriu-as para compor o universo real da cidade 

de Natal como protagonista das suas crônicas.  

Portanto, podemos postular que, explícita ou implicitamente, existiu por parte do 

escritor uma preocupação instigante em descrever e representar a cidade de Natal, mesclando 

sua narrativa entre a linguagem poética e pragmática. Objetivando oferecer possibilidades e 

possíveis direções de leitura que procuram fornecer apoio e interpretação, lançando novas 

luzes para suas outras crônicas que o escritor se empenhou em realizar e registrar para todos 

aqueles que apreciaram sua obra.  
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POR UM PROJETO ESTÉTICO E POLÍTICO DA 
INTERCULTURALIDADE: A PROPOSTA ASTURIANA 

 

Emerson Pereti 

 

A crise da modernidade que se instaurou na Europa depois da Primeira Guerra 

Mundial, e que geraria o processo de contestação artística das vanguardas, se manifestou de 

modos distintos no Velho e no Novo Mundo. Enquanto o movimento vanguardista europeu 

se constituía como uma resposta estética e filosófica ao fracasso da razão cartesiana e da noção 

axiológica de modernidade – causado pelo genocídio da guerra – na América Latina, alguns 

escritores começaram a reconhecer nessa mesma axiologia o genocídio perpetrado sobre as 

populações indígenas com a chegada dos colonizadores, e sobre os negros através do 

desraizamento violento e do sistema de escravidão.  

Esse grupo de escritores, particularmente vinculado à vanguarda surrealista francesa, 

começou a fomentar um projeto estético que juntava o que James Clifford chamou de 

“surrealismo etnográfico” a uma vontade de diferença político-cultural latinoamericana.  

Através desse projeto buscaram – a princípio no plano estético, e somente depois no plano 

político – resgatar elementos solapados pelo processo modernizante através da incorporação 

de componentes pré-modernos das culturas indígenas e negras ao âmbito da “alta” cultura 

literária e artística. A idéia era misturar oralidades cotidianas; fluxos de imaginação e escritura 

automática particulares aos ismos; formas verbais de textos pré-colombianos; a mitificação da 

realidade presente na percepção dos índios; tradições orais africanas; mitos e lendas de origem 

popular; cosmogonias; rituais narrativizados e diferentes crenças religiosas para expressar 

relações interculturais até então negadas no projeto de nação oligárquico. Desse modo, o 

discurso vanguardista latino-americano não só tentava se revitalizar enquanto meio de 

representação artística, mas também, como se mostraria mais tarde, se apresentar como um 

projeto de inclusão das diferentes etnias e culturas historicamente marginalizadas no espaço 

democrático da nação.  

Embora não fosse um processo homogêneo, essa mudança ideológica se prefigurava 

particularmente na mentalidade de intelectuais liberais que haviam tido contato com os ismos 

europeus e que, por influência da psicanálise de Freud e de teorias revolucionárias como o 

marxismo, passavam a acreditar no poder transformador dos sonhos e criacional dos mitos, 
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bem como na possibilidade concreta de mudança social através da ação subjetiva. Grande parte 

deles havia redescoberto as raízes da América na Europa, e a partir daí passado a utilizá-las 

como fonte de inspiração literária e política. Nomes como os dos cubanos Nicolás Guillén e 

Alejo Carpentier, e do martinicano Aimé Césaire através de sua inclusão da cultura popular 

negra no campo de representação da alta cultura letrada; Miguel Ángel Asturias se apropriando 

do universo mítico e das tradições orais dos índios na Guatemala; César Vallejo no Peru, com 

sua proposta de criação de uma nova sensibilidade poética; no Brasil, a recriação dos textos 

indigenistas presentes no romance Macunaíma de Mário de Andrade e a incorporação 

simbiótica da antropofagia de Oswald de Andrade se tornaram expoentes vanguardistas da 

apropriação recriadora da cultura tradicional, vista como insumo básico para criar versões 

estéticas de identidades mestiças e transculturadas para diversos países da América Latina. 

Roberto Fernández Retamar, ao analisar o fenômeno e compará-lo às propostas anteriores da 

literatura do continente, afirmava que já não se tratava de falar generosamente dos negros e 

índios como haviam feito alguns escritores no século XIX, mas falar como negros, como 

índios, como mestiços raciais e culturais, o que realmente somos. Neste sentido, como aponta 

Jorge Schwartz, a vontade de uma nova linguagem que representasse esse universo pluriétnico 

e cultural estava, como havia acontecido com as ficções fundacionais da pátria no romantismo, 

intimamente associada à ideia de um novo país e de novo homem americano.  

As vanguardas literárias surgem na América latina num momento de refundação 

nacional impulsionada pelo processo da modernidade, quando a oligarquia agrícola passa a 

perder espaço para a burguesia industrial. O aceleramento dessa modernização aprofunda o já 

complexo sistema social do continente. No começo dos anos 20, os movimentos socialistas e 

anarquistas começam a se organizar; fundam-se progressivamente vários partidos comunistas 

nacionais em todo o continente; no Peru se cria o APRA (Alianza Popular Revolucionária 

Americana) e começam a se intensificar as greves operárias em vários países latino-americanos. 

A isso converge uma generalizada crise motivada pelo crack de 1929 que gera um processo de 

recrudescimento das elites locais, levando a vários golpes militares cujas consequências seriam 

devastadoras no campo da cultura. Esse tempo marcará o declínio do caráter puramente 

linguístico e experimental dos escritores vanguardistas latino-americanos e o despertar de uma 

intensa consciência estético-social nos decênios de 1930 e 1940. Paradoxalmente, o termo 

“vanguarda” vai perdendo o sentido à medida que o estético passa a ser contraposto pelo 

político.  
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O processo que começou com as vanguardas e que se reestruturou através da 

conscientização crítica dos artistas nas décadas subseqüentes ensejou assim uma nova 

perspectiva de pensar o universo latino-americano através da representação artística da alta 

cultura, e permitiu o surgimento de movimentos literários originais como o realismo mágico e 

o real maravilhoso, assim como a explosão editorial “boom” que reconfigurou a literatura 

latino-americana frente à produção literária mundial. Alguns dos escritores que se destacaram 

durante o processo das vanguardas construiriam um legado artístico praticamente inabalável, 

como Alejo Carpentier, considerado o padrinho das novas gerações de escritores, 

principalmente devido a sua identificação com a revolução cubana, e Jorge Luís Borges, a 

quem muitos críticos atribuem a gênese da redimensionalização espaço-temporal e a 

intersecção margem/centro, realidade/cultura típicas da cultura pós-moderna. Outros, no 

entanto, seriam condenados a um certo ostracismo literário que somente agora começa a ser 

revisado, como é o caso de Miguel Ángel Asturias.  

 

O influxo vanguardista e a proposta asturiana: A trajetória de um escritor 

Asturias é um exemplo típico do intelectual latino-americano influenciado pelo 

fenômeno vanguardista do começo do século XX. No ano de 1924, recém-formado advogado, 

segue o exemplo de muitos outros jovens de famílias abastadas da América Latina e viaja à 

Europa para estudar e conhecer de perto a cultura da metrópole. Uma vez estabelecido em 

Londres, a princípio com o intuito de cursar economia política, se entrega ao que descreve em 

cartas como intensa vida de estudos, sobretudo no campo das Humanidades e das Artes. 

Começa a frequentar com regularidade as conferências do museu britânico sobre história e 

arqueologia da Antiguidade europeia e asiática, e parece ser a esse tempo – segundo consta em 

material documental das correspondências que mantinha com sua mãe – que surge seu 

interesse particular pelas civilizações pré-colombianas e a ideia de redigir um livro sobre a 

evolução dos mitos entre os índios. 

No ano anterior, tinha sido publicada sua tese de licenciatura: El problema social del indio, 

na qual se propunha a analisar a questão das populações indígenas da Guatemala. Embora o 

assunto já fosse periodicamente tratado em certos meios intelectuais do país, principalmente 

depois da queda do regime ditatorial de Estrada Cabrera, era novidade que na época um 

estudante universitário o tratasse com certo caráter de compromisso social. No entanto, 

figurava em sua tese uma visão particularmente negativa das populações indígenas. Suas idéias 



Cadernos da Semana de Letras Ano 2009 Volume II – Trabalhos completos 

205 
 

baseavam-se em postulados ideológicos que ainda classificavam os índios como restos 

decadentes do passado; como uma raça degenerada pela pobreza, pelo vício e pela exploração; 

primitivos e culturalmente atrasados, incapazes de participar da modernidade ou até mesmo 

um estorvo para o projeto de construção da nação moderna. Para a solução desse problema, 

propunha até mesmo a assimilação desses povos à nova sociedade por meio da mestiçagem. 

Fosse ela racial, através do cruzamento do índio com “raças superiores”; ou cultural, a exemplo 

do que vinha acontecendo no México, por meio de instrumentos institucionalizados como a 

alfabetização em castelhano, a educação primária pública, a repartição de terras, o acesso à 

cidadania e ao voto, etc. Tudo para fazer da Guatemala uma nação racial, cultural, lingüística e 

economicamente idêntica. 

Se por um lado essas idéias revelavam o despertar de uma consciência progressista, por 

outro perfilavam os lugares mais comuns de um pensamento liberal-positivista que via o índio 

simplesmente como um passado a ser enterrado e o mestiço como o principal ator social capaz 

de construir a nova nação guatemalteca. É importante lembrar que tais idéias sobre 

mestiçagem branqueadora ou modernização assimilacionista estavam ainda profundamente 

presentes nos meios intelectuais da América Latina. As diferentes propostas de formação da 

identidade brasileira para muitos políticos e intelectuais no interstício entre o século XIX e XX, 

por exemplo, convergiam muitas vezes apenas na idéia da ação civilizadora e do 

embranquecimento dos índios e negros. Apesar das particulares circunstâncias sob as quais foi 

escrita, El problema social del indio de 1923, é ainda hoje a causa de muitas discussões e 

controvérsias.  

Em setembro de 24, Asturias chega a Paris. Ali, segue com o costume que havia 

adquirido em Londres e converte-se de imediato em assíduo freqüentador da Biblioteca 

Nacional. Em novembro começa a assistir aos cursos de Georges Raynaud sobre religiões pré-

colombianas no l’École Pratique de Hautes Études e os de Joseph Capitan sobre antigas 

civilizações da América Central no Collége de France. Esses cursos começam a constituir para ele 

a revelação de uma raiz cultural esquecida, ignorada e menosprezada, como demonstra sua tese 

publicada um ano antes. O afastamento produzido por sua condição de estrangeiro, como 

premissa filosófica, permitia a possibilidade de observar o fenômeno cultural de sua terra por 

um ângulo diferente. A partir de então, modificaria drasticamente sua visão das comunidades 

indígenas e se tornaria um entusiasmado estudioso das Civilizações Mesoamericanas, nas quais 

reconhecia uma enorme fonte criativa. Essa constatação, assim como aconteceria com outros 
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escritores latino-americanos de sua geração, o conduzia a uma mudança ideológica que 

implicaria na adesão a um projeto artístico e literário de inclusão e fusão das culturas 

subalternas indígenas a uma versão transculturada e mestiça da Guatemala e da América 

Latina.  

Em 1925, conjuntamente a seu conterrâneo José Maria González de Mendoza, se 

empenha na tradução para o espanhol da versão francesa de Raynaud do Popul-Vuh, livro 

sagrado dos maia-quichés. Após um laborioso processo de revisões, o texto é publicado em 

dezembro de 26 com o título: Los Dioses, los Héroes y los Hombres de Guatemala Antigua o El libro 

del Consejo-Popol-Vuh. Os estudos do Popol-Vuh e outros textos pré-colombianos como Rabinal 

Achí, os Anales de los Xahil e os Chilam Balam vão se tornando para ele uma espécie de gênese 

poética onde se engendra sua proposta literária. Seus primeiros escritos, notadamente 

caracterizados por uma preocupação social e católica, vão gradativamente dando lugar a uma 

escrita que busca, através do poder criador do mito e da apropriação das tradições orais 

indígenas e populares, representar uma nova concepção de realidade.  

É a esse tempo também que começa a redação das Leyendas de Guatemala, livro que 

incorporaria as lições de sua vida, tanto de criança e jovem em sua terra natal, como de escritor 

em Paris. A construção das lendas significa para Asturias um profundo processo de recriação 

formal (sobretudo pela influência vigorosa do surrealismo e outros movimentos vanguardistas 

europeus), e de resignificação de identidade cultural, (através da abertura à sensibilidade e ao 

universo indígena proporcionada pelos textos nos quais se havia imergido nos últimos anos). 

Quando foram publicadas em Madri em 1930, suas lendas apresentaram novas possibilidades 

formais e temáticas de representação do universo intercultural latino-americano. E assim como 

a proposta da Antropofagia brasileira, contribuíram significantemente para o processo de 

reconfiguração da arte e da literatura do continente. A partir de então, buscaria dar a sua 

criação ficcional um caráter ao mesmo tempo sintetizador e transcultural do que entendia 

como condição latino-americana.  

Outro documento que representa essa transformação ideológica e estética na narrativa de 

Asturias é seu primeiro e também o mais famoso romance: El Señor Presidente, publicado em 

1946; romance cujo tema é a ditadura de Manuel Estrada Cabrera, que governou a Guatemala 

de 1898 a 1920.  O romance é uma representação da deformação hiperbólica do poder 

político, onde o protagonista não é o ditador, mas a ditadura (uma entidade onipotente e 

onipresente que delimita o próprio espaço/tempo do enredo). Usando-se de diferentes 
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recursos narrativos que lhe permitiam a influência das vanguardas da época, e da incorporação 

criativa do que definia como realismo-mágico: uma capacidade de super-redimencionalizar a 

realidade, vigente entre populações com grande densidade e passado cultural indígena, Asturias 

desenhou um universo de tormento e escuridão que se assemelha muito às representações 

tradicionais do Inferno judaico-cristão e das regiões subterrâneas de Xibalbá da mitologia maia-

quiché. Para a criação desse estado de coisas, assim como para confeccionar as personagens, o 

autor usa, recria e mescla elementos míticos do cânone literário-religioso ocidental como a 

Bíblia Sagrada e a Divina Comédia, e da tradição maia-quiché, como o Popol Vuh. Esses 

sincretismos e entrelaces culturais dão ao texto um caráter mítico-existencial capaz de 

redimensionalizar a percepção e representação do fenômeno político da ditadura.  

Ainda não está certo, como muitas questões referentes à biografia do autor, se os 

manuscritos de El Señor Presidente foram deixados na França, seja por razões de segurança ou 

com o intuito de serem traduzidos, ou, se foram levados consigo de volta à Guatemala quando 

o autor regressou a seu país em 1933. O fato é bastante controverso porque naquele momento 

a Guatemala vivia sob o jugo de uma outra ditadura: a do General Jorge Castañeda Ubico 

(1931-1944). Durante os dez anos sob esse regime, Asturias manteve um relativo silêncio 

literário acompanhado por inevitáveis convenções políticas e econômicas cujas ambiguidades o 

fizeram ser duramente atacado, principalmente pelos movimentos estudantis que vieram a 

derrocar a ditadura em 1944. A publicação de El Señor Presidente em 1946 serviu como uma 

espécie de redenção literária e pessoal, e de certa forma se convencionou, principalmente no 

meio intelectual, afirmar que a oposição entre Asturias e Ubico havia se manifestado em outro 

plano: no campo da escritura, este sim seu âmbito de vocação autêntica. Começou a se criar a 

idéia –  sem que não houvesse o consentimento tácito do autor – de que El Señor Presidente 

havia sido escrito, revitalizando velhas recordações parisienses no interstício de outra ditadura, 

a de Ubico, e que a resistência a esta teria enormes conseqüências, como assim o estava 

demonstrando o êxito de sua publicação.  El Señor Presidente começou a ser lido em todo o 

continente e Asturias, incentivado pelo presidente democraticamente eleito Juan José Arévalo, 

voltou a escrever com regularidade e se engajou a um projeto de participação cívica que em 

pouco tempo o fez ampliar seu horizonte cultural e ser reconhecido internacionalmente como 

escritor comprometido por excelência. Seus livros posteriores Hombres de maíz (1949) e Viento 

Fuerte – a primeira parte do que viria a ser sua Trilogia bananeira – lançado no mesmo ano, 

começam a ser lidos como documentos de resgate do elemento indígena da cultura 
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guatemalteca e um símbolo de transculturação étnico-cultural latinoamericana.  

Em Julho de 1954, um golpe militar apoiado pelos Estados Unidos, derruba o governo 
democraticamente eleito de Jacobo Arbenz e instaura uma sequência de governos militares 
antidemocráticos e anticomunistas que se seguem até uma relativa abertura democrática com a 
eleição de Julio César Méndez Montenegro em 1966. Nesse intervalo de tempo, Asturias se 
submete a um longo exílio na Argentina que intercala com visitas a diversas partes do mundo, 
inclusive ao Brasil. Segue publicando um grande número de textos, entre eles El papa verde 
(1954) e o romance que completaria sua trilogia bananeira: Los ojos de los enterrados de 1960. 
Nesse mesmo ano viaja a Cuba para o advento da celebração do primeiro ano da Revolução e 
a apoia declaradamente. Em 1963 é publicado em Buenos Aires seu romance Mulata de tal, 
considerado por grande parte da crítica, o ápice de sua maturidade literária e intelectual. 
Asturias era a esse tempo, ao lado de Carpentier e Borges, símbolo de uma intelectualidade 
latino-americana madura e emancipada, precursor de um virtuoso processo de criação artística 
na América Latina, porém, a culminação de sua carreira como escritor foi também o prenúncio 
de seu ocaso.  

Quando regressa à Guatemala em 1966, depois de ter sido agraciado com o Prêmio 
Lênin da Paz, Asturias aceita a indicação do então presidente Julio César Montenegro à 
embaixada da França, fato esse que deixa consternada grande parte da esquerda americana. É 
durante o governo de Montenegro que se criam organizações de direita como a Mano Blanca e 
o Ejército Secreto Anticomunista, grupos treinados pelos Death Squads das forças especiais do 
exército estadunidense e que empreenderam um dos mais sanguinários regimes de 
perseguições e mortes da América Latina. Somente recentemente, porém, foi evidenciado que 
tal aceitação teria sido uma diretriz do Partido Guatemalteco do Trabalho (comunista) do qual 
Asturias fazia parte. Um acordo tácito entre o governo e certa parte da esquerda, utilizando um 
ícone consagrado pelo establishment de esquerda e de direita para ocultar a fragilidade 
constitutiva do governo em sua manobra entre os militares, as multinacionais e a guerrilha 
revolucionária.  

Paradoxalmente, o Prêmio Nobel de Literatura em 1967, a entrega do Quetzal de Jade 
pela Associação dos Jornalistas Guatemaltecos e a nomeação como filho unigênito de Tecún 
Umán pelas comunidades indígenas eram, para a obra de Miguel Ángel Asturias, uma espécie 
de memorial ao esquecimento. Os tempos estavam mudando e a nova geração de escritores 
latino-americanos tinha outro projeto literário, outras solidariedades críticas, outras filiações 
ideológicas e, sobretudo, outros agentes literários com um novo e vigoroso campo editorial. 
Astúrias era persona grata por excelência do General de Gaulle da França, Prêmio Lênin 
festejado e traduzido em todos os idiomas do leste da Europa. Para os intelectuais vinculados a 
Maio de 68, bem como para alguns escritores do “boom” e críticos literários afins dessa 
corrente, o velho escritor guatemalteco havia se transformado em uma espécie de 
representante démodé de uma literatura “militante” dentro do contexto ultrapassado da Guerra 
Fria, entre o capitalismo patriarcal ocidental e o comunismo na versão russa. Suas obras 
posteriores foram recebidas de maneira medíocre e as polêmicas em torno de seu nome 
ofuscaram o mimetismo pluriétnico de sua proposta literária, talvez em sua síntese final.  
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PAULO HENRIQUES BRITTO E ALBERTO CAEIRO 
CONVERSANDO 

 

Gabriel Dória Rachwal (M) 

 

A proposta deste artigo é colocar dois poetas para “conversar”. O que exatamente 

quero dizer com colocar dois poetas para “conversar”? Posso ter as mais diversas motivações 

para isso... A proposta é observar o posicionamento de ambos diante de um mesmo assunto. 

Estabeleço que a pauta da conversa será a relação que eles estabelecem com o mundo. Sendo 

que essa relação, em ambos, envolve uma tentativa de eliminar ruídos entre sujeito e mundo. 

Veremos que ambos são intérpretes, cada um a sua maneira, do funcionamento desse mundo. 

Para isso faço uma pequena seleção de poemas que revelam essa relação.  

Começando por Britto, seleciono o segundo poema da série “Uma doença”, do livro 

Tarde (2007): 

 

O mundo está fora de esquadro.   

Na tênue moldura da mente         

as coisas não cabem direito.         

 

A consciên-cia oscila um pouco,           

como uma cristaleira em falso.    

Em torno de tudo há uma aura            

 

que é claramente postiça.                      

O mundo precisa de um calço,              

fina fatia de cortiça.          

 

(BRITTO, 2007, p. 26)                    

  

A primeira estrofe, em octossílabos que tem os acentos sempre nas segunda, quinta e 

oitava sílabas, é apresentada a situação em que se encontra a relação do mundo com a 

“moldura da mente”. As “coisas”, os elementos que formam o mundo, não cabem direito 
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nessa moldura, a mente não abarca esse mundo. Diante dessa situação, passando para segunda 

estrofe, a consciência oscila, comparada que é a uma cristaleira. Supostamente ela guarda 

objetos de valor, mas exerce sua função de forma precária já que oscila em falso. Cumpre mal 

seu papel de guardar as louças de valor, assim como a moldura da mente também não dá conta 

das coisas do mundo. E note-se que o esquema acentual do poema oscila junto com a 

consciência, quebrando o ritmo. Após os dois versos que tratam da consciência, voltando ao 

ritmo inicial, a descrição continua: “Em torno de tudo há uma aura / que é claramente 

postiça”. Ora, postiça pode ser uma unha, cílios podem postiços, agora uma aura... estamos 

diante duma banalização irônica do elevado que é comumente operada por Britto, uma “aura 

postiça”, colocada depois, artificialmente, está em torno de tudo, de todas as coisas. Que aura é 

essa? Quem a colocou em torno de tudo? 

Na última estrofe do poema, uma afirmação sobre o mundo: ele precisa de um calço. 

Com um calço o mundo, talvez, não fique mais fora de esquadro, como descrevia o primeiro 

verso. A cristaleira que oscila em falso também encontraria uma solução com um calço. Ora, 

uma fina fatia de cortiça é algo postiço, algo posto depois (algo como a aura postiça?) e que 

estabiliza, enquadra, faz cessar a oscilação. Tanto o mundo como a consciência encontrariam 

estabilização se calçados por algo que não fazia parte deles. O mundo, então, se em estado 

natural (sem nada que seja postiço), oscila em falso, fica fora de esquadro: só um calço o 

estabilizará. Será possível encontrar esse calço? Uma aura postiça pode resolver tal questão? 

Podemos confiar na cortiça? 

Outra aparição da relação do sujeito com o mundo pode ser encontrada no quinto 

poema da série Gramaticais: 

 

(Mas nada disso faz sentido 

porque é concreto, é existente. 

Só significa o construído 

o que é postiço e excedente. 

 

E quanto ao mundo – o que independe 

dos artefatos, o que é dado 

a todos e ninguém entende – 

o mundo vai bem, obrigado, 
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e não quer dizer coisa alguma. 

Porém o jogo continua, 

como sempre, é claro – talvez 

 

um pouco mais seco, mais duro, 

sim, um pouco mais inseguro.) 

Pronto. – Agora é a sua vez. 

 

(BRITTO, 2007, p. 43) 

 

O longo parêntesis, interrupção de um discurso, parece querer apresentar algumas das 

condições do jogo da significação. O concreto não faz sentido, só faz sentido aquilo que é 

construído. Podemos dizer que só faz sentido aquilo que é postiço? Aquilo que é 

artificialmente colocado como suplemento ao concreto? O mundo não quer dizer coisa 

alguma, não significa, é concreto, independe dos artefatos, das construções que se possa fazer. 

Dada essa gramática da relação entre o fabricado (o artefato) e o mundo, deixa-se claro que se 

trata de um jogo e que ele continua: seco, duro, inseguro. Dado esse lembrete quanto à 

condição de jogo, o poeta anuncia que chega a vez do leitor, o último verso volta todas as luzes 

para ele: “Pronto. – Agora é a sua vez.”. O leitor, está com a concretude de um soneto diante 

de si. Só o que ele construir, só a sua interpretação (postiça ao soneto) é que fará sentido.  

Saltando agora para o poema Epílogo, encontraremos, mais uma vez, o mundo e sua 

rebeldia contra a significação. 

 

EPÍLOGO 

 

Finda a leitura, o livro está completo 

em sua solidão mais-que-perfeita 

de couro falso e íntimo papel. 

 

Lá fora, o mundo segue, arquitetando 

as mesmas contingências costumeiras 
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que nunca esbarram numa irrefutável 

 

conclusão que se possa resumir 

em três letras letais, inalienáveis. 

Que paz será possível nessa selva 

 

sem índices, prefácios, rodapés? 

indaga, da estante mais excelsa, 

o livro. Porém nada disso importa, 

 

se todas as dúvidas se dissipam, 

com tudo o mais, quando o bibliotecário 

apaga as luzes, sai e tranca a porta. 

 

(BRITTO, 2007, p. 89) 

 

O mundo não permite conclusões a seu respeito. Refuta sentidos que lhe queiram 

impor. O livro clama por paz, por elementos como índices, prefácios ou rodapés que dêem 

oportunidade para ele se situar, se pacificar, mas o mundo é uma selva oscilante, segue sempre 

arquitetando contingências. Voltamos ao primeiro poema aqui abordado: “O mundo está fora 

de esquadro” e precisaria de uma “fina fatia de cortiça” da qual não se tem notícia. O jogo 

continua e o mundo segue impossibilitando conclusões irrefutáveis. Só o fim do expediente na 

biblioteca, nesse mundo que oferece os mais variados tipos de resposta (de calço) ao enigma 

do mundo é que faz dissipar (e não resolver) as dúvidas. Quando o expediente do dia seguinte 

começar e se voltar a pensar nesse mundo e buscar ordem (sentido/significação), se chegará, 

inevitavelmente, a uma ânsia como a do livro por uma paz (conclusão irrefutável) que a selva-

mundo insistirá em não conceder.  

Configurado esse mundo, o que faz Britto? Dispondo da linguagem como instrumento 

(ainda que um instrumento um tanto arisco), enfrenta o mundo-enigma como muita auto-

ironia, demolindo qualquer seriedade do assunto, veja-se o poema “Sonetilho de Verão”, do 

livro Trovar Claro: 
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SONETILHO DE VERÃO 

 

Traído pelas palavras. 

O mundo não tem conserto. 

Meu coração se agonia. 

Minha alma se escalavra. 

Meu corpo não liga não. 

 

A idéia resiste ao verso, 

o verso recusa a rima, 

a rima afronta a razão 

e a razão desatina. 

Desejo manda lembranças. 

 

O poema não deu certo. 

A vida não deu em nada. 

Não há deus. Não há esperança. 

Amanhã deve dar praia.    

 

(BRITTO, 1997, p. 81) 

 

Enquanto o início de cada estrofe pinta um cenário angustiado e desiludido, o último 

verso de cada uma dessas estrofes solapa a seriedade. O poema, essa criação artificial, esse algo 

postiço ao mundo, não deu certo, não serviu de calço para esse mundo que não tem conserto. 

“Desejo manda lembranças” enquanto a razão, com seu impulso consciente e racional de 

abarcar o mundo, desatina. O mundo seguirá fora de esquadro, arquiteto que é de 

contingências irrefutáveis. Fica exposto e ironizado o conflito do sujeito diante de um mundo 

sem conserto e só dispondo de uma ferramenta precária se a intenção for abarcar esse mundo 

logicamente, esta ferramenta é a linguagem.  

Sobre a relação da linguagem com o mundo, Alfredo Bosi diz em O ser e o tempo da 

poesia:  
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A distância que medeia entre a palavra e a coisa é, de fato, constitutiva do signo, está 

inscrita desde sempre na língua, que é filha da falta e do desejo, e não da plenitude e da 

unidade, amantes do êxtase e do silêncio. (BOSI, 2000, p. 76)  

 

Ora, encontramos exposto, neste trecho, o descompasso entre linguagem (o 

instrumento da nossa consciência) e mundo, descompasso esse que vimos ilustrado no 

primeiro poema de Britto aqui tratado. Além disso, temos uma menção ao desejo que também 

aparece no “Sonetilho de verão” que acabei de citar. A linguagem é considerada filha do desejo e 

da falta. Ora, com uma filiação destas, não era mesmo de se esperar que ela fosse a ferramenta 

ideal para fazer o mundo deixar de oscilar. Lembremos, então, que a cortiça não seria o 

material que melhor cumpriria a função de calço para alguma coisa, mas sim para fazer cessar 

ruídos. Isolando ruídos pode até ser que se venha a acreditar que a cristaleira parou de oscilar, 

enquanto o que de fato aconteceu foi que só ruído cessou. Transpondo essa imagem para 

relação da linguagem com o mundo, posso dizer que a ferramenta “linguagem” pode até dar 

impressão de abarcar o mundo enquanto que a distância entre palavra e mundo, como nota 

Bosi, é inerente ao signo, logo, o que se tem é apenas uma ilusão. 

Pensando agora em Caeiro, poderemos ver um posicionamento algo diferente no jogo 

de significação diante desse mundo-enigma. Caeiro tem a resposta. Representa a figura do 

guru. Em vez de buscar um calço para o mundo, Caeiro faz uma operação que, pelo menos 

discursivamente, dispensa artifícios. Comecemos pelo fato de que também Caeiro nota que a 

linguagem é um problema. A linguagem está em descompasso com a Natureza, com o mundo: 

 

É que para falar dela [da Natureza] preciso usar da linguagem dos homens 

Que dá personalidade às cousas, 

E impõe nome às cousas, 

Mas as cousas não tem nome nem personalidade: 

Existem, (...) 

 

(PESSOA, 2006, p. 218) 

 

A linguagem causa um problema insolúvel para aquele que pretender um 

enquadramento do mundo na linguagem. Em Caeiro, diferentemente do que acontece em 
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Britto, não se trata de um mundo arisco que rechaça “conclusões irrefutáveis”, trata-se de uma 

linguagem que, por impor às coisas elementos postiços como “personalidade” e “nome” trai o 

mundo, estabelece, necessariamente, uma relação de desenquadramento com ele. E como 

Caeiro lida com essa linguagem falsa? Leia-se o poema XXXI: 

 

Se às vezes digo que as flores sorriem 

E se eu disser que os rios cantam, 

Não é porque eu julgue que há sorrisos nas flores 

E cantos no correr dos rios... 

É porque assim faço mais sentir aos homens falsos 

A existência verdadeiramente real das flores e dos rios. 

 

Porque escrevo para eles me lerem sacrifico-me às vezes 

À sua estupidez de sentidos... 

Não concordo comigo, mas absolvo-me, 

Porque só sou essa coisa séria, um intérprete da Natureza, 

Porque há homens que não percebem a sua linguagem, 

Por ela não ser linguagem nenhuma.   

 

(PESSOA, 2006, p. 220) 

 

Caeiro reconhece uma função para o uso dessa linguagem falsa. É possível, através 

dessa linguagem falsa, mostrar a homens falsos a “existência verdadeiramente real” de 

elementos da natureza. Caeiro reconhece isso como um sacrifício de si mesmo. Ao usar dessa 

linguagem faz algo com que não concorda, contra-senso que está na base da poética de Caeiro. 

Ele não liga para essa oscilação já que ela é natural. Caeiro é como o corpo do “Sonetilho de 

Verão” de Britto que, diante de um mundo sem conserto, não está nem aí.  

No primeiro poema de O guardador de rebanhos Caeiro expõe que quer que aqueles que o 

lêem pensem que ele é “qualquer cousa natural” e exemplifica com uma árvore. No poema 

XLVI, reforçando essa ambição sua, ele diz que sua busca consiste em: 

 

Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, 
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Mas um animal humano que a Natureza produziu.  

 

(PESSOA, 2006, p. 226) 

 

A ambição é estar integrado à Natureza, ao mundo. E Caeiro, diante de um mundo 

oscilante, aceita a oscilação e incorpora-se a ela. Os versos seguintes aos que acabo de citar 

mostram um pouco da aceitação da oscilação: 

 

E assim escrevo, querendo sentir a Natureza, nem sequer como um homem, 

Mas como quem sente a Natureza, e mais nada. 

E assim escrevo, ora bem, ora mal, 

Ora acertando com o que quero dizer, ora errando, 

Caindo aqui, levantando acolá,  

Mas indo sempre no meu caminho como um cego teimoso. 

 

(idem) 

 

Ora uma coisa, ora outra. Caeiro, aqui, reconhece que se contradiz. Como fazia 

também no poema XXXI, entre outros. A contradição é aceita, sem restrições. Sendo natural, 

não há problema nenhum, o objetivo é justamente integração com um mundo que se apresenta 

novo, rebelde a significações, contraditório. É como se Caeiro incorporasse a rebeldia do 

mundo a sua poesia, a sua linguagem, que é rebelde em relação a pretensões de coerência.  

Eduardo Lourenço tenta diz qual a tarefa de Caeiro nas seguintes linhas: 

 

Mas o que ele [Caeiro] é, do que vive em cada poema é da distância (infinita) que 

separa consciência e mundo, olhar e coisa vista. Caeiro nasce para a anular, mas é no 

espaço que separa olhar e realidade, consciência e sensação que o seu verbo (a sua voz) 

irônica e gravemente se articula. (LOURENÇO, p. 36, 1981) 

 

Entre nossos sentidos que captam o mundo e o próprio mundo está a linguagem, entre 

nossa consciência e nossas sensações, também a linguagem. Entre a linguagem e cada um 

desses pólos, também uma falta, como é característico do signo (vide citação de Alfredo Bosi). 
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Tal falta faz oscilar. O enquadramento (o fim da oscilação) nunca acontecerá? Caeiro nasce 

para enquadrar, para anular a distância e o que ele faz? Cria uma linguagem que oscila tanto 

quanto o mundo, contradizendo-se sem escrúpulos e impondo isso muitas vezes com uma 

irredutível dicção infantil e tautológica. Mundo e linguagem se irmanam em Caeiro quando este 

cria uma linguagem impositivamente oscilante, incorporando-se ao movimento natural do 

mundo, esse “arquiteto de contingências irrefutáveis” que encontramos em Britto.  

Lendo um pouco mais os poemas de Caeiro, eu posso vir a pensar algo oposto a isso, 

mas não haveria espaço que bastasse. A significação tem que parar, pelo menos 

provisoriamente e não importando que seja de forma arbitrária.  

Concluindo provisoriamente, então, digo que Britto é um poeta cientista popperiano. 

Cada poema seu é uma versão do mundo, refutável sempre, mas por ora, enquanto não 

refutada, serve de verdade provisória. A dúvida sempre estará presente enquanto se estiver 

investigando o mundo e Britto convive com isso. O poema “Epílogo” mostrava isso, as 

dúvidas só se dissipam quando cessa o trabalho de conhecer/investigar o mundo dentro da 

biblioteca. O trabalho de investigação pressupõe dúvidas. Caeiro, diante do mesmo mundo, 

busca, menos que entender esse mundo como um cientista, senti-lo e ser capaz de integrar-se 

ao seu movimento. Essa vontade de integração pode ser vista no poema “Sonetilho de Verão” 

de Britto em que, diante do mundo sem conserto, o corpo não vê problema algum (ele aceita 

como o faz Caeiro) enquanto dois outros elementos que compõe o sujeito não conseguem tal 

indiferença: a alma se escalavra e a razão desatina. Diante desse impasse, Britto é irônico. 

“Amanhã deve dar praia”. O impasse existe, mas não há poema-piada (artifício) que não possa 

facilitar o trato com ele. Caeiro, também com uma ironia, mas que se disfarça pelo tom grave, 

busca a integração tendo como meta a integração do animal (corpo), mas deixando espaço para 

consciência e os pensamentos que trazem tristeza e se mostram, comumente, quando se está 

doente.  

São duas maneiras de encarar os impasses com que a relação entre mundo, consciência, 

sensação e razão nos interpela.  
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O NEGRO NA MÚSICA POPULAR CUBANA: UMA POSSÍVEL 
LEITURA DAS CANÇÕES INTERPRETADAS POR �BOLA DE 
NIEVE� 
  

Miguel Rodriguez  

 

 

“Abasí seri Ekue maya beky” (Pelo Atabaque fala Deus)  

Frase ritual Abakua  

 

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é estudar, por meio da análise das músicas de diferentes 

artistas cubanos interpretadas pelo compositor cubano Ignácio Jacinto Villa “Bola de Nieve” e 

gravadas no CD “El Inigualable Bola de Nieve”, as relações entre letra, música e história na 

cultura popular cubana. Tenta-se desvendar como foram estabelecidos os diálogos entre a 

tradição européia e africana na Ilha de Cuba, pela análise da produção musical da primeira 

metade do século XX. Pretende-se não só abordar a análise literária da música popular cubana, 

nas leituras dos textos, mas também, fazer uma leitura sócio-histórica, da dialética do povo,  de 

informações de cultura e religião, e da história da construção da nação cubana, para não só 

saber o que significam os discursos contidos nas obras, mas também, para tentar desvendar as 

mensagens trazidas nelas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A falta de estudos filológicos se faz evidente se tomar 

em conta que a sociologia, a antropologia, a história e 

também a musicología já se dedicam ao estudo da 

cultura popular do século XX em geral desde algumas 

décadas. (LAFERL, 2001, p. 6). 

 

Fundamentado na ausência teórica citada pelo professor Christopher Laferl, se deseja 
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analisar como aparecem os elementos culturais, por meio do estudo dos textos escritos sobre a 

produção da música popular cubana da primeira metade do século XX. 

O trabalho centraliza-se em diálogos estabelecidos entre a letra, a música e a história 

cubana, tratando de uma das questões que notabilizou a produção cultural do país, isto é, a 

questão do negro na música popular da Ilha.  

Além disso, pretende-se mostrar o negro e sua relação com a sociedade, utilizando 

músicas que fazem parte da cultura, poesia popular e da música dançante do povo cubano.  

Para entender estas informações há uma linguagem específica que está presente nesta 

manifestação cultural, fundamental na construção da identidade cubana. Estas informações 

compõem uma linguagem específica, presente nesta manifestação cultural como parte 

constitutiva da construção da identidade da Ilha, da forma como Zumthor traduz: “o homem 

vive a linguagem da qual ele provém e é só no dizer poético que a linguagem se torna 

verdadeiramente um signo das coisas e ao mesmo tempo, significante dela.” (ZUMTHOR, 

1993, p. 741).    

Compreende-se então que a forma poética é representativa da relação entre a cultura e a 

linguagem, e que esta se faz porque o homem é produto de sua própria linguagem. Portanto, o 

conhecimento humano é transmitido pela linguagem produzida.  Ela pode ser subdivida em 

duas. Por um lado, tem-se a linguagem verbal, que identifica como funciona a utilização das 

palavras faladas ou escritas. Por outro lado, tem-se aquilo que se designa como linguagem 

“não-verbal”, aquela que seu indicador não é a palavra, utilizando outros signos (a expressão 

fisionômica, o desenho, a dança, as cores, os sons). É uma comunicação através dos 

movimentos faciais e corporais, os olhares, a entoação.  

Os significados de determinados gestos e comportamentos, variam muito de uma cultura 

para outra, e de época para época, influenciados pelas mudanças sociais, política econômicas e 

religiosas ocorridas nas diferentes sociedades, através do tempo. Esta linguagem não-verbal é 

encontrada em manifestações como a música, o teatro, a pintura, a dança, a escultura, a charge 

etc. Assim como os elementos que estão contidos nela: cores, figuras, movimento, ritmos, 

volume, formas, proporções, e outros utilizados pelo artista, se transformam em “signos”. 

(GAMBARINI & RODT, 1982, p. 331). 

O objeto do signo não é necessariamente aquilo que concebemos 

como coisa individual e palpável. Ele pode ser desde mera 

possibilidade a um conjunto ou coleção de coisas, um evento ou uma 
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ocorrência até uma abstração ou um universal. No caso da semiose 

genuína (triádica), o objeto do signo é sempre um outro signo e assim 

adinfinitum.  ( SANTAELLA apud DEL-VECHIO, 2003, p. 4).  

Nas expressões artísticas, diferentes signos podem formar o conjunto da obra e serem 

parte do fio condutor que narra os eventos, de uma forma explícita ou implícita. Encontram-se 

signos diversos nas letras de músicas populares cubanas, o que auxilia tanto para fazer a 

análise, como para entendê-las. 

Para que se possa compreender a obra em seu conjunto, é necessário conhecer as 

diferentes linguagens que fazem parte desta, mas também é importante apontar que quando se 

fala de música e texto cantado, quem faz com que estes signos se unam para serem passados 

para um ouvinte é, muitas vezes, o interlocutor entre o público e o criador da obra, ou seja, o 

Intérprete.   

O intérprete (mesmo que simples leitor público) é uma presença. É 

uma face de um auditório concreto, o “elocutor concreto” de que 

falam os pragmatistas de hoje; é o “autor empírico” de um texto cujo 

autor implícito, no instante presente, pouco importa, visto que a letra 

desse texto não é mais letra apenas, é o jogo de um indivíduo 

particular, incomparável. (ZUMTHOR, 1993, p. 71, grifos do autor). 

Existe um tipo de interprete, o Jogral, que desde a época medieval funcionara como 

instrumento vocal de um texto, trazendo-os em diferentes gêneros, através de uma 

interpretação recitada ou cantada.  

São estes - num primeiro momento detentores e transmissores da tradição oral, e logo, 

da tradição oral escrita – os comunicadores em massa, que não só transmitem o texto escrito, 

mas também, outras formas de linguagem: modas, estilos, ritmos, imagens. 

O intérprete, na performance, gera sua ação, e é nela que desempenha uma totalidade de 

fatores pessoais (musicalidade, ritmo, linguagem, respiração, talento, movimento). 

Simultaneamente junta tudo em um conhecimento sensível, possuidor de uma técnica de 

locução particular, ou seja, transforma o conjunto em voz.  

Por meio da voz e os gestos, o intérprete terá as armas que possibilitarão uma 

instantaneidade, para ser aplicada na sua arte poética, e assim lograr uma conexão de frases e 

gestos que se direcionem a um discurso coesivo a ser captado pelo ouvinte.       

E essa coerência lograda através da performance, na voz do texto e que ele tenta 
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transmitir, é o objeto do discurso do intérprete (o performer). Ele faz com que a mensagem do 

texto escrito chegue ao ouvinte de forma clara, utilizando gestos, emoções, através da língua 

falada, da linguagem musical e corporal. 

 Essa linguagem deve ter um poder de comunicação muito aprimorado, pois onde existe 

um texto que esteja anteriormente preparado, ele terá uma linha escrita que em qualquer 

momento da performance até pode ser pulada, mas, o intérprete não pode titubear ante seu 

ouvinte, pois ele vai dar vida à escrita, por meio da oralidade, onde criará um fio condutor que 

não pode ser quebrado. (ZUMTHOR, 1993). 

  Esse trabalho será apresentado através de uma voz narrativa que traduz o texto escrito, 

que é trazida pela tonalidade vocal do performer, cuja dicção influenciará na retórica, ou seja, na 

forma de passar o texto poético para o ouvinte.  

Sabe-se que voz narrativa é o mecanismo retórico que permite ao autor desenvolver a 

narração, quem a conta, e que noz diz de onde faz essa narrativa. E é na narração que se reúne 

a fonte enunciativa da narrativa. Esta se apresenta através da figura do narrador, projeção 

ficcional do autor real no texto, que está como locutor da voz narrativa, aparecendo como um 

autor fictício do discurso e se dirigindo ao leitor, apresentando a este o mundo narrado.  

(GAMBARINI & RODT, 1982, p. 211). 

A voz narrativa define-se em função das relações de identidades ou de nenhuma 

identidade entre autor, narrador e personagem, dando espaço a algumas possibilidades 

fechadas de relação, de acordo com a identificação ou não do narrador com o autor real, ou 

com o personagem. (GAMBARINI & RODT, 1982, p. 211). 

Assim, a escolha da figura discursiva que assume a narração, determina a posição do 

narrador em relação ao mundo da ficção e define a relação de exterioridade ou pertença ao 

mesmo, e de participação ou não na história deste como um personagem, tanto em condição 

de um personagem secundário quanto do protagonista. 

A posição do narrador no que se refere ao mundo da ficção condiciona seu ponto de 

vista, mas necessariamente não precisa coincidir com o ponto de vista e instância narrativa.  O 

ponto de vista é o foco que encaminha à percepção através da qual foca-se o mundo da ficção. 

Têm-se três tipos de dominadores da narrativa: a focalização onisciente, implicada 

existencialmente no mundo narrado; a interna, que se acerta às aparências do personagem, 

podendo ser variável ou fixa, segundo a quantidade de personagens de onde parte o mundo 

ficcional; e por último a externa, onde o narrador vê os personagens de fora. (GAMBARINI & 
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RODT, 1982, p. 213). 

Estes mecanismos e características da voz narrativas, também são assumidas pelo 

performer. Segundo Zumthor: 

Obra: é o que a poética comunica aqui e agora – texto, sonoridade, 

ritmo, elementos visuais; o termo compreende a totalidade dos fatores 

da performance. O texto e a seqüência lingüística que atende ao 

fechamento, e tal que, o sentido global não é redutível à soma do 

efeito de sentidos particulares, por sucessivos componentes [...] – 

poema - é o texto (e, se for o caso, a melodia) da obra, sem 

considerações aos outros valores da performance. (ZUMTHOR, 1993, 

p. 220).  

Essa totalidade de fatores de que Zumthor fala e que fazem parte da performance, se 

apresentam através de quatro elementos básicos: primeiro em espaço - um determinado aqui, 

segundo um tempo - um agora, terceiro um indivíduo - o performer, encarregado do ato da 

performance, quarto, outro indivíduo, o espectador. 

A performance é o suporte de uma ação, é observar a ação de um corpo e refletir a 

propósito dele, sendo este, objeto e sujeito ao mesmo tempo, também pode-se defini-la como 

um corpo em estado metafórico. Ela não é um espetáculo, no entanto pode ser efetiva, 

fazendo atos que obriguem ao espectador a prestar atenção, e isso é espetacular.   

Muito mais que uma arte visual, a performance consiste num mecanismo de passagem de 

informação, transmitindo memória, sentido, saber social, e muitas vezes feita através de ações 

reiteradas. (Zunthor, 1993) 

É como um estudo crítico da sociedade, já que as condutas de sujeição civil - cidadania, 

resistência, sexualidade, identidade, identidade sexual - são ensaiadas e representadas na esfera 

pública, muitas vezes, pela necessidade de serem aceitas pela sociedade. Pode se ver assim a 

performance, como um fenômeno de alternância simultânea entre o “real e o construído”.  

Há manifestações, como uma dança ou um ritual, que requerem de um momento um 

marco que as diferencie de outras práticas sociais nas quais elas se encaixam, mas isto não 

significa que estas práticas não sejam reais ou verdadeiras.  

Como exemplo poderia se citar as festas de iniciação nas diferentes religiões, algumas 

delas possuem danças e cânticos, que não são abertos ao público, só a uma parte fechada da 

comunidade. 
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 Portanto, escolher para a análise, neste trabalho, músicas interpretadas por Ignácio Villa, 

o “Bola de Nieve” (1911-1971), significa presenciar um músico performático que, no palco, 

conseguiu unir o erudito e popular com dois instrumentos, o piano e a voz (como ele 

costumava se apresentar).  

Este foi um músico que não só se destacou pela sua carreira de sucesso nacional e 

internacional, mas também por ter sido um símbolo de resistência, pois conseguiu transpor a 

barreira do preconceito (claro que isso não significa vencê-lo), como músico negro que viveu 

sem esconder sua condição de homossexual na sociedade cubana da época. 

 Com sua voz, este intérprete se debruçou ao piano em algo mais que uma performance. 

Ele fez um passeio vocálico pelas músicas que transitam entre o harmônico (entendendo aqui 

Harmonia como a ordenação das partes de um todo), encontrados na música clássica européia, 

e nos harmônicos africanos encontrados na percussão e nas canções trazidas com a 

religiosidade, e que depois se fusionaram na cultura popular da ilha.  

”Bola de Nieve” consegue, num estilo particular de música, falar do momento histórico-

social cubano da primeira metade do século XX, trazendo nessas obras uma “Cubanidade”, 

produto da “Transculturação”. 

 Segundo Fernando Ortiz (1940), a Transculturação é o fenômeno resultante da 

combinação de dois fatores: o econômico e o cultural. Em Cuba se dá na música e na poesia, já 

que nelas se expressam os variados fenômenos que se originaram naquele país, pelas 

complexas transmutações de culturas que ali se encontram tanto no campo econômico como 

no institucional, artístico, religioso, jurídico, psicológico, sexual e em outros aspectos da vida.                                                          

 

 

 

Análise das Obras 
Na versão musical da poesia “Vito Manue” de Nicolás Guillén interpretada pelo músico 

cubano “Bola de Nieve”, se inicia apresentando um “eu” enunciador que se dirige a um “tu”, o 

personagem 

                                Vito Manue.  

Con tanto inglé que tú   

sabía, 

Vito Manué, 
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con tanto inglé, no sabe  

ahora 

desí ye. 

La mericana te buca 

y tú le tiene que huí 

La mericana te buca 

y tú le tiene que huí 

 (“El Inigualable Bola de Nieve Havana 1992 - CD0023.)     

  E um “eu” se dirige a um “tu” contando uma história que não é a sua própria, portanto, 

temos configurada aqui uma canção de estilo narrativo  

A voz narrativa, a que relata os eventos, o faz em forma anônima, não faz parte da 

história, e é isto o que indica que se está frente a um narrador em terceira pessoa.  

Torna-se imprescindível saber que, para falar de uma dificuldade linguística desse 

personagem “tu” - o Vito Manuel -, apresentada pelo “eu” lírico, Nicolas Guillén apresenta um 

poema cuja escrita traz elementos negros que o permeiam.  

Esses elementos são características de marcante importância não só no texto, como no 

conteúdo de seu discurso, pelo fato de ainda não haver muitos estudos na área da linguística 

sobre eles. Por isso, pouco pode-se agregar, além de que é uma linguagem que era utilizada 

pelos negros em países de fala hispânica e portuguesa, conhecida como “Bozal” ou “Bozalon”.  

O “Bozal” é uma forma de linguagem onde se trocam, geralmente, as consoantes 

fricativas: “R” por “L”. Outra de suas características é a ausência de plurais, suprimindo, no 

caso desta música, a letra “S” no meio da palavra (exp. “buca”, caso em que não só se suprime a 

consoante “S”, mas também a consoante “L” no final) e nos finais de palavras (exp. “enamore, 

ma e ingle”), “R” no final e no nome com a palavra (exp. “huí”). (LOPES, 1995, p. 28). 

A forma de fala que foi utilizada nesta música nos indica que o “eu” lírico conhece o 

universo do negro, ainda que em nenhum momento da narração, se fale da cor da pele de Vito 

Manue e é justamente a oralidade apresentada que nos leva ao raciocínio de que este 

personagem é negro e até poderíamos arriscar que o narrador também o fosse. A importância 

de tratar este tema da fala se deve a que ela sempre está incluída no texto de música popular, e 

essa fala se difunde e transcende com a música, fazendo parte e fixando-se no cancioneiro 

popular, muitas vezes, mais que um texto lírico.       

Outro elemento a ser tomado em conta no texto é o da sedução provocada pelo 
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indivíduo Vito Manue na mulher americana. Ainda que o tema da sedução se apresente como 

algo secundário no texto - atribuído ao tema da interracialidade, argumentos já comentados no 

parágrafo anterior - ela pode passar a ser o tema central nesta música, dependendo da 

percepção do ouvinte, ou pelo leitor do texto que acompanha a música, ou da performance  que 

apresente o artista. O que nos diz que o texto é livre de interpretação, mas também depende de 

apresentação e entendimento. Aqui é quando a linguagem verbal e não verbal se articulam: a 

primeira é aquela contida no texto em que está explícita, a outra é a contida na entonação vocal 

do intérprete, a implícita, mas, que para isso depende de uma imagem auditiva e visual.    

O texto que continua essa análise corresponde à música “Mesie Julian” de Armando 

Oréfiche, nascido em Havana-Cuba, no dia 5 de junho de 1911 e falecido na cidade de Las 

Palmas - Espanha, dia 24 de novembro de 2000. Além de excelente compositor, foi o diretor 

da orquestra mais famosa do mundo das décadas de 1930, 40 e 50: a “Lecuona Cuban Boys e a 

Havana Cuban Boys”. 

“Yo soy negro sociar,  

soy intelertuar y chic, 

y yo fui a Nova Yol, 

 conozco Broguay, Parí.  

(“El Inigualable Bola de Nieve”, Havana, 1992, CD 0027).     

Já no começo da música, se percebe que há um discurso direto, onde se tem um “eu” 

lírico que fala de si mesmo. Portanto, há um narrador em primeira pessoa. Esse personagem 

focaliza o texto em seu estado emocional apresentando assim, uma música que pode ser 

classificada como uma canção lírica. 

 Esse “eu”, trazido pelo narrador - tendo claro que narrador e personagem não sempre 

são as mesmas pessoas (LAFERL, 1993) - se apresenta a um “tu” que são os receptores da 

música. O “eu” conta que se encontra numa condição social boa, conhecedor de cidades 

importantes e centros de referências mundiais, no que se referem à economia e à cultura da 

época: Nova York e Paris.   

Yo me llamo Julián  

Martínez Vidar y Rui,  

y se me hasta orvidó  

que en Cuba yo fui totí.  

(“El Inigualable Bola de Nieve”, Havana, 1992)     
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Este personagem não é um simples senhor, ele é um “Mesie”, um Senhor em Francês, 

com um nome e três sobrenomes, o que certifica oficialmente a sua ascensão social, frente 

àquele indivíduo simples que tinha o apelido de “totí”.  

E é assim que se vê ao longo do texto que há uma necessidade constante do Julian em 

mostrar para a sociedade e principalmente para seus pares, que ele agora é outra pessoa. Mas 

também fica claro, que seu discurso está focado na necessidade de que os outros aceitem a sua 

nova condição social, o que leva a trazer junto com este discurso, a teoria de que só se é 

alguém, um indivíduo reconhecido pela sociedade, quando se é aceito pelos outros, o grupo 

social. (TADEU, 2000, 2001). 

 

Outra poesia analisada pertence à música “Drume Negrita” de autoria de Ernesto Grenet, 

é uma canção de ninar, em que temos um “eu” narrador que não se identifica, isto é, o faz de 

forma anônima, e é quem conta a historia. Quem fala não faz parte da história, e isto indica 

que o narrador esta em terceira pessoa. Portanto, se está frente a uma canção de corte 

narrativo:  

Mamá la negrita 

se le salen los pies de la cunita 

y la negra Merce 

ya no sabe que hacer 

drume negrita 

que yo va a comprar nueva cunita 

que va a tener capitel 

que va a tener cascabel. 

(“El Inigualable Bola de Nieve”, Havana’ 1992 cd,0021)  

 

  E importante notar já desde o começo que a linguagem verbal do texto traz marcas da cultura 

negra cubana. No título encontram-se elementos do Bozal: “Drume”, éo resultado de  uma troca 

de posições entre a vogal glotal  “u” com a consoante vibrante “r” e a eliminação de vogal 

glotal “e” do que seria originalmente a palavra “Duerme”. Também “colorao”, onde se percebe 

que há supressão da consoante dental “d”, que comporia a palavra “colorado” (avermelhado), 

provoca um arredondamento vocálico no final da palavra, característico neste caso de fala dos 

negros na região do Caribe.  
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Nesta obra na qual o seu autor traz uma situação em que uma família negra precisa 

comprar um berço, é importante marcar que apresentar um problema social utilizando uma 

canção de ninar como em “Drume Negrita”, é uma recorrência estrutural que dialoga com 

outros textos musicais. Como exemplo tem-se o “Duerme Negrito”, um tradicional antilhano 

recuperado e musicalizado pelo cantor e compositor argentino Atahualpa Yupanqui e, “Drume 

Mobila” de Ignácio Villa “Bola de Nieve”.  

 

Si tú drumes 

yo te traigo un mamey 

bien colorao. 

Y si no drume 

yo te traigo un babalao 

que da pao, pao. 

(“El Inigualable Bola de Nieve”, Havana’ 1992)     

O tema de pedir para a criança dormir pode ser entendida como uma necessidade que tem o 

adulto acalmá-la porque esta se encontra em uma situação desconfortável. 

Ainda que no caso da música de Ernesto Grenet, um berço seja o elemento que alivie o 

sofrimento da criança, é a fruta o prêmio oferecido para que esta durma. Neste caso a fruta 

específica é um/a “mamey”, nas outras músicas é uma fruta qualquer.  

Na música o discurso de Grenet se centra no sofrimento da criança e depois no sofrimento do 

adulto, mas a mãe comprará o berço. Ou seja, quando o adulto, nas outras versões de Yupanqui e 

Villa, trabalha para conseguir obter alimentos para matar a fome de seu filho, aqui a fruta será 

o prêmio e o berço será o conforto. 

Também podemos perceber adultos em desigualdades de condições de vida não só 

econômicas como também sócias, já que nesta canção tem-se uma mãe que possui condições 

para fazer a compra. Junto com a compra de uma fruta especial, há também a compra de uma 

cama especial com elementos de enfeites. O que fica claro é que a palavra “compra” aparece 

aqui não só como solução do problema, também esta mostrando de negros com possibilidade 

de compra, negros em condição por tanto libertos. 

 

“y si no drume yo te traigo un babalao que da paupau.” 

(“El Inigualable Bola de Nieve”, Havana’ 1992)   
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A punição por não dormir vem através de um “babalao”, o elemento mais firme e marcante do 

texto no que se refere à representação do africano na música popular cubana. Ele é a marca da 

religiosidade afro-cubana, um “Babalao” ou “Babalorixa” (nome africano que se dá ao pai de 

santo) é um sacerdote do culto de Ifa, “máximo” representante da “Santeria” cubana.  

Segundo a letra da música o “Babalao” virá para castigar a menina se ela não dormir. O 

elemento africano aparece aqui para castigar a criança, diferentemente das outras duas versões, 

“Duerme negrito” e “Drume Mobila”, onde aparece o europeu simbolizado pelo branco, como 

elemento de castigo. 

 

“viene el diablo blanco 

y zas! te come la patita” 

                   (Versão A.Yupanqui e I.Villa) 

 

Fazer as comparações da música “Drume negrita” com as versões do “Duerme negrito e Drume 

Mobila”, nos permite mostrar o diálogo estabelecido entre estes autores que falam da situação 

social do negro, colocadas em canções que não deixam de ser de ninar. 

 Estas músicas, além de permitir aprofundar a análise sobre a situação no negro na sociedade 

da Ilha de Cuba, também deixam olhar para esse conflito constante entre o branco e o negro, 

entre as religiões crista e africanas representadas na forma do “o Diabo branco e o Babalao negro”.  

Ainda que os narradores destas músicas apresentem personagens diferentes aos quais se dirige 

o discurso, mulheres e crianças que estão em diferentes espaços históricos, umas em plena 

época da escravatura, as apresentadas nas músicas dos compositores Villa e Yupanqui estão no 

campo e outras, as da música de Grenet, que são livres e que pode comprar suas coisas, em 

fim, geralmente são as mulheres e crianças negras aquelas que sofrem tornando se as 

protagonistas das desgraças. 

             Outro dos artistas da música popular cubana que trabalha com a musicalidade negra é 

Moises Simons. Nasce em Havana no dia de 24 de agosto de 1889 e morre na cidade de 

Madrid no dia 28 de junho de 1945. Foi o compositor da música “El Manisero”, foi estreada 

pela diva cubana Rita Montaner, em 1928. 

Na música “El Manisero”, Moises Simons através da voz do “eu” lírico, abusa, no bom sentido 

da palavra, de uma habilidade e uma esperteza magnífica para passar, neste texto, o elemento a 
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ser oferecido para a moça, o “cucurucho de maní” (recipiente em forma de funil que geralmente 

era feito de papel, que continha dentro amendoins quentinhos).   

 

 “Caserita no te acuestes a dormir  

Sin comerte un cucuruchu de mani” 

(“-“El Inigualable Bola de Nieve”, Havana, 1992, Cd,0026)    

 

Numa narração de “estilo indireto”, estes fragmentos estão dominados pela terceira pessoa, 

falando do que pensam e sentem os personagens. 

 O narrador conta que o amendoim quentinho é trazido por um vendedor, o “pregoeiro”, nome 

derivado da palavra “pregão” (ato de proclamar), que era um canto improvisado pelos 

vendedores de rua, negros, nas cidades colônias. Estes ofereciam seus produtos cantando, em 

versos improvisados.  

O “eu” lírico, o pregoeiro, se dirige a um “tu” que é uma mulher, a “caserita”, e o “pregoar” é a 

arma, utilizada para esse discurso.  

“El manisero entona su pregón 

y si la niña escucha mi cantar 

llamara desde su balcón”. 

(“El Inigualable Bola de Nieve”, Havana, 1992 CD,0026)     

 

Neste trecho da música, o narrador em terceira pessoa dialoga com os ouvintes, os fazendo 

adentrar à obra como partícipes dela, contando a importância do pregão. Ele dá o desfecho da 

situação produzida dizendo que no momento em que o manisero cantar seu “pregão”, a moça 

aparecerá na sacada para chamá-lo.  

Tomando em conta que muitas destas músicas eram feitas para bailes populares, ou que às 

vezes precisavam-se adaptar outras músicas para esses tipos de eventos, o “pregão” se 

transformou num elemento improvisador importantíssimo, que permite ampliar a duração de 

uma música no momento de ser executada.  

Pregoando, se faz a possível interagir com o público, o pregoeiro, que é neste caso é o performer, 

sabiamente utilizará este recurso, um tipo de solução interpretativa que é uma interrelação 

entre a linguagem verbal e a não verbal no canto, que se mantém até hoje. E é por isso que se 

frisa a importância da utilização do pregão no texto e na interpretação desta música. 
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 Esta música composta por Moisés Simons, segundo, Alejo Carpentier na crônica feita em 

Paris para a revista havanera “Carteles” em 1928, foi feita depois de um evento ocorrido em 

1926, quando Simons viu passar pelas ruas da cidade “Luz”, um imigrante asiático pregoando a 

venda de canudinhos de amendoim torrados.  

Sabendo agora que o indivíduo que inspirou a música não era negro e sim um chinês, algo que 

não está implícito na música, se faz a pergunta: onde é que se encontra esse elemento negro 

nesta música?  

Ele se encontra em no “Inconsciente Coletivo”, pois sempre foi ensinado que o negro na América 

colonial era o vendedor de rua, e fazia isto através do pregão -imagem que se encontra em 

qualquer livro de “História Universa” (exemplo: “A Historia del Uruguay” de M. Pacheco Schüman).  

Sabendo que este tipo de atividade que o negro só pode fazer para seu próprio benefício, 

depois da abolição da escravatura, dado que antes não tinha o direito de ser comerciante, 

ganhar seu próprio dinheiro, e que, também pouco se sabe da migração voluntária de outros 

povos na ilha de Cuba, e ainda para aumentar a falta de clareza em quanto às características 

físicas do personagem, soma-se a inteligência criativa do autor que se desloca em espaço físico, 

com a utilização de música com base na cultura negra que acompanha o texto. Todo isto leva a 

fazer uma pré-elaboração de um ambiente e um sujeito, pertencente à cultura afro-cubana.       

Outra excelente obra da cultura popular cubana, de Eliseo Grenet, é a música: “Ay 

mama Ines”: 

Aquí tamo to lo negro,  

que venimos a rogá  

que nos concedan permiso  

para cantá y bailá.  

(“-“El Inigualable Bola de Nieve”, Havana, 1992 CD,0022)     

Já nos primeiros versos percebemos que temos um “eu” enunciativo que permite classificar 

esta música como uma canção lírica. Esse “eu” masculino negro narrador em primeira pessoa, 

primeiramente se dirige a um “tu” feminino branco, a “Mama Inês”. Considera-se que seja 

branca pelo fato de que o “eu” lírico está fazendo um pedido, o que é mais que um pedido, ele 

está implorando para fazer uma festa. 

O pedido é feito em forma de desespero e essa afirmação pode ser percebida no segundo 

verso, quando se vê que esse “eu” lírico, esta implorando à Mama Ines.  Toda esta sensação de 

lamento está confirmada no final da primeira estrofe em que aparece a expressão verbal que 
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caracterizada no: “ay, ay!!!”, reafirma o efeito da dor.    

 

—Pero Belén, Belén, Belén,  

¿a dónde anda tú metía,  

que en to Jesús María 

yo te buscá y no te encontrá? 

(“El Inigualable Bola de Nieve”, Havana, 1992)     

 

Nesta segunda estrofe, o “eu” lírico se dirige a uma terceira personagem, cujo nome é “Belen”. 

Sabe-se que esse “eu” lírico está falando com uma pessoa de sua mesma condição social e 

racial, uma mulher negra, pela mudança de intencionalidade na sua fala, que se apresenta em 

forma de reproche mais que de pergunta.  

Prestando atenção nos versos da segunda estrofe, o narrador se localiza na cidade de Jesus 

Maria e o nome da mulher é “Belén” . Fazendo a leitura deste evento, pode-se notar que seria 

muita coincidência o fato de que ela tenha o nome da cidade aonde nasceu Jesus, o filho de 

Maria, sem negar que é uma clara referencia ao cristianismo na cultura cubana.  

 

Ay, chico!!! si yo taba en casa madrina  

que ayé me mandó a bucá,  

que en e solá de la equina  

que ella vive en e Manglá. 

(“Ref. CD,0022-“El Inigualable Bola de Nieve Havana 1992.)     

 

Aqui aparece a voz de uma nova personagem, “Belén”, ela não dá só resposta à desconfiança do 

“eu” enunciador, também traz junto, nas entrelinhas, a voz que é a voz do autor da música e, 

nas suas palavras, a sobrevivência do africano, no mundo dominado pelo branco e cristão.  E é 

aqui que encontra-se a exaltação do africano, pois ela fala como mulher negra, cubana e com fé 

africana.  

Esta é a reafirmação da africanidade na música, é o momento da música onde é trazida a defesa 

da cultura negra cubana, através da voz feminina, e como já se disse anteriormente, na análise 

da música “Drume Negrita”, a mulher aparece como protagonista da obra. Porém, neste caso, 

como defensora da cultura afro-cubana.  
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E isso deve tomar-se em conta, pois o matriarcado é muito forte na cultura africana, portanto, 

não é uma casualidade ter uma mulher como defensora da cultura e guardiã da religiosidade. 

Esse enfrentamento da religião cristã com as religiões de matriz africana se confirma no 

momento da música onde a personagem “Belém” diz que sua madrinha - que muitas vezes era o 

nome referido à mãe de santo, como também o nome de padrinho para um pai de santo ou 

algum tipo uma guia espiritual - vive de fazer “Mangala”, palavra de origem indiana que 

significa a forma de benzer praticada também pelos negros na Etiópia. 

Novamente, a linguagem verbal utilizada no texto é permeada pelo “Bozal”. Podem ser 

encontradas palavras cortadas em seus finais como “metia e vaila”, e também, no 

arredondamento dos finais das palavras como “buscao e encontrao”. De novo, a linguagem está 

aqui para marcar presença na luta pela afirmação da negritude cubana, já que de alguma forma 

tem-se neste texto uma tentativa de branqueamento da sociedade em uma música onde o 

elemento branco cristianizador esta confrontado ao elemento negro, dado que o seu 

personagem masculino se apresenta como submisso, fato que fica evidente desde o começo do 

texto musical.  

É interessante apontar que, aparentemente, pelas ações mostradas na terceira estrofe deste 

texto, os negros tinham certa mobilidade que não seria compatível com a época da escravidão. 

Por isso, o conceito de submissão estaria condicionado a uma razão econômica. 

Considera-se que ,tanto Emilio e Eliseo Grenet, Nicolás Guillén e Armando Oréfiche, pelo 

menos nas músicas que foram escolhidas para este trabalho, interpretadas músico Ignácio Villa 

“Bola de Nieve”, sempre estão mostrando o negro em uma condição de inferioridade dialetal e 

econômica. É na música “Messie Julian” que essa situação se dá de uma forma mais clara, por 

ter ali um negro em uma condição de ascensão social, que será diminuído na sua conquista 

econômica através da adjudicação a este, de uma linguagem que não é o padrão formal da 

língua, e que acompanha a sua ascensão.  

Será utilizada uma forma dialetal que não obedece à grafia e à fonética das palavras originais, e 

principalmente ao que se refere, como já falou-se anteriormente, aos nomes de cidades que são 

referência de desenvolvimento e cultura da época. O que se pode ressalvar aqui é o 

aparecimento da língua, como elemento de intercomunicação entre as diferentes camadas 

sociais da ilha de Cuba, que é também ao mesmo tempo, elemento de discriminação.     

 Como último texto para analisar, buscou-se a música que tem mais elementos da cultura 

africana, de todos os que estão neste trabalho. É outra obra de Moises Simons que traz uma 
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narração em primeira pessoa, onde um “eu” lírico enunciador, adentrará ao mundo da 

religiosidade da sociedade secreta dos “Abakua ou Ñañigos”.  

O tema da religiosidade africana está presente desde o começo até o fim desta música, partindo 

do título “Chivo que rompe o tambó”.  

Para entender a sua temática é necessário conhecer como funciona o mundo da religiosidade 

africana. Como funciona esse Universo Religioso. A resposta não está nos livros, está na memória 

dos guardiães da religião: “mãe e país santo”, filhos e alguns simpatizantes dessa religiosidade. 

Para poder analisar da forma mais fidedigna possível, a fonte de referência foi a Iya-lorixa: 

Iyagunã (Dalzira Aparecida), mãe de santo do terreiro de candomblé Consagrado ao “Orixa 

Ogum”, localizado em Curitiba-PR. 

O autor, que não é o “eu” anunciador, traz no começo o nome de “chivo” (cabrito), que é o 

personagem eixo desta história. A simbologia deste animal é muito forte por ser uma das 

principais oferendas para o santo nas festas de religião africana, e cujo couro se utiliza nos 

atabaques dos ritos religiosos. Porém, como se verá na análise do texto, ele não está falando 

especificamente do animal cabrito, mas, sim de uma representação do homem e seu 

comportamento, que se fará através deste animal.   

 

“Yo jabla con ño Francisco […] Yo mañana voy a ve a Juan 

Gualberto” 

(-“El Inigualable Bola de Nieve”, Havana, 1992 CD,0025)     

Numa narração em primeira pessoa o “eu” lírico apresenta dois personagens que não terão voz 

na música, mas que devem ser considerados importantes. No caso de “ño Francisco” pode ser 

considerado pela sua condição de “ño” (senhor) um pai de santo (Babalao) e o Juan Gualberto 

um “Ógão” (pessoa que toca os atabaques nos rituais das religiões africanas que também os 

cuidam e os arrumam os encarregados de deixá-los prontos para as festas). 

Será possível constatar no decorrer da análise da letra, que o “chivo” (Cabrito) que se 

apresenta não é o animal, e que ela se refere a uma pessoa que rompeu o coro de um atabaque:  

“E se chivo corrompío  

ta gachao en el mimo caserío”  

(“El Inigualable Bola de Nieve”, Havana, 1992)     

 A linguagem verbal utilizada neste texto está baseada num jogo de palavras constantes: na 

utilização da palavra “corrompio” que ficou assim por causa de seu arredondamento influenciado 
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pela linguagem “Bozal”, arredondamento que já foi tratado no texto.  

Em primeiro lugar, a noção direta da palavra, “corrompido” dá uma idéia de corrupto. Esta 

palavra também será utilizada em outra definição lexical, que permite, em segundo lugar, ter a 

idéia de “couro rompido”. A partir do momento que o “chivo” (homem), rompe o couro, ele 

também esta provocando como consequência ter seu próprio couro rompido, explicação que 

será tratada mais adiante.  

 Esse “eu” não sabe quem foi o chivo que rompeu o tambor, mas, sabe que é corrompido. 

Portanto, é neste momento que a um animal lhe foi dada características humanas, o que 

confirma que a música está falando de um homem, que é dali mesmo, mas que não respeita o 

que é dos outros, neste caso, um instrumento religioso  - o “tambó” (o atabaque), nem a 

religião: 

“chivo patillúo, sinvergüenza, pestoso a berrenchín. 

Si lo cojo...  

fui qui ti fua, fui qui ti fua, fui qui ti fua.  

Si lo veo, yo lo cojo y lo marro  

y le rompo toitico lo tarro”  

                                (“El Inigualable Bola de Nieve”, Havana ,1992) 

 

Esse ato de ofensa cometido pelo transgressor, terá seu castigo, só que não sabe-se como vai 

ser, mas o “eu” lírico fala que será drástico: “fui qui ti fua, fui qui ti fua, fui qui ti fua”.  

E que será esse “fui qui ti fua”? Aqui entra a linguagem não-verbal, aquela que pertence à área 

de desempenho, e de uma construção visual possível na obra em seu entorno: texto, gestos, 

música. 

É necessário conhecer os movimentos que acompanham este “eu” lírico na hora da sentença, 

enxergar o que este faz, para ter uma idéia geral ou talvez parcial, do que sucedeu-se com o 

agressor do atabaque e da cultura religiosa africana. É neste momento que a noção e ação do 

performer  na “performance” e junto com aletra e a música são importantes no que se refere à  

interpretação da obra em seu conjunto. 

 

“Hijo de Orula e Yemanja, Ay Chango!!!  

este negro no puede vivir, sin su tambó” 

(El inigulable bola de Nieve ,havana,1992) 
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A importância que sé estabelece ao aparecer as entidades religiosas, pertencentes ao mundo 

africano, seu lamento é dirigido a “Chango (Xangô)”, o dono dos atabaques, o guerreiro 

impiedoso, o senhor da justiça. O nosso narrador que  conta que é filho de “Orula e Yemaja”. 

Estão marcando a forte influencia da religiosidade não só nesta música mas também na  

cultura musical popular cubana.  

 

“Ese chivo masucamba  

se ha creío que yo vengo de Ampanga,  

y yo lo he vito bien, yo conoco de el,  

¿ese chivo?, ese chivo e chivo e la Miranda 

(El inigulable bola de Nieve ,havana,1992) 

 Palavras de origem africana como: “Masucamba” cabeza dura , e “Ampanga”, como caído da lua 

. Estas são as palavras que se utilizam para ofender, e estas agressões estão dentro de um 

evidentemente mundo revanchista construído no contexto da letra, algo típico da sociedade 

Abakua, uma das culturas africanas estabelecidas na Ilha de Cuba. 

 Essa sociedade secreta Abakua o Ñañigo, fundada em Cuba em 1836 pelos Carabali-apapá, é 

uma sociedade religiosa e rígida e seus membros juram fazer justiça pelas próprias mãos. Os 

rituais são feitos em volta do tambor “Ekué”, que se esfrega e não se percute. A frase “Chivo 

(cabrito) que quebra o atabaque, com sua pele paga”  dada pela voz do senhor supremo “Abasí”, só 

pode ser escutada pelos homens.  

O “Abakua” é um culto totalmente machista e seus ritos giram em volta do pez sagrado 

“Tanzé”, apresado pela princesa “Sikam” no rio “Odam”. É a luta pela posse entre as tribos 

“Efik e Efó”.  A princesa “Sikanakué” contou o segredo do rito, foi sacrificada ainda que 

divinizada, ficou excluída da sociedade e com ela todas as mulheres, por que não sabem 

guardar um segredo.  E é por isso que esta sociedade se torna uma sociedade religiosa só para 

os homens.  (CASTELLANOS,1993) 

“Chivo que rompe tambó  

con su pellejo paga 

y lo que e mucho peó:  

en chilindrón acaba” 

 (-“El Inigualable Bola de Nieve Havana 1992 CD,0025.)     
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Talvez esta última estrofe possa soar como uma apologia à violência, mas não é isso o que 

realmente traz estes versos. É mais que uma sentença para o agressor, é a reafirmação de que o 

homem deve respeitar a sua própria cultura, tanto como as dos outros, sob pena, segundo o 

“eu” lírico, de que este possa pagar com seu próprio couro (couro como simbologia de vida).  

Como determina a cultura Abakua, pagar pela ofensa cometida, e o que é pior, como a música 

fala, torna-se um “chilindrón”, que é uma comida (guisado feito com pedacinhos de carne).   

É de suma importância ter algum conhecimento das práticas que acompanham o culto das 

religiões de origem africana para entender as músicas analisadas. Já que elas são as que regem e 

caracterizam as relações entre os orixás e os seres humanos.  

Pelos motivos aqui expostos no que refere à manutenção viva da cultura africana e ao resgate 

da cultura negra na música popular cubana, pode-se considerar que neste trabalho do músico 

“Bola de Nieve”, a música “Chivo que rompe Tambó”, é por excelência, a que mais se adentra no 

universo da religiosidade africana, mostrando assim o seu vasto conhecimento.      

Especificamente nesta última música, percebe-se um texto que muitas vezes precisa de uma 

imagem que o acompanhe para poder entender a sua mensagem, e para que isto aconteça, é 

necessário ter uma ação de passagem de informação que cumpra com a seguinte característica: 

ter um emissor e um receptor.  

O primeiro precisa de som e imagem para lograr captar ao segundo, e todo esse processo de 

transmissão de informação utilizando a música e oralidade se dá através do que se conhece 

como performance.  

Este estudo não só abordou a análise literária da música popular cubana, através das leituras 

dos textos. Naturalmente levou a uma leitura sócio-histórica, porque aquelas mensagens que 

eram compreendidos na sua época, e que muitos em Cuba, e até fora da ilha conseguiam 

entender, hoje, por desconhecimento de muitas expressões regionais cubanas, necessita-se não 

só da dialética do povo, mas também, de informações de cultura, religião, história da 

construção da nação cubana, para não só saber o que significam os discursos contidos nas 

obras, mas também, para tentar desvendar as mensagens trazidas nelas e, assim, com estas 

melhor entendê-las.   
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VARIAÇÕES SOBRE O CORPO: O RISO ENTRE PANTAGRUEL E 
BRÁS CUBAS 

 

Jussara Salazar 

 

Este trabalho é uma tentativa de aproximação entre Machado de Assis e François 

Rabelais considerando as Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Pantagruel  e algumas reflexões na 

linhagem que inicia em Rabelais passando por Lawrence Sterne, com A Vida e as opiniões do 

Cavalheiro Tristam Shandy. Com Sterne buscamos observar a expressão forma shandiana, em 

aspectos da gênese melancólica da ironia machadiana e sua possível aproximação e/ou 

contradição com o corpo originário na tradição da estridente gargalhada rabelaisiana. 

Estabelecemos para esse fim o pórtico de Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o narrador dá 

o caminho genealógico que o teria guiado: “adotei a forma livre de um Sterne. Em seguida 

passamos à forma rabelaisiana e de como Sterne lhe deu continuidade, seu provável 

desdobramento machadiano, não considerando as características estruturais na construção da 

forma shandiana, mas buscando observar aproximações entre François Rabelais, Lawrence 

Sterne e Machado de Assis –, o corpo do riso e da melancolia em sua passagem pelo tempo. 

 

Genealogia do rito: centro e margens 

“Depois que José Guilherme Merquior escreveu um ensaio pioneiro enquadrando 

Machado de Assis na tradição da sátira menipeia, ninguém tem o direito de ignorar que Sterne 

é herdeiro dessa tradição, que se iniciou no século III a.C. com o filósofo cínico Menipo de 

Gandara”. Essa tradição prosseguiu, na Antigüidade, com Varrão, Sêneca e Luciano de 

Samósata, e continuou na Renascença e no Barroco com Erasmo de Rotterdam e Robert 

Burton, marcando ainda no século XVI de modo profundamente delirante a obra de François 

Rabelais. O riso se expressava através da literatura em sua prática, além de beber nas águas de 

fontes mais antigas, engendrando assim formas e posturas para concepção e compreensão do 

mundo. A doutrina do riso com O Romance de Hipócrates, ou seja, a correspondência apócrifa 

anexada à Antologia de Hipócrates, foi objeto de grande repercussão sobre a loucura de 

Demócrito manifestada pelo riso que, segundo Bakhtin, representa uma filosofia de mundo, a 

vida humana com os seus vãos terrores e vãs esperanças em relação aos deuses e à vida de além túmulo. O 

Romance de Hipócrates foi muito difundido e admirado na Faculdade de Montpellier onde 
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Rabelais fez seus primeiros estudos. Uma segunda fonte da doutrina do riso era a fórmula 

aristotélica que afirma o homem como “único ser vivente que ri”, seguida de seus pressupostos 

miméticos para onde se encaminhariam os rituais carnavalizados de imitação das instâncias do 

sagrado e do oficial. A fonte do riso no Renascimento está muito presente também em 

Luciano e na personagem Menipo, que se ri no reino dos mortos:  

Caronte: De onde nos trouxeste este cão, Mercúrio? Durante a travessia 

não fez mais que importunar todos os passageiros e rir-se deles; e 

enquanto todos os outros choravam, ele era o único que ousava rir. 

Mercúrio: Tu não sabes, Caronte, quem é este que acabas de atravessar?  

É um homem verdadeiramente livre, que não se preocupa com nada, é 

Menipo, enfim.    

Sergio Paulo Rouanet, em Melancolia e Riso afirma que Sterne extraiu da literatura 

menipeia uma forma aplicável especificamente ao romance. Essa forma shandiana é a 

refuncionalização romanesca da tradição luciânica/menipeia. A esse título, podemos dizer que 

Sterne inaugurou efetivamente uma forma e que, embora conhecesse muito bem autores como 

Luciano e Erasmo, foi à forma shandiana, e não de modo imediato à literatura menipeia, que 

Machado de Assis se filiou em Memórias póstumas.  

No século XVI, a visão crítica e satírica da vida social “com Rabelais e Cervantes e a novela 

picaresca, marca o advento da moderna epopeia burguesa (segundo a conceituação hegeliana do 

gênero), o que posteriormente fez do romance inglês o ponto mais alto, criativamente falando, 

da literatura europeia do século XVIII, e fez com que Sterne, com Tristam Shandy, pertença a 

uma segunda ou terceira linhagem do picaresco. Sterne não escondia sua dívida com os dois 

mestres do gênero e é “pelas cinzas do meu querido Rabelais e do meu queridíssimo 

Cervantes” que o seu narrador jura em um certo instante. Segundo José Paulo Paes “um trecho 

de Gargantua aparece transcrito, sem indicação de fonte, no capítulo 29 do Livro V, onde as 

alusões a episódios e personagens do Pantagruel se amiúdam, e no que diz respeito aos 

estapafúrdios nomes latinos ou gregos de uma parte de seus figurantes, Sterne os forjou à 

maneira rabelaisiana. O decoro na Inglaterra setecentista impossibilitava a Sterne o exercício do 

desbragado humor de Rabelais, o que não o impedia de praticá-lo dissimuladamente, 

multiplicando as metáforas e alusões de índole sexual.” 

Ainda segundo Rouanet “Cervantes aprendeu com Sterne a grande lição de como infundir 

grandeza humana ao cômico” e graças a essa comicidade foi que o estilo shandiano alcançou 
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tanto sucesso popular. Sterne realizaria também uma oposição das relações vida/literatura, na 

medida em que o narrador shandiano, marco zero do romance, seria “princípio e prenúncio de 

todo o romance experimental moderno (...) mais do que referencial, estranho início que 

começa por acabar com o romance, destruindo história, enredo, trama e continuidade, que se 

extraviam no labirinto fugado de suas digressões. Um romance feito de narração, não de 

narrativa, onde o verbal se emaranha em intervenções visuais, gráficas e tipográficas, numa 

iconização que remata a coisificação do livro. À época Sterne mereceu elogios de Goethe e 

Heine e influenciou muitos autores como Xavier de Maistre e Almeida Garrett, através do qual 

chegou a Machado de Assis, que com seu Brás Cubas, revolucionou-se a si próprio e pôs-se à 

frente de toda a produção literária ficcional das Américas, embora o Shandy tivesse aparecido 

em língua portuguesa mais de dois séculos depois de sua publicação, com tradução de José 

Paulo Paes em 1983. Com sua jornada sentimental, Lawrence Sterne chegou ao portal do 

romantismo. 

O crítico literário americano Harold Bloom dirá que “Não há miséria em Memórias 

Póstumas, e o leitor, mais uma vez, fica um tanto surpreso. O livro é cômico, inteligente e 

evasivo, uma leitura prazerosa, oração após oração. O gênio de Machado nega qualquer páthos, 

ao mesmo tempo em que subverte todos os supostos valores e princípios, bem como a suposta 

moral. É como se Laurence Sterne houvesse escapado à cristandade, trocando os absurdos da 

monarquia britânica do século XVIII pelas sandices da ópera bufa do Império Brasileiro do 

século XIX (inclusive com elementos da escravidão negra, para dar mais sabor à irrealidade).” 

 

Iluminações sobre o corpo que ri 

Rabelais foi o grande representante do riso, e os quatro séculos que marcam a história 

de sua compreensão, interpretação e leitura são também de grande importância para a 

compreensão de seu próprio tempo. Na análise bakhtiniana sobre a obra de François Rabelais 

é relevante observar uma consciência paródica que se define através de aspectos dialógicos 

desse autor, construída com a sabedoria popular dos antigos dialetos, dos provérbios, das 

farsas ou das falas ouvidas simplesmente da boca do povo e dos loucos. Dirá Michelet “E 

através desses delírios aparecem com toda a grandeza o gênio do século e sua força profética (...) 

Na floresta dos sonhos vêem-se sob cada folha os frutos que colherá o futuro”.  

E é por esse caráter singular de todas as imagens, que Rabelais irá recusar os modelos vigentes 

do cânone literário do século XVI, sendo por isso possível iluminar sua obra em profundidade 
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apenas através dessas fontes populares, considerando que o riso rabelaisiano e suas formas de 

constituição, delineiam um campo menos explorado da criação popular, sendo essa a razão que 

faz de Rabelais um dos autores clássicos mais difíceis. A obra de Rabelais demanda uma 

investigação profunda que necessita do desapego e de uma dose de desenraizamento de muitas 

das exigências do gosto literário além de uma revisão das noções nos aspectos que se referem 

ao tema do cômico popular.  

A afirmação do realismo grotesco é o sistema de imagens da cultura medieval e seu 

ponto culminante é a literatura renascentista. “Nessa época, precisamente, aparece o próprio 

termo ‘grotesco’, que teve na sua origem uma acepção restrita. Em fins do século VX, 

escavações feitas em Roma nos subterrâneos das Termas de Tito, trazem à luz um tipo de 

pintura ornamental até então desconhecida. Essa pintura foi chamada de grottesca, termo 

derivado do substantivo italiano grotta/gruta.” Eram em seu conjunto, uma descoberta 

surpreendente pelo caráter inusitado entre o fantástico e a liberdade de formas vegetais, 

animais e humanas que se interpenetravam em hibridizações sem fronteiras, metamorfoseadas 

em um movimento interno da existência que transformando uma forma em outras, 

determinavam um eterno sentido de caráter inacabado.  

Em 1559, o artista Bruegel, o Velho, com a pintura O Combate do Carnaval com a 

Quaresma, representa os costumeiros festejos que fixavam o fim da quaresma e o início da 

Páscoa. Essa pintura, em sua fatura documental exprime a metáfora da duplicidade em que o 

ser humano àquele tempo, sobretudo o homem cristão, achava-se mergulhado, dividido entre a 

tentação dos prazeres mundanos e a postura austera que deveria caracterizar esse homem 

temente a Deus. O embate entre o carnaval e a quaresma, representado no quadro, propõe essa 

divisão na batalha travada pelo humor e o riso ritual, o risus paschalis. O realismo da antiguidade 

rompe-se com o realismo figural, onde o novo sublime absorve a experiência da degradação. 

Deste modo o cotidiano adquire direito de entrada no mundo das “artes” e da “literatura” (...) 

À medida que se institucionaliza, a Igreja se converte em parte do poder, se aristocratiza e 

perde o contato com o povo humilde. O realismo figural que tivera seu ápice em Dante torna-

se meramente terreno e, sob a forma “criatural”, explode na gargalhada de Rabelais. 

Os ritos medievais (carnavais, procissões, a festa dos tolos, a festa do asno 

etc.)exerceram assim essa função de contrapor uma visão do mundo e do ser humano, 

diferenciada e distinta daquela oficializada pela Igreja e pelo Estado, constituindo assim a 

dualidade, que podemos considerar como sendo parte intrínseca à compreensão de uma 
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consciência dos costumes na época medieval e renascentista. Essa dualidade perceptiva já 

existia nas civilizações primitivas, porém dentro de um regime hierárquico que desconhecia 

classes e Estado e onde havia a compreensão de uma unidade inserida na noção oficial, 

poderíamos afirmar, de uma idéia em que tudo fazia parte do mundo sagrado. “Assim, por 

exemplo, no primitivo Estado romano durante a cerimônia do triunfo, celebrava-se e 

escarnecia-se o vencedor em igual proporção; do mesmo modo durante os funerais chorava-se 

(ou celebrava-se) e ridicularizava-se o defunto”. Posteriormente, à época medieval, as festas de 

consagração das igrejas, que coincidiam geralmente com as feiras e cortejos de folguedos 

populares, eram acompanhadas de glutonaria e embriaguez desenfreadas. Os dominicanos 

espanhóis bebiam a saúde de seus santos protetores sepultados nas igrejas, pronunciando o 

voto ambivalente típico: “viva el muerto”. 

Uma qualidade relevante no riso popular é que é um riso que escarnece de si, e essa 

seria uma das características mais essenciais que diferenciariam o riso cômico medieval do riso 

meramente satírico moderno, que emprega a forma negativa e rompe a integridade do sujeito 

do riso que se põe fora da cena como um espectador. É possível presenciar ainda hoje em 

Portugal algumas reminiscências dessa tradição de ritos cômicos carnavalizados, presentes nos 

festejos de São Gonçalo do Amarante. Essas manifestações populares, de caráter religioso e 

profano acontecem no mês de janeiro em algumas cidades portuguesas, com o ritual da “dança 

dos mancos” na cidade de Aveiro, onde no interior da igreja os homens dançam escarnecendo 

dos “mancos” e dos “loucos”, ao mesmo tempo em que a cidade festeja os milagres religiosos 

do santo casamenteiro português, cujo símbolo em sua cidade, Amarante, é um falo, forma 

reproduzida em pães e doces, que durante essas festas de São Gonçalo são vendido em 

barracas. Observamos nesses festejos, a existência ainda hoje da tradição de um culto popular 

de reintegração dos valores primordiais e ideológicos, onde segundo Bakhtin (...) o “cósmico, o 

social e o corporal estão ligados indissoluvelmente numa totalidade viva, indivisível, onde ainda 

não se cortara o cordão umbilical que os ligava ao ventre fecundo da terra e do povo”. Essa 

seria precisamente a concepção grotesca do corpo, seu traço particularmente regenerador, corpo 

em estado de prenhez, o antigo e o novo, o que morre e o que nasce, princípio e fim para 

retornar ao estado de nascimento outra vez. Essa visão seria eticamente distinta dos valores 

impostos pela sociedade burguesa, que irá se constituir a partir da Revolução Francesa, na 

Europa e no mundo.  
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A dialética bakhtiniana em Rabelais: o corpo e seu diálogo transversal  

Como sublinha reiteradamente Bakhtin, o corpo grotesco é um corpo em movimento. Ele 

jamais está pronto nem acabado: está sempre em estado de construção, de criação, e ele mesmo constrói 

outro corpo; além disso, esse corpo absorve o mundo e é absorvido por ele(...) Na infinita cadeia corporal, 

essas imagens fixam as partes onde um elo se prende ao seguinte, onde a vida de um corpo nasce da morte 

de um outro mais velho.  

Portanto, a imagem grotesca caracteriza um fenômeno em estado de transformação e “em 

oposição aos cânones modernos, o corpo grotesco não está separado do resto do mundo, não 

está acabado nem perfeito, ultrapassa-se a si mesmo (...) o corpo é sempre uma ideia tão 

próxima quanto possível do nascimento ou da morte: a primeira infância e a velhice, com ênfase posta na 

sua proximidade do ventre ou do túmulo, o seio que lhe deu a vida ou o sepultou”. O corpo 

individual não faz parte do imaginário grotesco e de suas imagens de representação, que é 

passagem da dupla saída da vida e da morte em permanente renovação.  

O tema do corpo procriador é desenvolvido na Carta de Gargantua a Pantagruel, enquanto tema 

da imortalidade e ascensão da cultura humana, relativa a semente indissoluvelmente plantada 

no progresso histórico da humanidade. Segundo Rabelais, a cada geração, o gênero humano não se 

contenta em renovar-se; a cada vez ele galga um novo grau da sua evolução histórica: 

Entre os dons, graças e prerrogativas com que o Sumo Criador, 

Senhor Deus todo Poderoso, dotou e afeitou a humana natureza, um 

entre todos me parece excelente: é aquele que permite a cada mortal 

adquirir uma espécie de imortalidade e, no decurso desta vida 

transitória, perpetuar seu nome e sua raça.  

Em contrapartida recordamos em Brás a teoria das edições humanas: 

Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei 

que, naquele tempo, estava eu na quarta edição, revista e emendada, 

mas ainda inçada de descuidos e barbarismos; defeito que, aliás, 

achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na 

encadernação, que era luxuosa. 

O século VX foi, na França, uma época de enorme liberdade verbal e apenas no século 

seguinte as regras de linguagem tornam-se mais severas e as fronteiras que permeavam as 

relações do espaço público e privado, ou seja, o lugar entre a linguagem familiar e a oficial, 

passam a ser mais claras. A partir do século XVII surge definitivamente o cânon da decência 
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verbal que passará a reinar ora em diante. Esse novo modelo mudou completamente a 

representação e pôs em marcha um novo plano: o sentido da vida privada e da psicologia 

individual, que adquirem um senso estreito, em uma nova significação de caráter unicamente 

expressivo que vem substituir seu sentido primitivo. O corpo se constitui único e isolado e os 

órgãos genitais, o traseiro e o nariz, não representam mais um papel importante, e assumem 

uma função expressiva e individualizadora, sem uma simbologia ampla, como até então 

ocorria. Na imagem literária do corpo, tudo que é desprovido de valor caracterológico ou 

expressivo transforma-se em observação feita no decurso da narrativa ou da ação. Nesse novo 

modelo caberá ao corpo o papel individual cujas funções expressivas e características serão: a 

cabeça, rosto, olhos, sistema muscular e a situação individual que ocupa no mundo. É um corpo em uma 

única direção, a morte não é mais que a morte, ela não coincide jamais com o nascimento e os 

acontecimentos estão fechados nos limites do nascimento e da morte individuais que marcam 

o começo e o fim absolutos. Essas seriam enfim as linhas de mudança mais significativas no 

cânon moderno, como elas vieram a se expressar de modo mais intenso na literatura e nas 

regras de linguagem, com relação à sua compreensão através do processo de mudança do 

corpo grotesco em contraponto com o corpo canônico da modernidade, e como viriam 

desenvolver uma linha de subjetividade e interioridade. Essa mudança irá determinar uma nova 

atitude diante das formas de expressão da linguagem e da literatura. 

 

O novo corpo: Sterne entra em cena 

Assim, mesmo nessa passagem e quando a consciência ideológica renascentista ainda não 

legitimara de maneira absoluta a ruptura que realizaria com o realismo grotesco e suas funções 

regeneradoras/unificadoras, na época pré-romântica, primórdio do romantismo, ressurgiu 

então essa nova forma do grotesco que afirmava esse novo sentido direcionado à vida subjetiva, 

juntamente com a ideia de uma visão individual mais acentuada e distanciada da popular 

medieval. A mais importante expressão desse novo grotesco é o romance de Lawrence Sterne, 

A Vida e opiniões do Cavalheiro Tristam Shandy, onde figura uma literatura de câmara, representada 

de maneira mais solitária e de alguma forma estabelecendo conexões com a linguagem do 

pensamento filosofante, lugar em que o princípio do riso se transforma, deixa de ser cômico e 

estridente, atenua-se e toma os ares do humor, e da ironia sarcástica, características que irão 

determinar tanto a obra de Sterne e a sua forma shandiana, como posteriormente a machadiana 

veia do riso melancólico. Sterne irá reinterpretar Rabelais e Cervantes através de um prisma de 
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humor, carregado por um traço agora distinto do grotesco medieval acrescido desse humor e 

de uma infinita e interiorizada melancolia. 

O tom shandiano é melancólico, “e não surpreende assim, que um dos livros mais lidos (e mais 

plagiados) por Sterne seja Anatomia da melancolia, de Robert Burton (...) Mas não há dúvida 

também, de que ele absorveu a lição de Rabelais, quando este escreveu no prólogo de 

Gargantua que não há como o riso para espantar o luto:  

Vendo o luto que vos mina e consome/ É melhor de risos que de 

lágrimas escrever/ pois rir é próprio do homem. 

Anatomia da melancolia é uma miscelânea de informações curiosas, citações clássicas e fantasias 

sobre a doença da melancolia, “a doença de Hamlet, que era para o século XVIII, o que é a 

psicanálise para o século XX, no dizer de B. Ifor Evans”e cuja fatura Machado adotaria: 

E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias; foi assim que me 

encaminhei para o undiscovered country de Hamlet, sem as ânsias nem as 

dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego como quem se 

retira tarde do espetáculo. 

Sterne trata do tema do irônico e da hipocondria e põe em marcha o que seria caro ao 

melancólico tom machadiano mórbido em seu tom digressivo, lento e compassado como é próprio 

da melancolia:   

Se este livro é escrito contra alguma coisa, saibam Vossas Excelências, 

é escrito contra a hipocondria, para, através de uma elevação e 

depressão mais freqüentes e mais convulsivas do diafragma, e das 

sacudidelas dos músculos intercostais e abdominais produzidas pelo 

riso, expulsar para o duodeno a bílis e os outros sucos amargos da 

bexiga, fígado e pâncreas dos súditos de Sua Majestade, com todas as 

paixões adversas que lhes são inerentes. 

Em Machado: 

Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, 

pendurou-me uma idéia no trapézio que eu tinha no cérebro.(...) Essa 

idéia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um 

emplasto hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica 

humanidade. 

Em Sterne, “o instrumento principal da sátira é uma linguagem permanentemente carregada de 
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ironia, de uma forma que parece impossível e paradoxal, pois consegue manter a permanência 

dessa ironia, que muitas vezes chega até a palavra isolada, de modo que a escolha de um termo 

em oposição a outros é o instrumento dessa ironia, mais que a expressão, a frase ou a narrativa. 

Graças a esse uso da ironia e das insinuações, a forma shandiana projeta como parte do 

romance e em seus recortes, uma série enorme de elementos em ausência. A implicação desses 

elementos permite sustentar a ironia de forma contínua, deslocando-a da frase para o todo da 

arquitetura narrativa e vive-versa.” 

 

Dança da vida, dança da morte. Brás e Pantagruel 

Quase todos os narradores shandianos são melancólicos, mas também há o riso, como até agora 

buscamos escavar na geologia textual de sua trajetória através do tempo. “Vimos que os 

autores clássicos reconheciam dois tipos de riso, o patológico, sintoma de loucura, e o medicinal, 

que podia purgar o corpo e o espírito dos humores melancólicos.”A morte sempre se 

transforma em piada e seu horror é neutralizado, seus efeitos tornam-se cômicos e retoma-se o 

antídoto da Antiguidade segundo o qual, o melhor remédio será sempre rir, concordando com 

Rabelais. Como seus antecessores Machado cumpre ao pé da letra a tarefa de compensar o 

leitor com suas tiradas cômicas para fazê-lo rir, embora não creia, ao modo de Sterne, nos 

benefícios terapêuticos desse riso e não também acredite que a melancolia possa ser curada.  

A invenção do emplasto era para Brás Cubas, um artifício burlesco, idéia de saltimbanco que de 

tão cômica acabou matando seu inventor de uma maneira igualmente patética e apropriada para 

um mero palhaço – a pneumonia causada por uma corrente de ar. A mescla shandiana do riso e da 

melancolia define a narrativa de ponta a ponta, mesmo cabendo à melancolia o direito à última 

palavra. O riso, como vimos anteriormente em Rabelais nunca está distante da morte. Em suas 

Memórias escritas a partir do além-túmulo, Brás Cubas assume um tom de comicidade explícito 

desde a dedicatória de defunto-autor onde adverte: 

Evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição 

destas Memórias, trabalhadas cá no outro mundo. 

Rouanet arrisca uma hipótese fundamentada na tradição do Barroco para definir alguns traços 

do shandismo e há argumentos referentes a essa tradição, na conceituação que lhe deu Walter 

Benjamin primeiramente, através da noção de soberania do sujeito da Contra-Reforma, em 

que o alegorista domina o mundo através das significações. Uma outra característica shandiana 

sob esse aspecto é a de uma visão histórica e fragmentada, que na Renascença faz a linguagem 
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das palavras como fragmentos autônomos, como anagramas, como sons onomatopaicos, as palavras 

passam a significar por si mesmas, fora de qualquer contexto lógico. Lembrando que o Barroco foi 

a época da dissecação dos cadáveres, do corpo fragmentado e de que quase todos os 

humanistas franceses da época se embebiam mais ou menos na Medicina. A dissecação dos 

cadáveres, coisa nova, atraía a atenção da sociedade culta e, em 1537 Rabelais dissecou 

publicamente o corpo de um enforcado. Jamais a influência da Medicina fora tão poderosa 

sobre a arte e a literatura como no tempo em que Rabelais viveu.Outro ponto de sustentação 

da teoria benjaminiana é a ideia barroca da soberania do sujeito com a concepção barroca da 

história, teleológica e transcendente, resultado paradoxal que, dando todo poder à Igreja, 

eliminou qualquer forma de comunicação com a transcendência. Como já observamos 

anteriormente, essa ruptura com a dualidade corporal que permitia a compreensão dos 

aspectos cósmicos e profundamente ligados à terra, à vida e à morte, em constante renovação, foram com o 

tempo se deslocando para o sentido do cânon moderno. Finalmente, a melancolia e o riso 

determinariam esse barroco shandiano, a melancolia seria a doença do Barroco, onde o homem 

está sujeito à morte, o alegorista medita através do homem da Reforma, que se entrega à fé 

sem nenhuma garantia de salvação. Mas por outro lado, o riso tem uma característica 

inquietante, verifica-se no teatro quando a Trauerspiel, evocando o luto se infiltra no Lustspiel, 

que se destina a evocar o riso.  

Pantagruel foi escrito em 1532 e o primeiro capítulo põe em cena a imagem do corpo 

grotesco com todos os seus atributos característicos, narra a origem da raça dos gigantes, onde 

nasce Pantagruel, descreve o dilema de Gargantua, seu pai, que não sabe se chora a morte de 

sua mulher pelo parto ou ri de alegria pelo nascimento do filho. O motivo da morte-

renovação abre a porta de uma série de figuras: 

Gargantua, aos quatrocentos e oitenta e quarenta anos, foi pai de um 

filho que lhe deu a mulher, Boca-Aberta, filha d1El-rei dos Amaurotas 

da Utopia. Era um rebento tão prodigiosamente alentado e forte que a 

pobre mãe, para o botar ao mundo, sufocou e morreu.(...) Gargantua, 

o pai, entre a mulher que se finara e o filho que palrava, não sabia o 

que fazer. Devia chorar ou rir? Para ambas as atitudes, tinha 

argumentos sofísticos que o sufocavam, porque os enunciava in modo et 

figura segundo as regras da arte (...)E o bom homem carpia-se como 

uma vaca, arrepelava-se, chorava bogalhudas lágrimas. Mas já desatava 
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a rir como um bezerro quando lhe caíam os olhos em Pantagruel(...) 

que ditoso me sinto com tal filho! Vinho, trazei-me vinho para 

espantar a melancolia. 

O parto e a morte encarnam a abertura da terra e do seio materno. A obra de Rabelais é 

iluminada pela força da cultura popular e sua vitalidade, plenitude e materialidade singulares. Como 

todas as obras da época, também a sua está marcada pelo conhecimento enciclopédico e pela 

competência em todos os domínios que abordou, não apenas a Medicina e outras ciências 

naturais, mas ainda a Jurisprudência, Arquitetura, Navegação e Gastronomia. Sua enciclopédia 

é o mundo novo, e seu léxico está cheio de termos novos e renovadores, sendo dessa forma a 

licença do riso na obra de Rabelais, consagrada pelas formas da festa popular e elevada ao grau 

superior da consciência ideológica. À mesma época desenrolava-se esse mesmo drama da morte 

e do nascimento, do envelhecimento e da renovação simultânea, tanto das formas e significações 

particulares como das línguas-concepções do mundo no seu conjunto. A história literária e 

estética costuma partir das manifestações do riso na literatura dos três últimos séculos, 

tentativa essa de encerrar o riso do Renascimento em estreitas e limitadas concepções, que se 

apresentam sempre insuficientes. Em Rabelais, a imortalidade do corpo procriador é exaltada 

no homem, pois para a concepção grotesca, o corpo nasceu e tomou a forma de um novo 

sentimento histórico, concreto e realista, renovado e criador. 

Brás Cubas no primeiro capítulo de suas memórias póstumas hesita se deve abri-las pelo 

princípio ou pelo fim, isto é:  

(...) se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. 

“Qual das fisionomias de Brás é verdadeira? Nenhuma em particular. Tanto mais que a 

situação narrativa é troça notória ela também (o defunto autor), o que embaralha as 

coordenadas da realidade ficcional. Em lugar da convenção de veracidade, que as infrações do 

narrador a todo momento impedem de se formar, cria-se entre autor e leitor uma relação de 

facto, uma luta pela fixação do sentido e também pela rotulação recíproca(...) Nada mais 

relativo: longe de serem posições finais, são sempre pontos de passagem para a retomada da 

anterior inquietação, que com eles compõe um ritmo essencial às Memórias(...) A música do 

primeiro parágrafo é sintática, e seu humor está na tensão entre o desenho gramatical elegante 

e o absurdo do que é dito.” 

Argumenta ser um defunto autor, coloca-se em seu lugar de estrategicamente morto para 

contar sua história; opta pela duplicidade desse lugar onde o corpo da imortalidade passeia e 
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põe em xeque a imobilidade narrativa, sem que para isso seja um fantasma de si, mas um 

narrador deslocado e engenhosamente caprichoso em sua supremacia. “O ritmo é estritamente 

binário, marcado por alternativas, paralelismos, antíteses, simetrias, disparidades.”Ainda, 

segundo Schwarz, os desníveis entre o esqueleto sintático muito armado e as irregularidades do 

real são humor de filiação inglesa setecentista*, o que fez Antonio Candido notar que Machado usava 

recursos arcaizantes para obter recursos modernos. 

Dentro desse contraste de vozes, retomamos o ponto inicial que nos orientou através desse 

trabalho. Procuramos até aqui estabelecer algumas marcas para a análise que nos possibilitasse 

iluminar, de alguma maneira os textos, traçando um breve exame das relações entre o riso do 

corpo a partir do século XVI, bem como o seu desdobramento estético e cultural na dualidade 

de perceptos que acompanham o ser humano.   

Buscamos dar ênfase ao conteúdo das obras de autores pertencentes a diferentes épocas; aqui 

neste estudo optamos por um recorte possível entre François Rabelais, Lawrence Sterne e 

Machado de Assis, por acreditarmos que reproduzem com mestria a grande linha de 

organicidade criativa que os conduziu a uma cumplicidade, aproximação e distanciamento, em 

uma polifonia articulada pelo riso e pela ironia –, seja no tom de melancólico jogo ou com ares 

de vitalidade corporal, como é pertinente à atitude criativa. 
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QUADRINHO DE ESTÓRIA: OUTROS GRAUS E MODOS DE LER 
 

Assionara Medeiros de Souza 

 

 Se por um lado o escritor João Guimarães Rosa é nome aclamado na crítica brasileira 

especializada em sua obra como sendo aquele que radicalizou as formas do fazer literário a 

partir de sofisticada renovação da linguagem; por outro, percebe-se por parte da comunidade 

de leitores da nossa literatura um acolhimento a sua obra muito aquém do merecido.  

 Com exceção de alguma troca de carta, ou mesmo discursos que tenha proferido, em 

que a literatura invariavelmente acabava por tornar-se a tônica de sua fala, não consta da 

fortuna crítica desse autor obra ensaística de grande fôlego em que ele próprio tenha posto em 

discussão o seu fazer literário. Poderíamos até pensar que tendo divulgado as coordenadas 

elucidativas de sua poética, em conseqüência sua obra ganharia mais leitores. 

Aos estudos recentes de recepção interessa saber de que modo determinado texto afeta 

o leitor. Qual o efeito que a obra produz nesse leitor individual ou em determinada 

comunidade de leitores:  

 

Os trabalhos desse gênero se repartem em duas grandes categorias: 

por um lado, os que dizem respeito à fenomenologia do ato individual 

de leitura (originalmente em Roman Ingarden, depois em Wolfgang 

Iser), por outro lado, aqueles que se interessam pela hermenêutica da 

resposta pública ao texto (em Gadamer e particularmente Hans 

Robert Jauss). (COMPAGNON, 1999, cap. IV)  

 

 Guardadas as especulações sobre as contingências que impedem a aproximação do 

texto de Guimarães Rosa com muitos leitores, apresentamos neste artigo um exercício de 

leitura do conto “Quadrinho de Estória”, tomando como suporte crítico principal os processos 

de interação entre texto e leitor propostos por Wolfgang Iser.  

 Composto de quarenta histórias ou “estórias”, além dos quatro prefácios, o livro 

Tutaméia, em que se insere o “Quadrinho de estória.”, recebe uma forma bastante peculiar. 

Guimarães Rosa ajusta as narrativas em seqüência alfabética; com exceção da letra “X”. Pois 

que o “X” da questão, quisera dizer o autor, procure-o o leitor? Isto não podemos afirmar de 
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certeza. Mas é curioso observar que também a sucessão das letras sofre uma sutil quebra na 

expectativa em que alfabeticamente são arranjadas, uma vez que, ao leitor esperar o próximo 

texto com a letra “G”, o que se tem é o hiato; ou melhor  a estória intitulada “Hiato”. Depois 

deste, o “G”, que não havia aparecido, junta-se ao “R” e está disposto ao leitor o ABC de 

Guimarães Rosa. Sua poética.  

O jogo tem início. Na falta do X da questão, vamos ao “Q”, de “Quadrinho de 

Estória” – localizado praticamente no centro do livro. Vamos a ele: 

  

A QUALQUER MULHER que agora vem e está passando é uma do 

vestido azul, por exemplo, nova, no meio do meio-dia, no foco da 

praça. Todo-o-mundo aqui a pode ver – para quê? –cada um de seu 

modo e a seu grau. Mais, vê-a o homem, mãos vazias e pássaros 

voando, cara colada às grades. 

Só em falsificado alcance a apreende, demarcada por imaginário 

compartimento, como o existir da gente, pessoa sozinha numa página. 

(Grifos nossos) Ela não se volta, ondulável de fato se apresse, para a 

distância. Vexa-a e oprime-a a fachada defronte, que dita tristeza, uma 

cadeia é o contrário de um pombal; recorde, aos despreocupados, em 

rigor, a verdade. (ROSA, 1994, p. 647) 

  

 Em resumo, temos uma personagem encarcerada numa cela, espécie de cadeia cujo 

tetrágono projeta-se para a praça. A partir desse vislumbre de cena, esta personagem, tomada 

como centro da narrativa para o leitor, e o que ela vê, em seus modos e graus, coloca-se como 

constructo essencial da trama.   

 Uma das perguntas fundamentais que podem dar suporte à estética do efeito é até que 

ponto as “elaborações provocadas pelo texto são previamente estruturadas por ele” (ISER, 

1996, p. 10). Obviamente não vamos sustentar aqui que Guimarães Rosa tivesse a intenção de, 

com essa narrativa, ilustrar a relação que se dá entre texto e leitor. Mas em certa medida 

observamos que esse personagem se encontra em situação tal que propicia à nossa visada um 

possível espelhamento entre o seu modo de ver e a condição de um leitor diante do texto.   

 A partir do título “Quadrinho de estória” já temos uma posição demarcada por esse autor 

que se encontra implícito no texto e comanda ao leitor implícito (Todo-o-mundo aqui pode ver) que 
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se coloque diante do enquadramento. Mesma situação que a personagem se encontra para o 

seu exercício da percepção. A respeito da definição de leitor implícito de Iser, Compagnon 

observa:  

 

(...) o autor implícito se dirige ao leitor implícito, (...) lança as bases de 

seu pacto, define as condições de entrada do leitor real no livro. O 

leitor implícito é uma construção textual, percebida com uma 

imposição pelo leitor real; corresponde ao papel atribuído ao leitor 

real pelas instruções do texto. (COMPAGNON, 1999, cap. IV)  

 

 A narrativa confronta esses ambientes do dentro, cárcere onde se encontra o 

prisioneiro; e do fora, espaço aberto que deixa escapar a esse já restrito olhar um vislumbre 

mais preciso do que ultrapassa o enquadramento. Apesar dos muitos modos e graus de 

apreender este fora, o que se ajusta ao foco do olhar do observador ficcional, a mulher que 

passa, é, diz o narrador, mais visto por esse homem, mãos vazias e pássaros voando, cara colada às 

grades. Antes o narrador interroga já com certo desinteresse o para quê daqueles que estão do 

lado de fora vislumbrarem essa figura que passa. Além disso, é acrescentado à percepção do 

observador ficcional um advérbio que intensifica o que este vê – “Mais , vê-a o homem”.  

Podemos entender esse “Mais” roseano como um andamento do narrar; mas   

tratando-se, como já dissemos, de um advérbio de acréscimo, é possível validar esse sentido 

com relação à capacidade de percepção deste personagem comparada a dos transeuntes que 

circulam na praça, que sequer chegam a ser aprofundados no texto. Pensamos que há, 

inclusive, nessa condição do observador ficcional e na situação em que se encontra um 

diferencial que permite enquadrar o objeto visto à categoria do estético. Adiante voltaremos a 

tratar dessa questão. 

 No trecho seguinte, o narrador recupera a sugestão que já fora de forma sutil orientada 

pelo título do texto. Assim como esse prisioneiro colado às grades vislumbra o que está fora de 

sua cela, embora pássaros a sua volta, o leitor se dispõe diante da página como uma espécie 

observador. O que não deixa de ser lembrado pelo narrador, quando compara o modo de ver 

desse personagem com a relação que temos com um texto: “Só por falsificado alcance apreende, 

demarcada por imaginário compartimento, como o existir da gente, pessoa sozinha numa página”. A respeito 

dessa relação do leitor com o texto, temos em Iser:  
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Todavia, não somos capazes de apreender um texto num só 

momento; o contrário ocorre na percepção de um objeto dado, que 

talvez não seja captado em sua totalidade, mas que se encontra a 

princípio como um todo diante da percepção. Enquanto o objeto da 

percepção se evidencia como um todo, o texto apenas pode ser 

apreendido como “objeto” em fases consecutivas da leitura. Em 

relação ao objeto da percepção, sempre nos encontramos diante dele, 

ao passo que, no tocante ao texto, estamos dentro deste. (ISER, 1996, 

p. 12). 

 

Assim como o leitor apreende o que está disposto na página lançando mão de um 

“falsificado alcance” a este “imaginário compartimento”, também a personagem roseana não 

dispõe de um objeto totalmente entregue ao deleite de sua percepção. É preciso o esforço de 

sua imaginação para trazê-lo próximo e, consequentemente, estabelecer com este uma 

interação: 

  

Um dos principais pressupostos da estética do efeito é, segundo Iser, a 

necessidade de enfocar não o texto como um objeto isolado, nem a 

interpretação empírica dos leitores como uma compreensão 

historicamente determinada da obra de arte literária, mas sim o objeto 

estético como uma dimensão virtual gerada entre aqueles dois 

extremos. (...) Essa realização do texto literário sucede na leitura como 

um produto da atividade criadora dos leitores numa terceira dimensão 

que não está contida no texto nem na imaginação do próprio leitor, 

mas na convergência do texto e da imaginação. (SCHOLHAMMER, 

1979, p. 117) 

 

 Vale observar o que é colocado como uma advertência para que se dê o efeito estético 

no ato da leitura. Da convergência dessas coordenadas componentes do que está dentro (no 

texto) com o que está fora (o que o leitor, em seu tempo e na condição em que se encontra, 

projeta para o – e a partir do - texto) é que será gerado um terceiro produto que propiciará a 
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fruição do efeito estético. A interação entre texto e leitor será bem satisfatória à construção do 

efeito estético se as projeções lançadas pelo leitor não se impuserem independentemente do 

texto: 

  

Do mesmo modo, são os vazios a assimetria fundamental entre texto 

e leitor, que originam a comunicação no processo da leitura. (...) O 

equilíbrio é constantemente ocupado por projeções. A interação 

fracassa quando as projeções mútuas dos participantes não sofrem 

mudança alguma ou quando as projeções do leitor se impõem 

independentemente do texto. (ISER, 1983, p.88) 

 

 Sobre o desconforto sentido pela personagem da moça ao passar em frente à cadeia, o 

narrador expressa: “Vexa-a e oprime-a a fachada defronte, que dita tristeza, uma cadeia é o contrário de 

um pombal; recorde, aos despreocupados, em rigor, a verdade”. Temos nesse trecho, num primeiro 

momento, um reforço à “verdade” já cristalizada pelo senso comum com relação ao signo 

“cadeia”: lugar que em tudo evoca o oposto da liberdade. No entanto, a personagem do 

observador, ao relevar do prosaico essa figura que passa e promovê-la à condição de mito, 

também liberta o lugar em que se vê encarcerado de sua limitada e previsível significação 

(caixilho de pedra e ferro); agora transformado em moldura:  

 

(...) Vexa-a e oprime-a a fachada defronte, que dita tristeza, uma cadeia 

é o contrário de um pombal; recorde, aos despreocupados, em rigor, a 

verdade. 

Construção alguma vige porém por si triste, nem a do túmulo, nem a 

da choupana, nem a do cárcere. Importe lá que a mulher divise-se 

parada ou caminhando. De seu caixilho de pedra e ferro o olhar do 

homem a detém, para equilíbrio e repouso, encentrada, em moldura. 

Seja tudo pelo amor de viver.  

A vida, como não a temos. (ROSA, 1994, p. 647) 

 

 O que observamos, ao dar continuidade à leitura do texto, é que essa expectativa do 

leitor, que compartilha de um senso comum ou de uma posição historicamente demarcada em 
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relação a esse signo (assim como o comportamento da mulher, que foge diante da fachada da 

cadeia) é desconstruída. Num primeiro momento é despertada no leitor uma aparência do que 

lhe é familiar, para que em seguida seja negada essa familiaridade e estimule o leitor a reorientar 

o seu modo de relacionar-se com o texto: “No texto ficcional, o valor estético determina a 

seleção do repertório; nesse processo, ele deforma o caráter dado dos elementos escolhidos 

para indicar assim um sistema de equivalência específico do texto” (ISER, 1996, p. 152) 

 A escolha do autor pela palavra “construção” permite uma abertura para que possamos 

estabelecer o paralelo entre a construção narrativa e a construção (cadeia) de onde o 

observador ficcional vislumbra a vida. Esta que o narrador coloca: “A vida, como não a 

temos”. A opção pelo registro da pessoa gramatical na forma plural (“como não a temos”) 

também amplia o alcance desta representação pelo leitor que, dentro do “quadrinho de 

estória”, apreende uma realidade, embora semelhante, diferenciada do real palpável. O que se 

capta na moldura (tanto da cela, quanto do livro) é uma representação; uma ficcionalização do 

que está fora.  

 

Qualquer que seja a referência feita por um texto literário a uma 

realidade extra-textual, o “como se” assinala que tal realidade se 

encontra posta entre parênteses e não significa algo dado, devendo 

apenas ser compreendida como se fosse dada. Assim, todos os 

campos de referência extra-textuais reproduzidos num texto ficcional 

foram ultrapassados, transgredidos, como indica o fato de se acharem 

ali entre parênteses. (ISER, 1999, p. 167) 

 

 A partir de então, o narrador, cuja perspectiva ajusta-se à mediação entre o ponto em 

que a personagem está (que ele situa como “Aqui”) e o que daí se pode enxergar, delineia para 

nós leitores a condição da personagem:  

 

Aqui insere o sujeito em retângulo cabeça humana com olhos com 

pupilas com algo; por necessitar, não por curiosidade. Via, antemão, a 

grande teia, na lâmpada do poste, era de uma aranha verde, muito 

móvel, ávida. De redor, o pouco que repetidamente esperdiça-lhe a 

atenção: nuvens ultravagadas, o raio de sol na areia, andorinhas asas 
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compridas, o telhado do urubu pousado; dor de paisagem. O céu, 

arquiteto. Surgindo e sumindo-se rua andantes vultos, reiterantes. A 

vida, sem escapatória, de parte contra parte. (ROSA, 1994, p. 647) 

 

 É essa a apresentação física que o leitor terá da personagem. O vislumbrar dos olhos 

desta se estendem do percurso ao que está mais próximo (a teia da aranha-verde, na lâmpada 

do poste) movendo-se em direção ótica ao que se põe mais distante (nuvens; o raio do sol; 

andorinhas) retornando às coisas da terra (o lugar em que de lá o urubu pousa) até   

concentrar-se no enquadramento do que, em intervalos de tempo não previstos, se coloca à 

frente; objeto de interesse maior da personagem, e para o qual ela dirige o foco de seu olhar. 

Como ficamos sabendo já na abertura do texto, a mulher de azul, no meio do dia; no foco da praça.  

 

Basta que eu veja alguma coisa, para saber ir até ela e atingi-la, mesmo 

se não sei como isso se faz na máquina nervosa. Meu corpo móvel 

conta no mundo visível, faz parte dele, e é por isto que eu posso 

dirigi-lo no visível. Por outro lado, também é verdade que a visão 

pende do movimento. Só se vê aquilo que se olha. (...) Tudo o que 

vejo, por princípio está a meu alcance, pelo menos ao alcance do meu 

olhar, assinalado no mapa do “eu posso”. (...) Esta extraordinária 

superposição, na qual não se pensa bastante, impede concebermos a 

visão como uma operação de pensamento que ergueria diante do 

espírito um quadro ou uma representação do mundo, um mundo da 

imanência e da idealidade. (PONTY, 1963, p. 35) 

 

 A condição peculiar em que a personagem se encontra contraria a generalização feita 

por Merleau-Ponty sobre o aparato da visão. Ao contrário do olhar distraído para o mundo, 

temos potencializada a prévia e concentrada seleção das imagens que se abrem à lente do olhar 

da personagem. Nessa medida, o corpo não se encontra disposto à visão de outros corpos que 

o vejam e sejam por ele vistos em sua totalidade. Há, de antemão, uma restrição do ver; 

permitindo uma visão “mais” apurada, porque destinada a esse ver toda uma operação do 

pensamento que apreende o visto como sendo este uma representação. Algo a ser captado pelo 

espírito e colocado diante de um repertório de imagens anteriores a este que se direciona ao 
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imediato olhar.  

 Assim como a personagem dedica-se em apreender o que se mostra em seu campo de 

visão de forma descontínua, constituída de hiatos do que se pode ou não ver, também o leitor 

interage com o texto considerando as descontinuidades como vazios a serem reconstituídos:  

 

A liberação de aspectos ocultos começa então a orientar as 

possibilidades de combinação do leitor. Mas os vazios não estão 

apenas no repertório, mas também nas estratégias. Como produto 

perspectivístico, o texto exige que suas perspectivas de representação 

sejam constantemente inter-relacionadas. (ISER, 1979, p. 108) 

 

 Á disposição da personagem, toda uma gama de elementos que desfilam diante de seus 

olhos e exigem dele uma seleção:  

 

Ele espia, moço que se notando bem, muito prisioneiro, convidado ao 

desengano. Espreita as fora imagens criaturas: menino, valete, rei; 

pernas, pés, braços balançantes, roupas; um que a nenhum 

fulanamente por acaso se parece; o que recorda não se sabe quando 

onde; o homem com o pacote de papel cor-de-rosa. Ora – ainda – 

uma mulher. A figura no tetrágono.  

A do vestido azul, esta, objeto, no perímetro de sua visão, no tempo, 

no espaço. Desfaz o vazio, conforma o momentâneo, ocupa o 

arbitrário segmento possível. Opõe-se isolante, ao que nele não 

acontece, em seu foro interno; e reflexos nexos. (...) O preso a vê. 

Mas, transvista, por meio dela, uma outra –a que foi a – que nunca 

mais. (ROSA, 1994, p. 647) 

 

 Seja apreendida em sua inteireza (“menino, valete, rei”); ou apenas metonimicamente 

(pernas, pés, braços balançantes, roupas), a postura da personagem perante as imagens que têm 

diante de si é toda ela concentrada. É necessário organizar essa matéria, para que se possa, feito 

isto, estabelecer a partir daí uma comparação entre o que está fora e atinge o campo de sua 

visão e o que ele traz em si como referência não muito fixa (“o que recorda não se sabe 
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quando onde”): aquela imagem que compõe à correspondência do que deseja ou desejou 

evocada a partir desse objeto imediato: “O preso a vê. Mas, transvista, por meio dela, uma 

outra – a que foi a – que nunca mais”. Nesse sentido temos a ilustração do ato ou efeito 

estético apreendido pela personagem; ou seja, um descolamento do objeto, antes diluído entre 

outros à insignificância do não visto, que recebe agora o estatuto do mais que visto, do 

transvisto. 

 

Da que não existe mais, descontornada, nem pode sozinho lembrar-se, 

sufoca-o refusa imensidão, o assombro abominável. Ele é réu, as 

mãos, o hálito, os olhos, seus humanos limites; só a prisão o salve do 

demasiado. Sempre outra vez tem de apoiar, nas tão vivas, que passam 

a vontade de lembrança dela, e contemplo: o mundo visto em ação. 

Assim a do vestido azul, em relevo, fina, e aí eis, salteada de perfil, 

como um retrato em branco, alheante, fixa no perpasso. Viver seja 

talvez. O sol da manhã é enganoso meio mágico, gaio inventa-se, 

invade a quadrada abertura por onde ele é avistado e vê, fenestreca. 

Era bom não chover.  (ROSA, 1994, p. 648) 

 

 

 Fixada desse modo na lente do homem preso, compõe-se o quadro. Assim também o 

leitor, nesse Quadrinho de estória que ele acompanha com o olhar fixo ao texto, ou “preso” à 

leitura, começa, a ter mais detalhes (embora bastante pespontados) da vida que se conta, 

diferente de outras tantas: 

 

O enigma reside nisto: em que meu corpo é ao mesmo tempo vidente 

e visível. Ele, que olha todas as coisas, também pode olhar a si e 

reconhecer no que está vendo então o “outro lado” do seu poder 

vidente. Ele se vê vidente, toca-se tateante, é visível e sensível por si 

mesmo. É um si, não por transparência, como o pensamento, que só 

pensa o que quer que seja assimilando-o, transformando-o em 

pensamento – mas um si por confusão, por narcisismo, por inerência 

daquele que vê naquilo que ele vê, daquele que toca naquilo que ele 
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toca, do senciente no sentido –, um si, portanto, que é tomado entre 

coisas, que tem uma face e um dorso, um passado e um futuro (...). 

(PONTY, 1969, p. 36) 

 

 A partir do que observa Merleau Ponty, podemos considerar essa relação do leitor com 

o texto como um exercício do aprendizado estético, do saber olhar. A relação com a obra de 

arte literária, que simula em palavras o que é vivido, permite que o leitor, entregue ao efeito 

que o texto possa lhe provocar, alcance essa extensão do outro que lhe é alheio e diferente.  

 Nesse ponto da narrativa, a construção ficcional começa a se modelar mais palpável 

para o leitor. Não queremos dizer, com isso, que a literatura para propiciar o efeito estético 

tenha por excelência de entregar ao leitor uma seqüência de eventos reconhecíveis que 

encerram a história deste ou daquele personagem. Bem sabemos que a arte moderna (pintura, 

literatura) sofreu grandes transformações na sua relação com o observador, por esta vê-se 

comprometida diante da acuidade e precisão com que outros meios (fotografia, cinema) 

representavam o que a perspectiva clássica defendia como próximo ou mesmo coincidente 

com o real. Principalmente depois das vanguardas européias de XX, os artistas começaram a 

considerar o esforço de abstração na apreensão do objeto estético como um imperativo jogo 

que se interpunha entre o receptor e a obra: 

  

No início do século XX, o papel do leitor se tornou bem mais 

complexo, graças ao romance moderno, um romance comprometido 

com uma desordem intencional, com a contradição básica  e 

paradoxo, capaz de levar o leitor a um processo de negação dialética 

dos pressupostos de que ele próprio dispõe para organizar o mundo, 

pressupostos esses herdados por uma tradição realista.  Naquele 

período, essa ruptura com as convenções realistas permitiu ao leitor 

descobrir as suas próprias faculdades de percepção e entendimento. 

(...) Esse caráter metaliterário do romance. (SCHOLHAMMER, 1979, 

p. 125).  

 

 A obra de Guimarães Rosa leva a cabo essas características da narrativa moderna, 

convidando ao jogo um leitor interessado em jogar, nem que para isso este tenha que deixar de 
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lado posturas que não sejam eficientes em responder de modo satisfatório as expectativas 

criadas pelo texto.  

 O enredo de “Quadrinho de estória” se desdobra pela marcação de inferências que o 

narrador faz sobre o passado da personagem – o crime cometido àquela a quem este amava. 

Informações vão sendo tecidas pelos tênues fios de lembranças desconexas desse assassino 

esteta que, ao colocar em jogo comparativo seu passado e seu presente, demarca uma 

convincente relativização do sentido da liberdade: “(...) só na memória temos a medida 

necessária de liberdade para transformar a multiplicidade desordenada da vida experimentada 

numa forma harmoniosa de uma Gestalt coerente – isso talvez seja o único caminho para 

armazenar a significação de uma experiência”.  (ISER, 1999, p. 38)  

 

 

Desde que diluz, tem ele de se prender ali mais, ante onde as 

repassantes outras mulheres, precisas: seus olhos respiram de as achar 

de vista. O sol se risca, gradeado, nasce, já nos desígnios do 

despenhadeiro. O absurdo. Pensa, às vezes, por descuido e espinho. A 

amava... – e aquilo hediondo sob instante sucedera! –então não há 

liberdade, por força menor das coisas, informe, não havia. A liberdade 

só pode ser de mentira.  

A pequena fenda na parede seqüestra uma extensão, afunda-a, como 

por um óculo: alvéolo. A do vestido azul nele entrepaira; espessa 

presença, portanto apenas visível. Assusta, a intransparência equívoca 

das pessoas, enviadas. Elas não são. A alma, os olhos,– o amor da 

gente – apenas começam. (ROSA, 1994, p. 648).  

 

 

  Considerando esse tempo-espaço dentro e fora da cela em que se vê encerrado, é a 

presença da luz que permite ao preso expandir o alcance do que os seus olhos podem captar. A 

personagem então conforma-se à sua condição; aceita-a. Traça-se, para além da geometria 

limitada do espaço da cela, uma extensão maior; possibilitando-o relacionar aquele sol que se 

desenha gradeado ao chão do cubículo, com o mesmo que surge nos confins dos desfiladeiros. 

Supõe o que não está, a partir de uma sugestão do que é dado.  
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Tem-se o preso estendido, definido seu grabato, em contraquadro, 

dorme a sono solto.  

(...) Demais não se desprende de seu talhado posto, de enxergar, de 

nada. Vivem as mulheres, que passam, encerram o momento; delas 

nem adiantaria ter mais, descortinado, o que de antes e de depois, nem 

o tempo inteiro. Agora, a do vestido azul, esta. Ele não a matou, por 

ciúme... 

A outra – que não existe mais – soltou-a: como a um brusco pássaro; 

não no claro mundo, confinada, sem certeza. Então, não existe prisão. 

O a que se condenou – de, juntos, não poderem mais vir a acontecer – 

é como se todavia alhures estivesse acontecendo, sempre. Os dois. 

Ele, porém, aqui, desconhecidamente; esta a vermelha masmorra.  

A de azul, aqui, avistada de lado, o ar dela em torno pára roxo, entre 

muralhas não imagináveis.  (...) Se a visão cresce, o obstáculo é 

mutável. Ninguém quer nascer, ninguém quer morrer. Sejam quais o 

sol e céu, a palavra horizonte é escura. (ROSA, 1994, p. 648) 

 

 Para esse observador obstinado que, diariamente, a partir “de nada”, exercita um 

sofisticado modo de se relacionar com a realidade que lhe chega, tem-se uma abertura , uma 

elevação do objeto enquadrado que ultrapassa sua condição perecível e limitada, pois preso ao 

tempo, transformando-se num terceiro objeto. Ao relacionar-se com o aparato ideal e com ele 

fundir-se sem se confundir (a personagem é ciente de que a mulher de azul não é aquela “A 

outra – que não existe mais”), eleva-se o visto nessa aproximação a uma condição maior. A 

simbologia usada para demonstrar o efeito que o objeto externo causa ao fundir-se com o 

objeto idealizante no modo de apreensão do observador é magistralmente construída pela 

fusão de cores (ilusão criada pela presença da luz ao contato dos objetos) que representam o 

que está fora (A de azul) seqüestrada pela visão do que está dentro da masmorra (a vermelha 

masmorra). Da fusão dessas duas cores temos uma terceira cor: o “roxo” emoldurando e 

dando ênfase valorativa à fruição desse objeto.  

 O parágrafo em questão é decisivo para que o leitor consiga coordenar as estratégias 

formuladas pelo texto até aqui. Observamos que a personagem considera o limite entre esse 
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ambiente que para ele é tomado como real e o que se constrói pela via do seu imaginar (“em 

falsificado alcance a apreende, demarcada por imaginário compartimento”); lançando o 

encontro das vertentes do que é visto e do que é imaginado para um campo no vazio: “Sejam 

quais o sol o céu, a palavra horizonte é escura” . Também o leitor, na sua relação com o texto, 

para que o efeito estético se configure, deve entregar-se ao exercício de enxergar para além do 

que é posto como “visível”, apreensível de forma imediata pelo seu repertório: “Na relação 

dialógica entre texto e leitor, esse vazio, contudo, atua como energia que provoca a produção 

de condições da comunicação; desse modo, se constitui um padrão de situações através do 

qual o texto e o leitor alcançam uma convergência.” (ISER, 1996, p. 124).  

 E o texto roseano segue, confirmando o caráter de representação daquilo que é visto e 

do que é mostrado: 

 

As quantas mulheres outroutra vez, contra acolá o muro, vivas e 

quentes, a todo teatro. A de azul, cabe, para surpreendida através de 

intervalo, de encerro; seu corpo, seguridade imóvel – não desfeita – 

detardada.  

Mas ele não pode querer ; é só memória. O vão, por onde vê, recorta 

pedaço de céu, pelo meio a copa da árvore, o plano de onde as 

pessoas desaparecem, imediatas. Escuta os passos do soldado 

sentinela, são passadas mandadamente, sob a  janela mesma, embora 

não se veja, não.  

(...)  Seu cluso é uma caixa, com ângulos e faces, sem tortuoso, não 

imóvel.  Dorme, julgável, persuadido, o pseudopreso; o rosto fechado 

mal traduz o não-intento das sombras. 

(...) Ternura entreaberta, distinguível, indesconhecível: ela, em 

formato, em não azul, em oval.   (ROSA, 1994, p. 649) 

 

  A personagem, a partir de construção da imagem estética, consegue suspender a 

ausência do objeto de seu desejo e, desse modo, evitar o conflito que sua condição de 

aprisionado acarreta: “Se a prevenção do conflito mediante a suspensão temporária do gesto 

define a este como um gesto de representação, então de que modo a representação ganha vida? 

Eis a resposta: por meio de imagens estéticas formadas por cada indivíduo que está diante do 
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objeto cuja apropriação é vedada por todos.” (ISER, 1979, p. 159) 

 Em seu ensaio “O que é um leitor”, Ricardo Piglia sentencia-o como aquele sujeito 

anônimo e invisível, indivíduo isolado ou separado do real. Além disso, considera duas 

questões imediatamente relacionadas à leitura: “Primeira questão: a leitura é uma arte da 

microscopia, da perspectiva e do espaço (não só os pintores se ocupam dessas coisas) Segunda 

questão: a leitura é coisa de óptica, de luz, uma dimensão da física.” (PIGLIA, 2006, p. 20).  

 A leitura do texto enquadrado pelo foco-narrativo roseano, este Quadrinho de estória”,  

nos oferece aspectos sobremaneira ricos para, colocando-nos na posição reflexiva à da 

personagem, pensarmos a condição do leitor diante do texto. Os modos e graus como estes se 

deixam vislumbrar pelos olhos deste ou daquele leitor (“mãos vazias e pássaros voando, cara 

colada” às páginas) requer um exercício contínuo  e uma entrega ao que é sugerido como jogo.  

Um jogo que permitirá ao leitor, independente do carcereiro ampliar o alcance e vislumbre de 

sua mirada.  
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