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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo do VI Congresso de Estudos Literários – Multiteorias: correntes 

críticas, culturalismo, transdisciplinaridade, realizado entre 29 de novembro e 3 de 

dezembro de 2004, em Vitória, foi discutir a situação dos estudos de literatura no Brasil 

hoje. A temática do Congresso levou em conta especialmente a transformação operada 

no interior dos estudos universitários de literatura após a recepção das influências dos 

Cultural Studies, corrente oriunda de universidades inglesas e norte-americanas, já 

bastante discutida em eventos e publicações brasileiros.  

O estado atual do problema aponta para uma convergência mínima com as 

correntes que existiam previamente ao debate, e que tiveram de se justificar mais 

claramente, e os estudos culturais. Esta convergência se daria em torno da retomada de 

questões de cunho teórico a respeito da leitura, da recepção, das mediações, da 

interdiscursividade inerentes ao trâmite do texto literário através da cadeia de discursos 

que constituem as formações sociais. 

O Evento contou com congressistas nacionais e internacionais, com membros do 

Programa de Pós-Graduação em Letras/Mestrado em Estudos Literários da Universidade 

Federal do Espírito Santo, com alunos e ex-alunos deste e de outros Programas de Pós-

Graduação, além de alunos de Graduação em pesquisa, metodologia esta que tem sido 

adotada em todos os Congressos aqui realizados. 

Esperamos, com o Encontro realizado e com estes anais, que agora publicamos, 

ter promovido discussões que tornem mais nítidos os contornos do atual debate a 

propósito da literatura, o que contribuirá para melhor definição dos projetos do alunado, 

assim como para o diálogo entre as diversas linhas de pesquisa desenvolvidas pelos 

professores deste e de outros Programas de Pós-Graduação. 

 

 

 

Comissão Organizadora
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DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTAR E DE CANTAR: 
UM OLHAR BENJAMINIANO SOBRE A LITERATURA 

 

 

 

Prof. Dr. Edson Rosa da Silva 

UFRJ/CNPq 

  
 

 

 
Resumo: A partir do texto Experiência e pobreza e O contador de Walter Benjamin, esta conferência se 

propõe mostrar que a tradição, em sua forma de legado coletivo, como experiência da plenitude 

(Erfahrung), cede o lugar à sensação, que se vive de forma única e solitária (Erlebnis). A experiência plena 

não seria mais compatível com a experiência do choque no mundo moderno. Diante do novo, a arte de 

contar e a temática da lírica têm de transformar-se. A consciência dessa pobreza, quer pelo 

enfraquecimento da experiência do sagrado, quer pela ausência da experiência plena no mundo moderno, 

leva o artista, do qual Baudelaire é um dos exemplos privilegiados por Benjamin, a explorar a vida diária, 

o perfil dos habitantes da cidade industrial e as novas formas de manifestação da angústia humana que as 

transformações do século XIX acabam por provocar. 

 

Palavras-chave: Teoria da Literatura (Walter Benjamin); Baudelaire (Poesia); Mundo Moderno (Análise 
Literária). 

 

 

 

 

O cenário da crítica literária com que nos deparamos hoje consagrou nomes que, 

ao longo do século XX, pressentiram as tendências da estética e da literatura, seguiram e 

analisaram de perto os diversos movimentos sociais que abalaram a configuração do 

mundo positivista, e capitalizaram ganhos de origens distintas que continuam a render 

frutos sempre novos para os estudos atuais no campo da literatura e das artes. 

Um dos críticos que mais abriram perspectivas inovadoras de análise para os 

nossos tempos, apesar de uma obra prematuramente interrompida, foi o “filósofo” Walter 

Benjamin. Embora não apresentada como um sistema organizado sob forma de 

categorias e conceitos, sua reflexão sobre a literatura e as manifestações culturais na era 

da tecnologia sempre visou atingir o objeto mais amplo de uma inquirição filosófica que 

buscasse, não o conhecimento da Verdade, mas a apreensão, de forma fragmentária, dos 

mais variados momentos da experiência humana. “Num contexto em que a filosofia 

institucionalizada deixara de reivindicar a totalidade de sua tradição, Benjamin 

permaneceu fiel a essa tradição ao rejeitar sua forma institucional e ao filosofar 

‘diretamente’ a partir dos objetos da experiência cultural.”, é o que afirmam Andrew 

Benjamin e Peter Osborne na introdução à Filosofia de Walter Benjamin1 Assim, 

trabalhou o pensador alemão com conceitos que se revelaram fundamentais para a 

compreensão de seu pensamento crítico, como, por exemplo, o conceito de Erfahrung e 

o de Erlebnis. O primeiro estaria mais próximo da experiência plena, só possível no 

mundo da tradição, onde se vivia o tempo da totalidade; o outro traria em seu bojo a 

verdade de uma experiência de caráter pessoal. Erfahrung estaria, dessa forma, vinculada 

à idéia de uma experiência contínua que se insere numa história coletiva, e que se 

                                                        

1 BENJAMIN; OSBORNE, 1997, p. 12. 
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transforma por força dos modos de produção da vida moderna, dando origem, por isso 

mesmo, à vivência individual e incompleta. A tradição, em sua forma de legado coletivo, 

como experiência da plenitude, cede o lugar à sensação, que se vive de forma única e 

solitária. A esta remeteria o segundo conceito, já que a experiência plena não seria mais 

compatível com a experiência do choque no mundo moderno.  

Eis por que se tornou impossível “contar”. O artigo intitulado “Der Erzähler” 

(1936), traduzido pelo próprio Benjamin em francês por “Le narrateur”2, que veio 

novamente a público, há pouco, na edição em três tomos das Oeuvres, na coleção 

Folio/essais (2000), com o título de “Le conteur”, atribui à perda da faculdade de 

transmitir experiências o declínio da arte de “contar”. Essa mudança de título na tradução 

francesa não é sem importância, pois leva-nos a refletir sobre a diferença entre “contador” 

de histórias, cujo conhecimento e experiência o habilitam como voz e lhe dão crédito, e 

“narrador”, personagem de papel, porta-voz do relato romanesco. Aliás, o artigo 

“Experiência e pobreza” (“Erfahrung und Armut”)3, datado de 1933, publicado pela 

primeira vez na revista Die Welt im Wort (n. 10, a. 1) valoriza a figura do velho homem 

experiente que legava ensinamentos aos mais jovens, o que as línguas muitas vezes 

conservaram sob a forma de provérbios, e acentua a idéia da perda dessa sabedoria em 

virtude do desenvolvimento das novas técnicas do então mundo moderno. “Sim, é 

preferível confessar que essa pobreza de experiência não é mais privada, mas de toda a 

humanidade. Surge assim uma nova barbárie”, diz o texto de Benjamin4.  

Com efeito, a idéia de uma “nova barbárie” toma corpo na obra de Walter 

Benjamin a partir do texto “Experiência e pobreza”, quando parece esclarecer-lhe o 

sentido:  

 
 

Barbárie? Sim. Respondemos afirmativamente para introduzir um conceito 

novo e positivo de barbárie. Pois o que resulta para o bárbaro dessa pobreza 

de experiência? Ela o impele a partir para a frente, a começar de novo, a 

contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a direita 

nem para a esquerda5. 

 

  

Não se pode com certeza esquecer que o contexto histórico em que esse artigo foi 

escrito, e as convicções ideológicas do autor, colocavam sempre Walter Benjamin em 

alerta contra uma possível ameaça de um mundo novo que daí pudesse surgir. Donde o 

caráter político que esse texto, e, por conseguinte, o texto sobre o contador, escrito três 

anos mais tarde, adquirem. Conquanto essa “nova barbárie” possua um sentido positivo, 

explícito no texto, o que se podia temer é que o novo fosse cooptado pelas forças 

ideológicas dominantes e usado a favor do nazismo. Daí, o duplo sentido da “perda da 

aura”, que, ao mesmo tempo, liberta a arte de uma imobilidade sagrada, mas pode torná-

la vulnerável à manipulação das grandes potências comerciais, dos mitos políticos, o que 

Benjamin chama de “estetização da política”, no texto sobre “A obra de arte na era de 

                                                        
2 Cf. Mercure de France, julho de 1952, tradução retomada na edição dos Écrits Français (Paris: Gallimard, 

1991). 

3 Cf. o tomo I das Obras escolhidas da Editora Brasiliense, 4. ed., p. 114-119; ou, em francês, no segundo 

tomo das Oeuvres (op. cit.), “Expérience et pauvreté”, p. 364-372. 

4 Cf. tradução da Brasiliense, p. 115.  

5 Ibidem. 
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sua reprodutibilidade técnica” do mesmo período: “Eis a estetização da política, como a 

pratica o fascismo. O comunismo responde com a politização da arte.”6  

A consciência dessa pobreza, quer pelo enfraquecimento da experiência do 

sagrado, quer pela ausência da experiência plena no mundo moderno, leva o artista, do 

qual Baudelaire é um dos exemplos privilegiados por Benjamin, a explorar a vida diária, 

o perfil dos habitantes da cidade industrial e as novas formas de manifestação da angústia 

humana que as transformações do século XIX acabam por provocar. Configura-se, assim, 

face à impossível plenitude do sagrado, a vivência de um universo novo onde tudo está 

por redescobrir, onde a tentativa individual substitui, precariamente, talvez, uma ordem 

geral e a certeza de um cosmos de parâmetros definidos, cujo aparente equilíbrio as 

ideologias vigentes sempre buscaram preservar. 

A Revolução Francesa jogou por terra certezas e privilégios. A liberdade e a 

igualdade tentaram trilhar seus próprios caminhos. Mas a República só se consolidaria 

em 1871. O início do século XIX é marcado por inúmeras agitações políticas e mudanças 

de regime. Logo os partidários do mito napoleônico se sentem órfãos e as perspectivas 

que se abriam para os “enfants du siècle” eram as mais desanimadoras, como lemos nas 

Confissões de um filho do século de Musset:  

 
 

 

Três elementos dividiam a vida que se oferecia aos jovens de então: atrás 

deles um passado destruído para sempre, com todos os fósseis de séculos de 

absolutismo; diante deles, a aurora de um imenso horizonte, os primeiros 

clarões do futuro. Entre esses dois mundos, um mar agitado e cheio de 

naufrágios, atravessado, vez por outra, por alguma embarcação à vela distante 

ou por algum navio a vapor; eis o século presente, em uma palavra, que separa 
o passado do futuro, que não é nem um nem outro e que se parece com os 

dois ao mesmo tempo, e no qual não se sabe, a cada passo, se caminhamos 

sobre sementes ou sobre destroços. 

 

 

Com efeito, as conseqüências da Revolução Francesa, dos atropelos da política 

da primeira metade do século e do progresso advindo da Revolução Industrial foram 

causa de uma crise de valores políticos e morais e aceleraram a reestruturação de uma 

sociedade ainda insatisfeita com seu presente e incerta com relação a seu futuro. Esse 

clima foi propício à evolução do pensamento socialista que se desenvolveu com o 

movimento operário e foi responsável por movimentos sangrentos como a Revolução de 

1848.  A questão social tornava-se assim uma das grandes discussões do século.  

A arte e a literatura, por sua vez, tinham que mudar. Voltando à questão da 

impossibilidade de contar, pergunto-me se o mesmo impasse não se daria também com 

a poesia lírica. Num mundo então em vias de transformações radicais – do modelo 

econômico que abandonava definitivamente o artesão para incentivar a produção 

industrial; da cidade cujo traçado medieval cedia o lugar ao planejamento urbano dos 

grandes eixos viários; da arquitetura que descobria novos materiais, como o ferro que iria 

mudar as feições das construções civis; do pequeno comerciante, sufocado pela potência 

econômica dos grands magasins; do sistema financeiro que aderia sem volta ao sistema 

bancário; enfim, da agilidade dos transportes, da invenção do trem a vapor que devia 

facilitar as migrações e as trocas, tornando o centro urbano um lugar menos estável e 

mais provisório, onde o operário não mais encontraria o seu domicílio, porém o seu local 

de trabalho na fábrica – nesse mundo, portanto, a poesia também havia de transformar-

                                                        
6 Cf. o tomo I da edição da Brasiliense, op. cit., 196. 
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se. Como cantar os sentimentos do homem diante da natureza livre agora controlada pelo 

progresso da civilização? Como cantá-la, se os cisnes não mais nadam em rios, mas na 

poeira dos jardins urbanizados?7 Se a fumaça e as chaminés impedem a contemplação 

prazerosa da lua e do firmamento?8 Se o amor se torna impossível e fugidio?9 Se a 

realidade do spleen luta contra o ideal que o homem ansiava por atingir?10 Se a nova 

estrutura econômica influiu até no surgimento de outros personagens, como “os catadores 

de trapos [que] apareceram em maior número nas cidades depois que, através de novos 

processos industriais, passou-se a dar um certo valor ao lixo”?11. 

Declínio da lírica? Novos contextos e novos temas? A ruptura estava nitidamente 

marcada. Referindo-se à amizade de Baudelaire por Pierre Dupont, poeta bastante 

popular por sua poesia política de inspiração republicana, Walter Benjamin comenta que 

aquilo que aproximava os dois escritores era o fato de Pierre Dupont ter-se tornado um 

poeta social, “que foi para as cidades e se afastou do idílico: ‘A canção idílica, tal como 

foi entendida por nossos pais [...] até mesmo a simples romança, está completamente 

afastada dele’”, observa Benjamin em sua Paris do Segundo Império, anteriormente 

citada12.   

Naquele mundo que então se abria, na aspereza da cidade, que revelava uma nova 

pobreza e um outro cenário, não havia, portanto, mais lugar para símbolos absolutos – 

beleza, amor, felicidade, grandeza humana – nem para o mito (“O mito era o cômodo 

caminho que Baudelaire proibiu a si mesmo”13), soluções fáceis para as nossas 

contradições, sublimação dos conflitos do homem, dividido entre a vida e a morte. 

Baudelaire sabia disso (“Paris change! mais rien dans ma mélancolie / N'a bougé!  palais 

neufs, échafaudages, blocs, / Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie / Et mes 

chers souvenirs sont plus lourds que des rocs.”14), e Benjamin logo o compreendeu: “o 

engenho de Baudelaire, nutrindo-se da melancolia, é alegórico. Pela primeira vez, com 

Baudelaire, Paris se torna objeto da poesia lírica”15. O que interessa ao crítico alemão é 

o olhar de estranhamento do flâneur, “cuja forma de vida envolve com um halo 

reconciliador a desconsolada forma de vida vindoura do homem da cidade grande”16. 

                                                        
7 “Un cygne qui s'était évadé de sa cage, / Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec, / Sur le sol raboteux 

traînait son blanc plumage. / Près d'un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec,  /Baignait nerveusement ses 
ailes dans la poudre » (BAUDELAIRE, 1975, p. 85). Todas as citações desse autor se referem a essa mesma 

edição. 

8 “Il est doux, à travers les brumes, de voir naître/ L’etoile dans l’azur, la lampe à la fenêtre, / Les fleuves 

de charbon monter au firmament / Et la lune verser son pâle enchantement.” (BAUDELAIRE, “Paysage”, 

p.  82). 

9 «Un éclair... puis la nuit! - Fugitive beauté / Dont le regard m'a fait soudainement renaître, / Ne te verrai-

je plus que dans l'éternité? // Ailleurs, bien loin d'ici! trop tard! jamais peut-être! / Car j'ignore où tu fuis, 

tu ne sais où je vais, / O toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais! » (BAUDELAIRE, « A une passante», p.  

92). 

10 «- Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, / Défilent lentement dans mon âme; l'Espoir, / 

Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, / Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. » 

(BAUDELAIRE, « Spleen », p. 74) 

11 BENJAMIN, 1991, p. 51. 

12 Op. cit., p. 56. 

13 BENJAMIN, Parque Central, 1991, p. 140. 

14 BAUDELAIRE, “Le cygne”, p. 85. 

15 BENJAMIN, Paris, capital do século XIX, 1991, p. 38-39. 

16 Ibid. 
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O que se torna, assim, tema da poesia lírica é a “desconsolada forma de vida 

vindoura do homem da cidade grande”. Aí se encontra o desconcerto dessa poesia: 

sempre em busca de algo vindouro. O novo não é tão somente a novidade que reabastece 

a vida, fazendo-a caminhar em direção a um objetivo, ainda que incerto (“au fond de 

l’inconnu”17), sempre almejado. O novo é aquilo que logo fica velho e mantém a 

incerteza do futuro sempre mais presente e ameaçadora. Aí está talvez o que me parece 

ser a base da estética de Baudelaire: a tensão entre o que é e o que virá a ser, entre o que 

se vê e o que se poderá ver, entre o que congrega e o que desagrega, entre o que se sabe 

e o que não se pode saber, entre o mundo e sua ruína. É desse interstício que brota a 

poesia: indefinidamente, sem possibilidade de se fixar com os significados simbólicos 

que se dão às coisas. Não há relações miméticas: há relações sinestésicas. Tudo se 

corresponde, mesmo quando aparentemente as coisas não se associam: “les parfums, les 

couleurs et les sons se répondent”18. As correspondências não criam uma uniformidade 

de sensações. Pelo contrário, apesar de co-responderem umas às outras, guardam em seus 

fragmentos distintos sua independência e, por conseguinte, sua multiplicidade. Longe da 

sublimação do ideal, o spleen impede a cada instante a resolução das diferenças: “O 

spleen é a sensação que corresponde à catástrofe permanente”, afirma Walter Benjamin 

em Parque Central19. Em constante processo de ruína, ele impede que a beleza se 

perenize, que o amor se realize no idílio perfeito ou que a poesia encontre seu porto 

seguro.  

É desse conflito que se nutre a alegoria baudelairiana. Ela nasce, pois, da 

necessidade de se olhar o mundo industrializado de uma forma compatível com o seu 

choque. Ao invés de tentar mostrar a coerência e a harmonia da vida moderna marcada 

pelo modo capitalista de produção, Baudelaire destaca o caráter de dissolução inerente 

àquele processo, tornando a fragmentação ou a destruição palpáveis aos olhos de seu 

leitor.  

Na realidade, o que há em Baudelaire é uma prática alegórica: como realçar nos 

objetos mercantilizados aqueles elementos que apontam para o seu valor perecível em 

oposição a uma aura antes redentora? Contrariamente à idéia de totalidade, o pensamento 

benjaminiano opta pelo objeto fragmentário, cuja transitoriedade e, portanto, cujo caráter 

perecível afastam-no de forma definitiva de uma representação simbólica de fácil 

apreensão. O que faz Benjamin, e o que faz igualmente Baudelaire, é tornar o objeto 

dialético, pleno de sentidos e de contrastes, atribuindo-lhe sempre uma significação 

múltipla e provisória20. 

Ao perder sua aura sagrada, a arte recupera seu poder de fascinação através do 

valor de mercado que a obra adquire no século XIX. Mas esse poder é absolutamente 

diverso do primeiro. Não se trata mais de uma fascinação decorrente do valor único e 

sagrado do objeto de arte. Pelo contrário, trata-se de uma fascinação que nasce de seu 

valor múltiplo e profano, de seu valor de mercado. A ausência da aura sagrada permite 

que se deixe de lado a aparência das coisas em proveito de seu interior, que se deixe de 

reverenciar o brilho distante que emana do objeto sagrado para abordá-lo de perto, 

perscrutando-lhe o lado de dentro. Isso significa que se pode chegar até a caveira das 

                                                        
17 BAUDELAIRE, “Le voyage”, p. 134. 

18 Ibid., “Correspondances”, p. 11. 

19 BENJAMIN, Parque Central, 1991, p. 126. 

20 Talvez pudéssemos dizer como Malraux em Les voix du silence (Paris: Gallimard, 1951) que Baudelaire 

(como Balzac, Vigny, Flaubert, Delacroix, Cézanne, Van Gogh) é um homem do limbo “[que] não crê mais 

muito no homem tradicional, nem mesmo no homem ‘do progresso’. Os deuses dos novos tempos haviam 

descoberto seus demônios. (VS, p. 539). 
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coisas, desvelando, assim, sua ruína. A consciência dessa ruína só se tornou possível pelo 

trabalho alegórico. 

O que parece dominar o pensamento de Baudelaire é que a aura sagrada que 

embeleza a vida em suas variadas manifestações impede-nos de ver o lado material e 

mortal do mundo. Eis porque, despojando-se dessa roupagem, tudo se pode transformar 

em objeto do dia-a-dia, em objeto de troca, marcado não mais por um valor 

transcendente, pela busca de um além impossível, porém por um valor mercantil, em 

busca de um progresso sempre possível. Eis porque a cidade se organiza em torno de um 

eixo viário necessário à circulação das mercadorias, eis porque a arte deve ser avaliada 

em função de seu valor comercial, eis porque o homem é monopolizado pela máquina, 

eis porque sua cabeça se pauta então por uma ideologia baseada na mais-valia. 

Caberia lembrar aqui o poema de Baudelaire, intitulado “Perte d´auréole”, 

publicado pela primeira vez em 1869 em Le Spleen de Paris, onde o poeta, em resposta 

a alguém que se surpreende por encontrá-lo em um lugar pouco apropriado aos poetas, 

conta que perdeu a sua auréola: 

 
 

Meu caro, você conhece o meu terror por cavalos e por carros. Há pouco, 

quando atravessava o bulevar, com toda a pressa, e saltava na lama, nesse 

caos movente onde a morte chega a galope de todos os lados ao mesmo 

tempo, minha auréola, em um movimento brusco, escorregou de minha 

cabeça e foi parar na lama da calçamento. Não tive a coragem de pegá-la. 

Julguei menos desagradável perder minhas insígnias do que me deixar 

romper os ossos. E depois, disse-me eu, há males que vêm pra bem. Posso 
agora passear incógnito, cometer atos menos nobres, e entregar-me à vida 

dissoluta, como os mais simples dos mortais. Eis-me aqui tal qual você 

mesmo, como bem pode ver.  

 
(Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à 

l'heure, comme je traversais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais 
dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous 

les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma 

tête dans la fange du macadam. Je n'ai pas eu le courage de la ramasser. J'ai 

jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me faire rompre les 

os. Et puis, me suis-je dit, à quelque chose malheur est bon. Je puis 

maintenant me promener incognito, faire des actions basses, et me livrer à la 

crapule, comme les simples mortels. Et me voici, tout semblable à vous, 

comme vous voyez!21). 

 

 

Duas coisas ficam claras no discurso do poeta: a primeira é que sua preservação 

física é mais importante do que suas insígnias de poeta; a segunda é que sem elas ele 

recupera a sua liberdade de ir e vir e de fazer tudo o que quiser. Ou seja: o poeta torna-

se um homem comum, e o que fazia dele um ser especial era simplesmente a aparência 

que lhe dava a coroa. No mundo moderno dos bulevares, em que os negócios exigem 

pressa e agilidade, a aura acaba por ser inútil e incômoda. O poeta a abandona e goza de 

sua liberdade. Tal qual a arte ao perder a aura, ele descobre um outro mundo. E essa 

perda concreta do objeto-símbolo do poder artístico constitui-se numa perfeita alegoria 

da transformação dos tempos. Diametralmente oposta à perenidade e à transcendência da 

arte, a alegoria da perda remete à alegoria da morte. 

                                                        
21 BAUDELAIRE, “Perte d’auréole”, p. 312. 
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É interessante observar que o frontispício22 da segunda edição de Les fleurs du 

mal, aprovado por Baudelaire, privilegia a imagem da morte. O mito da árvore do paraíso, 

como origem do bem e do mal, é aí representado pela imagem de uma árvore-esqueleto. 

Isto significa que tudo o que o homem vier a comer o conduzirá à morte, pois desta árvore 

não há outro fruto possível. 

 

 

 
 

 

Tudo está aí representado: a criação do homem e sua relação com a morte desde 

o mito da origem, numa espécie de prefiguração do destino da carne, cuja realidade se 

confirma nas duas imagens horizontais logo abaixo: a morte da mulher e a morte do 

homem. Por outro lado, o sentido da alegoria não se restringe ao mito do paraíso e à 

prefiguração da morte. Abrange igualmente a vida política e religiosa. Na primeira 

imagem da lateral esquerda, vemos a morte que guia o papa, bem como o faz também, 

nas imagens seguintes, com o imperador e com o cardeal, emblemas de um mundo 

decaído, “risible Humanité”23. Ao lado deles, a morte funciona como um reflexo 

espelhado do futuro, quando as vestimentas e apetrechos simbólicos da nobreza e do 

poder se reduzirão à mesma imagem grotesca da morte, ao corpo descarnado que povoa 

os poemas de Baudelaire. 

O paraíso, lugar da origem, é, pois, ao mesmo tempo, o lugar da morte. Les fleurs 

du mal não parecem contar, tal qual o drama barroco alemão, como mostra Walter 

Benjamin, a história do sofrimento humano? A Paris de Baudelaire é povoada de ruínas: 

mendigos (“Blanche fille aux cheveux roux, / dont la robe par ses trous / Laisse voir la 

                                                        
22 Cf. BUCK-MORSS, 2002, p. 242. 

23 BAUDELAIRE, “Danse macabre”, p. 96. 
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pauvreté / Et la beauté.”24), cegos (“Contemple-les, mon âme, ils sont vraiment 

affreux!”25), velhos (“un vieillard dont les guenilles jaunes / Imitaient la couleur de ce 

ciel pluvieux26) e velhas (“ces monstres disloqués furent jadis des femmes”27) –  avatares 

dos esqueletos lavradores e da morte que não cessa de rondar. 

É possível comparar o mundo barroco cristão do séc. XVII – a que se refere o 

drama barroco alemão – e a Paris do séc.XIX de Baudelaire? Com efeito, o cristão vê no 

mundo a imagem da ruína que condena o lado material do homem, assim como 

Baudelaire põe em oposição o spleen e o ideal. A grande diferença é que, para o cristão, 

mostrar a realidade da morte e do sofrimento significa precaver o homem contra o 

pecado, na esperança da salvação. Para Baudelaire, no entanto, não há salvação possível. 

Se os emblemas do pensamento religioso querem mostrar ao homem sua miséria para 

prepará-lo para o paraíso, a miséria dos personagens baudelairianos apenas sublinha a 

ruína que fatalmente acompanha o homem moderno em todos os níveis de sua vida 

privada e social – em sua decadência física e moral – sem a possibilidade de resgate. Em 

Baudelaire, o homem não transcende a sua miséria, ao contrário, mergulha cada vez mais 

no fundo do abismo em busca do novo – que se pode tornar, mais uma vez, fascinante e 

fatal. E assim o ciclo recomeça. O que é curioso em Baudelaire é que seus poemas estão 

impregnados de símbolos tradicionais da doutrina cristã que ele, então, alegoricamente 

destrói. Ou seja: desconstrói a aparência simbólica e revela o outro lado das coisas. 

Se a mortificação da carne era a divisa cristã em busca da reconciliação do homem 

com Deus, se o sofrimento era a única forma de se purificar neste “vale de lágrimas” para 

conquistar o paraíso, Baudelaire mostra um mundo em processo de mortificação que, no 

entanto, é só escombros. O que era um mito redentor se torna a alegoria da morte – 

apenas. Não há inferno: há um mundo em ruínas.  

Uma bela alegoria do mundo em processo de decomposição é o poema “Une 

charogne”28. Diante da carcaça de um animal em avançado estágio de putrefação, o poeta 

consegue resgatar a lembrança da vida que ali ainda vive: primeiramente, pela 

comparação com a posição da mulher em pleno ato sexual (“comme une femme 

lubrique”), logo na segunda estrofe, e, na quarta, através da comparação da carcaça com 

uma flor (“Et le ciel regardait la carcasse superbe / Comme une fleur s’épanouir”). O 

poema constrói-se, assim, sobre dois eixos bem definidos: o da morte e o da vida, 

representada pelo campo semântico da mulher amada e pela possível recuperação de sua 

beleza pela arte. Todo o lado negativo da morte e da corrupção da carne, marca 

inexorável do spleen, desmancha-se como um sonho e fixa-se como vida no esboço que 

dele faz o artista em sua tela:  

 
 

Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, 

Une ébauche lente à venir 

Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève 

Seulement par le souvenir. 

 

 

                                                        
24 Ibid., “A une mendiante rousse”, p. 83. 

25 Ibid., “Les aveugles”, p. 92. 

26 Ibid., “Les sept vieillards”, p. 87. 

27 Ibid., “Les petites vieilles”, p. 89. 

28 Ibid., “Une charogne”, p. 31. 
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A tela, em forma de poema, resgata, assim, aquilo que a condição miserável do 

homem não consegue recuperar, mas que a voz do poeta perpetua como verdade possível:  

 
 

Que j'ai gardé la forme et l'essence divine 

De mes amours décomposés! 
 

 

A idéia da recuperação da essência divina parece-me querer restabelecer o halo 

sagrado do amor e da beleza. Há, aqui, o resquício de uma saudade original que poderia 

fazer pensar numa aura ainda presente e possível, ainda que rejeitada pelo mundo 

moderno e incompatível com a concepção alegórica da realidade. A poesia lírica da 

modernidade joga por terra a aparência da beleza, põe às claras sua carcaça e sua 

decomposição. Busca, no entanto, um meio de reencontrar seu brilho, sua forma e sua 

essência divina, através de uma aura insubmissa que, apesar de tudo, da técnica, da 

ideologia burguesa e do valor de mercado, ainda pode garantir a magia do poeta. Como 

neste poema de Ch. Baudelaire, Walter Benjamin parte da ruína para sonhar a inteireza 

primitiva, a possibilidade de um reencontro primevo. Senão possível, ao menos 

sublimado pela arte, pela força criadora do verbum ou da poiésis.  

A consciência do processo da modernidade vai fazer-nos, pois, ver que a 

catástrofe pode até ser necessária. Mas em que medida? Essa é a questão ambígua que a 

obra de Walter Benjamin suscita. Fica claro, parece-me, que a idéia da catástrofe remete 

para a tese IX “Sobre o conceito de História”29, a catástrofe do Progresso, que o Angelus 

Novus de Paul Klee consegue sintetizar na interpretação de Walter Benjamin. Aliás, 

Michael Löwy vê profundas relações entre a obra de Baudelaire e a nona tese de Walter 

Benjamin30. Mas a grande contradição que gostaria de salientar é a de uma herança 

cultural que se pode erigir a partir da catástrofe e da ruína do passado. “A elite dominante 

se apropria - pela conquista, ou por outros meios bárbaros – da cultura precedente e a 

integra ao seu sistema de dominação social e ideológica”, comenta Michael Löwy, no 

livro acima citado31. Dessa forma, as transformações que deram origem à Paris do século 

XIX se assentaram sobre as ruínas de um passado medieval e sobre o desaparecimento 

de tradições de uma vida social e comunitária que o progresso não mais podia admitir. 

Por isso, o conceito benjaminiano de “barbárie positiva” bem como a idéia da perda da 

aura como fonte de renovação não deixam de provocar reações distintas entre os 

estudiosos de Benjamin. 

De forma sucinta, poderia mencionar duas questões que mereceriam uma 

discussão mais aprofundada em outro momento: a primeira refere-se à ambigüidade do 

conceito de aura no âmbito geral da obra; a segunda às conseqüências de seu declínio e 

ao seu possível retorno. Quanto à primeira, remeto o leitor ao texto de Marc Jiménez, 

intitulado “Le retour de l’aura”32. Quanto à segunda, permanece a pergunta sobre a 

eficácia do desaparecimento da aura ou sobre suas formas de manifestação num mundo 

em que o sagrado não tem mais o lugar de destaque que ocupava nas comunidades 

primitivas. 

                                                        
29 BENJAMIN, 1985, p. 226. 

30 Cf. LÖWY, 2001, p. 73 et seq. 

31 Id., p. 64. 

32 Cf. REVUE, [1990], p. UR181-186. 
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Seria, portanto, a função da arte e da poesia fazer o elo entre o mundo material e 

sua “essência divina”? Que novas formas, novos gêneros, nos podem ainda permitir 

contar e cantar?  
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PERSONAGENS AUSENTES  
EM PEÇAS DRAMÁTICAS 
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Resumo: Objetiva-se apresentar a presença/ausência de personagens de peças dramáticas e mostrar que 

para seu estudo se requer recursos semióticos próprios que mantenham a sua significação ou o seu caráter 

de actante no conflito, objeto da ficção. Um exemplo de personagem que não tem representação corpórea 

na representação mas que provoca o desenlace da "estória" é Ana, personagem da obra El burlador de 
Sevilla y Convidado de Piedra de Tirso de Molina. Outro exemplo é Pepe el Romano, personagem ausente 

da obra La casa de Bernarda Alba, mas essencial no conflito dramático que traz o clímax da obra, ainda 

que no eixo da ação esteja presente a personagem Bernarda. 

 

Palavras-chave: Tirso de Molina (El burlador de Sevilla); Federico García Lorca (La casa de Bernarda 

Alba); Teatro Espanhol (Personagens). 

 

 

 

 

Deleuze (1988) conceitua o teatro como o movimento real que extrai o 

movimento real de todas as artes que utiliza. García Lorca diz que o teatro “es una escuela 

de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencias 

morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y 

del sentimiento del hombre” (GARCÍA LORCA, 1980, p. 1914-1917).  Sito Alba (1987) 

explica que o teatro é uma ficção, porque antes de tudo é um signo. A originalidade do 

teatro consiste em pretender aparecer como se não fosse um signo, mas uma realidade, 

por ser um signo natural. O elemento marcante da representação é o corpo humano com 

o qual colaboram outros signos verbais e cenográficos. A ação no teatro é tanto atuar 

como querer atuar, propor-se duvidar, falar, calar, sonhar, dormir, não fazer nada etc. 

Logo o elemento humano é insubstituível no teatro. Segundo Anne Uberfeld 

(1978) um teatro sem o corpo humano é uma lanterna mágica, um desenho animado, um 

cinema, mas não um teatro, porque a unidade básica do teatro é o personagem. 

A atuação do personagem é relevante tanto para a narratologia, que o considera 

como uma das categorias fundamentais da sintaxe do relato, em paralelismo com a 

fábula, o tempo e o espaço, quanto para a dramaturgia que costuma considerá-lo como 

unidade do texto literário e do texto espetacular, que passará à representação encarnado 

em uma figura, a de um ator, que lhe dá unidade de presença e de ação. 

Se a figura do ator no teatro é tão importante, como falar de personagem ausente 

no teatro? Será uma contradição nossa?  

Não, uma vez que o teatro, ainda que sendo uma arte, mostrada como uma 

revelação da verdade mais pura, é uma arte paradoxal, porque não é a arte de um só 

artista, o dramaturgo, o idealizador e tecedor da palavra escrita, o grande criador, já que 

necessita da ativa participação criativa de outras pessoas (diretores, atores, iluminadores, 

decoradores etc.) e da intervenção da platéia, para que aconteça a teatralidade. No teatro 

despontam as palavras que chegam até o público relacionadas com o gesto e o ator. É 

onde a palavra, que foi escrita, pode ser vista, analisada e comparada em uma realidade 

que não chega até nós pela simples audição, mas por um processo de visão conjunta, 
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porquanto o espectador ouve a palavra dita, vê atores moverem-se e gesticularem-se e 

observa os disfarces dos atores e as decorações que constituem as cenas. É, também, onde 

os signos cinésicos (dos gestos), paralingüísticos (da inflexão da voz) e prossêmicos (das 

distâncias espaciais) se apresentam conjuntamente. Entre todas as artes é o lugar em que 

o signo se manifesta com maior plenitude, variedade e intensidade em sua realização 

cênica. 

O teatro é um processo complexo de comunicação, muito mais intrincado que 

qualquer outro tipo lingüístico e literário de comunicação. Nele deve-se ter em conta o 

duplo destinatário e o duplo receptor. De um lado está o personagem para o qual se 

destina o signo, de outra parte está o espectador. No teatro o olhar do espectador 

(receptor) constitui a condição necessária para a teatralidade. O olhar que o espectador 

lança sobre o ator o transforma em um personagem-ator, pois o acontecimento se 

modifica em signo. Na teatralidade há uma relação com o mundo e com o imaginário. O 

teatro só existe pela teatralidade. O produtor e portador da teatralidade é o ator, que tem 

como objetivo fazer com que o espectador esqueça que está no teatro. 

O texto dramático é, como um texto escrito, uma criação literária que se expressa 

por signos lingüísticos e, uma vez que foi pensado, criado, ou melhor, disposto, para ser 

representado num palco, é uma performance onde o componente físico e material tem de 

estar presente diante de um público. O texto teatral tem uma leitura ambígua, porque se 

por um lado se trata de um texto literário, por outro lado se trata de uma mensagem de 

outra natureza. Ele possui dois sujeitos de enunciação – o personagem e o autor – e dois 

receptores – o diretor e os outros e o público. Uma informação vaga do dramaturgo vai 

exigir muita teatralidade do ator, porque o autor dá liberdade ao diretor de eleger e exige 

que os atores tenham que responder a estilos heterogênicos, ambíguos e multigenéricos 

de uma situação. 

Uma das razões que leva à junção ou separação desses componentes teatrais é a 

necessidade da representação humana, em que sentimentos, emoções e ações terão de ser 

transmitidos e percebidos por espectadores.  

Ancestrais das teorias dos signos e das teorias do teatro são Platão e Aristóteles. 

Ambos filosofam sobre a idéia de imitação. 

A mimesis de Aristóteles é definida como aquilo que representa, com 

verossimilhança, as ações humanas; não o que é, mas o que pode ser ou acontecer 

(recorrendo ao uso da ilusão e imaginação e não da imitação). Através desta mimesis (das 

ações humanas) haveria a possibilidade de representar o universal de transmitir 

sentimentos de terror e de piedade ao espectador. Aristóteles, ainda acrescenta que esses 

sentimentos devem surgir da conexão dos atos, sendo preferível que sejam transmitidos 

mesmo sem serem vistos, pois a própria leitura do texto deve ser capaz de produzir tais 

sentimentos e assim revelar as suas qualidades. 

Considera-se, então, que um texto teatral tem de ser "vivo" e despertar interesse, 

mesmo que não seja encenado, pois o teatro deve estar ligado às ações humanas, à 

mimesis, dando-se nele a ligação da arte à vida, seja para propaganda e ensino de massas, 

como acontece no teatro de Brecht, seja pela própria negação do humano e rejeição da 

sociedade, como propaga Artaud, seja até apenas pelo divertimento.  

No teatro a palavra tem uma função determinada e é a forma lingüística 

fundamental, ainda que secundária à representação, é a forma mais clássica e mais 

simples de uma comunicação discursiva. As pessoas se apresentam por meio do diálogo. 

Ele, mais claramente, proporciona a mudança dos sujeitos discursivos (os falantes).  São 

os personagens que anunciam o discurso que, por sua vez, é parte do discurso total, isto 

é, do texto, da obra teatral com seus discursos e didascálias. O discurso é uma mensagem 

entre o emissor – personagem e um receptor (o interlocutor, o público), mas em relação 
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com o contexto e o código. Todo personagem teatral realiza uma ação, ainda que essa 

ação não esteja visível, mas se encontra em um conjunto paradigmático em relação ou 

em oposição a outros personagens, ou com outros elementos do texto teatral.  Logo, para 

ser levada à cena, a ação dramática necessita de protagonistas - personagens humanos ou 

não e ou forças abstratas. Como observa Anne Uberfeld (1998, p. 101), o discurso de um 

personagem é uma parte determinada de um amplo conjunto constituído por um 

megatexto (um texto total da obra) com seus diálogos e didascálias. Todavia é também 

uma mensagem com um emissor e um personagem e um receptor (interlocutor ou 

público) em relação com as outras funções da mensagem, tais como o contexto e o 

código. Segundo Aristóteles, em sua Poética, os personagens não atuam de acordo com 

o seu caráter mas têm um caráter em função de suas ações. Mas, quando se vai estudar 

um personagem, três aspectos devem ser observados: 

 

 

1) o fisiológico, o sociológico e o psicológico, ou seja, as suas características 

físicas, tais como: idade, estatura, aparência, raça, saúde, defeito físico, entre 

outras mais; 

2) as suas características sociais, como: relação com a família, condições 

econômicas, filiação política, religião, costumes, posição social, etc. e 

3) suas características subjetivas, tais como: conflitos internos, saúde mental, 

mania, obsessões, desejos, esperança,  e se é extrovertido ou introvertido, 

otimista ou pessimista etc. 

 

 

A teoria literária semiológica evita apoiar-se na análise do personagem em 

referenciais externos ao texto, procurando ver o personagem com uma visão literária e 

textual, no seu valor sintático e semântico, além de admitir as relações pragmáticas que 

ele possui com a realidade extratextual, tanto a do momento da emissão quanto a do 

momento da representação. 

No teatro é difícil prescindir da noção do personagem. No entanto, 

paradoxalmente, por sua singularidade e riqueza de signos, o personagem, durante uma 

representação, pode estar presente ou ausente. Contudo, para isso, requer, para um ou 

outro caso, recursos semióticos específicos para manter a sua significação, tais como: 

 

 

1. Revelar o seu funcionamento referencial, ao mesmo tempo em que revela o seu 

funcionamento poético, como sustentador de uma relação metonímica ou 

simbólica com os vários sentidos que o texto proporciona; 

2. Construir o seu conjunto semiótico, ou seja, seus próprios traços distintivos e as 

suas relações de união ou oposição com os outros personagens. Esse inventário 

auxilia na descoberta de sentidos ocultos e preenche as lacunas textuais. 

 

 

Assim, o papel do personagem é decisivo na poética teatral, uma vez que nele se 

articula a poética do texto e que dele emana o poder de unir todos os referentes espalhados 

dos microtextos para o macrotexto. Por sua situação concreta, o personagem revela, no 

sentido do discurso que em sua constituição agrupou, um conjunto semiótico relacionado 

com outros. Sua permanência redundante num texto se deve à sua possibilidade de 

ajustar-se a várias significações imprecisas que aparecem no texto. Segundo Anne 

Ubeersfeld (1998, p. 106) o personagem em ação permite estabelecer a função que exerce 
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no texto o personagem principal, aquele que é o centro da ação dramática, e os que 

perturbam ou alteram o seu operar. E explica que o personagem possui qualificativos e 

tem um desempenho de um ser, essa é a razão de se poder descrevê-lo física e moralmente 

de acordo com o que ele fala ou o que os outros dizem dele, por um pensar que nos 

transmite um narrador onisciente ou outro procedimento e por suas ações. Contudo, como 

aponta Anne Uberfesld, no teatro, por sua arte singular de ilusão referencial, devido ao 

seu duplo estatuto de signo teatral de ser um conjunto semiótico e um referente construído 

do texto teatral, há uma mimese imposta, pois há uma dupla realidade: a do ator e a do 

personagem – texto e, além disso, pode-se vê-lo na função de metonímia ou metáfora da 

realidade e dar-lhe o lugar da tensão dramática.  Reforça Ubersfeld (1998, p. 100), para 

evitar equívoco, que o discurso do personagem não se remete a elementos psicológicos, 

mas a “um referente psicológico” e que não é de “ordem de la psique individual”. 

Consolida sua opinião afirmando que o personagem não é um ser, mas uma situação. 

Ubersfeld, também, critica a análise que se faz do personagem como “cópia substancial 

de um ser” e a consideração de que seja um ser mais real que a própria realidade. Para 

ela há um sentido ligado à essência dos personagens. Os discursos o acompanham no 

decorrer de sua vida como personagem. E a variedade deles depende da intensidade de 

sua vida teatral. Por detrás do personagem há um texto e um metatexto. A tarefa do 

analista é desfazer esse conjunto, para descobrir o que oculta o metatexto. 

  O espectador de uma representação teatral recebe ótica e acusticamente 

informações, quase sempre simultâneas e procedentes do cenário e das figuras. Nessa 

exigência, isto é, na presença de atores atuando como se fossem pessoas, o teatro difere 

dos outros gêneros literários. Como una obra teatral participa da ficcionalidade 

apresentando-nos um mundo que só existe no texto mediante a arte da linguagem e, como 

tem estruturas socio-comunicativas e possui a faculdade de realização da função poético-

estética e a função comunicativa, ela realiza, da mesma maneira que qualquer obra de 

arte, um interrelacionamento entre o leitor e o autor. Mas em una obra dramática, quando 

se realiza ou quando se prepara para realizar uma encenação, é bom matizar, essa função 

comunicativa que se manifesta com muito mais amplitude entre as figuras e o público, 

entre o autor e o diretor ou entre o autor e o ator com muito mais interação que entre o 

autor e o leitor. Dessa forma cabe sublinhar ainda que a existência “verdadeira” do 

personagem de uma obra dramática acontece durante uma representação e que o 

personagem textual é somente “virtual”.      

Tanto o espectador de uma representação teatral quanto o leitor, ambos em 

momentos de decodificação da linguagem (escrita ou oral com toda a implicação 

produzida pela cinética e pela paralinguística), vêem o interior da situação a través do 

“ponto de vista dramático”, isto é, segundo a visão que lhes oferece, com o recurso de 1ª 

pessoa, aquele que utiliza a narrativa. Essa óptica sofre variações segundo o espaço e o 

tempo.   

Resumindo essas possibilidades: o personagem pode em uma representação: 

 

- estar presente ou ausente da réplica; 

- ter um aspecto humano ou não humano; 

- apresentar-se com a presença ou ausência do ator; 

- participar ou não da ação; 

- admitir o ponto de vista do espectador ou de um outro personagem; 

- estar constantemente ou variavelmente em seu estatuto de personagem; 

- ter importância dramática; 

- variar na maneira de percepção; 

- ser visto pela maneira de enfocar o cenário; 
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- ser um personagem individual; 

- ser um personagem coletivo. 

 

 

A teoria semiológica procura analisar o personagem de uma maneira literária e 

textual, apoiando-se sempre no texto, mas, ainda que reconheça o valor sintático e 

semântico do personagem, admite considerações pragmáticas e aceita as relações que 

pode manter com realidades extratextuais, no momento da recepção ou da emissão. 

Em O pato selvagem1, obra de Ibsen, há uma sensação de fatalismo em toda a 

obra. O signo lingüístico “pato selvagem” que dá nome à obra, não está na relação das 

dramatis personae, não pertence ao texto, não aparece em cena, todavia, pouco a pouco 

o espectador vai tomando consciência do valor simbólico do signo, por meio dos 

diálogos, onde elementos referenciais se farão presentes. Seja pelos dêiticos lingüísticos 

e semiológicos, seja pelas frases com valor de didascália, o que não mostra é sugerido 

por recursos lingüísticos ou cinésicos e o espectador imagina o que não vê. No 2º Ato o 

pronome ele o anuncia: “ele se deitou no cesto” e um dêitico aí, além do relato 

informativo entre pai e filho:  
 

 
Hialmar – [...] Deu uma olhada aí dentro? 

Ekdal – Como não? Já deitou no cesto   

Hialmar –Ah! deitou/ pelo visto, vai habituando-se. 

Ekdal – Sim, já suspeitava disso. Porém, tem que introduzir certas 

modificações. 

Hilmar – Efetivamente, se impõem alguns aperfeiçoamentos. 

Ekdal – Sabe? É indispensável.  

 

 

Assim o espectador toma conhecimento da existência de um ser, mas não o vê. 

Contudo à medida que vão surgindo os diálogos ele vai se informando de que esse ser é 

um pato. Ciente de sua existência, fica sabendo, pelos índices teatrais que atuam no texto, 

que está com a asa caída porque recebeu um tiro, que grasnou, onde dormiu, como foi 

encontrado etc.  

Numa representação teatral há personagens que permanecem na obra sem a sua 

presença corporal na peça. Os espectadores não os vêem, mas têm consciência de sua 

existência pelos vários recursos semióticos de que se vale o autor. Há outros que têm 

uma atuação fingida, produto de uma alucinação. É mais freqüente em passagens 

narrativas de uma obra dramática um personagem ausente ser referido em diálogo. Os 

personagens para os espectadores não têm realidade no conflito dramático. Eles não são 

interlocutores, não há diálogo entre eles e outros personagens, e pode haver ausência 

física do ator. 

Em Esperando a Godot, obra de Beckett, o personagem Godot é um exemplo de 

um personagem ausente, mas que dá nome à obra. A estrutura da obra está na espera de 

um referente extra-cênico. Os quatro protagonistas Estragon (Gogo), Vladimir (Didi), 

Pozzo e Lucky esperam Godot perto de uma árvore. Eles falam, discutem, movem os 

chapéus e, no final de cada ato recebem a notícia de que o esperado Godot não virá hoje, 

mas amanhã. Em seus discursos há ecos filosóficos e literários. Há índices de que Godot 

marcou um encontro. No final um rapaz vem dizer que ele não virá nesta tarde, mas 

amanhã, que tem uma barba, talvez branca e lhe pergunta o que deve dizer ao senhor 

Godot. Vladimir responde-lhe para dizer-lhe que ele o viu. A materialização de Godot 

                                                        
1  Nas obras traduzidas para o espanhol fizemos a tradução em português. 
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acontece no cenário no diálogo de um grupo de 4 histriões. O signo lingüístico que dá 

título à obra é um referente não lingüístico, é extracênico, mas intra-ficcional. O 

personagem que dá nome à obra não aparece no cenário. Os signos lingüísticos que se 

manifestam durante a representação se referem a outros signos, lingüísticos e não 

lingüísticos, signos presentes no espetáculo, mas que se referem ao universo exterior à 

obra teatral, universo referencial real ou imaginário. Há um papel. Logo existe o 

personagem da espera. A espera é em um entardecer, hora crepuscular, diferente de Os 

dias felizes, outra obra de Bechett, em que os dois atos marcam uma radiante hora solar 

em que Winnie dialoga com Willi que se mostra em cena pelos objetos que retornam para 

perto de Winnie. Esta se encontra enterrada até a cintura num monte de palha e areia. 

Aparece dormida. Ao acordar começa o ato com uma situação normal de um despertar: 

reza, escova o dente, olha-se no espelho, etc. 

Há personagens que estão presentes nos diálogos, mas a sua presença se faz por 

traz dos bastidores, pois não são necessários em cena. Entretanto eles se tornam 

motivadores da situação dramática, tornando-se a essência do conflito ou ajudando a criar 

a tensão necessária. 

A obra teológica do século XVII O zombeteiro de Sevilla (El burlador de Sevilla 

y el Convidado de Piedra) de Tirso de Molina mostra em termos dramáticos e em termos 

emocionais, o personagem Don Juan Tenorio desafiando Deus, ao violar costumes 

sagrados, como o respeito aos mortos; desrespeitando as leis humanas da honra, como 

sacramento do matrimonio; rompendo com a lei da hospitalidade e o respeito pela idade, 

pela paternidade e pelos laços de parentescos. Esse personagem é um rebelde que 

concentra em sua pessoa a rebeldia de muitas pessoas. É um jovem que busca, 

insaciavelmente, o prazer e nessa procura encontra uma variedade de mulheres. No 

entanto, para mostrar o caráter do personagem que seduz as mulheres para delas zombar, 

só há a presença atuante de quatro belas mulheres que, ultrajadas em sua honra, buscam 

vingá-la ou reparar a sua desonra. Mas por deseja provocar o imaginário do espectador 

e/ ou, talvez, por princípio de economia dramática ou por decisão estética ou, ainda, por 

querer  estabelecer maior dinamismo de gosto barroco, por razões de espaço, de limitação 

de elenco ou de tempo, o autor suprimiu a presença de mulheres seduzidas em cena por 

variados recursos, sendo um deles a citação de nomes de mulheres num diálogo na 

segunda Jornada, na conversa entre Don Juan e o Marquês de la Mota, em que fazem 

comentários sobre várias mulheres. Entre as personagens femininas nomeadas nesse 

diálogo e depois burlada está Ana, que fica durante o transcurso da história invisível e 

inativa em cena, mas não no enredo da obra. Ela é mencionada no final da primeira 

jornada, quando o rei manifesta o seu desejo de oferecer dádivas a Don Gonzalo por seus 

méritos como embaixador em Portugal, querendo casar a sua filha com um jovem da 

nobreza. No diálogo entre os dois pela descrição que o pai faz da filha o imaginário do 

espectador já se prepara para a imagem física dessa personagem:  

 

 
- [...] ¿tenéis hijos?  
- Gran señor, 

una hija hermosa y bella, 

en cuyo rostro divino 

se esmeró Naturaleza. 
 

 
Mas é na segunda Jornada que começa o conflito da obra: o do castigo do culpado. 

E é Ana quem vai desencadeá-lo. O início acontece no diálogo entre o Marquês e don 

Juan, quando o Marquês descreve a quem ama e declara ser esta a sua prima Ana, recém 
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chegada de Lisboa. À pergunta de Don Juan se ela é bonita, na resposta do Marquês, 

afirma-se o desejo do sedutor e o imaginário do espectador vai-se afirmando para a 

idealização de uma beleza (original) que será maculada e que deve ser o culpado punido: 

 
 
- Extremada, 

porque em Doña Ana de Ulloa 

se extremó Naturaleza. 

 

 

Quando Don Juan lhe pergunta para confirmar e com um aparte demonstra sua 

intenção: 
 

 
- ¿Tan bella es esa mujer? 

   ¡Vive Dios que la he de ver! 
 

O Marquês responde:  

 

Veréis la mayor belleza 

Que los ojos del sol ven. 

 

 

E, assim, nos diálogos entre os dois, o público vai tomando conhecimento, da 

beleza de Ana, do interesse que o Marquês tem pela prima, do empecilho que oferece aos 

dois esse amor, porque ela já está comprometida com outro pelo rei, do interesse que 

desperta em Don Juan, no desejo de zombar de sua honra, e do artifício que utiliza para 

aproximar-se dela, disfarçando-se no Marquês. Descoberto o engano, por Ana, o público 

toma conhecimento só pela voz dentro dos bastidores, de sua existência “física” de sua 

“realidade” cênica: 

 
 
Dona Ana Falso, no eres el Marqués 

                   Que me has engañado 

Don Juan – Digo 

                     Que lo soy. 

Dona Ana - Fiero enemigo 

                     Mientes, mientes. 

 
O comendador meio desnudo entra com uma espada e diz:  

 

- La voz es 

de doña Ana la que siento. 

 

Doña Ana  ¿No hay quien mate este traidor 

                     Homicida de mi honor? 

 

 

Depois, da morte fulminante de Don Juan, no fim do drama, na terceira Jornada, 

quando o conflito se resolve e o rei manifesta o desejo de que todos se casem, dona Ana 

é mencionada no desejo do Marquês de casar-se com ela: “Yo con mi prima”. 

Assim, a participação na representação de dona Ana, fisicamente, é só pela voz, 

mas os índices de sua presença estão nos dêiticos lingüísticos e semiológicos (voz) e nas 

frases com valor de didascália, por exemplo, na fala do pai. Torna-se (índice) testemunha 

da classe social ultrajada pelo jovem, é significante em sua forma e seu sentido pelo 
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marco de referências que se insere, é símbolo e metáfora, é, portanto, uma unidade 

semiótica. E, para a semiologia não interessa o aspecto psicológico ou metafísico do 

personagem ou físico, pois o personagem literário tem uma forma com uma 

funcionalidade na obra, um sentido e um valor pragmático que a relaciona com realidades 

ou conceitos extratextuais.  

Sem dúvida, Ana é a causa do conflito ou ajuda à tensão necessária para a 

progressão do clima de tensão, no entanto, ainda que esteja ausente em cena, ela não 

deixa de ser imprescindível para mostrar a situação dramática. 

Em La casa de Bernarda Alba, obra de Federico García Lorca, o conflito que 

provocará o clímax se produz em torno da figura de Pepe Romano, personagem ausente. 

O eixo da ação é, sem dúvida, Bernarda, mas Pepe estimula a paixão das filhas 

desta: Angustias, Magdalena, Amélia e Adela, e prepara o clímax. Fala-se dele 

freqüentemente. Os índices de sua presença estão sempre nos diálogos. 

No primeiro ato, quando os personagens chegam do funeral, uma moça comenta 

com Angustia que Pepe Romano estava com os homens ao que retruca rudemente 

Bernarda, revelando seu rigoroso conceito moral e dando início à delineação de seu 

caráter: “- Estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe no lo ha visto ella ni yo”. 

E continua: “- [...] Las mujeres en la iglesia no deben de mirar más hombre que 

al oficiante, y ese porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana.”. 

Ainda no primeiro ato o leitor ou espectador fica sabendo por um diálogo entre 

Magdalena y Martirio que Pepe Romano se casará com Angustias a mais velha e mais 

rica das irmãs: “Magdalena - ¡Ah! Ya se comenta por el pueblo. Pepe el Romano viene 

a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y creo que pronto va a mandar 

un emisario.” É essa personagem que fornece os índices físicos, morais e socais desse 

personagem-ausente, quando diz: 

 

 
Pepe el Romano tiene veinticinco años y es el mejor tipo de todos estos 
contornos. Lo natural sería que te pretendiera a ti, Amelia, o a nuestra Adela, 

que tiene veinte años, pero no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa, 

a una mujer que, como su padre, habla con las narices. 

 

 

Assim, por meio dos diálogos, vai-se percebendo que Pepe estimula a paixão de 

três irmãs e prepara o clímax. Seu retrato provoca um tumulto. Quando passa pela rua as 

filhas de Bernarda correm para vê-lo. Ele só vai falar com a noiva à noite, pela janela. 

Sabe-se de sua existência pela tosse e o barulho dos cascos do animal de montaria ou os 

latidos de cachorro e o assovio que ouvem os personagens. Os sons, a cinésica e o ícone 

substituem a fala. Os personagens comentam sobre a sua presença em horários 

desencontrados. Tem-se conhecimento de sua duplicidade amorosa pelo ruído dos cascos 

do cavalo em horários diferentes e pela maneira como Adela vai vestida de roupas 

interiores. Não só a ausência desse personagem como também a passagem dos 

camponeses cantando, cujo canto se ouve com as janelas fechadas, se justificam pelo luto 

e o rigor moral de Bernarda.  

No filme Pepe Romano passa na rua montado num cavalo, usando um chapéu 

com o rosto meio a sombra, e pára perto de uma janela da casa, mas no teatro ele não 

aparece, pois o teatro proporciona a oportunidade de utilizar muitos recursos sêmicos 

sem que esteja presente a figura do ator.  

O monólogo usa o estratagema de fazer de um caráter não cênico uma 

personagem tão real quanto a do palco. Como exemplo citamos a obra Uma mãe muito 

louca dos dramaturgos italianos Dario Fo e Franca Rame. Esta obra foi representada em 
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Vitória durante 4 anos, pela atriz Ignácia Freitas, com uma direção de Robson de Paula 

e, também, no Auditório do CESV ela foi representada. Uma mulher desesperada vai à 

igreja para se confessar. Durante a confissão, as réplicas estão presentes ainda que o padre 

esteja ausente. Contudo, esse personagem existe na fala da aflita mãe. Mediante 

simulações e recursos paralingüísticos, cinésicos e prossêmicos, ela indica o personagem 

ausente, o seu interlocutor invisível, o padre. Mediante simulações tácitas mostra não só 

a sua dor, o seu medo e a própria personalidade. O ator, emissor da mensagem conhece 

a realidade/irrealidade do personagem ausente e se torna o seu interpretante para trabalhar 

no imaginário do público. Exemplo de um fragmento da fala da Mãe:  
 

 

 
[...] Padre? Está me ouvindo? Padre?! Ah, até que enfim! ... ora, padre, o que 

eu posso querer ajoelhada aqui?  Me confessar, é claro. Vamos começar? O 

quê? Não, essa eu nunca ouvi! Ele pediu licença. Antes de confessar, quer ir 

até o bar da esquina tomar um cafezinho... Nada disso, daqui o senhor não sai. 

Se insistir, faço um escândalo [...]. 
 

 

Um outro fragmento da confissão: “[...] ah! Padre! Quanta coisa eu passei na 

minha vida! Como o amor acabou comigo! O senhor já amou alguém, padre? Não Cristo 

não vale... [..]”.   

Logo, interpelando e respondendo, a personagem vai pondo em evidência o 

personagem ausente. O imaginário do expectador vai delineando-o ajudado pelos 

variados recursos cênicos. Todavia os recursos semióticos dos quais se vale o autor 

dependem da criatividade e das limitações técnicas adaptáveis à concepção da obra.  

Portanto, por meio do discurso ficcional reconhecemos no texto artístico formas 

da realidade de uma confissão, mostrada em uma nova realidade: a teatral. Corta-se a 

realidade efetiva e cria-se o espaço da ficção. Observa-se, então, a mímesis que se 

apresenta como atividade criadora da realidade para a comunicação artística, produzindo 

na recepção o reconhecimento das formas reais incluídas na representação em virtude da 

especial conexão entre a realidade e a ficção (GARCÍA BERRIO, 1994, p. 144).  

Assim, mediante recursos literários, lingüísticos e semióticos, a mímesis da 

confissão realizou-se com as regras de falar/ ouvir sem que fosse necessária a figura 

humana do sacerdote. 

Como último exemplo de personagem ausente, com o objetivo de mostrar que a 

sua presença se produz por recursos semióticos e lingüísticos que se apresentam diante 

do espectador, citamos a obra de Miguel de Cervantes Saavedra El Retablo de las 

Maravillas. Essa obra foi traduzida por Jorge Luis do Nascimento, Maria Mirtes Caser e 

por mim e publicada recentemente pela Embaixada da Espanha. Nela, com o recurso de 

mise-em abîme, do teatro no teatro ou da literatura dentro da literatura, dois charlatães, 

Chirinos e Chanfalla, apresentam a uma “ilustre” platéia de uma aldeia, um retábulo em 

que dessa representação os aldeões nada viam, mas representavam ver o que se 

reproduzia por palavras no teatrinho, mediante as palavras dos autores da peça, para que 

o seu companheiro não pensasse que não possuía honra.  Assim esses espectadores 

aldeões, por exemplo, vêem Sansão que se faz verossímil nas palavras de Chanfalla ao 

referir-se ao sema força e à ação de derrubar colunas do templo. 

 

 
BENITO  

Pouca tralha traz este diretor para tão grande retábulo. 

JOÃO 
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Tudo deve ser maravilhoso. 

CHANFALHA 

Atenção, senhores, que eu já vou começar!  

― Oh tu, quem quer que foste, que fabricaste este retábulo com tão 

maravilhoso artifício, que alcançou renome das Maravilhas pela virtude que 

nele se encerra, te conjuro, pressiono e mando que rápido, imediatamente, 

mostres a estes senhores algumas das tuas maravilhosas maravilhas, para que 

se regozijem e sintam prazer sem escândalo algum! Eis, que já vejo que 

outorgaste minha petição, pois por aquele lado assoma a figura do 
valentíssimo Sansão, abraçado com as colunas do templo, para derrubá-las ao 

solo e vingar-se de seus inimigos. Tente, valoroso cavalheiro; tente, pela graça 

de Deus Pai! Não cometas tal disparate, não derrubes essas colunas, porque 

podes fazer omelete dessa gente tão nobre que aqui se juntou! 

BENITO 

Detenha-se, pelo amor de Deus! Já pensou se, em lugar de termos vindo aqui 

para divertir-nos, acabássemos aqui amassados. Detenha-se, senhor Sansão, a 

pesar de meus pecados, pois são bons os homens que lhe rogam. 

CAPACHO 

O senhor vê, Castrado? 

JOÃO 
Claro, não havia de ver? Por acaso eu tenho os olhos atrás? 

 

 

Conclui-se, pelo exposto, que o personagem é o elemento enunciador do discurso 

e é o objeto que fornece a este uma realidade fônica, isto é, a representação da palavra. 

Ele pode ser estudado como extensão da palavra se o focalizamos do ponto de vista 

lingüístico, ou como sistema de signos em relação com outros sistemas de signos, do 

ponto de vista semiológico e, indubitavelmente, não se pode prescindir dele no teatro, 

pois, ainda que sua figura esteja ausente, ele está presente no texto dramático e na 

representação cênica uma vez que o índice de sua presença é percebido pelo receptor 

(público ou leitor) pelos recursos lingüísticos e semióticos. 
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Resumo: A constatação da crescente abrangência dos Estudos Culturais e Pós-Coloniais na academia 

internacional e de seu indiscutível impacto nos estudos literários remete à questão do alcance de sua 

pertinência e produtividade no ensino e pesquisa, no Brasil. Ao rastrear o percurso histórico e 

epistemológico que favoreceu o desenvolvimento dos Estudos Culturais e do Pós-Colonialismo nas últimas 

décadas, este trabalho aborda a questão da etnicidade, retoma a problemática do cânone e aponta algumas 
das perspectivas de leitura ensejadas pelos novos estudos interpretativos, tendo em mente a literatura afro-

brasileira de hoje. 

 

Palavras-chave: Estudos Culturais (Brasil); Etnicidade (Análise Literária); Literatura Brasileira (Cânone 

Afro-Brasileiro). 

 

 

 

 

Como vão, atualmente, os estudos de literatura no Brasil? Como fazer convergir 

o que tem sido aprendido e apreendido, nas últimas décadas - do estruturalismo ao pós-

estruturalismo, ao longo de tantos outros "ismos", entre tantos outros "pós" – com aquilo 

que recebemos como herança cultural? Essas duas questões – a situação atual dos estudos 

literários no Brasil e a (presumivelmente possível) convergência de novos e de antigos 

saberes – são lançadas como dados para reflexão prévia, na proposta de apresentação do 

VI Congresso de Estudos Literários da Universidade do Espírito Santo. A dupla 

interrogação traduz a premência, a cada dia mais sentida nos meios acadêmicos, da busca 

de parâmetros que respondam com maior adequação às complexidades dos novos 

tempos.  O problema não é, de forma alguma, novo. 

As diferentes distribuições e atribuições dos saberes e os deslocamentos das 

identidades de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade têm suscitado o 

crescente interesse intelectual em questões de identidade cultural, atravessando a teoria 

social e os estudos literários dos últimos 40 anos. Intensificou-se o debate sobre o colapso 

da noção iluminista, que descrevia a natureza humana como universal e atemporal; da 

crença romântica no “eu unificado”, na pessoa como indivíduo centrado, coerentemente 

dotado de razão, emoção, consciência e capacidade de ação. Abriu-se o espaço para uma 

nova hermenêutica, lembra Michel Foucault, surgida ainda no século XIX, impulsionada 

pelo pensamento iconoclasta de Nietzsche, Marx e Freud – para Foucault, os 

responsáveis por irreversíveis rupturas epistemológicas de que resultariam, diz ele, 

“feridas narcisistas na cultura ocidental”. A “perda de um ‘sentido de si’ estável”, nas 

palavras de Stuart Hall, acionou a erosão dos quadros de referências norteadores do 

processo civilizatório, dos até então sólidos valores que forneciam localizações 

filosóficas, morais, espirituais, aos indivíduos enquanto seres sociais (FOUCAULT, 

1987; HALL, 1997). 
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 Setores progressistas da intelectualidade e da academia, no Ocidente, vêm 

buscando novas abordagens capazes de melhor dar conta da produção cultural do passado 

e do presente, sem as peias daquele “temor reverencial” que, tradicionalmente, 

direcionou e cerceou a leitura dos fenômenos culturais.  Nesses meios culturais 

renovadores, prevalece a certeza de que a nossa herança de colonizadores e de 

colonizados necessita ser revista, reescrita, reelaborada.   

Nações como o Brasil, outrora submetidas à expansão colonial européia e, hoje, 

vulneráveis a novas formas de dominação, têm tido como penhor "sofrer como vizinho 

o peso cultural eurocêntrico" – escreveu Silviano Santiago, autor da categoria de "entre-

lugar" para descrever o espaço sociocultural em que se inscreve a literatura brasileira 

(SANTIAGO, [s.d. A]).  Na verdade, dentro do continente, o caso brasileiro (e latino-

americano, em geral) tem apresentado insólitas e particulares mesclas das duas situações 

herdadas: somos os herdeiros de colonizadores, sendo nós próprios os subalternos 

colonizados – sujeitos, agora, a formas pós-coloniais de dependência econômica e 

cultural.  O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos propõe o conceito de 

"interidentidade" em relação a essa peculiar constelação identitária luso-afro-brasileira, 

na qual se combinam traços de colonizador com traços de colonizado (SANTOS, 2003). 

É neste quadro de instigante produção intelectual, de impasses e desafios, que se 

insere o interesse nos novos Estudos Culturais e no chamado Pós-Colonialismo. Mas o 

que são exatamente os Estudos Culturais, como se deram a sua afirmação intelectual e a 

sua institucionalização acadêmica? Vejamos em linhas gerais alguns dados históricos. 

A disciplina "Cultural Studies" surgiu na Inglaterra, no Birmingham Centre for 

Contemporary Cultural Studies nos anos 1970-80, sendo grande propulsora da renovação 

dos estudos das humanidades na academia internacional. Os "Cultural Studies" do 

Birmingham Center balizaram-se nas análises de Richard Hoggart e de Raymond 

Williams, já em circulação na Inglaterra dos anos 50 (The Uses of Literacy, livro de 

Hoggart, é de 1957; Culture and Society, de Williams, de 1958) quando, nas 

universidades européias e americanas, os estudos culturais eram ainda regidos pela 

sociologia, sem o seu próprio arcabouço crítico e conceitual. 

A valorização acadêmica de Hoggart e de Williams representou um desvio do 

locus de onde partiam as vozes de autoridade na universidade inglesa e, por extensão, 

européia: os dois "founding fathers" da disciplina provinham do operariado e afinavam-

se com a Nova Esquerda, situação pouco freqüente nas cúpulas docentes da academia 

britânica. Da mesma forma, em termos étnicos, inovaria Stuart Hall, outro nome 

exponencial dos Cultural Studies desde o início acadêmico da disciplina: sendo afro-

jamaicano, Hall trouxe para o debate as candentes questões geminadas da etnicidade e 

do colonialismo, do neo- e do pós-colonialismo. Acrescente-se que as propostas culturais 

do Birmingham Center foram confrontadas e enriquecidas, a partir da década de 70, com 

as idéias dos teóricos culturais franceses, principalmente Pierre Bourdieu, De Certeau e 

Michel Foucault; e expandiram-se no intercâmbio com contribuições de porte como as 

de Paul Gilroy, Marshall Berman, Fredric Jameson, Cornel West e tantos outros.  

A tarefa de empreender trilhas desviantes em relação aos saberes 

tradicionalmente estabelecidos tem sido complexa. Paul Gilroy, referindo-se a sua 

experiência de jovem professor afro-descendente em Londres, comenta que foi um 

trabalho árduo "pontuar o fluxo de material cultural centrado na Europa com as 

contribuições dissonantes de escritores negros" – também eles parte integrante das 

transformações do mundo moderno, enfatiza (GILROY, 1996, p. ix). 

É importante que se conheça a genealogia da institucionalização dos Estudos 

Culturais e o mapeamento de suas ramificações, afinidades e parentescos de origem, os 

quais se imbricam a expressões interpretativas da cultura nos diversos continentes 
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(também no Oriente os Estudos Culturais têm tido uma grande difusão), como um passo 

necessário diante de projetos de adoção desse instrumental analítico do discurso cultural 

e/ou literário nas universidades brasileiras. É fundamental, por outro lado, examinar para 

que, realmente, o novo corpus conceitual e a nova prática crítica contribuem. Uma das 

numerosas dificuldades a enfrentar, e que não pode passar despercebida, é tratar-se de 

uma área de fronteiras ainda difusas e de um campo de ação perturbadoramente amplo. 

Na verdade, os Estudos Culturais, cujo campo de trabalho e limites são de difícil 

definição, talvez sejam, lembra Heloisa Buarque de Hollanda, "a primeira área de 

conhecimento visceralmente contextualizada de que temos notícia, ou seja, que só pode 

ser pensada em função de um dado contexto social e/ou institucional". A autora 

prossegue: “[O] próprio exercício da produção de saber nessa área, dependendo do 

contexto em que se insere, migra de uma disciplina para outra, altera prioridades, 

determina discursos e práticas estruturalmente diversificadas” (HOLLANDA, 2001, p. 

44). 

Os Estudos Culturais, assim como o Pós-Colonialismo, uma de suas vertentes 

mais vigorosas e promissoras, tendem a evitar concepções mecanicistas e essencialistas 

da história, sem pretender passar ao largo da história. Em sua atuação crítica, defendem 

uma visão orgânica na articulação da produção cultural e da sociedade que a gera: as 

confluências e divergências passam a ter a sua complexidade problematizada, em 

permanente contextualização. E colocam-se ao lado da moderna antropologia (como a 

empreendida por Victor Turner ou Clifford Geertz) no tratamento de questões que 

ultrapassam as fronteiras entre as disciplinas, trazendo à baila temas como a diversidade 

cultural, o relativismo da natureza humana, a persistência arraigada do etnocentrismo.  

Dentro do amplo guarda-chuva dos Estudos Culturais, o Pós-Colonialismo enfoca 

especificamente o impacto da cultura dos impérios europeus em suas antigas colônias. 

Empreende um exame crítico das representações européias dos povos coloniais e a 

produção de "contra-discursos" que têm representado resistência à continuidade do 

domínio colonial e imperial em sua vasta gama de manifestações e estratégias. 

O Pós-Colonialismo ancorou-se em movimentos anteriores, dos quais empreende 

a releitura crítica: dentre eles, a Negritude afro-franco-caribenha da década de 1930. 

Também influentes para os estudos pós-coloniais foram, e têm sido, os escritos de Frantz 

Fanon, que despertaram a intelectualidade internacional – especialmente seus livros 

Peles negras, máscaras brancas (1950) e Os condenados da terra (1961) – 

entusiasmando alguns, como Jean-Paul Sartre, acarretando a ira de tantos outros.   

Um dos clássicos dos estudos pós-coloniais é Orientalismo (1978), obra em que 

Edward Said critica as percepções históricas, culturais e políticas do Ocidente em relação 

ao Oriente. Segundo Said, o "mito do Oriente" forneceu a justificação intelectual e, 

portanto, serviu de suporte para o imperialismo europeu moderno (cujo apogeu, grosso 

modo, ocorreu entre 1880 e 1930, o declínio, desde o final da 1ª Guerra Mundial e o 

colapso político, com os movimentos nacionalistas da Índia, da Argélia, das antigas 

colônias africanas, sucessivamente independentes a partir de meados do século XX).   

Em tal panorama de dramáticas mudanças históricas e culturais (e isto diz respeito 

muito especialmente às Américas), Caliban torna-se, para grande parte da intelligensia 

contemporânea, mais instigante do que Ariel: as excelências deste último ocultavam, 

percebe-se agora, a herança imperialista de Próspero; e Caliban pode ser visto como o 

símbolo do hibridismo corporificando o mestiço, o crioulo, o colonizado que se revolta 

e se expressa – o avesso, em suma do dócil Sexta-Feira, a secundar a empreitada 

exploratória de Robinson Crusoé. Entre o uruguaio Rodó e o cubano Retamar processa-

se a grande virada da literatura e da crítica americanas, às quais não mais basta o 
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requentamento sucessivo do banquete cultural e o aproveitamento acrítico, ou paliativo, 

de seus restos.  

Neste quadro insere-se a pertinência dos Estudos Culturais, cuja implementação 

acadêmica, já efetuada em muitas universidades latino-americanas, tem encontrado, não 

obstante, algumas ressalvas que vale a pena aqui considerar. De forma necessariamente 

breve cito dois dos desses contra-argumentos, ambos reconhecidamente polêmicos.   

Em primeiro lugar, o risco de que se perca de vista, nos estudos da literatura 

através das lentes dos Estudos Culturais, a questão da potencial especificidade do 

discurso literário. Em outras palavras, se "literatura", se "poesia", continuam a ser termos 

de ampla circulação, tanto no âmbito geral, popularizado, quanto nas esferas intelectuais 

e acadêmicas; se continuam e desejavelmente continuarão a ser práticas culturais 

florescentes, o que fazer/ como considerar/ por que descartar (sem que esta tenha sido 

razoavelmente equacionada) a problemática de sua dimensão estética?  No Ocidente, o 

caráter das artes é questão que tem estado em pauta em uma pletora de concepções e 

denominações através do tempo, no mínimo desde Platão e Aristóteles, sendo uma 

problemática que não se trata de desqualificar em favor de quaisquer sistemas de 

pensamento. Em novas teorias que se querem descentradas, alertadas que têm sido sobre 

a parcialidade etnocêntrica, logocêntrica, falocêntrica, dos "significados transcendentais" 

de que falou Jacques Derrida, decretar a morte dos estudos literários e a hegemonia dos 

Estudos Culturais equivaleria a criar novos centramentos e hierarquizações, a tomar o 

lugar dos anteriores. O que resultaria, se quisermos parafrasear a sabedoria das 

expressões populares, a dar novos nomes aos mesmos bois.  

A aceitação da rentabilidade dos Estudos Culturais não inviabiliza a consideração 

do texto literário em si, em sua conjunção muito particular do "real, do fictício, e do 

imaginário", como sugere a teorização de Wolfgang Iser, pensador da Estética da 

Recepção; ou o interesse em estudos que trabalham o texto literário e a psicanálise, a 

exemplo do que fez Lacan e, anteriormente, o próprio Freud. Ou a atenção às recentes 

teorizações sobre a Literatura Comparada. Referindo-se justamente à fundação da 

disciplina Literatura Comparada, o crítico literário Raul Antelo escreve algo que poderia 

ser transposto para a área dos Estudos Culturais: 

 
 
(...) a fundação da literatura comparada, como, aliás, a de qualquer outra 

abordagem da literatura, não responde [...] a um ato singular mas a um 

recurso. Um procedimento, mas, acima de tudo, uma recorrência.  Esse 

recurso não tem a unidade de um ato cujo agente é um cogito individual e 

específico, mas a pluralidade de uma deriva marcada por pulsões sobre-

determinadas. Em outras palavras, a fundação não tem fundador. A fundação 

não tem tempo. Pensar a disciplina em sua fundação é pensá-la enquanto 

prática. E pensar sua ética, capaz de devolvê-la à vida (ANTELO, 1997, p. 

449, grifos nossos). 

 

 

 

Não há porque se considerar que os Estudos Culturais tenham descoberto a 

pólvora, matando com ela o prazer lúdico e intelectual da investigação poética 

propriamente dita. A pesquisa continuada sobre os Estudos Culturais e Pós-Coloniais, 

assim como tantas outras abordagens ou disciplinas - recursos disponíveis e temporários 

que são – será enriquecida na medida em que não entrar em rivalidade com a investigação 

literária (e vice-versa), e considerar que a voz da poesia fornece subsídios à própria teoria. 

Freud bem o sabia.  
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A teorização literária em suas variadas concepções e a dos Estudos Culturais e 

Pós-coloniais não são mutuamente excludentes. Podem e devem trabalhar 

conjuntamente, em ampla e aberta colaboração.  

A segunda ressalva em relação aos Estudos Culturais e ao Pós-Colonialismo 

parece-me mais consistente: sugere que as teorias dos Estudos Culturais (cuja origem, 

como já vimos, insere-se na academia anglo-saxã, e cujo desenvolvimento deu-se de 

início em grandes universidades norte-americanas) não responde necessariamente à 

complexa problemática de países periféricos, ou semi-periféricos, como os da América 

Latina.  

O crítico venezuelano Daniel Mato denuncia a adesão (para ele em diversas 

instâncias apressada) da academia latino-americana aos Cultural Studies anglófonos.  

Mato adverte quanto ao perigo de se transformar Birmingham em novo mito de fundação, 

no endosso involuntário de uma visão hierárquica e eurocêntrica no interior dos próprios 

Estudos Culturais os quais, paradoxalmente, denunciam as hierarquias intelectuais e o 

eurocentrismo. Segundo ele, dentro de tal visão, o que sucede no interior da academia 

latino-americana seria visto, não como produção cultural autônoma, mas como 

decorrência da influência dos Estudos Culturais originais. À propósito, pode-se citar a 

atribuição da influência de Homi Bhabha sobre a categoria de "hibridação" desenvolvida 

por Nestor Garcia Canclini, em Culturas híbridas (o que Canclini ironiza como 

"ideologia do reflexo").   

Daniel Mato propõe alternativas acadêmicas especificamente voltadas para a 

América Latina, sugerindo a implementação, aqui, de disciplinas como Estudios 

Culturales Latinoamericanos, ou Prácticas Reflexivas en Cultura y Poder para 

descrever, diz ele, 

 
 
 

(...) o amplo campo de práticas intelectuais em cultura e poder, que 

compreende não somente os meios universitários e a produção de estudos que 

assumam a forma de publicações acadêmicas, mas também outros tipos de 

práticas que possuam um caráter de reflexão e que se relacionem com as 

práticas de diversos movimentos sociais (feminista, indígena, 

afrolatinoamericano, de direitos humanos, etc.) (MATO, 2001). 

 

 

Outro crítico questionador da adoção acrítica dos Estudos Culturais é o já citado 

Boaventura de Sousa Santos, cujo raciocínio retomo. Referindo-se especificamente a 

países de fala oficial portuguesa, ele se pergunta (nos pergunta): como construir algo 

novo, como sair do paradigma hegemônico, na releitura de nossas sociedades? 

Enfatizando que o colonialismo terminou como relação política, mas não como relação 

social, e que seu estudo é essencial para o entendimento do mundo moderno, ele adverte 

quanto à especificidade "situada" do caso luso-afro-brasileiro. Boaventura argumenta:  

 
 

Se a identidade moderna ocidental é, em grande medida, produto do 

colonialismo, a identidade no espaço-tempo de língua portuguesa reflete as 

especificidades do colonialismo português. Trata-se de um colonialismo 

subalterno, ele próprio "colonizado" em sua condição semiperiférica, que não 

é facilmente entendido à luz das teorias que hoje dominam o pensamento pós-

colonial nos países centrais, um pensamento baseado no colonialismo 

hegemônico1. 

                                                        
1 A citação de Boaventura de Sousa Santos foi extraída do texto de apresentação ao Seminário Cultura e 

Desenvolvimento, realizado no Centro Cultural Banco do Brasil (R.J., 23-26 de novembro, 2005). O autor 
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Pode-se fazer aqui e agora um uso fecundo dos recursos oferecidos pelos novos 

estudos interpretativos se se partir do complexo legado cultural brasileiro e de sua 

herança histórica, ambos inseparáveis, porque decorrentes, do colonialismo escravista e 

da imbricação entre colonialismo e capitalismo que perdura até hoje. E se for efetuada, 

com o auxílio do Pós-Colonialismo, dos Estudos Literários, da História, da Antropologia, 

do instrumental crítico das humanidades e das ciências sociais, em suma, a sua reflexão 

e reavaliação.  

No Brasil, isto aponta, necessariamente, para a questão da etnicidade e da 

produção cultural dos diversos componentes populacionais que contribuíram para a 

formação e configuração do país. Se "etnia" é dicionarizada (por Aurélio Buarque de 

Holanda) como "população ou grupo social que apresenta relativa homogeneidade 

cultural e lingüística, compartilhando história e origens comuns", trabalhamos a 

etnicidade como uma categoria geradora de um discurso - discurso esse relacionado a 

processos de identificação de várias ordens, fundados em características culturais, através 

de jogos múltiplos, incessantes, de identidades e diferenças. 

Refiro-me à "herança cultural" no sentido amplo, tendo em mente tanto os 

cânones consagrados pela tradição oficial quanto aquele imenso acervo de cultura 

historicamente negado e renegado, porque advindo de segmentos populacionais 

dominados e, portanto, desautorizados e desqualificados enquanto produtores de saber.  

Cumpre ressaltar que essa herança cultural brasileira é aqui considerada, não em dois 

compartimentos estanques que se ignorem e excluam, o culto e o popular.  Ela existe e 

prolifera mesclando-se provocadoramente, confundindo-se em formas diversas de 

sincretismo, em contínua hibridação. 

Considerando o percurso da rebeldia cultural brasileira, destaco aqui duas de suas 

vertentes paradigmáticas, exemplares em termos de dissensão crítica, de postura "a 

contrapelo" em relação ao pensamento cultural hegemônico. Uma delas, bem situada no 

tempo embora não liqüidada pelo tempo, surgiu no interior da própria cultura 

hegemônica que irreverentemente critica e revigora; a outra, mais antiga, mas em perene 

gestação, foi fermentada a partir dos subterrâneos, ou das margens, da sociedade 

dominante. São elas a experiência modernista e a produção (passada e presente) do 

cânone afro-brasileiro. 

O romantismo, assim como os movimentos literários do final do oitocentismo, e 

apesar de seus inegáveis avanços, ainda tratava reverencialmente os padrões 

eurocêntricos que balizavam as concepções vigentes da vida e da realidade nacional. No 

Brasil, o salto cultural decisivo no sentido libertário foi dado com o modernismo.  Foi 

durante o modernismo – muito especialmente com o Movimento Antropófago de Oswald 

de Andrade – que se empreendeu um projeto consistente de revisão crítica e de renovação 

da cultura brasileira, projeto esse cuja vitalidade fez-se sentir ao longo de todo o século 

XX e que ainda hoje surpreende.  

A contribuição de Oswald de Andrade é emblemática pelo audacioso 

enfrentamento de mitos de origem eurocêntricos cujo apelo recorrentemente permeia, até 

hoje, o mundo acadêmico. Em seu célebre "Manifesto Antropófago" de 1928, Oswald de 

Andrade afirma: "Nunca fomos catequizados", e: "Sem nós, a Europa não teria sequer a 

sua pobre declaração dos direitos do homem", revertendo, assim, as hierarquias culturais 

e abalando ("solicitando", no vocabulário de Derrida) a suposta sacralidade das 

                                                        

desenvolve a questão no texto "Entre Próspero e Caliban: Colonialismo, Pós-Colonialismo e 

Interidentidade" (SANTOS, 2004). 
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construções eurocêntricas. Ao clamar contra as "sublimações antagônicas trazidas nas 

caravelas", Oswald zomba das perspectivas consagradas, enceta o trajeto inverso ao do 

colonizador, conclama pela devoração implacável da tradição hegemônica e (para 

usarmos um de seus termos recorrentes) propõe um "roteiro" de extrema atualidade ainda 

hoje, neste início do século XXI.  Seu projeto interessa vivamente a quem se volte, como 

nós o fazemos, para as candentes questões da dependência cultural e do colonialismo; 

dos estudos comparados e das relações raciais; da globalização, das diásporas e 

identidades nômades, dos hibridismos, contaminações e impurezas – em lugar dos 

confortadores e hierárquicos purismos, quer pretensamente apolíticos, quer politicamente 

dirigidos. Purismos que nada mais são do que "sonhos de gringo", conforme sintetizou a 

lúcida irreverência de Lélia Gonzales, ao discutir ela a questão racial afro-brasileira (apud 

SANTIAGO, [s.d. B]). 

 No "Manifesto Antropófago" que, em termos de Brasil, antecipa a reversão 

interpretativa frente a todo o nosso legado cultural, Oswald apoia-se em referências mais 

afins aos modelos transdisciplinares de hoje do que aos exclusivismo setoriais 

predominantes em sua época e lugar de origem. Seu exemplo serve como instigante 

entrada, ou convite, para a abordagem do fenômeno cultural com olhos novos, pois ele 

patenteia a consciência da necessidade, em países como o Brasil, da construção de um 

outro paradigma cultural. 

 Oswald (assim como Mário de Andrade), no vórtice da expressão modernista 

nacional e das vanguardas européias, expressa a inquietação intelectual, estética e 

ideológica que irrompia, a partir das nações periféricas, em relação aos grandes centros 

e matrizes do poder e do saber. Oswald, Mário e outros intelectuais latino-americanos 

enfrentariam o desafio de traçar delineamentos inéditos, ou de trazer à luz achados 

antigos, soterrados ou descartados por inconvenientes; de rastrear novos caminhos, 

atentando tanto para os silêncios impostos quanto para os discursos que silenciam. De 

recolher e valorizar, no legado do Ocidente, transcursos desviantes da história, da 

filosofia, da arte.  

A segunda vertente que aqui destaco enquanto resistente e rebelde produtora de 

um material cultural considerável, oferecendo-se a cada dia em maior abundância aos 

estudiosos de problemas sociais do Brasil e, assim sendo, altamente receptiva aos novos 

Estudos Culturais e do Pós-Colonialismo, é a expressão cultural afro-brasileira. Melhor 

dito, as expressões culturais afro-brasileiras, tão multifacetadas têm sido as suas 

manifestações.  

 No Brasil, como nas demais nações americanas em sua quase totalidade, a história 

e a cultura foram geradas no universo dos engenhos, nos fornos e nas senzalas da 

colonização escravista; entre um povo de protagonistas e coadjuvantes do drama da 

escravidão e seus descendentes. Sem meio de errar, pode-se dizer que em relação a 

ninguém, em terras brasileiras, a escravidão passou incólume - observação ainda válida 

para este início do século XXI.  

O sociólogo afro-brasileiro Clóvis Moura, em aguçada análise do colonialismo, 

do imperialismo e dos subsídios racistas presentes nas relações raciais em nosso país, 

discute a influência do escravismo e do escravo na estrutura e no comportamento da 

sociedade brasileira e combate a falácia culturalista, muitas vezes encoberta na erudição 

do discurso liberal, que vê o negro, diz ele, apenas "como uma peça subsidiária na [...] 

formação econômica, social e cultural" do Brasil (MOURA, 1983, p. 9). Trabalhando 

com um instrumental crítico sempre atualizado, o pesquisador piauiense retoma hoje 

aquilo que, mutatis mutandis, não escapara à observação de um dos primeiros grandes 

analistas da sociedade brasileira, Joaquim Nabuco, de cujo O abolicionismo (1882-1883) 
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– obra prima da literatura política oitocentista – extraio o que se segue. Nabuco comenta, 

neste trecho, o tremendo impacto da população negra na formação do Brasil: 

 
 

 

Em primeiro lugar, a parte da população nacional que descende de escravos é, 
pelo menos, tão numerosa como a parte que descende exclusivamente de 

senhores: a raça negra nos deu um povo.  Em segundo lugar, o que existe até 

hoje sobre o vasto território que se chama Brasil foi levantado ou cultivado 

por aquela raça; ela construiu o nosso país. Há trezentos anos que o africano 

tem sido o principal instrumento da ocupação e da manutenção do nosso 

território pelo europeu, e que os seus descendentes se misturam com o nosso 

povo. Onde ele não chegou ainda, o país apresenta o aspecto com que 

surpreendeu aos seus primeiros descobridores. Tudo o que significa luta do 

homem com a natureza, conquista do solo para a habitação e cultura, estradas 

e edifícios, canaviais e cafezais, a casa do senhor e a senzala dos escravos, 

igrejas e escolas, alfândegas e correios, telégrafos e caminhos de ferro, 
academias e hospitais, tudo, absolutamente tudo, que existe no país, [...] não 

passa de uma doação gratuita da raça que trabalha à que faz trabalhar. 

(NABUCO, 1977, p. 69) 

  

 

O que Joaquim Nabuco não percebeu, limitado que estava pela ideologia 

etnocêntrica hegemônica da época em que viveu (praticamente não questionada, então), 

foi a dimensão cultural dessa influência negra cuja força e amplitude corretamente 

reconhece e valoriza. Tal dimensão cultural – quer no âmbito profano, quer no religioso, 

quer em sua rica expressão de oralidade, quer gravada no discurso escrito – germinou, 

persistiu, afirmou-se, de início menos em sua forma visível do que clandestinamente, nas 

brechas e interstícios da cultura dominante: nas "abas (...) do Parnaso”, ironizaria 

contundentemente, em seus versos, o abolicionista poeta Luiz Gama. Ao expor o caráter 

marginal de sua vida e arte, Gama insinuava maliciosamente a peculiar visão "de viés", 

digamos assim, que a condição de excluído impunha e propiciava: aquilo que, mais de 

um século depois, seria valorizado pelo romancista argentino Ricardo Piglia, falando 

justamente do perfil especial da produção cultural latino-americana (GAMA, 1974. p. 

21; PIGLIA, 2001, p.1-2). 

Em sua dimensão subterrânea, camuflada, subversiva, a cultura negra pode hoje 

ser conferida, por exemplo, nos trabalhos de restauração em igrejas barrocas de Ouro 

Preto. Sob as camadas de gesso, pintura e detritos acumulados ao longo dos séculos, 

desponta a representação impávida de entidades espirituais africanas. Essas divindades 

viajaram através do "Atlântico Negro" de que fala Paul Gilroy, instalando-se, 

aclimatando-se no pachorrento (e rigidamente hierárquico) interior da colônia mineira e 

infiltrando-se, semi-ocultas, entre os retorcidos dourados e as formas roliças dos anjos. 

O exemplo é eloqüente em sua duplicidade, e o barroco a isto se prestou magnificamente, 

com seu jogo de luz e de sombra, opulência e subjugação, exibição e ocultamento, 

sentidos acintosos e significações cifradas. Ali se lê a experiência humana, a traduzir e a 

transmutar em linguagem artística a experiência diaspórica africana, revivida, retomada 

e dinamicamente transformada no cotidiano dos artesãos e artistas escravos. Ali se 

exerceu, teimosamente, a rebeldia. Parafraseando justamente The Black Atlantic de 

Gilroy, podemos dizer com ele: "A expressão irreprimível dos deuses outrora proibidos 

é ainda visível em sua arte." ("The irrepressible rhythms of the once forbidden drum are 

often still audible in their work." [GILROY, 1996, p. 76]). 

Os restauradores de obras de arte têm feito a sua parte, ao trazer à luz o que a 

interdição escravista ocultara. Quanto a nós, leitores de textos, como proceder diante do 
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passado irremediavelmente mudado, ao atentar para o tecer simultâneo de tantas teias, 

em espirais de sentido eternamente em mutação? Jacques Derrida fala de uma decisão 

analítica, em relação ao tecido do texto: a de desvendar em simultaneidade, a de 

apreender a coexistência mútua de várias direções significantes num mesmo conceito, ou 

metáfora, organizando um trabalho textual sem o conforto de centramentos ideológicos, 

sem o arcabouço estabilizador de um significado transcendental. É justamente o que se 

propõe aqui, a partir de um exame dessa expressão cultural brasileira, a literatura afro-

descendente. 

Assim, chamamos a atenção para aquela produção discursiva cuja positividade a 

cada dia se afirma: o cânone afro-brasileiro, em sua formação e transformações, 

realizações e dilemas. Seu estudo, quer se investigue a sua estruturação histórica no 

passado ou o alcance e possibilidades do presente, acolhe os recursos e subsídios críticos, 

transdisciplinares, comparativos, conceituais dos novos estudos interpretativos, muito 

especialmente em sua variante pós-colonial. 

O exercício primeiro da literatura negra, segundo Conceição Evaristo, "é a 

tentativa de criação de um discurso onde o negro surja como sujeito da história, que se 

desenrola em consonância ao modo negro de ser e de estar no mundo, isto é, orientada 

por uma cosmogonia negra, própria." A autora prossegue:  

 
 

 
Ao falarmos de uma literatura negra, não nos baseamos somente numa 

referência racial, mas pensamos, antes de tudo, na maneira como o escritor vai 

tratar, vai lidar com esse dado étnico que ele traz em si. Falamos de uma 

literatura cujos criadores buscam conscientes e politicamente a construção de 

um discurso que dê voz e vez ao negro como sujeito que se auto-representou 

em sua escritura (EVARISTO, 1996, p. 2).  

 

 

A literatura negra no Brasil vem-se configurando enquanto corpus literário 

variado e abundante, conquanto ainda insuficientemente estudado, neste início de século 

XXI. Entretanto, muitos já são os pesquisadores que crescentemente têm se voltado para 

seu estudo; e para o desafio que foi e tem sido a configuração de uma literatura negra 

capaz de romper com a dependência de modelos culturais brancos e de construir uma 

expressão literária que expresse a vida e os valores afro-brasileiros, com toda a carga de 

secular opressão e rebeldia que seu âmbito compreende2. 

Ao trazer à luz, em sua criatividade, histórias e experiências que foram 

suprimidas, ao fazer ouvir vozes anteriormente caladas pela repressão ou pelo 

preconceito3, a literatura afro-brasileira abre-se hoje como fértil campo de pesquisa para 

                                                        
2 Na já vultosa bibliografia acadêmica voltada para a questão do cânone afro-brasileiro, destaco os recentes 

"Notas sobre a Literatura Brasileira Afro-descendente", de Eduardo de Assis Duarte (2002) e Brasil afro-

brasileiro (FONSECA, 2000). 

3 Assim o faz o poeta afro-brasileiro Solano Trindade (1997, “Navio negreiro”, p. 122), andarilho dos 

símbolos, ao realizar em seus versos de uma articulação discursiva em que poetiza o social, socializando o 

poético:  

Lá vem o navio negreiro 
Lá vem ele sobre o mar 

Lá vem o navio negreiro 

Vamos minha gente olhar... 

 

Lá vem o navio negreiro 

Por água brasiliana 
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quem se dispuser a enfrentar seus grandes desafios.  Trata-se, indubitavelmente, de uma 

formação cultural apta a acolher os modernos Estudos Culturais e Pós-Coloniais, a 

exemplo do que tem sido efetuado em outros países - com independência, através do 

diálogo cultural, sem uma estéril submissão a seus modelos. 

 Variados são os caminhos e fecundos serão os frutos dos modernos Estudos 

Culturais e do Pós-Colonialismo em nosso país - sempre em interface com a realidade 

brasileira, em suas multívocas origens e infinitas vertentes.  Em paralelo à consideração 

da necessidade de melhor se configurar o escopo dos Estudos Culturais e de se produzir 

um material conceitual pertinente e próprio, no exame de questões socioculturais 

brasileiras em sua expressão estética, literária ou não literária, cumpre incentivar a 

colaboração transnacional, acolhendo sempre que possível a pesquisa interdisciplinar, 

comparatista e multicultural. O objetivo deste trabalho é estimular a continuada reflexão 

sobre tais caminhos. 
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Resumo: Demonstração da pertinência da semiótica para a análise literária, tomando aqui como um dos 
seus testes de validez o poema “Topologia do medo”, de Haroldo de Campos. Análise transdisciplinar do 

mesmo poema, tendo em mente o uso, para a sua efetuação, de um conceito da psicanálise. Possibilidade 

de colaboração entre os estudos literários, os estudos culturais e a semiótica. 
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1. Teatro, teoria – “quase a mesma palavra”: 
 

Volta e meia, alguém inter-relaciona teoria e teatro. Por exemplo, assim o fez, nos 

anos 70, o poeta e filósofo Jean Pierre Faye: 

 

 
 

Pode-se dizer que [o] poder de ver mais claro nas articulações, ou nas 

junturas, ou nos artelhos, é a teoria. Na “teoria”, há “teatro”; é... “theoria” e 

“theatron” [...]. É quase a mesma palavra. 

Vê-se melhor, está-se mais bem sentado para ver nas bancadas de pedra do 

“theatron” grego (BARTHES et al., 1975, p. 246). 

 

 
 

Embora sentados, hoje, num dos inúmeros teatros do Terceiro Mundo, não nos 

interessa, no momento, debater sobre a efetiva ou não efetiva precisão etimológica de 

tais afirmações – o que, aliás, já implicaria teorização, em cuja prática as nossas palavras 

e proposições facilmente se enredam, de um modo ou de outro. Com ou sem etimologia 

aqui, interessa-nos, antes, a dramatização, a porção de espetáculo, implicada no que é 

teórico e, nela, a importância do olhar, claro que sem prejuízo da ação dos demais 

sentidos e, sobretudo, da atuação do intelecto – a “cuca” da gíria brasileira, não poucas 

vezes “fundida”, para continuar no registro coloquial, devido ao emaranhado de 

complexidades e de perspectivas plurais presentes no campo teorético. 

Por natureza, mesmo quando elaborada, de início, apenas por uma cabeça 

solitária, uma teoria digna do nome é algo com destinação coletiva, “coral”, nunca uma 

empresa “monologante”: nasce tendo como palco uma certa sociedade, com o seu cenário 

histórico, disseminando-se tempo e espaço afora. A teorização que temos escolhido ao 

longo dos anos – a semiótica – porta uma assinatura principal – a de Charles Sanders 
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Peirce –, que tanto exerce os seus efeitos sobre assinaturas alheias, quanto é transformada 

por estas, em termos de recontextualização. 

Sem dúvida, um dos recontextualizadores da semiótica peirceana no Brasil foi 

Haroldo de Campos, o qual, aqui e ali em seus textos teóricos e analíticos – e, até, em 

trabalhos literários –, utilizou noções do filósofo norte-americano. Assim, sem receio de 

erro, podemos acreditar que o autor paulista não se sentiria contrariado, caso pudesse ver 

um poema seu – por exemplo, “Topologia do medo” – sendo peirceanamente lido. 

 A nossa semiótica não existe sem tríades. A mais simples (talvez a mais 

simplificada) é a que apresenta a seguinte relação triádica, em formulação muito referida 

do filósofo1: 

 
 

 
Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 

representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente dessa 

pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao 

signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. O signo 

representa alguma coisa, seu objeto (PEIRCE, 1977, p. 46). 

 

 

 

Chegando a este ponto, façamos certas afirmativas: 

 

a) qualquer teoria é já um signo, melhor dizendo, um super-signo, um complexo 

sígnico, uma articulação de heterogeneidades, de unidades conceituais diversas, 

que visa a uma homogeneização mínima dos seus constituintes, para que estes 

venham a articular-se sem maiores problemas; 

b) como um signo só existe no seu jogo de diferenças com os demais, uma teoria 

se recorta acentuando a sua singularidade em relação às que lhe antecedem, o que 

não quer dizer que não possa manter com elas certas relações de dívida conceitual 

e de diálogo, do mesmo modo que um signo carrega alguns elementos em comum 

com outros signos e também com eles se articula; 

c) como teoria (super-signo), a semiótica peirceana se apresenta como “algo para 

alguém”, algo acerca de algo, ou, falando de modo recursivo, um mesclado signo 

especial a respeito dos signos em geral, não apenas os humanos, utilizados em 

sociedades diversas, com os seus específicos ritmos históricos, como ainda os 

animais, os naturais, etc.; 

d) continuando a argumentar recursivamente, a teoria, uma vez eleita por um 

indivíduo (ou mente interpretante) para a discussão de um específico poema de 

Haroldo de Campos, irá constituir-se em algo sobre algo literário, cujo título 

“Topologia do medo” aponta, de igual modo, para algo, um sentimento de 

dolorosa manifestação;  

e) assim que “algo sobre algo literário” se configurar como um interpretante 

dinâmico, ele será, por sua vez, reinterpretado, no sentido da sua aceitação ou 

recusa, seja parcial ou integral, o que nos remete ao dramatismo, à 

                                                        

1 Para os propósitos do presente texto, aproveitamos parte da redação do nosso artigo publicado na revista 

mineira Ipotesi 5 (jan./jun. 2001). (MACHADO, 2001, p. 79-93). 
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“espetacularização” que faz parte do processo, com a possibilidade semiótica, 

aliás, de a mesma prosseguir indefinidamente, ao menos em alguns casos; 

f) algo como uma teoria – reiteremos – nunca pode ser de domínio privado, o que 

se denuncia já no étimo, pelo qual agora nos interessamos, da palavra, de sentido 

público segundo uma definição de Wlad Glodzich, que gostaríamos de citar de 

novo, uma vez que dela nos valemos em trabalho anterior: 

 

 

[...] Etimologicamente, o termo vem do verbo theorein, observar, contemplar, 

inspecionar. [...] 

[...] Provém do facto de o acto de observar, de inspecionar qualquer coisa, 

designado por theorein, não designar um acto privado levado a cabo por um 

filósofo [...], mas um acto muito público com importantes conseqüências 

sociais. Os Gregos designavam certos indivíduos, [...] para actuarem como 
delegados em certas ocasiões formais [...]. Estes indivíduos tinham o título 

de theoros e constituíam colectivamente uma theoría. (Talvez seja útil ter 

presente que a palavra é sempre um plural colectivo.) [...] Só o acontecimento 

teoricamente atestado podia ser tratado como facto. A natureza institucional 

desta certificação não deveria escapar-nos, bem como sua inscrição social 

(DE MAN, 1989, p. 14-15). 

 

 

 Também atuamos2, ainda que sentados, ao participar de um Congresso de Estudos 

Literários, tanto faz se neste recinto em que, de fato, falamos, ouvimos e gesticulamos 

ou se em qualquer outro que nos destinassem. Atuemos, porém, no sentido de mostrar 

que a semiótica, obviamente sem pretensão de exclusividade e menos ainda de excelência 

interpretativa, pode ser útil para o entendimento de “Topologia do medo”. Aliás, tendo 

em vista a “secura” deste poema, a sua pouquíssima discursividade, a sua estruturação 

de sintagmas justapostos em quarenta e cinco linhas não ligadas umas às outras pela 

sintaxe subordinativa, despojadas ainda das marcas da chamada função emotiva, 

facilitadora, por sua vez, da nossa identificação imediata com o que lemos –, enfim, tendo 

tudo isso em mente, talvez a teoria funcione aqui no sentido de ressaltar o que, no poema 

em causa, pode ser deveras interessante. Mas de que modo? Ora, tentando transformar a 

leitura de algo aparentemente árido num exercício de descobertas e, se for preciso, de 

hipóteses interpretativas ousadas, elaboradas a partir de certa matriz conceitual. 

 Para tanto, é bom enunciar três pressupostos, decorrentes da teorização eleita: 

 

1) a linguagem verbal partilha com os demais sistemas de signos alguns 

elementos comuns, os quais, na esteira de Peirce, foram chamados por Roman 

Jakobson de traços pansemióticos (JAKOBSON, 1975, p. 119); 

2) tais traços pansemióticos facilitam o diálogo da literatura (sobretudo a poesia) 

com os códigos das demais artes, o que se denomina intersemiose – ainda 

seguindo as pegadas do lingüista russo, por sua vez admirador do filósofo norte-

americano (JAKOBSON, 1975, p. 65); 

                                                        
2 Cf. uma definição de dicionário: “teoria [Do gr. theoría, ‘ação de contemplar, examinar’; ‘estudo’; 

‘deputação solene que as cidades gregas mandavam às festas dos deuses’; ‘festa solene’, ‘pompa’, 

‘procissão’, pelo lat. tard. theoria, mas conforme a prosódia grega.]” (DICIONÁRIO Eletrônico novo 

Aurélio século XXI, versão 3.0). 
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3) a visualidade (nas suas manifestações mais diversas) é um dos traços 

pansemióticos que nos permitem discutir a respeito das inter-relações entre a 

poesia e as artes plásticas. 

 

 

Encaremos agora, com alguma segurança, a “Topologia do medo”. 

 

 

2. Geometrismo, abstração e recalque: 
 

 

O medo, com sua física, 

tanto produz: carcereiros, 

edifícios, escritores, 

este poema; outras vidas (ANDRADE, 1973, p. 49). 

 

 

 

No livro Xadrez de estrelas, de Haroldo de Campos, o poema “Topologia do 

medo” traz a data de 1961-1962: notoriamente, anos em que, no Brasil, durante o governo 

de João Goulart, já ocorria o confronto entre esquerda e direita, que iria resolver-se a 

favor desta última, com o golpe, tanto militar quanto civil, de 1964. Ora, datas também 

se deixam ler – e a dupla datação que acompanha o texto, quando relacionada a este, 

revela interessantes efeitos semânticos, quer literários quer políticos, como notaremos. 

“Topologia do medo” porta elementos que o aproximam das artes plásticas. Na 

composição, alguns signos referem-se a cores, aludidas tendo em vista a sua codificação 

sócio-cultural (“branco de medo”, “amarelo de medo”, etc.3), o que pode ser uma pista, 

um indício tanto do diálogo da poesia de Haroldo de Campos com a pintura, quanto da 

preocupação com o tenso – e datável – contexto social da época: de fato, em “Topologia 

do medo” podemos ver elementos do universo pictórico (que formam o que chamaremos 

políptico) entrelaçados à temática política da ocasião. 

Eis a íntegra do texto, dividido em quatro partes desiguais: 
 

 

Topologia do medo 

 

1. 

branco de medo 

o medo branco 

 

branco do olho 

o olho branco 

 

branco do olho do medo branco 
 

o medo o amido 

a goma a gosma 

 

o homem de branco 

o medo branco do homem de branco 

 

o muco a losna 

 

                                                        
3 Rigorosamente falando, o branco não é cor; todavia, uma vez que, no cotidiano, o “sentimos” como se 

fora uma das cores, ele será tratado assim, no nosso texto. 
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a nuvem branca 

o olho branco do homem de branco 

 

em branca nuvem 

o brancanuvem 

 

 

2. 

 
o medo amarelo 

amarelo de medo 

o amarelo do medo 

 

o gosto amarelo 

o amarelo mosto 

o amarelo gosto do medo amarelo 

 

o gosto e o mosto 

o desgosto 

 
o sobgosto 

o gosto e o esgoto 

 

o amarelo mosto do medo 

o rosto amarelo de medo 

o resto 

 

 

3. 

 

o verde o verdoso o verdete 
o medo verde 

verde de medo 

 

o limo o limoso o limace 

o homem verde 

 

o medo verde do homem verde 

o medo varde do homem verde 

o medo varde do homem varde 

o medo verde do homem verde 

 

 
4. 

 

a cor furta 

o medo furta 

o gosto furta 

 

o furtacor 

o furtamedo 

o furtagosto 

 

a vida furta 
a morte furta 

 

o furtahomem 

(CAMPOS, 1976, p. 154-155) 
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 A divisão quadripartite acima nos induz a utilizar a noção de políptico. Esta, em 

artes plásticas, é usada para nomear um agrupamento de quatro quadros ou mais, que, 

embora independentes, se acham subordinados a um tema definido – ou, até, a uma 

técnica unificadora do conjunto. Assim, é já possível afirmar que as descontinuidades 

físicas entre uma tela e outra, que funcionam como as suas “fronteiras”, não as delimitam 

por completo, precisamente porque a temática mais geral e/ou o aspecto formal 

predominante se impõe(m) ao seu conjunto. Ora, no poema de Haroldo de Campos há 

quatro seções, de tamanhos diversos mas subordinadas ao tópico do medo. Ignorando as 

barreiras entre a literatura e as demais práticas estéticas, permitam-nos falar aqui do texto 

como um políptico político de quatro partes desiguais, dispostas não horizontalmente 

(como costuma acontecer no terreno pictórico), mas verticalmente (como é habitual 

ocorrer nas produções verbais que se subordinam às convenções da escrita ocidental, com 

o fluir dos seus grafemas da esquerda para a direita, combinado ao fluxo dos mesmos de 

cima para baixo na superfície da página). 

 Além do rendimento metafórico que a importação do conceito em análise 

possibilita, podemos encontrar, em outro texto de Haroldo de Campos, alguma 

justificativa para a mesma. Trata-se de uma página de Galáxias, livro em que, aliás, 

precisamente as fronteiras, os limites entre poesia e prosa se diluem. Uma página na qual 

os destinos trágicos de Ernesto “Che” Guevara e Marilyn Monroe se inter-relacionam, 

não apenas por um procedimento de, digamos, arte pop, como também pela constatação 

da presença de ambos no imaginário midiático, no mosaico de imagens de celebridades, 

sobretudo o dos explosivos anos 60 – no caso específico, na “coroa de arestas das 

manchetes” (CAMPOS, 2004, [s.p.]). A passagem em que a figura da atriz passa a ser 

focalizada inicia-se com outra noção costumeira no universo pictórico: “tríptico agora a 

cena aclara marilyn marilinda amarilis” (CAMPOS, 2004, [s.p.] – destaque nosso). 

 Portanto, dada a presença do vocábulo tríptico na “proesia” de Galáxias, 

fiquemos, sem temor, com o termo políptico, e testemos até que ponto ele se revela um 

bom operador textual para a discussão de “Topologia do medo”. Além da adoção do 

vocábulo em causa, iremos examinar o poema com o auxílio da noção de “pintura 

ideológica”, criada ad hoc na presente circunstância. 

Sem dúvida, valemo-nos também da metáfora, ao utilizar o sintagma “pintura 

ideológica”, o que de modo algum invalida o seu uso, por dois motivos: em primeiro 

lugar, é obviamente impossível escapar da prática figural da linguagem, quando se fala 

das coisas, na sua concretude ou na sua abstração; em segundo, tal prática participa já 

das relações entre a literatura e as outras artes, no que se refere à sua consideração seja 

pelos produtores propriamente ditos (pintores, poetas, etc.), seja pelos analistas 

(pensadores, críticos, etc.) 

Podemos agora fornecer um esquema da estrutura quadripartida de “Topologia 

do medo”. É possível que se evidenciem algumas das “articulações” e “junturas” do 

poema, algo que, no início, notamos J. P. Faye postular como típico do “ver mais claro” 

da teoria. 

 

Parte 1: contém o sintagma “branco de medo” (linha 1 da parte 1). 

Parte 2: contém o sintagma “amarelo de medo” (linha 2 da parte 2). 

Parte 3: contém o sintagma “verde de medo” (linha 3 da parte 3). 

Parte 4: contém o termo composto “furtacor” (linha 4 da parte 4). 

 

Se nos valermos da conceituação de Peirce, a esquematização acima é um ícone 

diagramático, ou seja, um signo complexo em que, através da similaridade, se destaca 

não a aparência externa dos seus objetos, mas um punhado de relações existentes entre 
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os elementos destes últimos.4 Tal espécie de ícone foi elaborada com retângulos, 

símbolos verbais, numerais e sinais ortográficos, dispostos de modo a explicitar analogias 

que talvez passassem desapercebidas, durante a simples leitura do poema. Algo 

importante é, pois, mostrado: em termos da posição vertical que ocupam nas suas 

respectivas partes, existe uma correspondência entre os três sintagmas e o substantivo 

composto citados, de um lado, e a numeração dessas partes, de outro (“branco de medo” 

é a linha 1 da parte 1; “amarelo de medo”, a linha 2 da parte 2; “verde de medo”, a linha 

3 da parte 3; “furtacor”, a linha 4 da parte 4). Concentrando-nos nos nomes específicos 

das três cores associadas a “de medo” e no nome genérico cor, iremos visualizar o 

conjunto da maneira seguinte: 
 

 

 Parte 1: 

“branco de medo” (seguido de mais 13 linhas: 14 linhas no total) 

 

 Parte 2: 

[...] 

“amarelo de medo” (seguido de mais 11 linhas: 13 linhas no total) 

 
 Parte 3: 

[...] 

[...] 

“verde de medo” (seguido de mais 6 linhas: 9 linhas no total) 

 

 Parte 4: 

[...] 

[...] 

[...] 

“furtacor” (seguido de mais 5 linhas: 9 linhas no total) 

 

 

Observando bem os termos acima em destaque, o nosso olhar poderá estabelecer, 

para as denominações das cores, tanto quatro óbvios interpretantes verbais, quanto um, 

menos evidente, de natureza visual: assim, neste segundo caso, do ponto de vista 

intersemiótico (ou da inter-relação de signos de códigos diversos), o poema irá 

apresentar-se como um quadro quadripartido (ou um grupo de quatro quadros), 

organizado na vertical, quadro ou grupo de quadros em que o branco, o amarelo e o 

verde “de medo” e o cambiante de furtacor aparecem, como “faixas pintadas” em 

destaque, em posições proporcionais à progressão numeral 1, 2, 3, 4. 

Se “branco de medo”, “amarelo de medo”, “verde de medo” e “furtacor” forem 

interpretáveis como “faixas coloridas”, devemos indagar algo: com que estilo ou 

movimento pictórico estaria Haroldo de Campos, então, dialogando? Para tanto, levemos 

em conta dois detalhes: a) a posição desses termos nas partes em que aparecem, 

assinalada com o conjunto numérico 1, 2, 3, 4, é, como vimos, traduzível em termos 

visuais (num ícone diagramático que a explicita); b) essa progressão acarreta 

ordenamento, simetria. A resposta à indagação leva-nos, por conseguinte, à arte abstrata: 

não no seu caráter de abstração lírica (carregada de colorido mas com formas menos 
                                                        
4 Nas palavras de Peirce: “Muitos diagramas não se assemelham, de modo algum, com seus objetos, quanto 

à mera aparência: a semelhança entre eles consiste apenas quanto à relação entre as suas partes” (PEIRCE, 

1977, p. 66, destaques nossos). 
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definidas), porém no de abstração geométrica (mais contida no uso da cor e com o 

propósito de evidenciar o ordenamento dos detalhes plásticos). Assim, o poema 

“Topologia do medo” ainda se acha ligado ao concretismo ortodoxo dos anos 50, de 

pendor também geométrico, embora, aqui, o fio discursivo da língua já recomece a 

manifestar-se, como mostra a passagem: “branco do olho branco” (CAMPOS, 1976, p. 

154). A vizinhança estética explica-se mais, se nos voltarmos para a data de produção do 

texto, que sabemos ser 1961-1962, anos muito próximos aos da eclosão do movimento 

concretista, na década anterior. 

Encaremos, agora, uma possível objeção ao nosso raciocínio. 

Como signos-ocorrência, branco, amarelo, verde e furta(cor) aparecem muitas 

vezes nas suas respectivas partes. Isso não invalidaria o nosso diagrama de 

correspondências, salpicando-o de dissimetrias? Para responder a tal objeção, lembremos 

que valorizamos a ligação sintática direta de branco, amarelo e verde com de medo, 

ligação que, além disso, integra um conjunto paralelístico de três seqüências lingüísticas. 

Por seu lado, furtacor foi destacado na interpretação porque se encontra dicionarizado e, 

ainda, porque, com o seu sentido de gradação de cores, o substantivo em causa sintetiza 

a série “verbopictórica” referente ao temor.  

 De fato, “Topologia do medo” é título que solicita uma análise ao mesmo tempo 

plástica e política. Esta segunda dimensão explicativa implica a problemática do 

posicionamento ideológico, das lutas no seio do Estado e da sociedade, disputas que se 

verificaram, de modo bastante agudo, no Brasil da década de 60 (com evidentes projeções 

nos anos seguintes, sem esquecer os atuais). A propósito, essa alusão ao contexto 

nacional da época pode ser o ponto de partida para uma interpretação mais ousada: o 

branco, o amarelo e o verde já se encontram distribuídos num signo especial, que costuma 

ser objeto de reverência, vale dizer, a bandeira brasileira. Supomos que, por um tal modo 

oblíquo, metonímico, há uma referência ao nosso pendão nacional, no poema. Deste, 

todavia, a cor azul se encontra ausente. Acreditamos que a explicação de tal ausência se 

localiza na íntegra da parte 4 do texto. Ei-la: 

 

 
a cor furta 

o medo furta 

o gosto furta 

 

o furtacor 

o furtamedo 

o furtagosto 
 

a vida furta 

a morte furta 

 

o furtahomem 

 
  

Lê-se logo na primeira linha acima: “a cor furta”. A cor é sujeito ou objeto aqui? 

Ao invés de escolher uma ou outra das alternativas, é melhor preservar a ambigüidade da 

pequena oração, rica de sugestões. 

Notam-se “furtos” em excesso na passagem citada (melhor dizendo: em todas as 

suas linhas). Podemos ousar a seguinte leitura da falta do azul no poema: esta cor foi dele 

subtraída (furtada), mas está ali pressuposta, graças ao célebre paradigma verde, amarelo, 

azul e branco, associável com facilidade à nossa bandeira, e também ao que há de 

cambiante em furtacor. O nosso raciocínio tem um desdobramento, em virtude do qual 
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atravessaremos as fronteiras da psicanálise, para desta retornar importando uma das suas 

noções, ainda que bastante adaptada aos propósitos da presente argumentação. 

 Já provavelmente tomada pelo próprio Freud de J.-F. Herbart, a concepção de 

recalque, psicanalítica e sumariamente falando, remete à manobra psíquica em que 

alguém mantém “no inconsciente representações (pensamentos, imagens, recordações) 

ligadas a uma pulsão” (LAPLANCHE; PONTALIS, 1988, p. 553). 

Ora, é claro que, por nossa vez, precisamos adequar a noção freudiana aos atuais 

objetivos, tendo em mente que lidamos com um poema, não como uma situação de clínica 

na qual um indivíduo, um sujeito determinado, procurasse auxílio terapêutico. É 

desnecessário, aqui, discorrer sobre a complexidade do conceito em causa, o uso que 

Freud fez do mesmo antes e depois de 1915 (data da publicação de O recalcamento), a 

distinção entre o “recalcar originário” e o “recalcar propriamente dito”, os momentos em 

que, para o pensador austríaco, ambos se acham implicados, etc., etc. (FREUD, 1981, p. 

2053-2060). Mas que razão metodológica nos autoriza a efetuar esse empobrecimento 

proposital do conceito? A previsão de que, se não procedermos assim, corremos ao 

menos dois riscos: o de sobrecarregar o nosso trabalho com informações que, para os 

seus objetivos, se mostrariam desnecessárias e – o que seria bem pior – o de, movidos 

pela teoria psicanalítica, acabarmos colocando ou o autor de “Topologia do medo” ou 

este poema (ou ambos) em algum imaginário divã interpretativo, hipóteses para lá de 

grotescas. 

O que, então, nos interessa reter da noção referida? A idéia de rasura de um 

elemento, operada não mais na psique, mas na superfície do discurso – no caso, um pôr-

de-lado (ou um afastamento) do azul, que completaria a série de cores do pavilhão 

brasileiro: rasura que, é bom frisar, não apaga por completo o termo rejeitado, pois ele 

continua a atuar, in absentia, graças à presença de três das quatro unidades sígnicas do 

famoso paradigma das cores nacionais verde, amarelo, azul e branco, mencionado antes. 

A imagem, a recordação icônica da nossa bandeira acha-se mantida numa espécie de 

inconsciente lingüístico, na composição não por acaso intitulada “Topologia do medo”. 

Nela não grafado, não deixa de contar literariamente, para o leitor que não se contente 

em supor que o mais importante se localiza sempre na evidência flagrante das superfícies. 

Em semiótica peirceana, sabemos de sobra que o ícone remete à semelhança, à 

similaridade, à analogia entre os signos e os seus objetos. A composição analisada trata 

do medo, sem dúvida, mas, icônica e sutilmente, também põe em jogo um dos seus 

efeitos, ou seja, o recalque de algum elemento. Fique bem claro, entretanto, que estamos 

pressupondo que, no texto de Haroldo de Campos, se nota algo além do simples recalcar 

de um certo dado: pensamos que, mais do que isso, o mesmo texto simula poeticamente 

o recalque, encenando-o para mostrar o resultado do medo (“o medo furta”). Trata-se de 

exibir uma interiorização psico-social, político-ideológica – assim como o é o “co” de 

“covarde” na terceira estrofe da parte 3: 

 

 
o medo verde do homem verde 
o medo varde do homem verde 

o medo varde do homem varde 

o medo verde do homem verde 

 

 

 Eis um novo e estranho signo: “varde”. Este se explica de duas maneiras: de um 

lado, pela sua associação sonora a “verde”; de outro, pela sua associação semântica a 

“medo” – desde que se considere tal signo incomum uma abreviação, proveniente do 

parcial e também simulado recalque de “covarde”. 
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Digamos que Haroldo de Campos escreveu o recalque. A comparação com a 

abertura de Quincas Borba, de Machado de Assis, deve esclarecer o que essa fórmula 

lingüisticamente estranha, esdrúxula, pretende significar. 

No começo do romance machadiano, o “ex-professor” Rubião se encontra diante 

do mar, pensando. Como havia um ano ele se transformara em milionário capitalista, 

graças à herança que lhe deixou Quincas Borba, ele medita, precisamente, na morte deste 

e no seu não casamento com a “mana Piedade”: casamento não efetuado e morte efetiva 

que, conjugados, mudaram para melhor a antiga existência pobre de Rubião. Tais idéias 

não eram – e ainda hoje continuam não sendo – “edificantes”, do ponto de vista da 

censura social. O narrador onisciente funde o seu discurso com as reflexões cínicas de 

Rubião, para acabar revelando que, apenas dentro de certos limites, este último podia 

suportar tal cinismo: 

 

 
Que abismo que há entre o espírito e o coração! O espírito do ex-professor, 

vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto, uma 

canoa que ia passando; o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. 

Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião 

acompanham, arregalados? Ele, o coração, vai dizendo que, uma vez que a 

mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse; podia vir um filho 

ou uma filha... – Bonita canoa! – Antes assim! – Como obedece bem aos 

remos do homem! – O certo é que eles estão no céu! (ASSIS, 1977, p. 1-2). 

 

 

 “Bonita canoa”, como se vê, recalca (estanca) a continuação do fluxo descarado 

das idéias de Rubião, que, assim, não consegue auto-desmascarar-se, por completo, como 

um homem feliz com as desventuras alheias que lhe trouxeram a riqueza. Esse processo 

de recalcamento de um pensamento individual por causa de um valor mais geral (o de 

não alegrar-se com a lembrança das desgraças dos outros) não foi apenas narrado por 

Machado de Assis: mais do que isso, o escritor mostrou-o com icônica engenhosidade, 

por meio da interrupção abrupta da fluência discursiva do parágrafo citado, a que se 

justapõe a consideração de uma canoa que nada deveria significar na situação. Eis o que 

consideramos aqui a escrita do recalque, algo que é mais do que a sua menção, o seu 

mero registro. 

 À sua própria maneira, de um modo bem menos explícito, Haroldo de Campos 

também escreveu o recalcamento: exibiu-o com certa sutileza, não recorrendo a um 

personagem específico, porém a um ser considerado na sua generalidade, isto é, o 

“homem”, o “homem verde” ou “(co)varde”, ou seja, cada um de nós em potencial. Os 

nossos valores compartilhados dizem que não devemos ser medrosos; sabemos, no 

entanto, que, em determinados contextos difíceis, podemos muito bem acovardar-nos, 

“tirar os nossos signos da reta”, experimentando o “cagaço” que, num registro mais 

coloquial, aparece em “Servidão de passagem”, poema que precede “Topologia do 

medo”, no volume Xadrez de estrelas (CAMPOS, 1976, p. 123-146, espec. 144).  

 Confrontemos agora, entretanto, o trabalho haroldiano com três composições 

historicamente anteriores de outro poeta, cujo tópico básico é semelhante ao do autor 

paulista. 

 

 

3. Referentes comuns e referentes diversos resultantes da mesma e breve comparação: 

 

Por motivos de tempo e espaço, não efetuaremos aqui um paralelo muito 

detalhado entre “Topologia do medo” e três belos poemas de Carlos Drummond de 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias:correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                           ISBN 85-99345-03-6 

54 

Andrade, a saber: “Congresso internacional do medo” (de Sentimento do mundo, 

publicado em 1940), “O medo” e “Anoitecer” (ambos de A rosa do povo, lançada em 

1945). Todavia, ainda que de passagem, é interessante destacar alguns pormenores. 

Em “Congresso internacional do medo” já aparece a associação sócio-cultural 

entre uma das cores e a emoção de que tratamos: “cantaremos o medo dos ditadores, o 

medo dos democratas, / cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte, / 

depois morreremos de medo / e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e 

medrosas” (ANDRADE, 1973, p. 49, destaques nossos). 

O poema simplesmente intitulado “O medo” contém alguns ecos do que 

acabamos de citar, além de uma nova associação colorida envolvendo o nosso vil 

sentimento: “As existências são poucas: / Carteiro, ditador, soldado”; “Cheiramos flores 

de medo. / Vestimos panos de medo. / De medo, vermelhos rios / vadeamos” 

(ANDRADE, 1973, p. 81, destaques nossos). Também é digna de menção a palavra que 

nomeia a “falta de coragem” em passagem bastante sarcástica de “O medo”: “E com asas 

de prudência, / com resplendores covardes, / atingiremos o cimo / da nossa cauta subida” 

(ANDRADE, 1973, p. 81, destaque nosso). Na futura composição haroldiana, o sarcasmo 

irá predominar a tal ponto que vimos como a sílaba inicial do termo “covarde” foi dele 

decapitada, num curioso lance que denominamos recalque poético. 

Com o seu título sintomático, o drummondiano “Anoitecer” traz, além do refrão 

“desta hora tenho medo”, um verso sinestésico, em que se assinala que não “sinos”, mas 

“buzinas, / sirenes roucas, apitos / aflitos, pungentes, trágicos” vão “uivando escuro 

segredo” (ANDRADE, 1973, p. 82). Se aqui não há cores, existe referência à questão da 

luminosidade, vale dizer, o maior ou o menor grau de luz que elas refletem.  

Por fim, não deixa de ser instigante apontar um último detalhe comparativo, 

resultante das tortuosas condições político-sociais do contexto brasileiro, é claro que 

compreendido este em conjunturas globais: os três poemas de Drummond citados acima 

tratam do medo no ambiente repressivo, militarizado, do Estado Novo de Getúlio Vargas 

(1937-1945); já “Topologia do medo” aborda tal sentimento na situação tensa, 

tumultuada, mas não repressora, do governo civil de um dos herdeiros de Getúlio, João 

Goulart, que, bem ou mal, procurou no seu curto governo encampar desejos de reformas 

sociais no nosso país, como, aliás, o seu mestre autoritário-e-trabalhista, que não deixou 

de efetuar algumas mudanças progressistas nos limites do nosso capitalismo periférico... 

Em Drummond, o temor remete à expansão internacional do fascismo; em Haroldo, tal 

estado de espírito provém, provavelmente, da inquietação de boa parte da classe média 

diante da movimentação esquerdo-populista da época, fator que, pensado em termos 

mundiais, nos envia ao quadro da “guerra fria”, manipulada com ostensivo aparato 

militar no continente latino-americano e noutros espaços geopolíticos do Terceiro 

Mundo. 

Fique em aberto aqui o problema relativo a uma internalização, em “Topologia 

do medo”, não apenas de elementos pictóricos, mas também de fatores intertextuais, ou 

seja, a questão de saber se alguns espectros dos poemas de Drummond, já com os seus 

referentes cromático-políticos, andaram ou não assombrando o texto de Haroldo de 

Campos. Embora a nossa resposta tenda para um sim, sustentável nos termos da angústia 

da influência de Harold Bloom, gostaríamos de, nela não nos detendo, passar a uma outra 

discussão. 

 

 

4. Proposta de uma tríade (estudos literários, estudos culturais e estudos semióticos): 
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 Um dos objetivos deste Congresso é o de evitar o “acirramento de dicotomizações 

simplistas” entre a corrente dos Estudos Literários e a dos Estudos Culturais, sendo do 

conhecimento público que estes últimos têm recepção mais recente no nosso universo 

acadêmico. Não sabemos até que ponto o duplo propósito citado – que visa a escapar 

quer às dicotomias quer às simplificações – pode objetivar-se plenamente em termos de 

prática teórica e institucional coletiva, não apenas de esparsos esforços individuais, que, 

como exceções, consigam escapar a essa modalidade dualista de refletir. Mas qual o 

motivo da nossa dúvida, afinal? 

Ora, não ignoramos que as dicotomias maniqueístas marcaram muitas vezes os 

debates de idéias, e não apenas os efetuados no Brasil. Não é fácil deixar de simplificar 

as posições alheias, inclusive (ou sobretudo) no campo intelectual. Lembremos alguns 

exemplos que fazem parte da nossa história. Um deles diz respeito aos conflitos – que, a 

partir do solo paulista, até hoje repercutem – entre, de um lado, as postulações mais 

ligadas a uma certa sociologia da literatura e, de outro, os valores vanguardistas 

articulados pelos praticantes do concretismo e do pós-concretismo. Um confronto a mais 

a ser recordado foi o que se deu quando da implantação do estruturalismo no país, no 

contexto difícil do regime militar, implantação geradora de reações que, certas ou 

erradas, de igual modo ainda ecoam. E, se olharmos o que aconteceu para além das nossas 

alfândegas culturais, observaremos que esses dois casos de polêmica se assemelham a 

combates efetuados em diversos lugares da arena internacional – o que não deixa de 

agravar a tendência para as dicotomizações reducionistas. 

 Assinalemos, ainda, que, no próprio mundo da semiótica, há ao menos uma 

grande separação: no interior das fronteiras de um dos seus continentes, costumam 

entrincheirar-se os greimasianos; dentro dos limites de outro, os peirceanos escavam os 

seus terrenos. Por enquanto, tem prevalecido aqui ou o “choque” ou, no máximo, uma 

“convivência pacífica”, que mal esconde os conflitos entre as duas modalidades em 

discussão. Se, no futuro, tal quadro irá mudar para uma situação em que se revele uma 

síntese mais ampla, mais efetiva, dos postulados de ambas as tendências, isto é algo que 

a nossa anti-bola de cristal sequer sonha prever. 

 Entretanto, encerremos, de modo não pessimista, ao menos no lado da trincheira 

que nos compete. 

 Sendo uma teoria de caráter lógico-filosófico de notório grau de abstração, não 

uma disciplina oriunda do terreno que se passou a chamar de Estudos Literários, não 

existe motivo plausível para a semiótica polemizar, na base do simplismo ou da 

sofisticação, com os Estudos Culturais. Pode mesmo contribuir com estes, da mesma 

forma que o faz com aqueles. 

 Como doutrina que trata dos signos em geral, a semiótica desenhada em meio às 

milhares de páginas escritas pelo grafômano chamado Peirce não se acha presa ao 

império da verbalidade, da palavra, em suma, ao logocentrismo, que, a bem da verdade, 

não é difícil de detectar, aqui e ali, no terreno dos Estudos Literários, os quais, 

necessariamente, privilegiam o signo lingüístico, de que se tece o seu objeto de estudo: 

o texto verbal. Claro que tampouco este é menosprezado no campo investigativo 

semiótico, atitude que não teria o menor sentido. 

 Pensada para abarcar a notável variedade sígnica do mundo, a doutrina peirceana 

pode colaborar com os Estudos Culturais, fornecendo-lhes um número apreciável de 

noções, as quais, ao menos em tese, devem auxiliar os seus praticantes a dar conta de 

uma das grandes preocupações que eles mostram ter: precisamente, a diversidade das 

práticas culturais do universo social (refletida em questões como hibridismo, 

mestiçagem, identidade, globalização, diáspora, migração, descentramento, etc.). Se as 

múltiplas manifestações da cultura passaram a interessar certa modalidade de 
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pesquisadores abrigados sob uma disciplina que, desde a sua denominação, se pretende 

aberta ao que é plural, não vemos motivo para que deixem de ser feitas importações 

conceituais de uma teoria que, desde a sua estruturação com Peirce, se preocupou 

muitíssimo com a pluralidade da semiose no universo. 

 Já existem zonas de interseção entre os Estudos Literários e a nossa semiótica. 

Uma vez sendo também estabelecidos (ou mais bem estabelecidos) terrenos comuns entre 

esta e os Estudos Culturais, é possível um “triálogo”, um colóquio-a-três, capaz de 

mobilizar as disciplinas em causa. 

 Há, entretanto, mais um motivo para um tal convívio transdisciplinar, graças à 

“tridimensionalidade” da semiótica de Peirce. Nela, a rigor não é concebível pensar o 

signo ignorando os outros dois membros da sua tríade: o objeto e o interpretante. Eis uma 

das razões de, na nossa análise de “Topologia do medo”, ora de maneira explícita, ora 

implicitamente, valermo-nos da noção de contexto, de referente. Esta, não sendo estranha 

ao âmbito dos Estudos Culturais, ainda é olhada com desconfiança em alguns setores dos 

Estudos Literários, ou seja, os mais apegados a concepções como “intransitividade do 

texto”, “opacidade do signo”, “ilusão (ou falácia) referencial”, etc. De novo, é o caso de 

imaginar aqui a constituição de faixas de interseção envolvendo as três disciplinas, que 

desbloqueiem (ou desrecalquem) o conceito de objeto, sem ingenuidade, sem jogar fora 

a idéia de que ele só pode ser concebido num processo de semiose, envolvendo, portanto, 

os signos, verbais ou não. 

 A noção de texto não se opõe à de realidade, mundo, história, como frisa o 

insuspeito Jacques Derrida, ele que teve muitas vezes o seu pensamento distorcido, 

simplificado até a caricatura, sobretudo por quem não quis entender – exatamente no seu 

contexto argumentativo – o sentido da afirmativa “não existe extra-texto”. 

Semioticamente falando, diríamos: “não existe extra-signo”, o que não significa que não 

existam objetos – muitíssimo pelo contrário! 

 Supomos que, com pequenas inserções entre colchetes, a passagem seguinte de 

Derrida possa ser encampada pela semiótica: 

 

 
[...] não há extra-texto [extra-signo]. Isso não quer dizer que todos os 

referenciais estão suspensos, negados ou encerrados num livro, como se finge 

ou freqüentemente se tem a ingenuidade de acreditar e acusar-me. Mas isso 

quer dizer que todo referencial, toda realidade tem a estrutura dum traço 

diferencial [signo] e só nos podemos reportar a esse real numa experiência 

interpretativa [semiose]” (DERRIDA, 1991, p. 203]. 

 

 

 Reflexões dessa espécie, inspiradas pela mesma atenção à linguagem que gerou 

historicamente a semiótica, podem ajudar a, de um lado, evitar que parcela dos Estudos 

Literários encerre o seu assunto (o seu objeto) em si mesmo e, por outro, alertar para a 

tentação de os Estudos Culturais (re)caírem numa referencialidade ingênua, que 

desconsidere o peso da manifestação dos signos, seja no mais abstrato processo de 

pensamento, seja na mais concreta das atuações. 

 Ação dos signos, a semiose deve ser imaginada em estado de simbiose com o 

mundo, e vice-versa, para além do jogo de palavras desta frase. 

 Enfim, estudos literários, culturais e semióticos: ao invés de ficarmos “brancos 

de medo” diante dessa tríade teórica, por que não conjecturamos mais a respeito da 

possibilidade da sua efetuação transdisciplinar? A análise paciente da topologia de cada 

um dos três campos de saber referidos talvez revele que os seus respectivos muros não 

sejam, afinal, intransponíveis. 
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Resumo: A noção de infinito em Charles Baudelaire, tal como lida por Michel Deguy, remete à vocação 

de uma experiência para alterar-se e, ao mesmo tempo, intensificar-se pela via de sua apresentação estética. 

A partir daí, pretendo discutir, num diálogo permanente entre os dois poetas, a figuração poética da infinita 

espessura do presente. 

 

Palavras-chave: Charles Baudelaire; Michel Deguy; Infinito e Presente (Análise Literária). 

 

 

 

 
- Ah! ne jamais sortir des Nombres et des Êtres! 

 

Charles Baudelaire 

 

 

 

 

À questão “O que se mostra ‘por si mesmo’?”, Michel Deguy responde: “Nada; 

nada é evidente por si. Dir-se-ia antes que tudo se mostra por um outro, com seus 

outros.”1 Em seu rastro, prosseguimos: se nada se põe como alguma coisa por si, em sua 

solidão, é porque toda identidade deriva de uma operação de distanciamento, da 

construção de um lugar-entre, lugar entre o que se mostra e a predicação com que se 

mostra. Assim, uma coisa só vem a ser ela própria na aproximação com outra coisa, 

aproximação que a torna simultaneamente igual a e diferente de si própria: só se conta 

um com outro e essa alteridade constitutiva não permite que se faça unidade consigo 

próprio. Pois essa operação não implica apenas remissão ininterrupta, em via de mão 

dupla, da coisa uma à coisa outra com que ela se diz (em certa tradição lingüística: do 

significado ao significante); há, entre elas, uma relação paradoxal – porquanto a um só 

tempo necessária e arbitrária –, que constitui uma espécie de proximidade distante, de 

estranha familiaridade. O lugar-entre de que se trata é instância de devir da significação 

e de seu curto-circuito: lugar de passagem e de impasse, entre o risco que propaga e a 

hesitação que contém.  

A aproximação promovida entre duas coisas parece então significar que uma 

jamais pode simplesmente equivaler a outra ou transmitir-lhe a substância, mas que, 

dadas as irremissíveis diferenças de potencial inerentes a toda relação de 

                                                        
1 “Qu’est-ce qui se montre ‘par soi-même’? Rien; rien n’est évident par soi. On dirait plutôt que tout se 

montre par un autre, avec ses autres.” (DEGUY: 1993, p. 10). A tradução de passagens extraídas de edições 

francesas é de minha responsabilidade. Referirei o texto também no original apenas quando se tratar de 

Michel Deguy e Charles Baudelaire. 
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correspondência, o mesmo só se pode dizer “um-pouco como” outro, como se fosse 

outro. Como exemplifica Deguy, numa alusão a Proust: 

 
 

 

Si je dis que partir, c’est mourir un peu, je dis que ça fait comme – mourir. Et 
comme mourir c’est comme mourir – puisqu’il n’y a pas d’expérience de la 

mort “elle-même” – j’en tire entre autres ceci – que le “même” (l’essence) est 

ce dont il n’y a pas d’expérience, mais pensée approximative. Et qu’à la 

rigueur il n’y a pas de tautologie, si le mince “comme” s’interpose entre le 

sujet et son retour en prédicat.2  

 

(Se digo que partir é morrer um pouco, digo que é como – morrer. E como 

morrer é como morrer – uma vez que não há experiência da morte “ela-

mesma” – concluo entre outras coisas isto – que o “mesmo” (a essência) é 

aquilo de que não há experiência, mas pensamento aproximativo. E que a rigor 

não há tautologia se o ligeiro “como” se interpõe entre o sujeito e seu retorno 
em predicado). 

 

 

Portanto, assim como na lógica aproximativa do cálculo infinitesimal, segundo a 

qual a igualdade prometida pelo sinal que separa os membros de uma equação põe em 

cena a um só tempo a proximidade e a distância, não há, no limite, identidade estável, 

finita. Se, no dizer, a diferença entre o mesmo e seu outro tende a ser dizimada – 

passagem do significante para o significado, uma vez que um remete incessantemente ao 

outro para significar – essa diferença tende também, paradoxalmente, à consolidação – 

impasse entre significante e significado, uma vez que entre eles as arestas não cessam de 

se atritar, curto-circuitando a significação.  

Como se sabe, esse debate a respeito da relação – permanentemente em crise – 

entre palavras e coisas retorna incessantemente na tradição da poesia francesa moderna, 

e não se coloca sem pôr em cena a questão do sujeito que a produz. Nos termos de Deguy: 

 

 

 
Dans le je qui parle, il y a quelque chose de totalement hétérogène au moi 

incarné qui vit. Le logos n’a rien à voir avec le moi-corps, pourtant ils sont 

voués l’un à l’autre, font et vont et sont ensemble (...) le rapport de Je au corps 

est problématique. Il le “représente” mal, il ne le ramasse pas assez, il ne s’y 

tient pas, il ne parvient pas à l’exaucer...3  

 

(No eu que fala, há algo de totalmente heterogêneo ao eu encarnado que vive. 

O logos nada tem a ver com o eu-corpo, entretanto eles são votados um ao 

outro, fazem e vão e são juntos (...) a relação do Eu com o corpo é 

problemática. Ele o “representa” mal, não o capta o bastante, não se prende a 
ele, não consegue atendê-lo...). 

 

 

 

Ou seja, se o dizer não se pode furtar a perseguir a experiência, ele jamais se 

confunde plenamente com ela. E é por isso que não cessa de se retomar: “c’est 

précisément parce qu’il n’y a aucun mot qui dise cette chose incontestable dans 

                                                        
2 DEGUY, 1998, p.27-28. 

3 Id., 1996, p.290. 
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l’expérience (...) qu’il y faut des phrases, de la langue, de l’approchement, de la 

prosopopée (des figures), etc., jusqu’à configurer ce qui se soustrait”.4 (...é precisamente 

porque não há nenhuma palavra para dizer esta coisa incontestável na experiência (...) 

que precisamos de frases, língua, aproximação, prosopopéia (figuras) etc., até que se 

configure aquilo que se subtrai). 

Como já se pode notar, o que nos interessa aqui é rediscutir essa questão das 

relações entre a experiência e o dizer, o que faremos a partir, especialmente, da noção de 

infinito. Para tanto, parece fundamental recorrer à obra de Charles Baudelaire – que, sob 

a sua, Deguy não cessa de fazer retornar – uma vez que nela a lógica do infinito se encena 

de modo consciente e exemplar, remetendo a esta vocação de uma experiência para 

“tornar-se mais ela mesma” – e assim intensificar-se – por meio deste “seu outro” que é 

sua apresentação estética. Nas palavras de Deguy, citando o poeta de Les fleurs du mal 

[As flores do mal]: “…infinitiser, c’est redoubler d’intensité; devenir plus le même; par 

la correspondance, une relation recontractée, renouée, avec son autre, ou comparaison. Il 

est des parfums frais-comme-des-chairs-d’enfants.”5 (…infinitizar é redobrar de 

intensidade; tornar-se mais o mesmo; por meio da correspondência, uma relação 

recontraída, reatada, com seu outro, ou comparação. Há perfumes frescos-como-carnes-

de-crianças). 

E se esse trabalho infinito de intensificação projeta o presente a partir do qual 

sempre se fala – uma vez que só se pode falar em circunstância, como testemunha de um 

certo tempo-de-agora6 –, se esse trabalho projeta o presente, eu dizia,  no tempo por vir 

de sua metamorfose, ele implica também, e antes de tudo, sua infinita espessura de 

instante, jamais apreensível em sua totalidade imperfeita (porque esta, justamente, jamais 

se perfaz). Nesse sentido, o tempo-de-agora não cessa de alterar o presente-sempre-já-

tornado-passado da experiência, espessando-o e refundando-o como origem: co-

memorando-o. Assim, é preciso esclarecer desde já, o infinito baudelairiano não é um 

infinito linear, um infinito que se definiria simplesmente pela negação do finito 

pertencente ao presente, cuja realização residiria sempre no futuro.7 Ao contrário, o 

infinito baudelairiano se manifesta na irremissível impureza de tudo o que há, em sua 

vocação para a estranheza, para a alteridade, no que poderíamos chamar de a carne viva 

do real. Para dar desde logo um exemplo bastante emblemático e conhecido, cito o poema 

Une charogne [Uma carniça],8 no qual, descrevendo em detalhes “uma carniça infame”9 

em seu processo de putrefação, o poeta põe em cena a multiplicação na decomposição, a 

fecundidade na corrupção, o movimento na imobilidade, o infinito no finito; em suma, a 

metamorfose – isto é, a vida, no sentido mais pleno da palavra – na morte. E essa 

multiplicidade irredutível, paradoxalmente, encontra-se a ponto de se deixar apreender 

num quadro: 

                                                        
4 Id., 1998, p.31. 

5 Id., 1986, p.35-6. 

6 Alusão, evidentemente, ao Jetztzeit de Walter Benjamin. Cf. particularmente suas Teses sobre filosofia da 

história (BENJAMIN: 1991, p. 153-164). 

7 Se é possível distinguir, a partir do século XVIII, duas modalidades de infinito linear – uma modalidade 

teleológica, finalista do infinito, de que é tributária uma visão clássica da história, e outra que resulta da 
noção de presente como puro lugar de passagem, lugar em que contingências historicamente produzidas se 

encontram em permanente dissolução em prol do devir, da alteridade, fazendo do mundo que nos cerca um 

mundo de formas em sucessão – (cf., por exemplo, Alfredo Bosi. O tempo e os tempos, em NOVAES: 

1992, p. 19-32), nenhuma delas explicita essa infinita espessura do instante que se dá a ler com Baudelaire. 

8 BAUDELAIRE: 1985, p. 172-177. 

9 “une charogne infâme” (BAUDELAIRE: 1985) 
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Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve,  

Une ébauche lente à venir,  
Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève  

Seulement par le souvenir.10  

 

(As formas se apagavam e não eram mais do que um sonho, 

Um esboço vindo lentamente, 

Sobre a tela esquecida, e que o artista acaba 
Apenas pela lembrança). 

 

 

É interessante notar como Baudelaire, narrando a metamorfose das formas reais 

em formas “sobre tela”, faz da arte o lugar em que a metamorfose é experimentada como 

tal, isto é como tensão irresoluta entre o mesmo e o outro. Experiência cujo sentido é fato 

de “lembrança” – de memória – mais do que de percepção. Não é, pois, por acaso que 

André Malraux invocaria com freqüência, ao longo de L’homme précaire et la littérature 

[O homem precário e a literatura], o poeta, que, opondo-se a seus antecessores 

românticos, teria tomado consciência de que a morte, longe de “transformar a vida em 

destino”, “é metamorfose e não posteridade”11. Ou seja, a arte não permite que a morte 

fixe uma identidade que estaria irremediavelmente conquistada, podendo então ser 

projetada na eternidade, para sempre idêntica a si mesma. Mais do que isso, a arte mostra 

que o instante não se encerra em si mesmo como na fotografia, esta outra ilusão de 

posteridade que seria desconstruída menos de um século mais tarde. Nada o exprime 

melhor do que estes versos que, encenando o tempo da metamorfose das formas, 

prolongado ao infinito pelo imperfeito do verbo, desconcertam qualquer confinamento 

temporal, qualquer identidade do instante: “Les formes s’effaçaient et n’étaient plus 

qu’un rêve,/ Une ébauche lente à venir...”. A forma estética definida pela metamorfose 

explicita-se, assim, como a intensificação deste instante em que o passado ainda não se 

dissolveu e em que o futuro já se destaca. Nesse sentido, ela não constitui limite ou 

obstáculo para a manifestação concreta do infinito, mas explicitação da incontornável 

vocação da matéria para a expansão (“a expansão das coisas infinitas” de que fala o 

soneto Correspondances [Correspondências]12). É, pois, na e pela metamorfose que o 

infinito se desvela como possibilidade de um presente cada vez mais ampliado.  

Trabalho incessante que faz da memória que retraduz esteticamente esse presente 

o palco de uma atualização contínua e anacrônica de formas. Pois se há sempre alguma 

“semelhança deslocada”13 que obriga a recomeçar tal trabalho – “as semelhanças que 

erram”, na fórmula poética de Victor Hugo –, o passado-presente, assim como o futuro, 

jamais se consuma, encontrando-se em permanente metamorfose – em permanente 

intensificação, espessamento, infinitização. Daí a expressão paradoxal que encontramos 

em Le peintre de la vie moderne [O pintor da vida moderna]: “a memória do presente”.14 

[Expressão que devemos ler nos dois sentidos que o duplo genitivo permite e que 

permanecem imbricados: a memória que se virá a ter do presente-tornado-passado e a 

memória que o presente guarda do passado, do passado-presente] 
                                                        
10 Ibid. Tradução livre minha. 

11 MALRAUX: 1976, p. 780, e MALRAUX: 1977, p. 245, respectivamente. 

12 “...l’expansion des choses infinies...” (BAUDELAIRE: 1985, p. 114-115). 

13 DIDI-HUBERMAN: 2000, p. 20. 

14 “...la mémoire du présent...” (BAUDELAIRE: 1968, p. 554).  
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Assim, na perspectiva baudelairiana, a lembrança da experiência indizível do 

instante lhe restitui, por meio de sua apresentação estética, sua infinita espessura. Infinita 

espessura do passado-presente que se fará ver com a dimensão alegórica que Baudelaire 

lhe vai dar e que lhe permitirá – ou o condenará a – retornar indefinidamente sob os 

escombros dos tempos-de-agora que o sucedem, do mesmo modo que aqueles esqueletos 

e escalpelos das pranchas de anatomia, traídos pela “Morte” e pelo “Nada”, “em algum 

país desconhecido”, trabalham até o fim dos tempos em sua “estranha colheita”. Cito a 

segunda parte do poema Le squelette laboureur [O esqueleto lavrador]:  

 

 
 

De ce terrain que vous fouillez, 

Manants résignés et funèbres, 

De tout l'effort de vos vertèbres, 

Ou de vos muscles dépouillés, 

 

Dites, quelle moisson étrange, 

Forçats arrachés au charnier, 
Tirez-vous, et de quel fermier 

Avez-vous à remplir la grange ? 

 

Voulez-vous (d'un destin trop dur 

Épouvantable et clair emblème !) 

Montrer que dans la fosse même 

Le sommeil promis n'est pas sûr; 

 

Qu'envers nous le Néant est traître ; 

Que tout, même la Mort, nous ment, 

Et que sempiternellement, 
Hélas ! il nous faudra peut-être 

 

Dans quelque pays inconnu 

Écorcher la terre revêche 

Et pousser une lourde bêche 

Sous notre pied sanglant et nu ?15 

 

(Desses terrenos que escavais, 

Campônios resignados e fúnebres, 

Com todo o esforço de vossas vértebras 

Ou de vossos músculos esfolados, 

 
Dizei, que estranha colheita, 

Condenados arrancados do ossário, 

Ceifais, e de que fazendeiro 

Deveis deixar a granja cheia? 

 

Quereis (de um destino tão duro 

Espantoso e límpido emblema!) 

Mostrar que nem mesmo na fossa 

O sono prometido é seguro; 

 

Que o Nada conosco é traidor; 
Que tudo, até mesmo a morte, nos mente, 

E que desde sempre eternamente 

Talvez nos seja necessário 

 

                                                        
15 “BAUDELAIRE: 1985, p. 346-349. 
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Nalgum país desconhecido 

Escalpelar a terra má 

E empurrar uma pesada pá 

Sob o pé ensangüentado e nu?). 
 

 

Como se pode notar neste poema – bem como em vários outros de Les fleurs du 

mal – a figuração poética da impossibilidade da morte apresenta na verdade o motivo da 

infinitude da experiência.  

 

*** 

 

Para ir adiante, transcrevo uma longa passagem de um artigo de André Hirt, autor 

atual cuja leitura da obra de Baudelaire me parece bastante renovadora – intensificadora: 

 

 
O presente moderno é movimento, na verdade passagem, “forma” da 

passagem. Ele nem mesmo é “figurável” a não ser unicamente na imagem 

paradigmática e crucial da “passante”. (...) “Assim ele vai, ele corre, ele busca. 

O que ele busca? (...)” [Le peintre de la vie moderne]. Ele busca o que já 
ocorreu; ele busca nomeá-lo como verdade. Ele busca frasear aquilo que, 

refugiado no vazio da situação, já ocorrera. 

Assim o Moderno é movimento. Baudelaire busca uma figura e encontra 

apenas o movimento tremido da forma na passagem. Pois a forma, 

diferentemente da figura, é passagem. A esse respeito, a consciência é 

movimento da forma, sempre em atraso em relação à figura. Dizendo de outro 

modo, toda figura do sujeito, como da substância, ainda mais da substância-

sujeito, é inadequada e apenas pressuposta. Na verdade, a consciência e o 

sujeito percebem, na inquietude e na angústia, sua infinidade. É por isso que 

o sujeito manifesta o paradoxo de sua satisfação vã e finita e de sua 

insatisfação infinita. A idéia do sujeito absoluto, preenchido, é certamente 
sensata (necessariamente pressuposta pelo entendimento), mas falsa. A 

infinidade, ao contrário, no movimento da forma, abre para a verdade: é ela 

que solicita a consciência poética na afirmação da sobre-potência da 

imaginação que escava e fratura os critérios do entendimento.16 
 

 

Interessa-me especialmente aqui esse “movimento tremido da forma na 

passagem” que Baudelaire encontra em sua busca da figura. Relembremos o final do 

soneto A une passante [A uma passante]: 

 

 
Un éclair… puis la nuit! – Fugitive beauté 

Dont le regard m’a fait soudainement renaître, 
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité? 

 

Ailleurs, bien loin d’ici! trop tard! jamais peut-être! 

Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 

O toi que j’eusse aimé, ô toi qui le savais!17 

 

(Um raio… e depois a noite! – Fugitiva beleza  

Cujo olhar me fez subitamente renascer, 

Não te verei mais senão na eternidade? 

                                                        
16 HIRT, 2000, p. 194-195. 

17 BAUDELAIRE: 1985, p. 344-345. 
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Em outro lugar, longe daqui! tarde demais! nunca talvez! 

Pois ignoro para onde foges, não sabes para onde vou, 

Ó tu que eu teria amado, ó tu que o sabias!). 
 

 

Pois parece-me que é esse movimento da passante que não cessa de escapar que 

expõe18 a “figura” que Baudelaire “não encontra” em sua concretude infinita de coisa, 

concretude pacificada, opacificada justamente pelo entendimento, para usar o conceito 

de Hegel com que Hirt dialoga aqui. Ou, para introduzirmos a questão da alegoria tal 

como posta por Walter Benjamin, o que se expõe, com o “movimento tremido”, é “o 

fundo obscuro sobre o qual se devia destacar claramente o mundo do símbolo”, símbolo 

que, na tradição clássica, operava como “unidade” perfeita entre “o objeto sensível” e “o 

objeto metafísico”19. Unidade instantânea sintética e plena de um sentido que uma visão 

do infinito como sucessão irreversível e cega de formas (de um Diderot, por exemplo) já 

dissolvera mas à qual a alegoria baudelairiana irá contrapor uma temporalidade outra, a 

da “catástrofe em permanência” do spleen20, de um sentido que não cessa de cessar, de se 

curto-circuitar: da passagem ao impasse, como eu dizia no início. Nos termos de 

Benjamin em Origem do drama Barroco alemão:  

 

 
A unidade de tempo da experiência simbólica é o instante místico, no qual o 

símbolo recolhe o sentido no local oculto, na floresta, se se pode dizer, que 

está no interior de si mesmo. Por outro lado, a alegoria não está isenta de uma 

dialética que lhe corresponde, e a serenidade contemplativa com a qual ela 

mergulha no abismo que separa a imagem e a significação nada tem desta 

suficiência indiferente, inerente à intenção do signo, que parece a ele 

aparentada21. 

 

 

A imagem alegórica dilata, pois, o instante que ela vem materializar por meio da 

suspensão insolúvel de seu sentido, como neste encontro com a passante, que sempre já 

ocorreu sem jamais ter ocorrido. É justamente ao desejo de restituir em sua dimensão 

infinita a experiência disso que se vive sem viver22 – uma vez que “o conhecimento e a 

verdade jamais são idênticos”23 – que responde em Baudelaire a reflexão estética24, seja 

                                                        
18 O termo “exposição” será longamente trabalhado por HIRT (1998). 

19 BENJAMIN: 1985, p. 172-173. 

20 “O spleen é o sentimento que corresponde à catástrofe em permanência.” (BENJAMIN: 1990, p. 9). 

21 BENJAMIN: 1985, p. 178. 

22 Nesse sentido, seria interessante discutir as seções II, III e IV de “Sobre alguns temas baudelairianos”, 

nas quais Benjamin discute particularmente as relações entre memória e experiência com Freud, Proust e 

Baudelaire. É evidente que a memória involuntária proustiana traz à consciência algo dessa ordem, pois 

aquilo que ela permite evocar jamais é da ordem do que foi conscientemente vivido. Trata-se de uma 

recriação e não de uma reconstituição do passado, como se evidencia em inúmeras passagens da Recherche. 

(Cf. BENJAMIN: 2000, p. 332-345). 

23 RAULET: 2000, p. 8. 

24 Reflexão no sentido que lhe atribui Benjamin em O conceito de crítica de arte no Romantismo alemão. 

Cito uma passagem que me parece emblemática: “[A crítica da obra] nada mais deve fazer do que descobrir 

as disposições ocultas da própria obra, executar suas intenções secretas. Ela deve, no próprio sentido da 

obra, isto é, em sua reflexão, ultrapassar a obra, torná-la absoluta. A coisa é clara; para os românticos a 

crítica é bem menos o julgamento de uma obra que o método de seu acabamento. É nesse sentido que eles 

exigiram uma crítica poética, que eles superaram a diferença entre crítica e poesia, afirmando: ‘A poesia só 
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em sua vertente propriamente poética, seja em sua vertente crítica. Desejo este que 

Baudelaire sabe irrealizável e que as figurações da morte em sua obra poética encenam 

magistralmente. Pois a morte vem justamente figurar a impossível materialização da 

infinitude do instante, sua concentração máxima, no limite, irrealizável: porque, como já 

o pressentimos com Une charogne, nenhum cadáver está inteiramente morto. Como diz 

Sarah Kofman nesta bela passagem de Mélancolie de l’art, evocando de certo modo a 

tensão entre o mesmo e o outro a partir do cadáver:  

 
 

[A] fascinação pela inquietante estranheza da arte é a mesma que a provocada 

pelo cadáver, este duplo do vivo que a ele se assemelha perfeitamente ao 

ponto de ser com ele confundido sem no entanto ser ele; bem mais imponente, 

mais colossal, ele que neste combate com seu irmão inimigo foi o vencedor, 

tomou o lugar daquele que ele devorou e se viu assim magnificado 25. 

 

 

Retornando a Baudelaire, poderíamos citar ainda como exemplo o soneto Le rêve 

d’un curieux [O sonho de um curioso], no qual o poeta sonha que assiste à própria morte 

no teatro: 

 

 
J'étais comme l'enfant avide du spectacle, 

Haïssant le rideau comme on hait un obstacle... 

Enfin la vérité froide se révéla: 

 

J'étais mort sans surprise, et la terrible aurore 

M'enveloppait. - Eh quoi ! n'est-ce donc que cela ? 

La toile était levée et j'attendais encore.26 
 

(Eu era como a criança ávida do espetáculo, 

Odiando a cortina como se odeia um obstáculo... 

Enfim a fria verdade se revelou: 

 

Eu morrera sem surpresa, e a terrível aurora 

Me envolvia. – Mas como! É só isso? 

O pano já caíra e eu ainda esperava.). 
 

 

Desejo de se deixar afetar pela possibilidade do impossível, de forçar suas 

fronteiras, eis o que norteia a poética baudelairiana. Espera absoluta, que Maurice 

Blanchot define assim: 

 
 

A espera espera. Por meio da espera, aquele que espera morre esperando. Ele 

porta a espera na morte e parece fazer da morte a espera do que é ainda 

esperado quando se morre. 
A morte, considerada como um acontecimento esperado, não é capaz de pôr 

fim à espera. A espera transforma o fato de morrer em algo que não basta 

                                                        

pode ser criticada pela poesia. Um julgamento sobre a arte que não seja ele próprio uma obra de arte, [...] 

como apresentação da impressão necessária em seu devir, [...] não tem direito de cidadania no reino da 

arte.’” (BENJAMIN: 1986, p. 111-112). 

25 KOFMAN: 1985, p. 18. 

26 BAUDELAIRE: 1985, p. 438-439. 
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atingir para cessar de esperar. A espera é o que nos permite saber que a morte 

não pode ser esperada.27 
 

 

Na espera, pois, de uma infinidade acabada, o que se afirma é presença da 

alteridade no mesmo, alteridade que não somente faz com que uma forma tenha de fato 

podido vir a ser enquanto tal, mas que também, como eu dizia no início com Deguy, a 

impele a infinitizar-se, a vir a ser mais ela mesma, isto é, vir a ser-como o que, de direito, 

ela pode ainda e sempre se tornar. Desdobramento infinito de um mundo finito. E é a 

partir de seu transbordamento como forma no mundo – ou, mais especificamente, em 

nosso caso, como poema, na língua – que se tece a infinita espessura da experiência. 

Dizendo de outro modo: por intermédio da forma-poema, transbordar de volta para 

dentro do acontecimento que deflagra tal experiência. Para dar um exemplo na poesia de 

Deguy, citemos o início de um dos últimos textos de Ao que não termina, texto no qual 

o poeta justamente, aludindo ao título da coletânea, figura o que seja o trabalho do poema 

de dilatação infinita deste instante emblemático de passagem – de alteração absoluta – 

que a morte representa: 

 

 
 

À ce qui n’en finit pas serait donc mon titre, assemblant les pages écrites 

depuis cette fin (...). 

C’est ce moment que j’imagine, sa dilatation, son n’en-pas-finir, et le poème 

qui ralentit l’intérêt poignant pour toute cette existence (la nôtre) qui n’en finit 

pas d’être en proie à la révélation de monde.28 

 

(Ao que não termina seria, pois, meu título, reunindo as páginas escritas desde 

esse fim (...). 

É esse momento que imagino, sua dilatação, seu não-terminar, e o poema que 

desacelera o interesse pungente por toda essa existência (a nossa) que não 
termina de estar exposta à revelação do mundo.). 

 

 

Trabalho que se figura também, no mesmo livro, no registro da vida cotidiana: 

 

 
 

Qu’il n’y eut rien d’autre – que le fait qu’il ne s’est rien passé, rien que la 

brève rencontre et qu’on s’est tout dit; l’échange de l’interminablement bref 

en brièvement interminable; que rien n’eut lieu que ce passage, ce faux tout, 

détruit par le savoir que ce n’est rien – c’est cela même que chacun évoque en 
rencontrant l’autre: tu te souviens? De la pluie, de la moutarde, de sa robe ce 

jour-là; et chacun sourit. Et c’est ce rien que nous regretttons. Il n’y a rien que 

nous ne regrettions.29 

 

(Que não houve nada mais – a não ser o fato de que nada se passou, nada além 

do breve encontro, e que nos dissemos tudo; a troca do interminavelmente 

breve em brevemente interminável; que nada ocorreu a não ser essa passagem, 

esse falso todo, destruído pelo saber de que não é nada – é exatamente isso 

que cada um evoca ao encontrar o outro: você se lembra? Da chuva, da 

                                                        
27 BLANCHOT: 1962, p. 42. 

28 DEGUY: 1995. (O livro não é paginado). 

29 DEGUY: 1995. 
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mostarda, do vestido dela naquele dia; e cada um sorri. E é esse nada que nos 

faz falta. Não há nada que não nos faça falta.). 
 

 

“A poesia não está só”:30 porque, a cada vez – a cada poema –, a figuração do 

impasse entre o finito e o infinito constitui passagem de um ao outro, constitui co-

nascimento, conhecimento: co-memoração. Mas trata-se de um saber que, no que se 

configura, no que se faz conhecer, se perde: de um saber que, por assim dizer, não pode 

cumprir-se enquanto tal. “Aquilo para que nos preparamos escapa”: com “a orelha aberta 

como um olho”31, buscamos a figura do infinito, mas o que encontramos é uma forma 

finita – e, portanto, sempre provisória – de passagem: o presente se querendo mais 

espesso, “mais ele mesmo”, mais próximo da “vitalidade universal” – e é por aí que ele 

se comunica com a eternidade –32 mas sempre em diferendo com o infinito sem palavra 

da experiência – sua espessura. Como bem o sabia Baudelaire: 

 

 
J’ai essayé plus d’une fois, comme tous mes amis, de m’enfermer dans un 

système pour y prêcher à mon aise. Mais un système est une espèce de 

damnation qui nous pousse à une abjuration perpétuelle; il en faut toujours 

inventer un autre, et cette fatigue est un cruel châtiment. Et toujours mon 

système était beau, vaste, spacieux, commode, propre et lisse surtout; du 

moins il me paraissait tel. Et toujours un produit spontané, inattendu, de la 

                                                        
30 “La poésie n’est pas seule”. Aproprio-me aqui uma vez mais de uma expressão de Michel Deguy, que 
também dá título a um de seus livros. Cito aqui uma passagem que ilustra bem a perspectiva do livro como 

um todo 

. Como se vê desde o início, trata-se de alusão a Baudelaire: “... s’il s’agit d’ “évasion” et de “paradis 

artificiels”, nous demandons où aboutit l’évasion, dans quel paradis artificiel? À ce monde changé en lui-

même, c’est-à-dire en monde par sa relation à l’oeuvre qui le figure, le représente. 

Un dehors transformé, ouvragé, en labyrinthe, appelons ça un dedans. L’issue de secours à pratiquer, 

passage secret empruntable dans les deux sens, et qui n’est secret qu’à proportion de notre léthargie – ce 

ne-pas-s’en-apercevoir qui nous laisse vivre –, nous reconduit où, donne sur quoi? 

L’ouvrage du labyrinthe invente un dehors qui “parle à l’âme sa langue natale” – ni utopique, ni idiotique, 

ni idéologique, ni supersticieuse: un jardin par exemple qui soit comme le monde, c’est-à-dire tel que le 

monde tienne à cette figuration symbolique de lui en son dedans.”  

(...se se trata de ‘evasão’ e de ‘paraísos artificiais’, perguntamos onde termina a evasão, em que paraíso 

artificial? Neste mundo transformando em si mesmo, isto é, em mundo por sua relação com a obra que o 

figura, o representa. 

Um fora transformado, obrado, em labirinto, chamemos isso um dentro. A saída de emergência a ser 

praticada, passagem secreta que pode ser tomada nos dois sentidos, e que só é secreta na proporção de nossa 

letargia – este não-se-aperceber que nos deixa viver –, nos leva para onde, dá em quê? 

A obra do labirinto inventa um fora que ‘fala à alma sua língua natal’ – nem utópica, nem idiótica, nem 

ideológica, nem supersticiosa: um jardim por exemplo que seja como o mundo, isto é, que seja  tal que o 

mundo se ligue a essa figuração simbólica dele em seu dentro.) (DEGUY: 1987, p. 169-170). 

31 “Ce à quoi nous nous préparons se dérobe”; “l’oreille ouverte comme un oeil” (DEGUY: 2004, p. 226-

227 e p. 218-219). 

32 Analisando a concepção de presente sob a perspectiva de Baudelaire, André Hirt escreve: “É bem a uma 
modificação da concepção do tempo que se assiste. Da idéia de um escoamento progressivo no Moderno, 

ou degressivo nas considerações platônicas ou rousseauistas, passa-se à do tempo como esquema da 

eternidade. Pois cada presente toca a eternidade e não mais se opõe a ela. O tempo não é mais a emanação 

ou o aparecer degradado de um ser, mas um modo de acesso à eternidade. Estar-se-á na eternidade sendo 

verdadeiramente, isto é, tocando no fundamento da vitalidade de uma época.” (HIRT: 1998, p. 188. Grifo 

meu).  
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vitalité universelle venait donner un démenti à ma science enfantine et 

vieillote, fille déplorable de l’utopie. J’avais beau déplacer ou étendre le 

criterium, il était toujours en retard sur l’homme universel, et courait sans 

cesse après le beau multiforme et versicolore, qui se meut dans les spirales 

infinies de la vie.
33

  

 

(Tentei mais de uma vez, como todos os meus amigos, encerrar-me num 

sistema para nele pregar à minha vontade. Mas um sistema é uma espécie de 

danação que nos conduz a uma abjuração perpétua; é preciso sempre inventar 

outro [...]. E meu sistema era sempre belo, vasto, espaçoso, cômodo [...]. E 

sempre um produto espontâneo, inesperado da vitalidade universal vinha 

desmentir a minha ciência infantil e caduca, filha deplorável da utopia. Por 

mais que eu deslocasse ou estendesse o critério, ele estava sempre atrasado 

em relação ao homem universal, e corria incessantemente atrás do belo 

multiforme e versicolor, que se move nas espirais infinitas da vida.). 
 

 

Se, bem entendido, é à atividade crítica que Baudelaire se refere nesse trecho, 

para ele ela é análoga à atividade propriamente artística: o crítico corre atrás desse 

“atraso”, como o pintor da vida moderna atrás do moderno (“...il va, il court, il 

cherche...”).34 Mas o que se encontra, como bem sabe o escultor Idéolus, é sempre o 

informe, a des-figura: “...toujours du marbre...”,35 implicando a consciência de que a 

forma é sempre um disfarce – em esboço – do infinito, de que há sempre uma espessura 

a espreitar-lhe os contornos.36 Razão pela qual a arte moderna primará cada vez mais pelo 

inacabamento aparente, por meio da transgressão das normas técnico-estilísticas, do 

imbricamento dos gêneros, da variação de materiais etc, visando com isso não a recusa 

da possibilidade de apreender a experiência do presente, mas seu (re)conhecimento como 

finito-infinito. E exigindo para tanto que se convoquem todos aqueles outros artistas 

pensadores que tiram o poeta de sua solidão, já que disso tudo resulta que procedimentos 

de conhecimento jamais se resolvem na obra de um único autor: precisam de uma 

configuração de alteridades que constituam, justamente, uma como-unidade pensativa, 

para além de individualidades, já que estas se encontram sempre sintomaticamente 

adscritas às circunstâncias. A inspiração aqui vem, uma vez mais, de Deguy, que trabalha 

sistematicamente com a lógica do “comme-un” [“como-um”] (Um exemplo [“A atenção 
                                                        
33 “Tentei mais de uma vez, como todos os meus amigos, encerrar-me num sistema para nele pregar à minha 

vontade. Mas um sistema é uma espécie de danação que nos conduz a uma abjuração perpétua; é preciso 
sempre inventar outro, e essa fadiga é um cruel castigo. E meu sistema era sempre belo, vasto, espaçoso, 

cômodo e, sobretudo, bem liso; pelo menos assim ele me parecia. E sempre um produto espontâneo, 

inesperado da vitalidade universal vinha desmentir a minha ciência infantil e caduca, filha deplorável da 

utopia. Por mais que eu deslocasse ou estendesse o critério, ele estava sempre atrasado em relação ao 

homem universal, e corria incessantemente atrás do belo multiforme e versicolor, que se move nas espirais 

infinitas da vida” (BAUDELAIRE: 1968, p. 362). 

34 “...ele vai, ele corre, ele busca...” (BAUDELAIRE: 1968, p. 553). 

35 “...ainda mármore...” (BAUDELAIRE: 1968, p. 429). Primeira cena da peça inacabada de Baudelaire 

intitulada Idéolus, cujo manuscrito foi encontrado apenas em 1928.  

36 Uma bela imagem baudelairiana ilustra bem a questão: a do “infinito diminutivo”, em Mon coeur mis à 

nu [Meu coração desnudado]: “Pourquoi le spectacle de la mer est-il si infiniment et si éternellement 

agréable? Parce que la mer offre à la fois l’idée de l’immensité et du mouvement. Six ou sept lieues 
représentent pour l’homme le rayon de l’infini. Voilà un infini diminutif. Qu’importe s’il suffit à suggérer 

l’idée de l’infini total.” (Por que o espetáculo do mar é tão infinitamente e tão eternamente agradável? 

Porque o mar oferece a um só tempo a idéia da imensidão e do movimento. Seis ou sete léguas representam 

para o homem o raio do infinito. Eis um infinito diminutivo. O que importa se ele basta para sugerir a idéia 

do infinito total.) (BAUDELAIRE: 1968, p. 636). André Hirt (1998) e Michel Deguy (1986) fazem alusão 

a essa passagem. 
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poética busca dizer o como-um dos mortais”]37), permitindo-nos pensar esta como-

unidade pensativa, que seria possível definir assim: “Pas de colloques secrets ni de fureur 

dans la poche cordonnant la bombe mais des encoignures assez vaines; pas de dogmes ni 

de pubis tragique de sombre groupe allumant de terreurs la réalité, mais de 

rapprochement de veines.”38 (Não havia colóquios secretos nem furor no bolso intentando 

a bomba, mas arestas vãs; não havia dogma nem púbis trágico de sinistro grupo 

incendiando a realidade com terrores, mas aproximações de veias.). 

É assim que se passa de poemas à poesia, da poesia à arte, à crítica, à história, do 

presente ao passado-presente... e é assim que a poesia não está só. Como nesta 

configuração compósita que já sugeria, por exemplo, a imagem de Rimbaud sobre o que 

sucede à visão do desconhecido, invocada por Baudelaire no último verso de As flores 

do mal (“au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau!”)39: 

 

 
Il arrive à l’inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l’intelligence de ses 

visions, il les a vues! Qu’il crève dans son bondissement par les choses inouïes 

et innommables: viendront d’autres horribles travailleurs; ils commenceront 

par les horizons où l’autre s’est affaissé!40 

 

(Ele chega ao desconhecido, e mesmo quando, enlouquecido, terminasse por 

perder a inteligência de suas visões, ele as viu! Que se arrebente em seu salto 

pelas coisas inauditas e inomináveis: virão outros horríveis trabalhadores; eles 
começarão onde o outro se enfraqueceu!). 

 

 

Entretanto, a despeito do que as “visões” de seu presente se terão tornado, cada 

poeta, cada artista, cada crítico, cada tradutor, cada historiador, cada um destes 

“trabalhadores”, no tempo-de-agora, se reencontra só, aquém e além das promessas da 

morte, em distante proximidade de si, da forma, do mundo – do infinito que o espreita. 

Mas ainda que saiba que, desse presente, jamais saberia o que sabia – era isso, afinal, a 

solidão –41, isso não o impede de interrogar sobre o modo como aquilo que ele vê o olha: 

 
 

 

ce qui me regarde 

– tout me regarde – 
je lui donne un visage 

par où ça me regarde42 

 

o que me olha 

- tudo me olha – 

dou-lhe um rosto 

por onde isso me olha 
 

 

                                                        
37 “L’attention poétique cherche à dire le comme-un des mortels.” (DEGUY: 1993, p. 10). 

38 DEGUY: 2004, p. 80-81. 

39 “...no fundo do desconhecido para encontrar o novo.” (BAUDELAIRE: 1985, p. 452-453). 

40 RIMBAUD: 1980, p. 186. 

41 “Ele jamais saberia o que sabia. Era isso, a solidão.” (BLANCHOT: 1962, p. 21). 

42 DEGUY: 2001, p. 34. 
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Dar um rosto ao que nos olha, às nossas circunstâncias e assim pensá-las. E 

pensando-as, figurar o passado-presente em metamorfose e, assim, ampliar a vida. É o 

que faz a poesia pensativa de Deguy e Baudelaire. Termino com as últimas palavras do 

Spleen de Paris de Deguy: “La poésie pense? Mais pas intransitivement; pas 

‘absolument’. Elle pense-à, pour pouvoir penser. À quoi pense-t-elle? J’ai pensée, à 

Baudelaire, à Paris, à la terre.”43 (A poesia pensa? Mas não intransitivamente; não 

“absolutamente”. Ela pensa-em para poder pensar. Em que ela pensa? Eu pensei, em 

Baudelaire, em Paris, na terra.). 
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LE DÉMON DE L’ABSOLU,  DE ANDRÉ MALRAUX: 
DAS (ANTI)MEMÓRIAS À BIOGRAFIA? 

 

 

 

Profª Drª Maria Elizabeth de Sá Cunha Pinheiro (In memoriam) 

UFES 
 

 

 

 
Resumo: Trata-se de propor um estudo sobre Le démon de l’absolu, livro do escritor francês André 

Malraux, obra longamente esperada e só publicada em 1996, aparentemente uma biografia do personagem 

histórico inglês T. E. Lawrence, autor dos Sete pilares da sabedoria. Mais precisamente, investiga-se, a 
partir das reflexões estéticas de Malraux, a inscrição do livro no conjunto da obra malruciana, entre os 

“romances revolucionários” e as “antimemórias”. 

 

Palavras-chave: André Malraux (Le démon de l’absolu); André Malraux (Reflexões Estéticas); Gêneros 

Literários (Biografia). 

 

 

 
... un langage de destin ne peut être réduit à un 

langage de biographie traditionnelle.  

 

André Malraux 

 

Les couleurs de l'imaginaire ne résistent pas à la 

copie de la vie, à l'incarnation biographique de ses 

personnages. 

 

André Malraux 
 

Quand on écrit, faut-il tout écrire ? Quand on 

peint, faut-il tout peindre ? De grâce, laissez 

quelque chose à supléer par mon imagination... 

 

Denis Diderot 
 

 

 

 

 

Como professora de língua e literatura francesa, trago-lhes, neste momento, 

algumas reflexões sobre André Malraux e de André Malraux, escritor cuja obra vem 

constituindo minha principal linha de pesquisa. Faço-o no momento em que a França 

lançou, pela Bibliothèque de la Pléiade, dois volumes inteiramente dedicados ao conjunto 

dos ensaios de Malraux sobre a arte, o que, parece-me, só vem a confirmar que o 

pensamento estético malruciano, extremamente livre e instigante, continua um campo 

fecundo de reflexão, não só para aqueles que se interessam por sua obra, mas também 

para os se vêem interpelados pelas questões que suscita a obra de arte, em todas as suas 

formas de manifestação. 

Embora o corpus que solicite minha atenção neste texto seja o livro de Malraux, 

Le démon de l’absolu (1966), obra póstuma, longamente esperada e só publicada em 

1996, aparentemente uma biografia do personagem histórico inglês Thomas Edward 
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Lawrence, conhecido como Lawrence da Arábia e autor dos Sete pilares da sabedoria 

(1992), interessa-me retomar as próprias reflexões estéticas malrucianas  para investigar 

a inscrição do livro no conjunto da obra de Malraux, entre seus “romances 

revolucionários” e suas “antimemórias”. Proponho-o, por duas razões: em primeiro lugar, 

no que concerne ao corpus, para complementar alguns textos que já publiquei sobre 

escrituras do eu – detive-me nas questões teóricas que levantam as memórias, ao estudar 

“Antimemórias” (MALRAUX, 1996 b) malrucianas, e , agora, detenho-me em uma outra 

vertente, a biografia – ; em segundo lugar, no que se refere ao suporte teórico, para 

discutir o pensamento de Malraux encontrado em alguns ensaios, a maioria dos quais 

pouco conhecidos entre nós, a não ser pela crítica especializada.     

Talvez fosse interessante ressaltar que André Malraux é muitas vezes lembrado 

apenas por seus romances ditos revolucionários, sobretudo La condition humaine e 

L’espoir, aludindo-se raramente a ensaios importantes, como L’homme précaire et la 

littéraire, Les voix du silence, Le musée imaginaire, L’Intemporel, entre muitos outros, 

que abordam questões clássicas da literatura e da arte e que confrontam obras de arte de 

diferentes formas, espaços e tempos, de modo extremamente livre e provocador. 

Em um comentário do próprio Malraux sobre seu livro dedicado ao coronel inglês 

Thomas Edward Lawrence, Le démon de l’absolu, o autor das Antimémoires confessa a 

dificuldade de submeter-se às restrições impostas pelo gênero biográfico que um livro 

sobre a personagem histórica lendária pressuporia – informar de forma ampla e 

verdadeira: “As partes mais sutis da aventura de Lawrence se teriam tornado muito mais 

inteligíveis pela ficção do que pela análise que faço” (MALRAUX, 1996 a, p. xxxviii). 

Parecendo lamentar a sedução do imaginário a que teria de abdicar ao escrever um livro 

sobre um agente da história do seu tempo, confessa ainda Malraux: “Que monstro 

engraçado um livro onde há arte apenas no récit, onde não se pode inventar nada” 

(MALRAUX, 1996 a, p. xxxviii). Pois, se se tratava realmente de escrever uma biografia, 

segundo os critérios definidos por Gérard Genette, em Fiction et diction (1991), estar-se-

ia, diferentemente da ficção, no regime da literariedade condicional e não constitutiva, 

Enquanto os textos de ficção, segundo o crítico francês, são sempre literários, os de 

dicção (seria o caso da biografia) apresentam uma literariedade precária, dando margem 

a um livre julgamento estético, daí ser o “estilo” o lugar por excelência das literariedades 

condicionais e definir ele um grau mínimo de literariedade.   

Seria, no entanto, Le démon de l’absolu uma biografia, ou um ensaio romanesco, 

a julgar por “N’était-ce donc que cela?”, único capítulo publicado sob a autorização de 

Malraux, em forma de artigo (1946), ou, como as Antimémoires, uma forma inventada a 

partir de uma forma herdada? Pois, se os livros de Malraux sempre suscitaram questões 

referentes às fronteiras genéricas – La condition humaine, Les conquérants: História ou 

romance?  “crônicas romanceadas” da Revolução Chinesa ou “excelentes exemplos de 

fusão entre os dois?” (FREITAS, 1986, p. 10); L’espoir: “romance reportagem” ou, como 

reagiu Malraux, “um romance-reportagem como Les frères Karamazov é um romance 

policial” (MALRAUX, 1996 a, p. xix)? –, essas indagações recolocam-se, ainda mais 

fortemente, a propósito de Le démon, obra póstuma, inacabada. Em que medida o livro 

sobre Lawrence da Arábia, personagem histórico, se aproxima das outras obras de 

Malraux ou delas se distancia? Como se insere no conjunto da obra malruciana, entre os 

“romances revolucionários” e as antimemórias?  

Segundo Suzanne Chantal, que afirma ter traduzido a correspondência de 

Lawrence – uma das fontes de que o Malraux se serviu fartamente para escrever seu livro, 

além das Memórias do coronel inglês, Os sete pilares da sabedoria –, Malraux “estava 

mais preocupado em escrever uma obra de arte do que em dizer coisas exatas” 

(CHANTAL, 1978, p. 270). Essa observação não chega a surpreender os que conhecem 
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a obra malruciana, cujo trabalho de escritura situa-se nos desvios da normas, como 

comprovam suas afirmações desinstaladoras da ortodoxia epistemológica, tais como 

“Realidade na arte não quer dizer nada”, ou ainda “O campo das correlações da obra de 

arte não é o das correlações da vida”, frases que poderiam parecer óbvias, mas que o são 

menos no contexto de sua escrita. A leitura da obra de Malraux mostra-nos que o escritor 

nunca opta inteiramente pelo relato (auto)biográfico. Servem-nos de lição seus romances 

– La condition humaine, L’espoir, Les conquérants –, onde a ficção reinventa e 

transfigura a história, e as Antimémoires e Lazare, livros em que a vida do escritor se 

confunde com sua obra, permitindo-lhe responder a questões que, segundo ele, a simples 

biografia não contempla.  

De acordo com o crítico Maurice Larès, Le démon de l'absolu deveria partir de 

um trabalho de historiador, mas com uma abertura para o imaginário. Embora os fatos 

históricos concernentes à participação do coronel inglês na revolta dos árabes contra os 

turcos durante a guerra de 1914-1918 pudessem não estar ausentes, deveriam ser tratados 

de forma a harmonizar-se com um gênero de criação ligado ao conjunto da obra de 

Malraux. O livro sobre Lawrence, no entanto, conforme o crítico, distingue-se 

profundamente do resto dessa obra:  

 

 
Se o desejo de Malraux foi dessa ordem, deve-se reconhecer que não 

conseguiu atingir seu objetivo. Pode-se mesmo deixar de surpreender-se com 
o abandono da obra. Enquanto biografia, é excelente; contém múltiplos 

relances luminosos, profundos e admiráveis. O estilo [é] notável (...). Mas é 

uma biografia (MALRAUX, 1996, p. 1679-1680). 

 

 

Em declaração epitextual, Malraux sublinha jamais ter tido a intenção de escrever 

uma biografia de Lawrence. Pois, como indaga Jean-François Lyotard, em Signé 

Malraux (1996) “[o] aventureiro já não havia contado sua vida em 800 páginas, em 

primeira mão? Por que recomeçar em quatrocentas, e sem poder nada inventar?” 

(LYOTARD, 1996, p. 274). Em entrevista a sobre a razão do abandono do livro sobre o 

coronel inglês, afirma o autor de Le démon: “Meu livro teria sido uma seqüência de 

ensaios (...) o trabalho biográfico propriamente dito está bastante longe de mim. 

Considerando o homem como enigmático, não me sinto à vontade no inteligível” 

(GROVER, 1982, p. 78).  

Não se pode esquecer que, nas Antimémoires e em La corde et les souris, Malraux 

também coloca em cena personagens da História, como o General Charles de Gaulle, a 

quem dedica Les chênes qu’on abat..., o Primeiro Ministro da Índia Nehru, o “imperador 

de bronze” Mao Tsê-Tung e o homem político e poeta senegalês Léopold Senghor. Com 

esses homens da História, conforme diz Malraux nas Antimémoires, “como os grandes 

artistas, como os aventureiros de outrora sob um outro plano, são homens do anti-

destino” (MALRAUX, 1996 b, p. 315), pôde o escritor apoiar-se nos diálogos que 

realmente manteve com eles, embora “complete” esses diálogos, os transfigure e os 

manipule com tal liberdade que críticos e leitores muitas vezes apontam deformações, 

exigindo-lhe a “exatidão do escrivão”, sem atentar para a antífrase do prefácio de Les 

chênes qu'on abat...: “este livro é uma entrevista como La condition humaine é uma 

reportagem...” (MALRAUX, 1971, p. 7).   

No que diz respeito a Lawrence, este “sonhador diurno”, como Malraux, para 

quem “o vírus do sonho suscita a ação”, o autor de Le démon de l’absolu teve de ater-se 

às biografias do aventureiro inglês, às obras publicadas a seu respeito e, sobretudo, a Os 

Sete pilares da sabedoria, já que, ao que tudo indica e o contrário do que sugeriu, nunca 
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encontrou  esse personagem que o fascinava, ou melhor “intrigava”, como afirma em um 

dos contracomentários à obra de Gaëtan Picon: “[a vida de Lawrence] não me fascina, 

ela me intriga profundamente. A vida de T. E. Lawrence é fortemente acusadora, ela não 

é exemplar, e não quer sê-lo” (PICON, 1958, p. 15). 

 O parentesco entre os dois é muito bem definido na bela resposta de Malraux a 

Georges Suffert, quando indagado se percebia o que havia de comum entre ele e 

Lawrence: “Existem famílias, você sabe. Nós reconhecemo-nos de longe entre membros 

do mesmo clã. Antes de nos termos visto, nós nos teríamos reconhecido” (MALRAUX, 

1996, p. 871).   

 Em Le miroir des limbes, o vasto conjunto autobiográfico onde se inserem as 

Antimémoires e onde há várias menções a Lawrence, Malraux refere-se aos Sete pilares 

da sabedoria, em uma reflexão sobre as Memórias que é, na verdade, conseqüência da 

discussão que se esboça em “N’était-ce donc que cela”:  

 

 
 

As Memórias do Século XX são de duas naturezas. Por um lado, o 
testemunho sobre acontecimentos: é, algumas vezes, nas Mémoires de guerre 

do général de Gaulle, em Les Sept Piliers de la sagesse, a narrativa da 

execução de um grande objetivo. Por outro lado, a introspecção de que Gide 

é o último representante ilustre, concebida como estudo do homem. Mas 

Ulysse e À la recherche du temps perdu tomaram a forma do romance. A 

introspecção-confissão mudou de natureza, porque as confissões do 

memorialista mais provocante são pueris em face dos monstros que traz a 

exploração psicanalítica, mesmo aos que contestam suas conclusões 

(MALRAUX, 1996 b, p. 9).  

 

 
 Uma passagem de “N’était-ce donc que cela?” remete justamente às críticas à 

introspecção de Gide – “O que me importa (...) o que importa somente a mim?” – :   

 
 

[Lawrence] duvidava que o conhecimento de um homem fosse o de seus 

segredos, desejando com fúria não ser confundido com os seus. Mas havia 

ele atingido por outros meios a corrente de irracional pela qual um 

personagem adquire vida e que fascina o grande memorialista como o grande 

romancista, Saint Simon como Tolstoi?  (...) ora, os personagens dos grandes 
memorialistas são personagens que o leitor tomaria como verdadeiros mesmo 

se ele soubesse que o autor os imaginou... (D. A., p. 1194-1195)1. 

 

 

Cabe precisar que “N’était-ce donc que cela?”, capítulo XXXV de Le démon, logo 

de início pretende instituir-se e configurar-se, enunciativa e diegeticamente, como uma 

análise dos comentários de T. E. Lawrence sobre as suas Memórias, abrindo, assim, 

espaço privilegiado para as reflexões sobre a literatura que se disseminam ao longo de 

todo o texto: 

 
 

1922. O coronel Lawrence – trinta e três anos – (...) acaba de reler as provas 

dos Sete Pilares da Sabedoria, que ele tinha sonhado que seriam « um dos 

livros gigantes », em face (...) dos Karamazov e de Zarathoustra. 

                                                        
1 Doravante, todas as referências ao livro Le démon de l’absolu se notarão D.A., com a indicação da(s) 

página(s) entre parênteses. 
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O que se segue não é uma crítica dos Sete Pilares, mas uma análise dos 

sentimentos do autor diante de seu livro (D.A., p. 1189). 

 

 

 

Há que atentar, entretanto, para o início do segundo parágrafo “O que se segue...”: 

a instância narrativa que se volta para a própria enunciação – procedimento enunciativo 

que se destaca do restante do texto (pouco comum em um relato biográfico?) – e a marca 

da  negação (“o que se segue não é uma crítica ...”) – procedimento polifônico que coloca 

em cena duas instâncias enunciativas, uma que assume o ponto de vista rejeitado e outra, 

a rejeição desse ponto de vista – denunciam uma preocupação do narrador : que seu texto 

se funda, se confunda como o de Lawrence a tal ponto que deixe pressupor que subscreva  

à severa crítica de T. E. Lawrence aos Sete pilares da sabedoria.  

A rigor, ao longo de todo o livro de Malraux sobre Lawrence, em que retoma, 

reescreve, absorve fragmentos da obra lawrenciana (Os sete pilares, A matriz, a 

correspondência do coronel inglês), sob o modo de citações, confessadas ou não, e de  

paráfrases, observa-se, em vários momentos, tal fusão do texto citado e do texto citante 

que é impossível saber que voz se escuta, se a de Malraux ou a de Lawrence, sobretudo 

nas numerosas páginas consagradas à participação do personagem lendário na revolta 

árabe. Nelas, o narrador cede amplo espaço ao récit – um dos principais aspectos, que, 

como me importará salientar, distanciam Le démon dos romances malrucianos e de suas 

Antimémoires e que, por isso mesmo, interpelam um confronto, não apenas com a obra 

romanesca de Malraux, mas com a reflexão crítica do autor de Les voix du silence et de 

L'homme précaire et la littérature. A essa interpelação, na verdade, responde o próprio 

texto de “N'était-ce donc que cela?”, que, “en abyme”, a partir do duplo movimento de 

citação do comentário de Lawrence sobre Os sete pilares e de comentário deste 

comentário, reflete sobre a literatura e a obra de arte de um modo geral: à obsedante 

pergunta de Lawrence sobre as razões que o teriam impedido de  fazer do seu relato da 

revolta árabe um “livro gigante”,  digno  dos Irmãos Karamázovi,  o autor de Le démon 

de l'absolu acaba por apor, finalmente, sua própria questão, ou seja, o que faz o grande 

escritor. Mais precisamente, parece-me, retomando ou anunciando reflexões 

disseminadas em seus numerosos prefácios, notas e ensaios sobre a arte e/ou literatura, 

notadamente L'homme précaire, Malraux nutre, no seu livro inédito até 1996, a 

incessante interrogação: o que faz de um texto uma obra literária ou um objeto com 

função estética. 

Em vários momentos do livro sobre Lawrence, o autor do Démon deixa ouvir 

nitidamente o som de sua própria voz, exibe os contornos de seu pensamento crítico ou 

dialoga com sua própria biblioteca, sobretudo no capítulo XXXV, “N'est-ce donc que 

cela?”, onde se encontram reflexões sobre a estética literária que anunciam l'homme 

précaire et la littérature. 

Importa, nesse sentido, sublinhar que Jean-Claude Larrat, que publicou em 1996 

Malraux théoricien de la littérature, cujo título é já bastante revelador, no seu convite à 

redescoberta do Malraux teórico da literatura, inclui “N’était-ce donc que cela?” entre os 

ensaios, as notas, os prefácios e os artigos publicados pelo escritor entre 1920 et 1951, 

alguns deles pouco conhecidos ou inéditos 

 De acordo com Malraux, por sua personalidade e sua experiência na revolta dos 

árabes contra os turcos durante a guerra de 1914-1918, Thomas Edward Lawrence 

representava uma esperança para a literatura moderna, reunindo todas as condições, ou 

quase, para escrever uma “epopéia exaltante” do levante árabe. É para isso que ele 

escrevia freneticamente, “trinta páginas por dia”: “Do que ele escrevia (...) tiraria uma 
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história da Révolta. Mas o que ele escrevia era outra coisa, ele não sabia bem o quê” 

(D.A., p. 1089-1090). 

 A retomada ou releitura das Correspondências de Lawrence, onde o coronel 

inglês confessa mais fortemente o fracasso de sua “aventura intelectual” – seu livro sobre 

a revolta – incita longos comentários de Malraux e reflexões que serão desenvolvidas em 

Les voix du silence e L’homme précaire et la littérature.  

 “Escritura de jornalista, palavras de segunda classe”, diz sem complacência 

Lawrence – seu livro não era uma “obra de arte”: “Não me perdôo não ser um artista...” 

(D.A., p. 1193). 

Permitindo pressupor que subscreveria à severa crítica do autor dos Sete pilares, 

Malraux comenta, logo após a citação:  

 

 
 

A história da técnica do récit há três séculos, como a da pintura, persegue 
essencialmente a procura de uma terceira dimensão; do que, no romance, 

escapa ao récit; do que permite, não contar, mas representar, tornar presente. 

A narração exprime um passado, cuja mise en scène – em cenas – faz um 

presente. Como os pintores descobriram a perspectiva, os romancistas 

encontraram no diálogo, a atmosfera, os meios dessa metamorfose; a arte do 

récit moderno e, ela também feita de uma perspectiva entre o que é 

representado e o que é contado (D.A., p. 1193). 

 

 

Em L'homme précaire et la littérature, mais precisamente no capítulo 

“L'imaginaire de l'écrit ”, Malraux também se refere à  “terceira dimensão”: 
 

 

 

Não se trata de contar outras histórias, de contá-las de outra forma. Trata-se 

da descoberta pelo romancista de sua ubiquidade, de sua onisciência, da 

autonomia de suas obras que não se limitam mais às histórias e aos contos. 

Pouco a pouco, ele descobrirá a existência de tudo o que, no romance, não é 
a história contada. 

É no imaginário do silêncio que Balzac traz ao romance sua terceira 

dimensão (MALRAUX, 1977, p. 96). 

 

 

Se, como o diz Malraux, “o romance e o cinema submetidos às massas têm 

necessidade de um só talento, o da narração” (MALRAUX, 1951, p. 523), onde estaria o 

“gênio” do romancista? 

Duas reflexões de Malraux, concernentes ao récit e presentes em L’homme 

précaire et la littérature, interessam-me: “As cores do imaginário não resistem à cópia 

da vida, à incarnação biográfica de seus personagens. O gênio do romancista está na parte 

do romance que não pode ser reproduzido pelo récit” (MALRAUX, 1977, p. 142) e 

“Pobre romancista para o qual o romance seria apenas um récit” (MALRAUX, apud 

LARRAT, 1996, p. 306).   

 Uma passagem de Le démon, que aborda a questão do récit e da cena, é 

reveladora: 

 

 
Dostoïevski não teria feito de tais lembranças uma sucessão ofegante de 

cenas? O récit de Lawrence prevalecia a tal ponto sobre suas cenas que ele 
não encontrava nada, neste livro linear e estendido, do arrebatamento que o 
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havia feito escrever até vinte horas por dia. (...) A submissão a seu diário o 

havia levado a uma ausência de perspectiva artística, a uma ação desenvolvida 

em um só plano. A selvageria da disciplina da guarda do corpo, esses homens 

chicoteados, com as cicatrizes sempre frescas, errando em torno dele enquanto 

ele lia La Mort d’Arthur, (...) todo « arrière-plan »   do mal que ele teria tão 

bem exprimido, por sua oposição obsedante a todo ideal, o absurdo que sentia 

Lawrence de modo pungente, ele soubera fazer disso apenas um fragmento de 

pitoresco sangrento. 

 (...) Que existência tinham esses personagens? (...) Que leitor, o livro fechado, 
“conheceria” Joyce, Young, Clayton? O personagem mais caracterizado, 

Fayçal, não era o de um pintor oficial? (D.A., p. 1193-4). 

 

 

Observe-se que Malraux, em seu comentário, ao exemplificar o que Lawrence 

poderia ter feito a partir do material de que dispunha, ou seja, de suas lembranças de 

episódios da revolta árabe, acaba, ele próprio, como o faz em seus romances e em suas 

antimemórias, por esboçar uma cena, ao invés de um récit: “La sauvagerie de la discipline 

dans sa garde du corps, ces hommes fouettés, aux cicatrices toujours fraîches, errant 

autour de lui pendant qu’il lisait La mort d’Arthur...”. 

 Se Lawrence não conseguiu fazer dos Sete pilares uma dessas grandes “obras 

acusadoras” do destino, digna dos Irmãos Karamázovi, de Zarathoustra, é não somente 

por causa de seu caráter pessoal, mas – e é sobre esse ponto que sobressai a voz do 

Malraux crítico – do gênero literário cujas convenções ele tenta respeitar (“A ausência 

de perspectiva premeditada, a submissão a seu diário, haviam-no levado a uma ausência 

de perspectiva artística...”) . Esse comentário leva-nos, mais uma vez, a L’homme 

précaire: “Pseudo-biografia ou não, Nouvelle Heloïse ou Manon Lescaut, o romance não 

é mais idêntico ao récit (...)” (MALRAUX, 1977, p. 144).  

 Mas retornemos ao texto de Le démon, mais exatamente às primeiras linhas: 

“Dostoïevski não teria feito de tais lembranças uma sucessão arquejante de cenas? O récit 

de Lawrence prevalecia a tal ponto sobre suas cenas ...”. Além da alusão a Dostoïevski, 

uma das referências maiores de Malraux, volta-se à questão da cena e de sua 

independência em relação ao récit. 

 Sabe-se que o autor de Le démon sempre se esforçou, em seus romances, para 

tornar suas cenas tão independentes quanto possível do récit. É ilustrativa, nesse sentido, 

a cena do assassinato que abre La condition humaine, a qual não encontra sua explicação, 

ou seja, não entra no récit senão pelas indicações que o narrador apresenta no final. No 

curso mesmo da cena há apenas alguns raros índices, bastante diluídos, que podem ligar 

a ação apresentada à trama de um récit inteligível.  

A cena, tal como a concebe Malraux, apresenta características da “obra de arte” 

como se começou a defini-la na segunda metade do século dezenove. Indiferente a toda 

moral, a toda política, ela deve bastar-se a si mesma. Dessa forma, o crítico M. Morot-

Sir faz do modelo pictórico a referência privilegiada do Malraux romancista. Segundo 

ele, em Malraux, as regras que “governam a prática do romance (...) derivam da 

experiência pictórica” (MOROT-SIR, 1981, p. 238). Assim como as obras de arte 

plásticas, uma cena não se resume; se é possível condensá-la, é porque ela não é boa, é 

porque ainda há nela muito récit. 

A retomada de mais uma reflexão extraída de L'homme précaire é, nesse sentido, 

oportuna: trata-se de um comentário sobre Flaubert, para Malraux, “o criador de uma 

forma”; é através dele que “o romance se torna digno de admiração” (MOROT-SIR, 

1981, p. 90): “Flaubert herdou de    Balzac a independência da cena em relação ao récit, 

parente da do poema em relação ao seu assunto” (MOROT-SIR, 1981, p. 120-121). 
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Sabe-se o lugar privilegiado que ocupa Flaubert, seu “realismo distraído” – que 

lembra o da pintura de Velasquez, mais do que o da fotografia – e seus “belos romances 

paralisados”, na Biblioteca do “homem precário”: o sonhador de um livro “sem assunto, 

que conteria apenas o poder próprio do estilo” (MOROT-SIR, 1981, p. 173), é o 

representante, na literatura, do que o é Manet na pintura. Como diz Michel Foucault, em 

“La bibliothèque fantastique”, a partir da ruptura introduzida por Manet e Flaubert, “cada 

quadro pertence doravante à grande superfície esquadrinhada da pintura, cada obra 

literária ao murmúrio indefinido do escrito” (FOUCAULT, 1983). 

 Flaubert, em cujos romances, segundo Malraux, “O quadro é sempre fixado”, o 

que o levou a mudar o tempo do verbo – “Empregava-se o “passé simple”, foi Flaubert 

que inventou o emprego do imperfeito–, opera, com L'éducation sentimentale, e é o 

primeiro a fazê-lo, como diz Genette, “uma desdramatização”, ou, talvez mesmo fosse 

possível dizê-lo, “uma desromantização do romance por onde começaria toda a literatura 

moderna”. E, de Madame Bovary a Bouvard et Pécuchet – prossegue Genette – escreveu 

sempre romances “recusando – sem sabê-lo (...) – as exigências do discurso romanesco”: 

“Eu tenho que fazer uma narração; ora o récit é uma coisa que me é fastidiosa”, escreve 

o autor de Madame Bovary a Louise Colet, a respeito da cena do baile. Ora, completa 

Genette, “todo um aspecto capital da modernidade aparece nesse desgosto do récit. 

Flaubert é o primeiro a contestar profundamente, ainda que surdamente, a função 

narrativa, até então essencial ao romance. Abalo imperceptível, mas decisivo” 

(GENETTE, 1966)2. 

Também em Les noyers de l’Altenburg (1943), obra escrita quase na mesma 

época que Le démon de l’absolu, igualmente inacabada, observa-se a independência da 

cena em relação à narrativa, de tal forma que Marius-François Guyard, em seu prefácio 

sobre o livro, afirma que, trinta anos antes, Malraux justifica a fórmula de L’homme 

précaire “O gênio do romancista está na parte do romance que não pode ser resumida ao 

récit.” Pois, se o autor sempre preferiu as cenas ao récit, em Les noyers as “partes 

cinzentas” “não existem mais, ou pouco” (MALRAUX, 1997, p. 7-8), o que faz o leitor 

ver desfilar, sem transições, uma sucessão de cenas.   

Embora considerada a última obra de ficção de Malraux, Les noyers é sobretudo 

um texto inclassificável, como dão a perceber as reações da crítica:  Lucien Goldmann  

percebe-o como “muito mais próximo do ensaio do que da literatura romanesca ou épica” 

(GOLDMANN, 1964, p. 240); Jean Carduner, sublinhando “o estatuto ambíguo” do 

texto, considera-o “ao mesmo tempo um romance, memórias e ensaio filosófico” 

(CARDUNER, 1989, p. 220), enquanto Maurice Rieunau toma-o como “um belo poema 

de idéias” (RIENEAU, 1980, p. 26) e Jean Lacouture o vê como uma autobiografia 

romanceada (LACOUTURE, 1976).  

Não se pode discutir, porém, que, publicados ao lado de Le démon de l’absolu na 

Bibliothèque de la Pléiade (1996), Les noyers de l’Altenburg dele se distanciam, 

aproximando-se mais das Antimémoires, pela sua estrutura fragmentada, híbrida e por 

procedimentos enunciativos e narrativos que prenunciam o projeto do livro inaugural de 

Le miroir des limbes. 

Se Le démon de l’absolu parece ocupar um lugar marginal na obra de Malraux, 

sobretudo por ceder amplo espaço ao récit, em detrimento da cena, não se deve deixar de 

assinalar a existência de cenas que se equiparam, pela sua composição, pelo seu lirismo 

– “transfigurador” –, pelos efeitos da iluminação, às dos romances malrucianos, em 

especial La condition humaine e L’espoir, como a da execução de Ahmed (D.A., p. 952-

953) e a do atentado a dinamite contra a via férrea (D.A., p. 999-1003). Que se cite 

                                                        
2 Todas as citações foram extraídas da p. 243. 
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também, além da grandeza lírica presente em certos episódios de Le démon, a crueza 

realista de certos fragmentos, que vale a da obra romanesca: 

 

 
Os canhões por um instante pararam de atirar. Os árabes avançavam 

silenciosamente por entre os cadáveres. De um monte cinza, fugiu 

cambaleante uma criança de quatro anos, o pescoço perfurado por uma lança, 

que gritava: “Não me faça mal” e caiu. Uma mulher estava pregada (fixada) a 

uma parede baixa, uma baioneta no ventre. Uma vintena de outras a rodeavam, 

todas mortas com um requinte erótico e o vento morno da noite passava sobre 

seus corpos no silêncio. 

 

 

Diante de cenas como essa, que retratam a revolta dos árabes contra os turcos, 

não há como não lembrar os Desastres da guerra de Goya, que Malraux privilegia em 

seus escritos sobre o pintor espanhol. É dos seus artistas de predileção – entre os quais 

figura também Rembrandt, com sua “luz emotiva” – que Malraux toma os meios 

estilísticos dos gêneros pictóricos mais facilmente transferíveis para a literatura, como o 

retrato, a cena de gênero, “le paysage-décor”, que estão na dependência do visível. Deles 

retém ele a natureza do traço, os efeitos de iluminação e certos motivos, como os dos 

Desastres da guerra.  

Por outro lado, o Lawrence de Malraux, enquanto indivíduo, inscreve-se, sob   

vários aspectos, na linhagem dos heróis que o autor inventou em seu romances, 

formulando as mesmas questões desses heróis, ao mesmo tempo que, em sua relação com 

a história, formula questões que colocarão “os homens da História” que ele evocará em 

Le miroir des limbes . 

 Trata-se, portanto, de caminhos que se abrem para a leitura de Le démon de 

l’absolu, esse livro publicado meio século depois de sua escrita. O lugar dessa obra no 

conjunto da obra malruciana é digno de interesse, uma vez que o escritor percorre um 

domínio de formas bastante vasto – romances, ensaios, Memórias, ou melhor, 

antimemórias –, no interior das quais se move com bastante liberdade, dosando herança 

e invenção, criando formas inventadas a partir de formas herdadas e comprovando, assim, 

a afirmação do Malraux teórico segundo a qual “sem o mundo das formas os artistas mais 

originais não teriam nascido do universo informe” (MALRAUX, 1977, p. 161). 
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Resumo: O presente trabalho pretende discutir a retomada da ficção realista na forma de (auto)biografias 

em um contexto pós-moderno onde elementos como a representação e a referencialidade tornaram-se 

problemáticos. Para tal, discutiremos as obras Manchild in the Promised Land do autor americano Claude 

Brown e Cidade de Deus de Paulo Lins como exemplos da literatura testemunhal da exclusão que fazem 

uso do gênero (auto)biográfico para fornecer um mapeamento cognitivo da realidade marginal. Como 
suporte teórico, analisaremos diversos críticos da chamada teoria urbana, que refletem sobre o tema da 

exclusão e a retomada da ficção realista biográfica em um momento histórico de questionamento do real. 

 

Palavras-chave: Literatura Testemunhal ([Auto]biografia); Claude Brown (Manchild in the Promised 

Land); Paulo Lins (Cidade de Deus). 

 

 
 

What happens to a dream deferred? 

                    

Does it dry up 

like a raisin in the sun? 

Or fester like a sore- 
And then run? 

Does it stink like rotten meat? 

Or crust and sugar over- 

like a syrupy sweet? 

             

Maybe it just sags 

like a heavy load. 

 

Or does it explode? 

                                                                

Langston Hughes, “Harlem” 
 

 

 

 

Existe hoje um consenso entre alguns críticos brasileiros e americanos de que 

existe um boom de autobiografias e biografias sendo publicadas forçando o 

reconhecimento, segundo o crítico Paul John Eakin, de que “vivemos em uma época da 

memória, amparada por uma abrangente cultura da confissão na mídia” (2004, p. 1, 

tradução nossa). Eakin ressalta a relação entre a memória com os diversos produtos 

culturais de cunho (auto)biográfico freqüentemente circulados na sociedade americana e 

focaliza sua atenção para os limites éticos da narrativa (auto)biográfica. Segundo o autor, 

a onipresença da narrativa confessional é tão marcante que vários críticos foram, de certa 

maneira, forçados a criar o termo life writing (escrita da vida) para definir melhor este 

momento e para abrigar todas as formas de narrativas que usam o relato pessoal como 
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ponto central do texto. Para o historiador Andreas Huyssen o que está ocorrendo é uma 

verdadeira “comercialização... bem sucedida da memória pela indústria cultural do 

ocidente” (2000, p. 15) e, em decorrência disso, surgem também diferentes discursos da 

memória. Contudo, Huyssen destaca a importância do culto da memória como “um dos 

fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos anos recentes” revelando-se 

uma preocupação política e cultural central para as sociedades do ocidente (p. 9).  

O crítico Karl Eric Schollhammer analisa a questão trazendo-a para o contexto 

brasileiro e nota que o mesmo fenômeno acontece aqui porém, sob uma ótica diferente. 

Para Schollhammer, há um grande interesse nacional por narrativas confessionais que, 

em sua maioria, focalizam a realidade violenta da vida nas favelas, guetos, ruas e prisões 

de grandes centros urbanos do país. Existem, segundo o crítico, diversos programas de 

televisão, filmes, músicas e livros que configuram essa nova tendência cuja característica 

mais evidente é abrir espaço na mídia para a realidade daqueles que vivem às margens 

da sociedade. O crítico afirma que no momento assistimos o nascimento de um tipo de 

gênero literário o qual denomina como “literatura testemunhal...escrita por pessoas 

normalmente excluídas do meio literário: criminosos, prostitutas, meninos de rua, presos 

e ex-presos... revelando o fascínio em torno de vozes marginais, de uma realidade 

excluída” (2002, p. 79). Para o autor, esse tipo de literatura testemunhal faz parte de uma 

mudança mais abrangente que prefigura uma volta ao real após a “superação da crise 

representativa e da perda da referencialidade” durante o surgimento do pós-modernismo 

e que agora pode ser interpretada “como uma procura estética e literária de uma expressão 

da realidade mais adequada ao momento histórico e cultural desse final de século”. 

Segundo o autor, uma das formas mais freqüentes que essa literatura testemunhal se 

manifesta é através de biografias e autobiografias; pois, através desses textos 

normalmente busca-se apreender a realidade de uma forma pessoal, criando a ilusão de 

verossimilhança com o real. 

Provavelmente, tanto Eakin e Schollhammer estão corretos ao assinalarem a forte 

presença de narrativas (auto)biográficas na mídia e no mercado editorial e de cunharem 

termos específicos para esse fenômeno. Contudo, para Micael Herschmann e Carlos 

Alberto Messeder Pereira, apesar da evidente profusão de produtos culturais que utilizam 

a vida como elemento central, ainda não foi produzida uma investigação mais precisa 

sobre o tema pois  “não se reflete sobre o que representa este tipo de material para a 

sociedade, em que medida este tipo de produto é potencialmente agenciado e atenderia a 

uma demanda social e seria capaz de revelar os valores, visões de mundo de indivíduos, 

grupos sociais e sociedades de diferentes épocas” (2002, 150). A partir do 

reconhecimento de que existe um lacuna com relação à reflexão teórica sobre o boom das 

narrativas testemunhais, e da existência de uma intensa produção literária e 

cinematográfica sobre o tema, propomos a reflexão das obras Manchild in the Promised 

Land de Claude Brown e Cidade de Deus de Paulo Lins que, separadas pelo espaço e 

tempo, mas de uma forma bem similar, procuram através de uma narrativa testemunhal 

fornecer uma visão mais próxima da exclusão social a partir de um mapeamento 

cognitivo dos violentos e complexos espaços urbanos dos guetos. 

Claude Brown escreve sua autobiografia ao relatar os violentos eventos que 

aconteceram em sua vida, desde os 5 anos de idade até sua maturidade, no Harlem dos 

anos 40, 50 e 60 e o seu envolvimento com as gangues de rua, a miséria familiar e de 

seus amigos e o tráfico de drogas. Por sua vez, Paulo Lins constrói um texto biográfico 

sobre o nascimento da favela Cidade de Deus, o surgimento das primeiras gangues, as 

vidas de criminosos que se tornaram famosos nos anos 70, e a escalada da violência 

atrelada ao crescimento do tráfico de drogas. Ambos os textos se tornaram peças chaves 

para a literatura do gueto e transformaram esse espaço em elemento central da maioria 
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das produções culturais, debates e teses sobre a exclusão social e, no caso de Cidade de 

Deus, após o sucesso do filme de Fernando Meireles, uma profusão de programas de 

televisão e livros sobre indivíduos que habitam favelas e guetos de cidades como São 

Paulo e Rio de Janeiro. 

 

 

1. A literatura do gueto como expressão de crise urbana 

 

Diversos teóricos americanos da chamada escola da teoria urbana nos afirmam 

que a literatura do gueto surge a partir de uma aguda crise social que obriga variados 

setores da sociedade a refletir sobre a vida marginal. Paralelamente, o gueto se torna 

elemento central nos debates sobre urbanização e os processos culturais de representação 

da exclusão. No momento em que a exclusão se torna mainstream surge um contexto 

cultural que possibilita a difusão e o interesse sobre narrativas que descrevam o modus 

vivendi do complexo espaço urbano das favelas, guetos e cortiços. Ao escrever sobre 

Manchild in the Promised Land Carlo Rotella nos diz o seguinte sobre o relato de Claude 

Brown: 

 

 
 

Violento e profano, escrito em um registro misturado de uma voz das ruas 
incompletamente temperada por uma educação superior, Manchild era 

previsivelmente difícil e desafiador para ser digerido por um público maior 

cada vez mais ansioso com relação ao Harlem e a crise urbana (1998, p. 211, 

tradução nossa). 

 

 

 

Ao comparar o romance de Claude Brown com outras narrativas sobre os guetos 

de cidades como Chicago e Filadélfia, Carlo Rotella propõe que essas estórias dividem 

as cidades em “cidades de fato” e “cidades de sentimento”. A primeira é relacionada com 

o “fluxo de capital, materiais, e pessoas” e a segunda com o “fluxo da linguagem, 

imagens e idéias” e toda a produção de textos escritos anteriormente sobre as cidades de 

fato (p.3). Assim, no ato da representação do gueto, essas duas cidades se relacionariam 

formando um texto dramático cuja distinção entre qual cidade manipula a outra poder-

se-ia impossível de resolver.  

O argumento de Rotella é similar ao proposto por Charles Scruggs alguns anos 

antes. Para Scruggs existe um encontro conceitual entre utopia e distopia na 

representação do Harlem em textos de James Baldwin, Ralph Ellison, Richard Wright e 

Toni Morrison pois todos eles “descrevem as relações entre os negros e a vida urbana e 

fazem mediação, balançam, ou movem radicalmente entre a visão utópica e distópica” 

(1993, p. 14, tradução nossa). Novamente, vemos o gueto dividido entre espaço real e 

imaginário e a representação deste como um jogo de poder entre os dois subtextos. 

Scruggs enfatiza também a relação da representação do gueto com a história ao afirmar 

que “nenhuma escrita está fora da história ou de um contexto social, nenhuma escrita é 

a-ideológica; entretanto, existem claramente momentos quando a história está mais 

conscientemente presente e escolhas ideológicas mais consideradas, ou pelo menos 

sujeitas a notificações gerais” (p. 6). Em outras palavras, as narrativas sobre a exclusão 

social são produtos não apenas de uma crise urbana mas, da mesma forma, de um 

contexto histórico cuja preocupação social se torna determinante de vários outros 

discursos. Consequentemente, a produção ficcional desse momento aproxima-se de uma 
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interpretação realista da sociedade, mesmo que este projeto já esteja considerado como 

modelo superado pelas visões de mundo contemporâneas. Com relação a este último 

ponto, Scruggs nos diz que: 

 

 
 

A literatura ou a crítica neste momento histórico, obviamente, possui um 

potencial bem limitado para efetuar mudança social, porém a desvalorização 
do potencial ativista da linguagem, mesmo sem intenção, a favor de um 

significado adiado, uma ambigüidade sem fim, deve sempre servir ao interesse 

do status quo” (p. 9). 

 

 

 

Em outras palavras, Scruggs reafirma o posicionamento de Schollhammer de que 

a literatura contemporânea que procura representar as vidas marginais do gueto configura 

uma retomada de conceitos realistas históricos, antes esquecidos pela discussão pós-

moderna. Cabe a nós analisarmos as razões pelas quais surge, no presente, um modelo 

de narrativa realista que no final do século XIX e início do XX era bastante comum tanto 

nos Estados Unidos como no Brasil. Os dois teóricos nos revelam que essa retomada do 

real possui ligações precisas com o momento histórico e cultural contemporâneo. Para 

Schollhammer, esse novo modelo de realismo se difere de seus antecessores no sentido 

de que os interesses da contemporaneidade estão focalizados no choque, na descrição do 

trauma. A narrativa realista de hoje procura sempre descrever situações extremas, 

explorando os limites da representação, ou seja, não existe a intenção de relatar a 

realidade como ela é mas sim de explorar situações traumáticas.   

Para Keith Gandal, que analisa a narrativa de representação das favelas durante a 

virada do século passado, as descrições de guetos urbanos de Nova Iorque revelava não 

somente novas formas que a classe média adquiriu para “observar, entender e intervir nas 

vidas dos pobres urbanos” (1997, p. 13, tradução nossa) mas esses modelos também 

pronunciavam as preocupações da classe média com relação ao gueto assim como as 

ansiedades dessa classe sobre si mesma. Keith é veemente ao afirmar que, no decorrer 

do final do século XIX, as favelas emergiram como espetáculo nas representações das 

artes populares e o “pobre urbano foi descoberto como um tópico fresco” para diversos 

setores da sociedade americana da época (p. 8). Assistimos algo parecido nos dias de 

hoje na medida que o gueto se transforma no foco das discussões nacionais e elemento 

constante em diversos produtos culturais que circulam na sociedade. Como sugere 

Rotella, há de fato um contexto histórico de crise social que possibilita a produção de 

narrativas representativas das vidas dos excluídos e a escolha pelas (auto)biografias 

revela a obsessão contemporânea pelos relatos pessoais. 

 

 

 

2. O boom do discurso testemunhal do gueto na contemporaneidade 

 

O debate sobre a volta do realismo caracterizado por uma profusão de produtos 

culturais (auto)biográficos, como proposto por Schollhammer, se torna ainda mais 

interessante quando posto vis-à-vis as narrativas sobre os excluídos, pois é neste ponto 

que a questão sobre uma retomada do realismo em um momento pós-moderno se revela 

como uma problemática também difícil de ser resolvida. Em seu livro Signs and Cities: 

Black Literary Postmodernism a teórica americana Madhu Dubey investiga a questão sob 
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a perspectiva dos excluídos afro-americanos que vivem em guetos urbanos após os anos 

70, ou seja após intenso período migratório dos negros das plantações do sul para o norte 

urbano. Uma de suas teses é de que devido a questões históricas de desenvolvimento 

desequilibrado entre a população branca e a negra, o posicionamento do afro-americano 

no pós-modernismo possui uma característica singular por ser, ao mesmo tempo, 

responsável pela crise e sua resolução. A autora afirma que: 

 

 
Seria difícil contestar a afirmação que a vasta maioria de afro-americanos 

sofreram duramente o não experimentarem os processos materiais distintivos 

da era pós-moderna. Porém, ou mais precisamente devido a isto, os afro-

americanos são fetichizados como os guardiões de tudo que visto como risco 

na era pós-moderna – a presença corporal, a realidade palpável, a 

intencionalidade política. Se o referente desapareceu sob a pressão das 

tecnologias digitais, os afro-americanos conseguiram manter uma conexão, ao 

mesmo tempo mística e visceral, com a realidade material (2003, p. 8, 
tradução nossa). 

 

 

Entretanto, a autora reconhece que esta é uma questão difícil ao se perguntar 

“como exatamente podemos manter viva a noção do real se não apoiarmos ao misticismo 

ou a metafísica? Este é um dos mais complexos desafios que confronta os críticos 

culturais contemporâneos” (p. 11). Em outras palavras, Dubey se questiona como 

analisar um texto com características realistas sem cair na armadilha de essencializar toda 

a questão. Em um contexto pós-moderno não há como refutar certas “verdades” teóricas 

como a mediação do real pela linguagem e imagens, a fragmentação do sujeito, a 

identidade híbrida e a polissemia do signo linguístico. Portanto, a noção de realismo se 

contrapõe diretamente a legitimação do pós-modernismo e a debate se torna, por essa 

ótica, uma discussão anacrônica, porém não menos interessante. 

Para a teórica Linda Anderson que discute em detalhes a retomada de textos 

(auto)biográficos nos Estados Unidos: 

 

 
A idéia que a autobiografia pode se tornar ‘o texto do oprimido’, articulado 

através da experiência de uma pessoa, experiências que podem ser 

representativas de um grupo marginal particular, é uma noção importante: a 

autobiografia se torna ao mesmo tempo uma forma de testemunhar a opressão 

e de fortalecer o sujeito através de sua existência e reconhecimento social” 

(2001, p. 104). 
 

 

Contudo, a autora ressalta que a politicização do sujeito não resolve o problema 

da diferença pois o desejo de falar para os outros é sempre um fato problemático e pode 

esconder outras diferenças sob uma “assumida representatividade”. Igualmente, o 

testemunho do sujeito marginal não pode escapar das mediações do discurso. A autora 

conclui que textos testemunhais de pessoas excluídas é um assunto complexo que 

envolve “a posição discursiva do sujeito” e o “lugar histórico/material”. Enquanto ambos 

estão inter-relacionados, eles não podem ser reduzidos a um mesmo elemento.  

 

 

3. Considerações finais 
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Desde que Philippe Lejeune e Paul de Man desconstruíram o gênero de 

(auto)biografias nunca o assunto fora tão intensamente discutido como nos dias de hoje. 

O grande desafio de qualquer análise sobre o tema, principalmente ao limitar a questão 

às (auto)biografias dos excluídos, é de conseguir escapar de um essencialismo imediato 

sobre problemáticas como a referencialidade e a representação mimética da realidade 

social em crise. No momento em que vivemos um contexto histórico em que já se 

desconstruiu quaisquer possibilidades de apreensão do real, como então devemos discutir 

a volta do real no formato de literaturas testemunhais de marginais e excluídos. Se temos 

a convicção hoje que todo discurso está imbricado com as relações históricas de classe, 

raça e gênero, qual deve ser a solução para entendermos melhor a retomada da memória 

nos diversos produtos culturais contemporâneos. São essas as questões que este artigo se 

propõe a assinalar como profundamente importantes para uma compreensão mais crítica 

da volta da literatura realista no Pós-Modernismo.  
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Resumo: Dentro de uma pesquisa mais extensa sobre conexões entre Estados Unidos e Brasil, presentes 

na literatura de escritoras negras daquele país, este trabalho se volta especificamente para poemas e 

performances de Ntozake Shange. Cultura e história se entrelaçam em personagens e geografias buscadas 

para além do espaço nacional, em textos que repensam e dramatizam a diáspora africana e as identidades 

híbridas americanas. 
 

Palavras-chave: Culturalismo (Crítica Literária); Ntozake Shange (Poesia); Diáspora (Análise Literária). 
 

 

 

 

 

Conceitos desenvolvidos pela crítica cultural contemporânea podem ajudar na 

abordagem do trabalho da escritora negra norte americana Ntozake Shange, 

particularmente as noções de fronteira, diáspora e viagem. O antropólogo James Clifford 

descreve o viajante como o tradutor que liga duas culturas e age como intérprete cultural.  

Ao se abordar uma cultura específica focalizando-se, com Clifford, as "experiências 

cosmopolitas híbridas" na "figura intercultural do viajante", problematiza-se a idéia da 

representação única e correta de cultura e estabelecem-se "mediações concretas" entre as 

construções discursivas de nativos e "ex-cêntricos"1.  Em termos de forma e geografia, a 

obra de Shange toma um caminho viajante e híbrido ao inserir cenas do Brasil em suas 

criações e performances poético-musicais. Contribui também para reverter a tradição, 

por tanto tempo prevalente, em que tanto o ato de viajar quanto o relato da viagem foram 

considerados atividades predominantemente européias, masculinas e brancas. 

A produção de Ntozake Shange faz parte de um momento particularmente fértil 

da escrita feminina e negra na literatura dos Estados Unidos, as décadas de 70 e 80 do 

século XX.  Desde os anos 60, na verdade, sob a influência do Black Power Movement, 

anuncia-se uma nova renascença negra que se caracteriza pela ênfase nos problemas do 

gueto e a valorização de uma estética "black"2. Na produção crítica e literária feminina, 

a busca do registro nitidamente negro se associa à consciência de gênero e à denúncia da 

"interrelação entre machismo e racismo"3.  O reconhecimento da literatura produzida por 

mulheres negras se concretizou através de maior espaço acadêmico e grandes prêmios da 

crítica, em especial o Prêmio Nobel de Literatura conferido à escritora Toni Morrison em 

1993. 

                                                        
1 CLIFFORD, 1997,  p. 19, 24.  Tradução livre pela autora deste trabalho, procedimento que será mantido 

em relação a todo texto citado cuja língua original não seja o português. 

2 DAVIES, 1978, p. 457. 

3 CHRISTIAN, 1985, p. 171. 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

90 

Esse crescimento notável ocorreu num período bastante próximo ao do chamado 

“boom” da literatura latino-americana, podendo-se notar uma simpatia para com o Caribe 

e o hemisfério sul no estilo, linguagem e temática de boa parte da literatura feminina 

negra lançada então nos Estados Unidos.  Aliando o interesse na escravidão e em 

questões de raça com a consciência de espaços para além do contexto nacional, ocorre 

uma proliferação de estudos e escritos sobre a África, mas também sobre os 

deslocamentos, dispersões e semelhanças nas experiências e identidades que se formaram 

através do "que começava a ser chamado de diáspora africana"4. Se a viagem, segundo 

James Clifford, pode ser configurada como prática cultural localizada e tradutória em 

que o viajante que se desloca parte de um lugar e para ele mesmo retorna, a experiência 

da diáspora implica em "deslocamento e transplante impossíveis de serem dissociados de 

histórias específicas e freqüentemente violentas de relações econômicas, políticas e 

culturais". Um exemplo "particularmente violento" foi a escravidão transatlântica, que 

acabou por gerar uma série de culturas negras interligadas5. 

Na literatura dos Estados Unidos se poderiam apontar diversos exemplos de 

registros de conexões interamericanas e solidariedade diaspórica. Com referências 

constantes a partes do "Novo Mundo", os poemas dramáticos de Shange apresentam a 

confluência de viagem e diáspora, afirmando seu espírito afrocêntrico em performances 

combinadas com vídeo, dança e música6. Desde o primeiro sucesso, intitulado for colored 

girls who have considered suicide/ when the rainbow is enuf, o processo de criação e 

improvisação, desenvolvido coletivamente com artistas, platéia e músicos, foi 

interligando versos em uma obra única que ela batiza de "choreopoem", um grande 

poema coreografado7. Desde esse espetáculo, que começa sendo apresentado num bar de 

Berkeley, California, em 1974, e chega à Broadway em 1976, música e dança são 

combinadas num gênero híbrido que vai hibridizar também os palcos.   

Exatamente pelo fato de permitirem o envolvimento direto e imediato com o 

público e a utilização da linguagem oral e ritmos musicais populares, "o drama e a poesia 

foram os gêneros preferidos" de Shange e de artistas do Movimento da Estética Negra, 

braço artístico do Nacionalismo Negro8 aos quais Shange se associa. Os escritores LeRoi 

Jones (Amiri Baraka) e Ishmael Reed, de estilo confrontador, experimental e irreverente, 

dão-lhe a coragem de ousar falar tanto da história pública quanto de sentimentos íntimos, 

ser local e internacional, fácil ou experimental9. 

Nascida em família classe média de Nova Jersey, em 1948, Ntozake Shange 

decide realçar a herança africana em 1971 e trocar o nome de batismo, Paulette Williams, 

por dois nomes de origem Zulu. Pronunciados /entozahki shongey/, significam, 

respectivamente, "a que chega com suas próprias coisas" e "a que anda como um leão". 

Quer anunciar força, determinação e rebeldia, mas afasta-se da visão acentuadamente 

pública, masculina e monolítica do Nacionalismo Negro para falar do feminino e registrar 

também angústia pessoal, contradições, mudança e fragmentação.  Fugindo ao rigor 

                                                        
4 CURTIN, 1979, p. 2. 

5 CLIFFORD, 1997, p. 44; p. 35-36. 

6 Shange publicou também romances:  Sassafrass, Cypress & Indigo (1982), Betsey Brown (1985, antes 
apresentado como performance), e Liliane: resurrection of the daughter (1994), além de contos, artigos e 

histórias infantis; fez roteiros de documentários (e.g., "Standing in the shadows of Motown", exibido no 

Rio em 2002), além de atuar como diretora e atriz na apresentação de seus trabalhos.  

7 SHANGE, 1975, p. xiii. 

8 DUBEY, 1994, p. 22. 

9 SHANGE, 3 May 1985, p. 75.    
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revolucionário que celebra apenas o "autêntico"e o "puro", Shange percebe a beleza e a 

grandeza do impuro, como diz, inspirada, no poema "Some Men": "what's to value in 

something unblemished?/ porcelain must be cracked/ to covet.  rugs frayed/ to desire. 

there must be scratches on the surfaces/ to enjoy what's beautiful10 (Em tradução livre: 

Alguns homens: qual o valor de uma coisa sem mancha?/ a porcelana tem que ser 

rachada/ pra se cobiçar. os tapetes puídos/ pra se desejar. tem que haver arranhões nas 

superfícies/ pra se notar o que é belo). 

Quando escreve, produz, atua e dança, Shange deseja injetar poesia e afirmar a 

cultura negra e a voz feminina num teatro que lhe parecia artificial, insípido e 

europeizado11. Leva seu trabalho a teatros, festivais e congressos em diversos pontos do 

mundo, tendo inclusive apresentado sua primeira peça no Teatro do BNH, no Rio de 

Janeiro. O pessoal e o político, o lírico e o épico se misturam numa obra que expõe os 

desejos da mulher, os sonhos de igualdade no continente americano, e a violência do 

sistema patriarcal racista. Na consciência hemisférica do espaço, da literatura, da história 

e da conjuntura sociopolítica do Caribe e da América Latina, Shange afirma as culturas 

interligadas das Américas.  Exemplo disso é a "mulher de azul", personagem de seu 

primeiro coreopoema, que declara amor a um homem negro que fala espanhol, toca 

flauta, dança "mambo, bomba, merengue" e mora em South Bronx, na cidade de Nova 

York. O amor se diz em espaço fronteiriço de cruzamentos interamericanos que associam 

homem e mulher, negro e hispânico, línguas misturadas, o blues dos Estados Unidos e 

Billie Holiday e o son de Cuba e Celia Cruz, a literatura do colombiano García Márquez 

e os versos negros de Shange: "i love you more than poem/ more than aureliano buendia 

loved macondo [...] more than the lady loved gardenias/ more than celia loves cuba or 

graceila loves el son". Os ritmos do inglês e do espanhol se mesclam na musicalidade do 

sentimento: "oyè negro /te amo mas que / te amo mas que/ when you play/ yr flute"12 (Em 

tradução livre: te amo mais que ao poema/ mais do que aureliano buendia amava 

macondo/ mais do que lady amava gardênias/ mais do que celia ama cuba e graceila ama 

el son/ oyè negro/ te amo mas que / te amo mas que/ quando tocas/ tua flauta).  

Os versos de Shange falam não da nostalgia de uma África ideal, mas das alegrias 

e traumas da América povoada por afro-descendentes – ou, tomando emprestadas as 

palavras de Stuart Hall, "aquilo que a África se tornou no Novo Mundo, no turbilhão 

violento do sincretismo colonial". A raiz africana assume importância central pelo fato 

de representar, como acrescenta Hall, "o significante, a metáfora, para aquela dimensão 

de nossa sociedade e história que foi maciçamente suprimida, sistematicamente 

desonrada e incessantemente negada"13. Assim, no monólogo dramático "Bocas: a 

daughter's geography", de Ntozake Shange, o tempo da escravidão dá sentido e força ao 

presente de luta e agrega o continente americano como uma só família: "we are so hungry 

for the morning/ we're trying to feed our children the sun" (Traduzindo: temos tanta fome 

da manhã/ tentamos dar o sol de comida a nossos filhos). 
Contando a história na simbólica primeira pessoa do plural, os pais arquetípicos, 

homem e mulher africanos, zelam pelos filhos gerados na forçada travessia pelo 

Atlântico, e que hoje compõem cidades e países do "Novo Mundo". Separado por línguas, 

distâncias e fronteiras nacionais, esse povo negro precisa unir-se e fortalecer-se contra a 

mentalidade colonialista que se perpetua. Assim, na sua forma contemporânea, abreviada 

                                                        
10 Id., 1983, p. 38. 

11 Id., 1984, p. 18. 

12 Id., 1975, p. 8-9. 

13 HALL, 2003, p. 40-41.  
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e minúscula, de marcante efeito gráfico, os versos de Shange lembram a longa e antiga 

história: "a long time ago/ we boarded ships/ locked in/ depths of seas our spirits/ kisst 

the earth/ on the atlantic side of nicaragua costa rica/ our lips traced the edges of cuba 

puerto rico/ charleston & savannah/ in haiti/ we embraced &/ made children of the new 

world" (Em tradução: muito tempo atrás/ entramos em navios/ trancados/ nas 

profundezas do mar nossos espíritos/ beijaram a terra/ no lado atlântico da nicarágua 

costa rica/ nossos lábios roçaram as bordas de cuba porto rico/ charleston & savannah/ 

no haiti/ nos abraçamos & fizemos filhos do novo mundo).   

O encontro no mar e a fertilidade seriam formas de continuidade em época de 

violência e ruptura, mas a esperança foi pisoteada e arrasada por dores e humilhações 

sem fim: "old men spit on us/ shackled our limbs" (homens velhos cuspiram em nós/ 

acorrentaram nossos braços). Mesmo assim, mesmo séculos depois, a família pode unir-

se apesar das divisões forçadas pelo sistema escravagista: "i have a daughter/ la habana/ 

i have a son/ guyana/ our twins/ santiago & brixton/ cannot speak/ the same language/ 

yet we fight the same old men" (Em tradução livre: eu tenho uma filha/ la habana/ tenho 

um filho/ guiana/ nossos gêmeos/ santiago & brixton/ não falam a mesma língua/ mas 

lutamos contra os mesmos velhos homens)14.           

O momento revolucionário exige do texto a radicalização e as oposição binárias 

- preto e branco, resistência e poder, revolução ou opressão – mas, ainda assim, Shange 

parece antecipar tendências em direção ao hibridismo cultural e à pluralidade social, 

escapando ao fechamento etnocêntrico e nacional15. Cruza fronteiras fazendo alianças, 

um gesto que recoloca a nação num mapa amplo e significativo, associando o político, o 

feminino e o místico. Um exemplo ilustrativo dessa tendência abrangente é seu livro See 

no evil (1984), dedicado tanto a Oya Obatala e à lua, às grandes deusas do Egito, África, 

Grécia, México, e a milhares de feiticeiras mortas, quanto às mulheres da diáspora 

africana no Novo Mundo e às "luchadoras" em revoluções na Nicarágua, Guatemala, El 

Salvador, Moçambique, Angola, Namíbia e África do Sul. A essa combinação de 

mulheres históricas e míticas Shange acrescenta ainda mães, filhos, e sua própria filha 

Savannah, que necessitam dos poderes ancestrais para superar as adversidades históricas 

persistentes. 

Em termos literários, Shange atesta seu reconhecimento e simpatia por escritores 

do Caribe e América Latina, vendo em obras tão diversas quanto as de Cortázar, Puig, 

Paz, Vargas Llosa, Asturias, Depestre, Garcia Márquez, Neruda, Jacques Roumain e 

Leon Damas, "uma referência ocidental e hemisférica que me salva de tudo que é pérfido 

na literatura norte-americana e européia", além da "habilidade técnica e a caracterização 

brilhante"16. Toques de "realismo mágico" surgem no romance Sassafrass, Cypress & 

Indigo (1982), que conta a história das três irmãs nomeadas no título, justapõe tempos 

diversos, e associa religiões e divindades da América negra à magia indígena e à música 

do blues, unindo cotidiano e eterno, corpo e alma17. Heranças africanas já traduzidas e 

transformadas pela diáspora inspiram também a coletânea de ensaios, conversas e 

receitas intitulada If I Can Cook/You Know God Can (1998), onde Shange resgata festas 

africanas e comidas em locais diaspóricos que vão do Brasil até Londres. Reúne couve, 

quiabo, milho, cuscuz, feijoada e gumbo em receitas que dão sabores ao Atlântico negro 

                                                        
14 SHANGE, 1983, p. 21-23. 

15 Escritores da Harlem Renaissance, e.g. Langston Hughes, também haviam buscado laços de amizade e 

bases de trabalho comuns com autores negros de outros países, em geral reunidos em Paris, enfatizando a 

mesma herança africana. 

16 Apud LESTER, 1995, p. 277. 

17 SHANGE, 1982, p. 26-27. 
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– que ela denomina, associando-se a Paul Gilroy, de "Afro-Atlantic"18. As tradições 

reinventadas falam da passagem, do desenvolvimento de novas culturas, de improvisação 

e sobrevivência, conjugando história, cultura e literatura para afirmar os traços de união 

entre a África e o mundo. 

A obra de Shange mostra as marcas da dor provocada pela violência contra as 

mulheres e pelas lutas raciais, mas busca fortalecer-se com a incorporação de outras 

culturas e línguas.  Sua relação conflituosa com a cultura nacional se reflete no desejo de 

"mudar e distorcer a língua inglesa para que ela possa expressar os sentimentos femininos 

[...], tomar posse da língua" para afirmar-se como mulher e pessoa de cor19. O 

fortalecimento vem também da lembrança de revoluções que tentaram reverter a ordem 

e criar um mundo novo. A "mulher de marrom", uma das sete "colored girls" personagens 

da primeira peça de Shange (1975), lembra Toussaint L'Ouverture como "um negro que 

recusou ser escravo/ & ser mandado por homem branco"20. Herói da revolução haitiana 

no início do século XIX, "TOUSSAINT waz a blk man a negro like my mama say/ who 

refused to be a slave [...] & didnt low no white man to tell him nothing"21.   

Para reverter a violência e a pobreza da estrutura neocolonial mantida no Haiti 

pela corrupção do governo e da polícia, o texto de Shange apela, em inglês e francês, 

para que os revolucionários voltem e salvem seu povo: "dessalines/ pétion/ l'ouverture, 

you must come back, start all over again [...] haiti a besoin/ de la liberté/ l'égalité/ 

fraternité"22. Foi a mãe quem disse... foi a mãe que passou à filha tanto o peso quanto a 

esperança na história. No poema de Shange, como em grande parte da literatura feminina 

negra dos Estados Unidos, é significativo o papel da mãe como aquela que deve contar 

"a história", preservar a memória, e ligar gerações.   

Avançando mais adiante no tempo, o coreopoema "From Okra to Greens" 

conjuga o passado das grandes guerras mundiais com o presente de Londres, Paris, 

Lisboa, Angola, Camboja, Nova York, São Paulo e Rio, e os sons do reggae, do jazz e 

do carnaval, temperados com sabores de comidas negras.  O novo herói das Américas é 

o jamaicano Bob Marley, líder religioso e musical a quem a protagonista Okra pede ajuda 

para a união pan-africana no mundo: "show me the promised land, / show me round the 

universe /our fathers' land / [...] rise up fallen fighters/ unfetter the stars/ dance with the 

universe/ & make it ours"23. Mas se os antigos heróis negros do Haiti são hoje estátuas 

de mármore e Marley se foi desde 1981, outras vozes de revolucionários e artistas devem 

assumir os ideais da revolução. Shange toma emprestado o termo "combat breath" – e o 

fôlego de guerrilheiro – do caribenho Frantz Fanon, para definir a atitude política de seu 

próprio trabalho e aliar-se a artistas e intelectuais de Cuba e Nicarágua, aprofundando-se 

na luta contra a opressão. Empenhada como os demais no sonho socialista por uma 

"america libre"24, Shange cria poemas engajados, exortando os amigos a resistirem 

através da memória e da palavra, para que a história continue sendo contada: "we can 

always remember/ but if we burn with the poems/ who/ shall tell the children/ why/ el 

                                                        
18 Id., 1998; GILROY, 1993.  

19 Apud LESTER, 1995, p. 268, p. 271-72. 

20 São sete personagens mulheres, distinguidas pela cor (lady in brown, lady in red, lady in yellow, lady in 
purple, lady in green, lady in blue, lady in orange), um arco-íris luminoso, como raios solares refratados. 

A imagem do sol resgatado pelas mulheres na diáspora ocorre diversas vezes nos versos de Shange.  

21 SHANGE, 1975, p. 20. 

22 Id., 1983, p. 33-36.   

23 Id., Ibid., p. 72-73. 

24 Id., 1984, p. 62. 
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salvador" (Em tradução livre: vamos lembrar sempre/ mas se queimarmos nós e os 

poemas/ quem/ vai contar às crianças/ por que/ el salvador)25.  

Dentro do território dos Estados Unidos, a resistência se estende a protestos contra 

a Ku Klux Klan, a voracidade capitalista e a interferência do país no Caribe. No ano de 

1983 em Austin, Texas (significativamente, um lugar de fronteira, violência e 

mestiçagem), a manifestação por justiça social e liberdade se expressa em cartazes e 

vozes que repetem: "Out of El Salvador", "Money for Jobs Not Guns", "Que viva Cuba 

Libre/ Que viva la FMLN/ Que viva Puerto Rico Libre"; "Damn the Klan & the Capitalist 

Hand Behind It". Bilíngüe e multicultural, o coro gritando "o povo unido jamais será 

vencido" reúne cores e raças contra a opressão espalhada pelo continente, e as mãos 

"blancas,/ morenas, indias, negras, aziaticas", todas juntas, de novo buscam o sol26.  

  Para Shange, a música e a dança são formas de resistência contra a estética formal 

do teatro de padrão europeu.  Se a maioria dos negros "têm música e movimento em suas 

vidas" e sabem cantar e dançar, assim deve ser seu teatro para não serem todos "Negros 

muertos". A dança traz prazer e sensualidade ao mesmo tempo que une e fortalece a 

diáspora africana no continente americano: "Our crossroad was an ocean.[...] There is 

always a continuity to our movement, subtle, erotic, informed by history, known and 

unknown"27. Shange fica conhecendo o ritmo do Brasil através da capoeira, apresentada 

em um festival de dança negra no Brooklyn em 1983; a certeza da “continuidade de 

movimentos” na diáspora vai atrair a escritora para o Brasil e se refletir em diversos 

registros poéticos28. As visitas ao país lhe proporcionam o conhecimento e a proximidade 

da história, das paisagens, dos ritmos e da língua. O encontro entre os dois hemisférios 

aparece simbolizado na confluência dos grandes rios do continente, "o ponto onde o 

amazonas encontra o mississippi", como diz um de seus versos29.  

No poema "Tween Itaparica & Itapuã",30 Shange relata o passeio feito com os pais 

por Salvador e Rio de Janeiro e lembra a fama literária e turística das duas cidades.  O 

que mais impressiona, porém, é o espelho da pobreza e da desigualdade social, a ponto 

de precisar repetir para si mesma que Itaparica e Rocinha são lugares geograficamente 

distantes entre si e não idênticos: "itaparica is where dona flor / took her two husbands/ 

itaparica is where/ giorgio dos santos is nine years fulla mosquito bites/ & will die soon." 

Fica difícil distinguir qual é mais cruel e injusto; apesar do Cristo imponente e da fama 

turística do Rio de Janeiro, os pobres e mendigos só têm migalhas e favelas: "itaparica is 

not near corcovado / cristo redentor/ nor the/ copacabana/ where the children eat off the 

plates of tourists/ [...] itaparica is not close to rocinha/ behind the sheraton/ covered with 

tin, stolen/ bricks & women's stooped shoulders". 

Mais adiante no mesmo poema, a ilha de Itaparica é retomada em seu passado 

histórico ligado ao tráfico e ao trabalho escravo: "itaparica is an island/ near salvador/ 

where my mother sat on a cannon/ that usedta guard slave ships comin to the New World/ 

ao mundo novo". A ilha ainda guarda os espectros do navio negreiro ali aportado e do 

escravo urbano, que é "um de nós", diz Shange, gente da sua família negra, suando para 

calçar as ruas de pedra. Há um cruzamento de tempos, espaços e identidades quando o 

hoje se identifica com o passado colonial e os corpos dos homens negros se encontram 

                                                        
25 Id., 1983, p. 49-50. 

26 Id., 1984, p. 57. 

27 Id., Ibid., p. 19, 48-50. 

28 Id., Ibid., p. 51. 

29 Id., 1992. 

30 Id., 1983, p. 24-27. Os versos citados na próxima página também são deste poema. 
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sobre o mesmo chão:  "my father got his 17th century feet back/ walking on hot 

cobblestones/ some bahiano laid in this heat/  bahiano africano preto moreno mulatto/ 

some one of us laid this/we are walking" (Em tradução: meu pai recuperou seus pés do 

século XVII/ andando nas pedras quentes/ que algum bahiano assentou no calor / bahiano 

africano preto moreno mulato / algum dos nossos colocou essas pedras/ onde  agora 

andamos). 
As crianças pobres, filhas de pescadores, remando no mar, e a igreja de Itapoã no 

alto do morro de novo remetem também ao passado histórico e a outros pontos da 

diáspora, fazendo lembrar paisagens e pessoas das ilhas de Curaçao nas Antilhas e 

Mindanao nas Filipinas. No poético relato de viagem pela Bahia, Shange descreve ainda 

os ex-votos deixados na igreja por fiéis, o peixe frito na praia, o tempo e as pessoas que 

passam devagar, os turistas que chegam... Além do sofrimento há prazer e beleza e, por 

fim, a sensação de ter lavado a alma e a memória ao cruzar o mar até a ilha de Itaparica: 

"i found a calm/ a rinsing off of history too grimy/ a washing away of memories not fit 

for sleep/ a burning salted cleansing/ i sailed/ i sailed on a schooner/ smelling of fish/ 

whiskey & sweat" (Em tradução: encontrei uma calma/ enxaguando uma história suja 

demais/ lavando memórias de tirar o sono/ esfregando até arder com o sal/ naveguei/ 

andei numa escuna/ cheirando a peixe/ whisky & suor). 

No tempo presente, a ilha tem samba, irreverência, deleite, um céu estrelado e 

mágico que convida a um encontro mágico: "i sailed to a samba/ slept with the sea in a 

fit of petulance [...] you climbed from those stars/ tween itaparica & itapuã" (Traduzindo: 

de barco fui pro samba / dormi com o mar cheia/o de petulância/ você desceu das estrelas 

/ entre itaparica & itapuã). Alguém cheio de amor, com um chapéu de palha na cabeça, 

pega e joga a lua, prepara uma cama de estrelas para que a poeta descanse em um porto 

seguro, afinal: "you sat up in the sky […] you took the half-moon in yr hands/ twirled 

her/ a pinwheel/ for me [...] you walked across the sky/ to give me safe harbor". 

Para Ntozake Shange, o Brasil não se resume nem a uma atração turística, nem a 

um ponto da diáspora africana. Mais que exotismo, beleza, história ou romance, o Brasil 

está no espírito da música que inspira seu trabalho, que toma posse do seu corpo e lhe dá 

movimento e ritmo. Na obra de Shange, cabeça e corpo se unem: a política e a dança são 

parte do mesmo todo, sem hierarquia ou discriminação. Ela própria insiste que "é preciso 

que se entenda que, quando faço teatro, o Haiti está em minha cabeça, mas é o Brasil que 

está nos meus quadris"31. Se o Haiti lhe dá inspiração e garra por seus grandes heróis e a 

memória da resistência revolucionária, o Brasil move seu corpo e seu espetáculo, 

emprestando força e beleza à luta na diáspora.  De maneira geral, o interesse manifestado 

por pesquisadores e escritores negros dos Estados Unidos pelas coisas do Brasil faz parte 

da tentativa de reconstruir o passado e afirmar a identidade negra. Ao cruzar a fronteira 

e narrar sua viagem, Ntozake Shange resignifica sua história pessoal, racial, nacional, e 

nossa própria história, se traduz e nos traduz em seu teatro amplamente americano.  

O ato de ler e repensar seus versos e performances no contexto das novas 

diásporas e continuados conflitos globais é uma forma de contextualizar e interligar 

discussões, reconhecer a especificidade da experiência negra e, por fim, observar como 

a interação diaspórica produz inevitáveis confluências e hibridismos. O impuro 

contamina o estilo, temas e gêneros de seu trabalho, seja na forma de coreopoema, ficção, 

filme, ensaio, ou receita, diluindo bordas e misturando-os entre si. Shange também cria 

peças híbridas ao aliar sensualidade e violência, doçura e revolta, crítica e amor, 

retorcendo a lírica e renovando o épico. 

                                                        
31 KING JR., 2004. 
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Junto a outras "filhas do Novo Mundo" – escritoras negras dos Estados Unidos 

que mudaram a literatura de seu país e do continente americano –, o nome de Shange 

torna-se indispensável ao estudo do nosso próprio país e ao incremento das relações 

literárias e culturais interamericanas. 
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Resumo: Parto da noção de “repressão sexual”, como a entende Marilena Chauí, para chegar à de 

“liberação” da “monarquia do sexo”, agora falando com Michel Foucault. Proponho que um lugar possível 

– mesmo que, ou por isso mesmo, teórico – para o exercício dessa “outra economia dos corpos e dos 

prazeres” seja o espaço da arte, em particular o do discurso poético. Neste, recorto o que chamarei de 

“registro excêntrico do erótico”, procurando, com poemas de Et eu tu, de Arnaldo Antunes (e fotos de 

Marcia Xavier), detectar a conexão entre prazer e razão, quando o corpo em pauta, longe de estimular a 
libido, provoca um pensar estético acerca de conceitos, e não de práticas, da sexualidade. 

 

Palavras-chave: Poesia brasileira contemporânea. Arnaldo Antunes. Literatura e fotografia. 

 

 

 

 

Pensar a poesia é puro prazer. Se a poesia possui sinais que movimentam e 

liberam a libido do leitor, isto não elimina o prazer de usar a razão para pensá-la – antes, 

excita-a. O gozo estético, por conseguinte, guarda afinidades com o gozo sexual, mas 

com este não se confunde: esta é a tese, algo banal, do artigo que ora se constrói. 

Tal tese vem, mesmo que parcialmente, pôr-se como parte – insisto – de uma 

possível interlocução com o gesto derradeiro de Foucault no primeiro volume de sua 

História da sexualidade – A vontade de saber: ali, questiona-se se, um dia, numa “outra 

economia dos corpos e dos prazeres”, conseguiremos sair dessa “monarquia do sexo” e 

alcançar nossa “liberação”. Veremos de que monarquia e liberação se trata, mas para 

tanto devemos avançar, de início, nos ardis que fazem funcionar os dispositivos 

discursivos em torno da sexualidade. Antes, ainda, para melhor nos situarmos, 

sintetizemos algumas reflexões de Marilena Chauí sobre a repressão sexual que atua, de 

todos os lados, em nossos corpos. Então, postos em diálogo repressão e liberação, 

passaremos à análise de um restrito e excêntrico corpus poético, retirado de Et eu tu, de 

Arnaldo Antunes e Marcia Xavier, apontando como a poesia erotiza a razão, tomada 

artificiosamente como ação crítica, abstrata e intangível – sem, portanto, a necessidade 

do corpo concreto como suporte para qualquer tipo de gozo da carne. Este é nosso 

brevíssimo périplo. 

Em Repressão sexual – essa nossa (des)conhecida1, de 1984, Chauí de chofre diz 

que “o fenômeno ou o fato da repressão é tão antigo quanto a vida humana em sociedade, 

                                                        
1 CHAUÍ, Marilena. Repressão sexual – essa nossa (des)conhecida. 12. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
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mas o conceito de repressão sexual é bastante recente, isto é, a reflexão sobre as origens, 

as formas e os sentidos desse fato, seu estudo explícito, datam do início do século XIX” 

(p. 11). As acepções dicionarizadas do termo “repressão” indicam tanto o ato de reprimir 

quanto o efeito desse ato, noções que antecipam, no conjunto, as proibições e interdições 

externas e internas, produzindo o muitas vezes sutil processo de auto-repressão, 

abundantemente estudado em viés psicanalítico.  

Já ao termo “sexualidade”, também do século XIX, impregnava-se uma forte 

carga de genitalidade e instinto, carga que a psicanálise, a partir de Freud, veio arrefecer, 

ampliando, e mesmo desviando, o sentido de sexualidade para algo que encerra “grande 

plasticidade, invenção e relação com a história pessoal de cada um de nós” (p. 14), 

fugindo assim da estreiteza conceitual que fazia da “sexualidade” um sinônimo do 

“sexo”. Presenciamos, pois, a passagem de uma concepção que buscava definir – e 

aprisionar – o corpo como extensão da ordem do natural, para uma concepção que busca 

entender o corpo como elemento de uma complexa trama cultural. 

Após percorrer uma série estonteante de tipos de repressão sexual – oriundos seja 

do discurso religioso, de convenções morais que se estendem a leis jurídicas, e também 

de certa razão científica que se arvora da “competência” para instituir a saúde (o certo), 

contra a doença (o errado) –, Chauí analisa o corpo como um instrumento para o exercício 

da dominação: ora ele é propriedade num contrato (de casamento, por exemplo); ora ele 

é força produtiva para a economia (num trabalho); ora é algo a ser disciplinado (na escola, 

na igreja); ora, ainda, o corpo é dado como espetáculo (no lazer, no cotidiano). Em suma, 

resumirá a filósofa, o corpo é a um tempo carente, útil, perigoso e instável, conforme se 

o tome pelo desejo, pelo trabalho, pelas instituições ou por outras microfísicas do poder. 

Indo ao ponto que aqui mais de perto nos interessa, Chauí vai ler o corpo como 

uma máquina em redor da qual se criará uma indústria de saberes e práticas que se podem 

reunir sob a rubrica de “sexologia”: psiquiatria, psicologia, urologia, ginecologia, 

obstetrícia, salões de beleza, academias, massagens, cirurgias  plásticas etc., tudo em prol 

do corpo resolvido, bem-sucedido, saudável, atraente e afins. A sexologia, de caráter 

utilitário e pedagógico, combina “prazer e ascetismo; intelectualismo e sensualidade; 

espontaneidade e programação; participar e ser espectador; querer a segurança e o abismo 

do presente; querer a uniformidade e a diferença” (p. 172). Em conseqüência, ao lado 

dessa sexologia orgasmoterapêutica, que quer garantir para os adultos o certificado de 

“felizes para sempre”, cria-se uma sexologia forense, que quer proteger a família e vai se 

ocupar com o corpo dos “infelizes”: “homossexuais, homens impotentes, mulheres 

frígidas, mulheres estupradas, adúlteros, filhos ilegítimos, os libidinosos e os obscenos” 

[...]. Em suma, “aquilo que a sexologia terapêutica pretende ‘curar’, é o que a sexologia 

forense está encarregada de ‘criminalizar’” (p. 175-176) – “cura” e “criminalização” que 

multiplicam atividades profissionais que, tendo banalizado e esquadrinhado o 

comportamento sexual, dele retiram estrondosos lucros. 

Dentre os “crimes” elencados acima, um deles em especial ganha relevância 

quando falamos de poesia: a obscenidade, adversária fatal do pudor. Assim, poemas 

obscenos causam constrangimento, vergonha, mal-estar, produzem uma sensação 

irrefutável de ultraje público. Mesmo que o poema obsceno seja de excelência formal 

evidente impera a estética do decoro, que se afasta de efeitos tidos como de mau gosto. 

O pudor se parece, nesse sentido, com o nojo, no que têm de cultural – são, pois, 

construções com as quais lidamos com mais ou menos consciência de serem 

convencionadas.  

Recentemente, lançou-se uma Antologia pornográfica, com poemas que podem 

enrubescer um leitor mais pudibundo, se este encarar, com medo ou preconceito, a porção 

escatológica de Gregório de Matos ou a dicção coprofágica de Glauco Mattoso, e ainda 
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se deparar com obras do mestre Bocage, descobrir o humor capixaba de Cantáridas, ou 

espécimes raras da verve pornográfica de ninguém menos que nosso lírico modernista 

Manuel Bandeira, em achincalhe onomástico: “Mário Faustino de Veras / Se és deveras 

veado / Por que não assinas logo / Pra quem dás ou pra quem deras / Ou darás, Faustino 

amado: / Em vez de Mário Faustino, / Mário de Veras Veado?”2 Poema de Bandeira, 

este, até light, se comparado a um outro poema seu, um soneto, incluído na antologia, de 

título “A cópula”, cujos versos rigorosamente alexandrinos podem espantar um leitor 

purista, habituado à linguagem tradicional do poeta do “Porquinho-da-índia”:  

 

 

 
Depois de lhe beijar meticulosamente 

O cu, que é uma pimenta, a boceta, que é um doce, 
O moço exibe à moça a bagagem que trouxe: 

Colhões e membro, um membro enorme e turgescente.  

 

Ela toma-o na boca e morde-o. Incontinenti, 

Não pode ele conter-se, e, de um jacto, esporrou-se. 

Não desarmou porém. Antes, mais rijo, alterou-se 

E fodeu-a. Ela geme, ela peida, ela sente 

 

Que vai morrer: — "Eu morro! Ai, não queres que eu morra?!" 

Grita para o rapaz, que aceso como um diabo, 

Arde em cio e tesão na amorosa gangorra. 

 
E titilando-a nos mamilos e no rabo 

(Que depois irá ter sua ração de porra), 

Lhe enfia cona adentro o mangalho até o cabo. 
 

 

 

Para localizar o surpreso leitor, diga-se que este soneto de Manuel Bandeira foi 

escrito em 1962 e se encontra por ele assinado, estando o original colado na contracapa 

do livro Poesias eróticas, burlescas e satyricas, de 1854, do citado Bocage. Segundo 

Nora Magnólia Bezerra, responsável pelo acervo de obras raras da biblioteca da UnB, 

onde se guarda o precioso exemplar, "a família de Bandeira nega que ele tenha escrito 

qualquer texto com esse título, mas o manuscrito está assinado"3. 

Todo esse intróito, afinal, vem talvez confirmar o que Marilena Chauí conclui, 

trazendo Foucault para o debate em torno da repressão sexual: “a idéia central de 

Foucault é que a liberação sexual, se for possível, não passa pela crítica da repressão 

sexual, mas pelo abandono do discurso da sexualidade e do objeto sexo e pela descoberta 

de uma nova relação com o corpo e com o prazer. Isto significa não só a crítica da 

medicina, da pedagogia, do direito, da psiquiatria, da psicanálise e da sexologia, mas 

também a crítica de suas críticas, pois estas permanecem no mesmo campo definido pelas 

estratégias do discurso da sexualidade. § Foucaultianamente, este livro [ – e também este 

artigo] seria um caso exemplar de submissão a tais estratégias, visto que não só falamos 

o tempo todo em sexualidade, mas ainda lhe demos um lugar privilegiado na relação com 

o desejo. Ora, para Foucault, a liberação sexual passa, entre outras coisas, pelo abandono 

da perspectiva do desejo, isto é, do simbólico” (p. 182).  

                                                        
2 BANDEIRA, Manuel. “Mário Faustino”. In: Antologia pornográfica. Organização: Alexei Bueno. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2004, p. 230. 

3 Retirado de http://www.lad.com.br/archives/week_2004_06_13.html, em 27/11/2004. 

http://www.lad.com.br/archives/week_2004_06_13.html
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A longa citação há de nos servir para, agora, retornar ao referido livro de Foucault, 

A vontade de saber, de 1976. Parodiando famosa frase do filósofo francês, diria que o 

erótico está em toda parte; não porque englobe tudo e sim porque provém de todos os 

lugares. Para pensar o que chama de “hipótese repressiva”, Foucault levanta três dúvidas, 

também nucleares para o escopo deste trabalho: 1) questão histórica: “a repressão do sexo 

seria, mesmo, uma evidência histórica?”; 2) questão histórico-teórica: “interdição, 

censura e negação são mesmo as formas pelas quais o poder se exerce de maneira geral, 

talvez em qualquer sociedade e, infalivelmente, na nossa?”; 3) questão histórico-política: 

“o discurso crítico que se dirige à repressão viria cruzar com um mecanismo de poder, 

que funcionara até então sem contestação, para barrar-lhe a via, ou faria parte da mesma 

rede histórica daquilo que denuncia (e sem dúvida disfarça) chamando-o ‘repressão’?”4 

Ou seja, em todas as questões há o elemento comum da história como constituinte 

inapelável de qualquer formação cultural e ideológica. Refutando a rápida e de certo 

modo tranqüilizadora resposta de que estamos – “Nós, vitorianos”, cap. I – condenados 

à repressão, resposta que faria daquele que fala de sexo um “transgressor”, Foucault vai 

mostrar como somos incitados a multiplicar os discursos acerca da sexualidade, com a 

assimilação inclusive das sexualidades heréticas, mesmo que perversamente (“A hipótese 

repressiva”, cap. II); vai mostrar também como convivem a ars erotica, de inspiração 

oriental, e a ciência sexual (“Scientia sexualis”, cap. III); no cap. IV, “O dispositivo de 

sexualidade”, Foucault define dois tipos de dispositivo que, embora próximos e 

permutáveis, se distinguem nos modos de articulação: a) o dispositivo de aliança obedece 

a um sistema de regras que prescrevem o permitido e o proibido, e o dispositivo de 

sexualidade funciona conjuntural e polimorficamente; b) “na” aliança, sustenta-se a 

trama de relações, estatutos e leis que a mantêm, e “na” sexualidade estende-se, 

amplifica-se esta trama; c) na aliança, os parceiros são definidos, mas na sexualidade 

importam as “sensações do corpo, a qualidade dos prazeres, a natureza das impressões”; 

d) a “economia” da aliança se rege pela transmissão e circulação de riquezas, já a 

“economia” da sexualidade reside no próprio corpo; e) enquanto a aliança quer a 

“homeostase do corpo social”, isto é, seu equilíbrio regulado, a sexualidade quer 

“proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos” (p. 101); finalmente, no último 

capítulo, V, “Direito de morte e poder sobre a vida”, Foucault arremata: “a sexualidade, 

longe de ter sido reprimida na sociedade contemporânea, está, ao contrário, sendo 

permanentemente suscitada. Foram os novos procedimentos do poder, elaborados 

durante a época clássica e postos em ação no século XIX, que fizeram passar nossas 

sociedades de uma simbólica do sangue para uma analítica da sexualidade.” (p. 139). 

Daí que, em função mesma dessa onipresença do discurso sobre a sexualidade e 

sobre o sexo, Foucault verifica a indissociabilidade entre a “vontade de saber” e a 

“vontade de poder”, concluindo, como já foi dito no início, pela necessidade de nos 

liberarmos dessa onipresença, dessa “monarquia do sexo”. A ironia, como ele mesmo 

diz na semi-enigmática frase com que fecha o livro, consiste em que essa “libération” é 

ao mesmo tempo liberdade e libertação, em termos genéricos, e também um “libertar-se 

de atitudes ou papéis sexuais e sociais tradicionais”. Terá sido o volume 2 da História da 

sexualidade – O uso dos prazeres – a resposta parcial à questão deixada? Ali, o recuo à 

Grécia clássica tem um claro tom de tática: Foucault vai então estudar como as “práticas 

de si” podem constituir uma estética da existência. Mas essa é outra história, que continua 

no volume 3, “O cuidado de si”, e fica inacabada no quarto dos seis volumes planejados, 

“As confissões da carne”. 

                                                        
4 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I – A vontade de saber. 13. ed. Tradução: Maria Thereza 

da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1999, p. 15. 
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A despeito de qualquer efeito retórico, quero crer que a arte, ou antes, ter um 

“olhar artístico” para a vida (e, assim, para o corpo, para o sexo, para a língua etc.) pode 

ser uma espécie de “liberação” da onipresença do que chamarei – reduzindo o vasto 

campo em que Foucault põe a sexualidade, – de “sexualidade pragmática”, esta que busca 

a excitação, o desejo, o toque, o orgasmo. Um olhar artístico para as coisas da vida – 

inclusive para aquelas que envolvem objetos e noções em torno da sexualidade, estando 

assim, sem dúvida, inseridas no espectro da “monarquia do sexo” – tende a se voltar para 

a maneira, não para a matéria; tende a perceber o estranho da forma, não o mesmo 

repetido da “mensagem”; tem de reeducar os sentidos, não congelá-los no senso comum. 

Tudo isso implica, evidentemente, uma espécie de poética de leitura e, por 

extensão, do repertório e da vontade que tem um leitor diante de um texto – os tais 

horizontes de expectativa, conforme os definiu Jauss desde os anos sessenta, ou seja, os 

pressupostos culturais que povoam o imaginário de um leitor5. Já nos anos oitenta, o 

teórico alemão traz outras considerações que cá nos interessam, no texto intitulado “O 

prazer estético e as experiências fundamentais da poiesis, aisthesis e katharsis”6. Bem 

resumidamente, a katharsis é o prazer dos afetos, tem algo de terapêutico, como se o 

leitor se entregasse ao domínio da obra; a aisthesis é o prazer dos sentidos, aquilo que se 

apreende não conceitualmente; a poiesis, por sua vez, pressupõe o ato criador com a obra, 

faz parte de uma atividade do campo do inteligível. Claro deve ficar que as três 

experiências são permutáveis, sem hierarquias, como ele mesmo explica: “A própria 

atividade da aisthesis, contudo, também pode se converter em poiesis. O observador pode 

considerar o objeto estético como incompleto, sair de sua atitude contemplativa e 

converter-se em co-criador da obra, à medida que conclui a concretização de sua forma 

e de seu significado” (p. 92). 

Para abreviar a exposição conceitual, dando-lhe um novo sabor, passemos a ler 

alguns poemas, à luz do que ficou ao longo dessas linhas. Alerto, no entanto, que trago 

textos aos quais chamo de “excêntricos”, tomando esse termo, pela etimologia, como 

aquilo que está “fora de” centro: desviante, anômalo, estranho, não canônico, marginal, 

periférico. Pensado em relação à sexualidade “tradicional” – monogâmica, heterossexual, 

orgástica e/ou reprodutiva – o discurso erótico excêntrico confunde-se com o fescenino, 

o devasso, o sodomita, o escatológico, o místico, o libertino, o cômico e congêneres. 

Aqui, em Et eu tu, o excêntrico vai se construir não pelo, digamos, tratamento 

escandaloso e despudorado do tema amoroso, mas sim pela diferença do suporte material 

híbrido e intersígnico, performatizando no binômio palavra-imagem uma erótica verbal 

que exige uma reeducação dos sentidos (visão, tato), levando o leitor a quebrar seu 

“horizonte de expectativas”, e assim assumir a cumplicidade do gozo da razão – num 

tríplice movimento, oscilando, nos termos de Jauss, entre a katharsis, a poiesis e a 

aisthesis. É a esse olhar artístico, desarmado de pudores e interessado pelo espanto, que 

chamo, provisoriamente, de “estética do excêntrico”. 

Desse modo, os três poemas seguintes do livro Et eu tu, de Arnaldo Antunes e 

Marcia Xavier7, versos e fotos, se oferecem ao prazer e à razão. O primeiro deles vem à 

tona: 

 

                                                        
5 Cf. JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação à teoria literária. Tradução: Sérgio 

Tellaroli. São Paulo: Ática, 1976. [1967] 

6 JAUSS, Hans Robert. “O prazer estético e as experiências fundamentais da poiesis, aisthesis e katharsis”. 

In: A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. 2. ed. Seleção, coordenação e tradução de Luiz 

Costa Lima. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2002, p. 85-103. 

7 ANTUNES, Arnaldo & XAVIER, Marcia. Et eu tu. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 
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ab 

re 

cha 

se 

ab 

st 

rai 

sem 

oq 

ue 

a 

ob 

(men) 

st 

rua 

 

 

 
 

 

São tantas as conexões possíveis que nossos sentidos giram, o olho vai e volta, de 

uma página a outra, de cima a baixo, entre versos, ligando sons e cores, produzindo uma 

leitura basicamente metonímica. Se, quase que de imediato, percebemos que “ab re cha” 

do poema corresponde à brecha entre os carrinhos de supermercado, concluímos tratar-

se de uma possível referência ao órgão genital feminino, conclusão que se ratifica pela 

cor vermelha, indicando convencionalmente sangue, fogo, proibição, amor, pecado, luxo, 

intensidade etc.8 Mas tal conclusão não atiça a libido; antes, ativa um desejo de pensar o 

poema e, destarte, a própria questão da sexualidade. Assim, prosseguimos identificando 

alguns jogos fonomorfossintáticos que a obra deixa ver: como numa brincadeira de ligar 

os pontos, aproximamos rai / rua; re / se; ab / ab / oq / ob; st / st; sem / (mem). Neste par, 

“sem / (mem)”, paramos, extáticos, ao localizar, no meio do poema a palavra “sêmen” – 

disseminada. Mas se “sêmen” é semente é também “esperma” que o homem produz e 

que, na relação sexual, lança ao corpo da mulher. O corpo – da mulher, no poema, porque 

é um corpo que “menstrua” – põe esses homens e seus sêmens entre parênteses: “(men)”, 

ecoando simultaneamente o conhecido plural de “homem” na língua inglesa e, ainda, em 

suplemento, resgatando o teor etimológico de “pequeno, pouco, menor”, que sai da 

partícula “men-”. Dessa experiência catártica (de êxtase), vamos à experiência estésica 

(sensorial) que nos leva à experiência poética (criadora) e queremos então continuar a 

pensar a obra fotoverbal ou logopictórica. Para ordenar o aparente – e é somente aparente 

– caos dos signos, linearizamos o poema, com a indevida licença: 

 

 

a brecha se abstrai sem o que a ob(men)strua 

 

 

Há, torna-se claro, uma codificação do ato sexual, sem que se dê o gesto 

indecoroso que tanto assusta os pudibundos. A fila de carrinhos vermelhos, com 

estratégica “brecha” construída bem no meio, mimetiza mesmo uma “rua”, palavra-verso 

final do vertical poema. O vazio da brecha pode indicar a ausência (“sem”) do elemento 

                                                        
8 Cf. PASTOUREAU, Michel. Dicionário das cores do nosso tempo – simbólica e sociedade. Tradução: 

Maria José Figueiredo. Lisboa: Editorial Estampa, 1993. 
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masculino (“sem/(mem)”), estando assim sem obstrução, embora a foto revitalize a 

tensão, ao mostrar os carrinhos que, enfileirados, obstruem-se. A seqüência intensa de 

encontros consonantais reforça a obstrução que a imagem dos carrinhos cria. Sem 

trocadilhar, entre a abstração e a obstrução, o poema permanece como uma festa para a 

razão e para o imaginário: o corpo que aqui se pensa é um corpo estético, excêntrico, e 

não propriamente sexual. 

O segundo poema ocupa seis páginas, somados os textos verbal e pictórico: 

 

 

 

 
a língua 

(lente) 

que a lambe 

lenta 

(longa) 

mente 

ex 

pele 

num 

ins 

(perma 

)t( 

nente) 

ante 

sua  

pele 

(película 

de celulose) 

azul 

ausente 

 

 
só 

: 

a sós 

. 

de cos 

tas 

as 

: 

sim 

e 

m si 

: 

nuca 
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Simultaneamente às palavras grafadas em branco sobre fundo preto, temos três 

imagens: as duas primeiras mostram uma perna e uma nuca, num azul claro, quase 

“ausente”, ladeado por fundo também preto; a seguir, numa página dupla, multicolorida, 

vemos bolas e taco em mesa de sinuca. As conexões sígnicas pedem o exercício curioso 

– e não necessariamente libidinoso – da inteligência. O campo do erótico está construído, 

mas como jogo a ser jogado. A função poética, para lembrar Jakobson, exubera: o código 

volta para si mesmo e a “língua que lambe a pele” é a mesma que, em gesto sinestésico, 

“ex/pele” a “película de celulose”. O tempo de leitura é o tempo de ver dentro de “num 

/ ins / )t( / ante” o “perma / nente”, e feito um processo de mise en abyme ver ainda o 

“ex” / “ins” “perma” que, fantasmagoricamente, se inscreve – mas “ausente”, como o 

fluido e delicado azul da fálica perna que o olhar alcança na página à esquerda ao lado 

dos versos.  
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Vira-se a página e a metalinguagem agora remete o olhar para a telegráfica e 

minimalista “mensagem” que mistura “só / a sós”, “de cos / tas” a “as / sim” em “e / m 

si”, fechando o foco na “nuca” da página agora à direita. Embora se trate do corpo 

erotizado, o prazer – mais uma vez repito a tese – vem da razão de jogar o jogo, que se 

dá na página dupla que se segue: a sinuca. A perna se transforma em “perma” e, após, 

torna-se o próprio taco, desse poema que mais parece um impasse, que é exatamente a 

situação de quem se encontra em sinuca, ou seja, do leitor-jogador que se dispõe a pôr o 

corpo para pensar. 

Para passarmos ao terceiro poema dessa mostra, leiamos uma sucinta definição 

de Antônio Durigan: “por se tratar de um fato cultural, o texto erótico se apresenta como 

uma representação que depende da época, dos valores, dos grupos sociais, das 

particularidades do escritor, das características da cultura em que foi elaborada”9. E para 

situar, então, a poética de Arnaldo Antunes, complementemos o quadro com um 

comentário acerca de sua obra feito por Aguinaldo José Gonçalves: “Ao longo do século 

XX, foram ocorrendo experimentos vários para cumprir uma necessidade cada vez mais 

fremente: os códigos se interseccionam, se sobrepõem, se transcriam, em busca de um 

hiato de sentido que parece ter sempre se colocado entre as formas de expressão e o 

sujeito. Essa nebulosa de transmutação do sentido, que perseguiu o pensamento 

imagético dos vários períodos literários, encontra nesse poeta brasileiro o seu porto 

móvel, seus incessantes descaminhos, a inteligência construtiva dos dribles da 

linguagem, fazendo-nos mobilizar diante da quase-palavra por meio das ruínas dos 

signos, sejam eles signos verbais, signos icônicos ou signos indiciais, se considerarmos 

as concepções semióticas de Charles Sanders Peirce”10.  

Eis, sem delongas, o derradeiro poema: 

 

 

                                                        
9 DURIGAN, Jesus Antônio. Literatura e erotismo. São Paulo: Ática, 1985, p. 7. (Princípios, 7) 

10 GONÇALVES, Aguinaldo. “Arnaldo Antunes: os multimeios de uma poética”. Retirado de 

http://www.arnaldoantunes.com.br/?sec=textos&atual=0&id=39&arnaldo=0. Acesso em 25 nov. 2004. 

http://www.arnaldoantunes.com.br/?sec=textos&atual=0&id=39&arnaldo=0
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contra 

a car 

ne do pano 

o car 

mim de dentro 

do touro 

(da cor da lona 

que aberta 

aguarda a chuva) 

na areia ouro 

da arena ao ar 

livre avança 

até a lança 

que o liberta 

rá 
 

 
 

 

Aqui, valha o exercício da descrição, o poema aparece grafado em branco sobre 

um fundo vermelho; a página ao lado, toda em vermelho, antecipa o “pano” “carmim” 

do toureiro. Retomemos Pound: na logopéia do poema destacam-se alguns efeitos, como 

“a car” / “o car” / “da cor”, e como os parênteses – ( ) – que iconicamente recolhem os 

guarda-chuvas; o recurso melopaico se faz intenso nas recorrentes rimas, internas e 

externas: em /o/: “contra / touro / cor / lona / ouro”; em /a/: “car / pano / car / aguarda / 

ar / avança / lança / rá”; em /e/: “dentro / aberta / areia / arena / até / liberta”; mas talvez 

seja a fanopéia o forte do poema, evidentemente animada pela belíssima imagem 

fotográfica de Marcia Xavier: o touro, sob o signo de Tânatos (este outro lado de Eros), 

preso na areia da arena avança ao ar livre para a morte, que aqui se confunde com a 

própria libertação futura, dada pela desinência verbal “rá”. Já disse Bataille, em frase 

célebre, que “o fim de todo erotismo é a morte”. 

Se, no poema anterior, “a língua / (lente) / que a lambe / lenta / (longa) / mente” 

lembra “A língua lambe” de Drummond em O amor natural11, aqui a cena da tourada 

recorda, sem dúvida, nosso mais espanhol dos poetas, João Cabral, e seu “Alguns 

                                                        
11 “A língua lambe as pétalas vermelhas / da rosa / pluriaberta; a língua lavra / certo oculto botão, e vai 

tecendo / lépidas variações de leves ritmos. /// E lambe, lambilonga, lambilenta, / a licorina gruta cabeluda, 

/ e, quanto mais lambente, mais ativa, / atinge o céu do céu, entre gemidos, /// entre gritos, balidos e rugidos 

de leões na floresta, enfurecidos.” ANDRADE, Carlos Drummond de. O amor natural. Rio de Janeiro: 

Record, 1992, p. 32. 
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toureiros”, de Paisagens com figuras (1956): “[...] sim, eu vi Manuel Rodríguez, / 

Manolete, o mais asceta, / não só cultivar sua flor / mas demonstrar aos poetas: // como 

domar a explosão / com mão serena e contida, / sem deixar que se derrame / a flor que 

traz escondida,  // e como, então, trabalhá-la / com mão certa, pouca e extrema: / sem 

perfumar sua flor, / sem poetizar seu poema”12. 

Para finalizar, de fato, retorno ao primeiro parágrafo: pensar a poesia é puro 

prazer. Se a poesia possui sinais que movimentam a libido do leitor, isto não elimina o 

prazer de usar a razão para pensá-la – antes, excita-a. O gozo estético, por conseguinte, 

guarda afinidades com o gozo sexual, mas com este não se confunde. 

Se, como parece afirmar Foucault, para nos liber(t)armos da “monarquia do sexo” (essa 

incessante falação sobre a sexualidade), deveremos inventar uma “outra economia dos 

corpos e dos prazeres”, quem sabe este “olhar artístico”, esta “estética do excêntrico” 

seja um lugar – ainda que teórico – em que possamos escapar à repressão e ao pudor e 

fazer do iniludível discurso em torno do sexo um alegre exercício em que a razão, 

estalando, se instale. Feito ao touro da foto, talvez seja Tânatos aquele que nos 

“liberta/rá”, levando-nos – artimanhas do verso – da vida ao cadáver, do corpo que cerca 

ao corpus que seca.

                                                        
12 MELO NETO, João Cabral de.  Obra completa: volume único.  2. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

1995, p. 157. (Biblioteca luso-brasileira. Série brasileira) [1. ed. 1994.]  
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Resumo:  Propõe-se, neste trabalho, um diálogo entre: alguns textos críticos de Walter Benjamin acerca da 

poesia de Baudelaire e da Arte; os poemas “Os sete velhos” e “A uma mendiga ruiva”, contidos em 

“Quadros Parisienses” da obra Flores do mal, de Charles Baudelaire; e o conto “O cobrador”, de Rubem 

Fonseca, evidenciando a temática da multidão e seus conflitos. 

 

Palavras-chave: Charles Baudelaire (Flores do mal); Rubem Fonseca (“O cobrador”); Multidão (Análise 

Literária). 

 

 

 

 
 

O surgimento da multidão e do anonimato remonta à Idade Média, precisamente 

no contexto do Sistema Feudal. Neste, a sociedade era constituída pelos senhores feudais 

(nobreza e clero), detentores do feudo (geralmente uma propriedade territorial), os quais 

se submetiam ao rei, suserano supremo; e constituída também pelos camponeses (servos 

ou vassalos). 

 Todavia, a situação atingiu um ponto em que os abusos do poder eram 

inconcebíveis. Muitos trabalhadores começaram a se rebelar contra a situação à qual 

estavam submetidos. Organizavam ataques aos castelos, invadindo e incendiando-os. 

Contudo, não conseguiam mais sustentar a sua posição e acabavam sendo sufocados pelo 

poder feudal. Muitos líderes do levante eram perseguidos, torturados e mortos, 

ocasionando muitas fugas de servos em busca de melhores condições de vida na cidade. 

Outros eram expulsos de suas terras pelo sistema de “cercamento”, em que os senhores 

se apossavam dos arrendamentos de alguns camponeses, visando à formação de 

pastagens para a criação de ovelhas. 

 Não obstante todas as injustiças vivenciadas, esses camponeses mantinham uma 

expressão própria, caracterizada no modo de viverem, de se relacionarem. Afirma-se isso 

de acordo com Salinas, que fazendo uma abordagem sobre o Feudalismo, evidencia a 

cultura desses camponeses, afirmando que: 

 

 

 
Os dias santificados eram numerosos e as atividades religiosas propiciavam 

entretenimento, recreação e oportunidade para manifestações artísticas.  

(...) O trabalho era árduo, mas entremeado de lazeres, definidos pela religião, 

que suavizavam os rigores da labuta. (SALINAS, 1988, p. 27-30) 

 

 

 

 A decadência do Sistema Feudal contribuiu decisivamente para o deslocamento 

do trabalhador rural para a zona urbana, proporcionando um rápido crescimento da 

população. 
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 Avançando no túnel da História, chega-se à Revolução Francesa (1789), tendo 

como uma das suas principais causas o anseio da burguesia em descentralizar o poder do 

governo, através de reformas que extinguiam privilégios da classe dominante (nobreza e 

clero) a qual monopolizava o comércio e emperrava a evolução industrial por meio do 

sistema antigo das corporações do ofício. 

 Prosseguindo, desponta na Inglaterra a Revolução Industrial, em que a produção 

artesanal de mercadorias ia sendo substituída, aos poucos, pela  produção industrial, 

contextualizando uma série de inventos, principalmente na área têxtil, proporcionando o 

desenvolvimento do setor fabril e a aplicação da energia na indústria. Posteriormente, os 

meios de transporte e de comunicação começaram a evoluir. Isso atingia a atividade 

humana em todos os níveis (econômico, político, social e cultural) e logo expandiu-se, a 

partir da segunda metade do século XIX, pela Bélgica, França, Europa Central, Rússia, 

América e Ásia (destacando-se o Japão). 

 Constitui-se até aqui, a primeira fase da Revolução Industrial. A partir de 1850, 

surgem novas formas de organização da indústria, em que a produção passa a se realizar 

em larga escala, em função do desenvolvimento das máquinas automáticas. A influência 

exercida pela Ciência, na Indústria, contribui para o avanço tecnológico. 

Contextualiza-se a era das máquinas e, ao mesmo tempo, o desencadear da 

produção em grandes níveis quantitativos, a qual passa a exigir mão-de-obra para suprir 

as necessidades da demanda. 

Eis, assim, o contexto das multidões. 

A multidão se torna, então, a natureza da cidade grande, a condição do homem 

moderno, modulando suas percepções. O perceber se torna essencial, quer seja no 

tráfego, no vai-e-vém das calçadas; quer seja no modo de observar/ler a obra de arte. 

Contudo, essa visão é entrecortada, não é contínua. O olhar é rápido, devido ao acúmulo 

de informações – da extensão da multidão. 

Estar na multidão pode causar estranhamento. As pessoas do século XIX se 

chocavam com a vida moderna: 

 

 
(...) ‘O próprio tumulto das ruas tem algo de repugnante, algo que revolta a 

natureza humana. Essas centenas de milhares de todas as classes e posições, 

que se empurram umas às outras, não são todos seres humanos com as mesmas 

qualidades e aptidões, e com o mesmo interesse em serem felizes?... E, no 

entanto, passam correndo uns pelos outros, como se não tivessem 

absolutamente nada em comum, nada a ver uns com os outros; e, no entanto, 

o único acordo tácito entre eles é o de que cada um conserve o lado da calçada 
à sua direita, para que ambas as correntes da multidão, de sentidos opostos, 

não se detenham mutuamente; e, no entanto não ocorre a ninguém conceder 

ao outro um olhar sequer’ (BENJAMIN, 1986, p. 114-115). 
 

 

 Nesse trecho citado, Benjamin apresenta a descrição de Engels acerca da 

multidão. Este a vê de fora, como algo ameaçador, temendo perder-se em sua extensão. 

Já, por exemplo, os parisienses moviam-se nessa contingência humana de forma natural, 

pois faziam parte dela. Do mesmo modo o era para Baudelaire: 

 
 

Em Baudelaire, a massa é de tal forma intrínseca que em vão buscamos nele 

sua descrição. Assim, seus mais importantes temas nunca são encontrados sob 

a forma descritiva.(...) Baudelaire não descreve nem a população, nem a 

cidade. Ao abrir mão de tais descrições colocou-se em condições de evocar 

uma na imagem da outra (BENJAMIM, 1986, p. 115-116). 
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 Na “vivência” representada por Engels, há um tipo de memória marcado pelo 

choque, o qual funciona como uma impressão intensa e fugidia. Quanto mais choque, 

mais consciência e mais defesa contra os estímulos. Segundo Benjamin, na multidão (...) 

“O mover-se através do tráfego implicava uma série de choques e colisões para cada 

indivíduo. Nos cruzamentos perigosos, inervações fazem-no estremecer em rápidas 

seqüências, como descargas de uma bateria” (BENJAMIN, 1986, p. 124). Para o homem, 

adaptado à multidão, o choque torna-se habitual, não traumatiza, mas continua sendo 

choque – estreitamento de espaço. 

 Surge, então, a figura do flâneur, o qual se caracteriza pela “desenvoltura e a graça 

com que se move em meio à multidão” (BENJAMIN, 1986, p. 115). Ele faz parte desta. 

O flâneur constitui-se numa temática do universo humano do século XIX; uma figura do 

imaginário da época, mais existia, fisicamente, também, naquelas pessoas que 

desenvolviam o hábito de ver, de permanecer por mais tempo nas ruas de Paris, a 

observar a multidão. Pelas galerias, “ a passos de tartaruga “, a flânerie se desenvolvia 

plenamente num espaço que era um misto de casa e rua, em que o flâneur podia ver 

tranqüilamente, já não sendo mais possível no tráfego. Na multidão, a capacidade de ver 

torna-se rara. E mais rara ainda é a capacidade de expressão, pois quanto mais volumoso 

o contingente humano, mais difícil é chamar sua atenção. Daí a necessidade de 

desenvolver o olhar frente à incapacidade moderna de ver. O visual se sobrepõe ao 

auditivo uma vez que as pessoas não têm tempo mais para conversar, diante do vai-e-

vém apressado das pessoas. O ato de olhar torna-se uma arte perante o anonimato, este 

caracterizado por uma uniformidade dos gestos e do comportamento dos transeuntes, em 

que a máquina parece ter automatizado sua expressão. 
 

 Nesse contexto uniforme, as atividades de observar e descrever são retratadas em 

textos escritos. Um tipo de escritura surge, com o objetivo de ser vendida nas ruas, como 

“livro de bolso”, intitulada “fisiologias”, as quais: 

 

 
(...) Ocupavam da descrição dos tipos encontrados por quem visita a feira. 

Desde o vendedor ambulante do bulevar até o elegante no foyer da ópera, não 
havia nenhuma figura da vida parisiense que o “fisiólogo” não tivesse 

retratado. (...) Era um gênero radicalmente pequeno-burguês (BENJAMIN, 

1986, p. 33-34). 

 

 

 As fisiologias se limitavam ao aspecto físico da multidão e da cidade, como um 

passa-tempo, explorando a pluralidade e metamorfoses destas; a vida que ali proliferava. 

Assim, aos poucos, ultrapassando essa literatura, surge o romance policial, também 

relacionado às massas, mas buscando, na multidão, identificar o ser ameaçador que se 

oculta no anonimato. E o flâneur, agora, ganha “status” de detetive, adequa-se à norma 

do sistema, tornando-se produtivo, socialmente aceito e inserido, não mais na contra-mão 

da cidade. Seus olhos vigiam a multidão, mas esta não o percebe. 

 Para se tentar demonstrar a “funcionalidade” do flâneur, frente à cidade, como 

um lugar ameaçador, toma-se, agora, como análise, o poema “Os sete velhos”, de Charles 

Baudelaire (1982, p. 331-335), contido nos “Quadros Parisienses”, parte que compõem 

a obra As flores do mal: 
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Os sete velhos 

 

A Victor Hugo 

 

 

Cidade a fervilhar, cheia de sonhos, onde 

O espectro, em pleno dia, agarra-se ao passante! 

Flui o mistério em cada esquina, cada fronde, 
Cada estreito canal do colosso passante. 

 

Certa manhã, quando na rua triste e alheia, 

As casas, a esgueirar-se no úmido vapor, 

Simulavam dois cais de um rio em plena cheia, 

E em que, cenário semelhante à alma do ator, 

 

Uma névoa encardida enchia todo o espaço, 

Eu ia qual herói de nervos retesados, 

A discutir com meu espírito emo e lasso 

Por vielas onde ecoavam carroções pesados. 
 

Súbito, um velho, cujos trapos pareciam 

Reproduzir a cor do tempestuoso céu 

E a cujo pobre aspecto esmolas choveriam, 

Não fosse o mal que lhe brilhava no olho incréu, 

 

Me pareceu. Dir-se-ia que, em fel banhada, 

Sua pupila o ardor dos gelos aguçava, 

E a barba, em longos pêlos, qual aguda espada, 

Análoga à de Judas, no ar se projetava. 

 
Não era curvo, mas quebrado, e sua espinha 

Compunha com a perna um claro ângulo reto, 

Tanto mais que o bastão, que a seu perfil convinha, 

Lhe dava o ar retorcido e o ímpeto incorreto 

 

De um quadrúpede enfermo ou judeu de três patas 

Ele ia, em meio à lama e à neve quase imerso, 

Como quem mortos calca ao peso das sapatas, 

De todo indiferente e hostil ao universo. 

 

Outro seguia: barba, dorso, olhos, molambos 

Enfim, tudo era igual, do mesmo inferno oriundo, 
Neste gêmeo senil, e caminhavam ambos 

Com o mesmo passo não se sabe a que outro mundo. 

 

A vítima eu seria de um conluio astuto? 

Ou que perverso acaso ali me atormentava? 

Sete vezes contei, minuto após minuto, 

Este sinistro ancião que se multiplicava! 

 

 

Aquele que se ri de tamanha inquietude, 

E que jamais sentiu um frêmito fraterno, 
Cuide bem que, apesar de tal decrepitude, 

Os sete hediondos monstros tinham o ar eterno! 

 

Teria eu visto o oitavo à luz do último instante, 

Inexorável sósia, irônico e fatal,                                    

Filho e pai de si mesmo ou Fênix repugnante? 
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– Mas as costas voltei ao cortejo infernal. 

                 

Furioso como o ébrio que vê dois em tudo 

Entrei, fechei a porta, trêmulo e perplexo, 

Transido e enfermo, o espírito confuso e mudo, 

Fendido por mistérios e visões sem nexo! 

                                                                                                                                                                                                         

Minha razão debalde ao leme se agarrava; 

A tempestade lhe rompia a quilha e as cordas, 
E minha alma, ó naufrágio, dançava; dançava, 

Sem mastros, sobre um mar fantástico e sem bordas! 

 

 

 

 Logo na primeira estrofe, o contexto se evidencia: “cidade a fervilhar”, ou seja, a 

multidão e o mistério contido nas ruas, nas esquinas, nos canais, nos passantes. E esse 

cenário é ofuscado pelo “úmido vapor”, pela “névoa encardida”, não se permitindo ver 

claramente, como se fosse um disfarce, uma máscara. 

 Nessa paisagem, surge um velho maltrapilho, cuja aparência desperta piedade. 

Entretanto, revela através do olhar algo ameaçador. Isso denota a característica do 

romance policial: assumir que o outro é uma ameaça, daí a necessidade de uma 

investigação, surgindo a figura do perseguidor. O personagem é comparado com Judas 

(personagem bíblico), reforçando o tom de perigo, através da sua descrição física: "sua 

pupila o ardor dos gelos aguçava/E a barba em longos pêlos, qual aguda espada". 

 O velho é “indiferente e hostil ao universo” – ele é anti-social, um homem da 

multidão, imperceptível se não fosse o olhar do observador. 

 Repentinamente, outro velho aparece, como uma cópia, multiplicando, até sete 

vezes. E o narrador-personagem, pasmo pelo acaso, pelo que ocorria, ainda alerta o 

interlocutor, pois os sete velhos ainda têm “ar eterno”, sendo essa experiência possível 

para outras pessoas. Compara-se essa multiplicação com o mito da Fênix Renascida das 

cinzas, caracterizando um ato contínuo, como se o velho renascesse em outros corpos. 

 No verso “teria eu visto o oitavo à luz do último instante”, nota-se que se o 

narrador-personagem continuasse vendo por aquela lente, o velho continuaria se 

multiplicando. A forma de ver condiciona a existência daquele cenário. Nota-se aqui uma 

relação com a maneira de perceber e viver a obra de Arte, de ler seus sinais, em que cada 

pessoa o faz de forma sensível e particular, como se a própria Arte fosse um aglomerado 

de percepções. 

 Contudo, o narrador-personagem se esquiva daquela visão: “– mas as costas 

voltei ao cortejo infernal”. Retoma sua consciência, negando aquelas “visões sem nexo”. 

Sua razão tentava se agarrar ao leme da realidade, do superficial, do previsível, mas sua 

alma naufragava nas visões de um “mar fantástico” – uma realidade absurda, mas 

possível; o real criado pela Arte. 

 Em “Os sete velhos”, o número sete representa a idéia de infinito, como a miséria, 

multiplicando-se a cada dia, nas ruas. Uma possível referência à obra “Os miseráveis”, 

de Victor Hugo, já que dedicou o poema a ele. 

 Retomando o fio histórico, nota-se que, em princípio, a produção de mercadorias 

era artesanal, exercida pelo proletariado manufatureiro, formado em grande parte pelos 

camponeses expulsos da terra, agora artesãos. Nesse período, havia uma autonomia em 

relação aos meios de produção por parte dos trabalhadores. 

 Mas como o processo de industrialização, essa forma de atividade passou a 

representar uma produtividade limitada, em comparação às máquinas que vinham sendo 

introduzidas no setor fabril. O tear mecânico constituía um exemplo dessa problemática, 

cuja função diminuía a mão-de-obra especializada, no caso a dos tecelões, causando 
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demissões em massa. Formava-se assim, o proletariado industrial, passando a existir 

oferta de mão-de-obra em abundância, reduzindo assim, os salários em quantias que não 

supriam as necessidades “mínimas” do operário e da sua família, além da exploração 

através de uma extensa jornada de trabalho.  

 A ampliação do mercado de trabalho trouxe inúmeros problemas de ordem social, 

levando a classe marginalizada à luta contra o sistema opressor. Muitas pessoas, de 

classes e grupos diferentes, também passavam a se preocupar com a condição dos 

trabalhadores assalariados. Surgem as doutrinas sociais e econômicas, contrárias ao 

liberalismo capitalista. Dentre essas doutrinas, destaca-se o socialismo científico 

desenvolvido por Karl Marx (1818 a 1883) e Engels (1820 a 1895), fundamentado na 

interpretação econômica da História (SOUZA, 1984, p. 292) 

 Porém, se da exploração da classe proletariada adveio o socialismo e a luta de 

classe, esses, através de um percurso turbulento até a atualidade, sofreram um processo 

de degeneração, num contraponto com o individualismo competitivo e neutralizador do 

capitalismo que, no século XX, cresce gigantescamente. Pouco a pouco, a articulação 

entre pessoas, grupos ou comunidades vai ficando mais rara e o que se presencia é, de 

um lado, um constante corre-corre; do outro, a inércia advinda do inconformismo 

silencioso que o mundo moderno contextualiza, colocando o operário numa condição de 

homem-máquina. Segundo Benjamim, 1986: “Não se pode pensar em nenhuma classe, 

em nenhuma forma de coletivo estruturado. Não se trata de outra coisa se não de uma 

multidão amorfa de passantes, de simples pessoas nas ruas” (p. 113). A massa não 

apresenta tradição, pois não tem referências, como o mendigo do poema “Os sete velhos”, 

que se multiplica nas ruas, formando a massa; como uma sombra silenciosa, apenas com 

seu corpo nu, tal qual “a mendiga ruiva” (BAUDELAIRE, 1982, p. 321-325) de 

“Quadros Parisienses” – mera alegoria. 

 O flâneur, então, vai perdendo o seu espaço: “Ocioso, caminha como uma 

personalidade, protestando assim contra a divisão do trabalho que transforma as pessoas 

em especialistas. Protesta igualmente contra a sua industriosidade” (BENJAMIN, 1986, 

p. 50). O flâneur se interessa pelo outro, tenta resistir ao individualismo promovido pelo 

sistema. O isolamento, o conforto cada vez mais proporcionado pelo mundo moderno vai 

diminuindo o contato social e distanciando as pessoas, tendo como conseqüências uma 

multidão desarticulada, diferenças sociais e conflitos que se intensificarão, refletindo 

significativamente no século XX. O flâneur, então, se torna um detetive, com o olhar 

afinado com o Capitalismo. Passa a ter função social, enquadrando-se no sistema. 

Num contexto mais atual, direciona-se a análise, agora, para o conto “O cobrador” 

, de Rubem Fonseca. 

 O personagem central, conhecido no conto como “O cobrador” apresenta-se como 

um sociopata, um perseguidor das classes sociais mais favorecidas, economicamente: 

“Odeio dentistas, comerciantes, advogados, industriais, funcionários, médicos, 

executivos, essa canalha inteira. Todos eles estão me devendo muito” (FONSECA, 2001, 

p. 491). 

Se o flâneur observava a cidade, também em busca de algum suspeito, atento às 

ameaças que poderiam surgir na multidão, agora há um deslocamento do flâneur para o 

maníaco, em “O cobrador”. Este é o observador, mas não para proteger a cidade ou a si 

próprio, tampouco para desvendar um crime; ele é ameaça, o perseguidor da multidão 

que não desperta suspeitas, disfarçado em sua classe social (ou massa), a qual parece 

imperceptível para as demais classes, oculta e marginalizada. E sob o anonimato, a 

facilidade em cometer um crime: 
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Da rua vejo a festa na Vieira Souto, as mulheres de vestido longo, os homens 

de roupas negras. Ando lentamente de um lado para outro na calçada, não 

quero despertar suspeitas e o facão por dentro da calça, amarrado na perna, 

não me deixa andar direito. Pareço um aleijado, me sinto um aleijado. Um 

casal de meia-idade passa por mim e me olha com pena; eu também sinto pena 

de mim , manco e sinto dor na perna (FONSECA, 2001, p. 496). 

 
 

 

 O cobrador se mune de disfarces para atingir suas vítimas; bombeiro, aleijado, 

fala com a língua presa. Ele é um homem na multidão, massificado pelo sistema, 

conseqüências das diferenças sociais de um país, que critica essa engrenagem e aponta 

suas mazelas. Evidencia o meio em que vive, em que se deu sua “formação”: “Meu 

colégio foi o mais noturno de todos os colégios noturnos do mundo, tão ruim que já não 

existe mais, foi demolido. Até a rua onde ele ficava foi demolida”. (FONSECA, 2001, p. 

494). 

 Assim, na sua visão, isso lhe possibilita o direito de cobrar, mesmo que com todo 

o ódio suficiente para lhe proporcionar alívio. Ele vem cobrar sua infância negada, mas 

essa cobrança parece insaciável, em que cada crime a alimenta mais: “Tão me devendo 

colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche de mortadela no botequim da 

rua Vieira Fazenda, sorvete, bola de futebol” (FONSECA, 2001, p. 493). Mas nada pode 

substituir isso, por mais que se cobre. E continua: “Estão me devendo comida, buceta, 

cobertor, sapato, casa, automóvel, relógio, dentes, estão me devendo”. (FONSECA, 

2001, p. 492). 

 E a violência, então se faz, em toda a sua intensidade, em todo o seu vigor, depois 

de cultivada por um longo período, constantemente, sob as formas mais aparentemente 

inocentes possíveis: 

 

 
Fico na frente da televisão para aumentar o meu ódio. Quando minha cólera 

está diminuindo e eu perco a vontade de cobrar o que me devem eu sento na 

frente da televisão e em pouco tempo meu ódio volta. Quero muito pegar um 

camarada que faz anúncio de uísque. Ele está vestidinho, bonitinho, todo 

sanforizado, abraçado com uma loura reluzente, e joga pedrinhas de gelo num 

copo e sorri todos os dentes (FONSECA, 2001, p. 501). 
 

 

 O comercial, denotando a grande distância, o abismo que separa as classes sociais, 

funciona como um ato de violência, agredindo o observador. O comercial é direcionado 

para um público específico, mas veiculado para todos os que vêem. As mercadorias 

parecem zombar de sua condição e isso provoca ódio no cobrador e mais violência. 

Benjamin retrata bem isso, referindo-se ao contexto do século XIX: 

 

 
 

(...) o que fala aqui é a própria mercadoria, e essas últimas palavras dão 

realmente uma noção bastante precisa daquilo que ela murmura ao pobre diabo 

que passa diante de uma vitrine com objetos belos e caros. Estes não querem 

saber nada dele; não sentem nenhuma empatia por ele (BENJAMIN, 1986, p. 

52). 
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Assim, as raízes da violência parecem se ocultar e rir, como o cobrador, das 

percepções estereotipadas da sociedade frente ao problema, cada vez mais presente. Esta, 

então, tenta se proteger: “Esses putos sempre fecham o carro a chave, eles sabem que o 

mundo está cheio de ladrões, eles também são, apenas ninguém os pega” (FONSECA, 

2001, 501). O conto vai suscitando um questionamento mais profundo e menos teorizado 

acerca da violência. 

 O conto evidencia, também, a banalização da violência. Na seqüência de crimes 

hediondos cometidos pelo cobrador, o leitor parece criar uma defesa aos choques 

provocados, o que é reforçado pelas “justificativas” constantes do cobrador, na narrativa: 

“ Puf. Acho que ele morreu logo no primeiro tiro. Dei mais dois tiros só para ouvir o puf, 

puf ” (FONSECA, 2001, p. 493). E ele alerta que não é um maluco, mas “o cobrador”. 

Seu corpo está marcado por cicatrizes; sua mente, por conflitos. 

 Paradoxalmente, o cobrador passa da condição de perseguidor para a de protetor, 

dependendo da condição social com a qual esteja lhe dando: 

 

 
 

(...) Sento suado ao lado do campo, junto de um crioulo lendo O Dia. A 

manchete me interessa, peço o jornal emprestado, o cara diz se tu quer ler o 

jornal por que não compra? Não me chateia, o crioulo tem poucos dentes, dois 

ou três, tortos e escuros. Digo, tá, não vamos brigar por isso. Compro dois 

cachorros-quentes e duas coca-colas e dou a metade para ele e ele me dá o 

jornal (FONSECA, 2001, p. 502). 

 
 

 Da condição de vilão, passa para a de herói, meio às avessas e “sem caráter”. 

 Em meio a tantos conflitos,  o cobrador se interessa por uma “mulher branca”, a 

qual corresponde ao seu interesse. Ela se chama Ana, um “palindrômico”, lembra ele, 

um nome que se pode ler da direita para a esquerda e vice-versa, denotando igualdade, 

pois Ana o trata como um “igual” e não se enquadra na classe social dela. 

 A personagem Ana é aprovada por Dona Clotilde do sobrado onde o cobrador 

vive. Aquela é responsável por metamorfoses. Tomando as atitudes do cobrador com 

total naturalidade e normalidade, ela suscita mudanças: 

 

 

Ana Palindrômica saiu de casa e está morando comigo. Meu ódio agora é 

diferente. Tenho uma missão e não sabia. Agora sei. Ana me ajudou a ver. Sei 

que se todo fodido fizesse como eu o mundo seria melhor e mais justo. Ana 

me ensinou a usar explosivos e acho que já estou preparado para essa mudança 

de escala. Matar um por um é coisa  mística e disso eu me libertei. No Baile 
de Natal mataremos convencionalmente os que pudermos. Será o meu último 

gesto romântico inconseqüente (FONSECA, 2001, p. 503-504). 
 

 

 O ódio do cobrador não tinha, na verdade, um objetivo e um “resultado prático”. 

Havia a necessidade de delimitar o inimigo e justificá-lo. Essa nova forma de agir 

precisava ser manifestada: “O mundo inteiro saberá quem é você, quem somos nós, diz 

Ana” (FONSECA, 2001, p. 504). 

 Assim, o homem moderno vai se tornando mais complexo, mais absurdo na 

multidão. O anonimato fica mais concreto no concreto das ruas, sendo cada vez mais 

difícil se fazer percebido, aceito. A imagem surge como tentativa de se destacar na 

multidão, esbarrando-se na superficialidade das massas: 
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Caminharam para o edifício sem trocar uma palavra, ele ajeitando a gravata 

borboleta e ela o vestido e o cabelo. Prepararam-se para uma entrada triunfal 
mas da calçada vejo que a chegada deles foi, como a dos outros, recebida com 

desinteresse. As pessoas se enfeitam no cabeleireiro, no costureiro, no 

massagista e só o espelho lhes dá, nas festas, a atenção que esperam 

(FONSECA, 2001, p. 496). 
 

 

Vale registrar, ainda, a linguagem construída no conto em análise. Nas falas do 

cobrador, percebe-se a utilização de palavras tidas como chulas, de baixo calão: 

”punheta, mijo, fodemos, bunda, vagina, porra, rabos, pênis, putos”,... não só as cenas de 

violência, mas também a linguagem choca, causando desconforto, como se estivesse 

agredindo o Belo, a Arte. Contudo, talvez o manifesto proposto pelo cobrador no 

desfecho do conto corresponda ao da arte como mudança, como realidade, como 

interferência na vida das pessoas. “Explodir o burguês” torna-se o papel da arte. De forma 

dinâmica, boicotar a obra de arte tradicional, desequilibrando as pessoas, colocando-as 

em constante mutação. A arte não apenas como deleite, mas como transformação. 

O cobrador é transgressor e é poeta. Sua linguagem é transgressora e é poesia. 
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Resumo: Este estudo consiste numa leitura atenta e congruente entre alguns escritos de Néstor G. Canclini, 

e excertos do New York Times e Financial Times, veiculados no ciberespaço, num enfoque teórico-literário. 

Objetivamos compreender a especificidade de noções como desterritorialização e multiculturalismo, 

dentre outras, em busca de fundar uma certa possibilidade narrativa capaz de aceder à fragmentação da 

urbe latino-americana, à apropriação territorial da América Latina e do Brasil enunciada pela mídia norte-

americana em mais de um momento nos textos jornalísticos analisados.  

 

Palavras-chave: Desterritorialização; Capitalismo; Gênero (Crônica); Jornalismo.  

 

 

 

 

 

Canclini se pergunta, em alguns momentos de sua obra, como tornar possível a 

narrativa da urbe em sua totalidade fragmentária. Se é possível organizar um discurso 

escrito, algo literário tal, que comporte os entre-cruzamentos culturais e os diversos 

referenciais teóricos dos quais lançamos mão para, cada um a seu modo, construirmos 

nossa morada-mundo num desdobramento de significantes, na construção, enfim, de uma 

semântica maior, semântica do homem que habita territórios. 

No fundo, trata-se de compreender desde que referenciais habitamos os espaços 

no mundo. Trata-se de compreender, num mundo fragmentário, aspergido que é à nossa 

volta, um certo mosaico de diversos discursos que se locupletam no capitalismo como o 

fenômeno – em germe já em fins dos tempos medievos – orientador da vida humana 

ocidental. Canclini interessa-se por certos índices contemporâneos presentes no 

manancial eclético das culturas populares latino-americanas. Deles se serve para 

construir o arcabouço de uma teoria da cultura que abarque as influências do modo de 

ser capitalista e de seu discurso de prosperidade nestas culturas, de seu impacto nas 

formas tradicionais de narrativa e das manifestações folclóricas e artesanais ameríndias. 

Assim, Canclini se estabelece segundo uma necessidade, a de averiguar  

 

 
(...) nesta época de expansão planetária do capitalismo, (...) o que acontece 

quando o relativismo cultural é negado cotidianamente, quando as pessoas são 

obrigadas a escolher entre costumes e valores antagônicos, quando uma 

comunidade indígena percebe que o capitalismo converte em espetáculo para 
turistas as suas festas tradicionais, ou quando os meios de comunicação de 

massa convencem os operários de uma cidade de quinze milhões de habitantes 

que os símbolos indígenas, rurais, do modo como estes meios os interpretam, 

representam a sua identidade (CANCLINI, 1983, p. 26). 
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Não se pode perder de vista que um tal estudo é, se se quiser nomeá-lo 

academicamente, antropológico. Não obstante, é no emaranhado de seus referenciais 

teóricos que Canclini se situa. De tudo o mais que constitui tal corpus teórico destaca a 

economia e, a partir dele, constrói seus estudos, considerando a necessidade de sopesar 

a “multinacionalização do capital, que é acompanhada pela transnacionalização da 

cultura”, observando que resulta daí uma imposição de 
 

 

 

uma troca desigual tanto aos bens materiais quanto aos bens simbólicos. 

Mesmo os grupos étnicos mais remotos são obrigados a subordinar a sua 

organização econômica e cultural aos mercados nacionais, e estes 

transformam-se em satélites da metrópole, de acordo com a lógica 

monopolística (CANCLINI, 1983, p. 26). 

 

 
 

Nosso objeto de estudo, em princípio já foi tratado num outro texto que pretendia, 

à época, dar conta de um modo de narração possível da urbe por um flanêur que então se 

apresentava cronista, reunindo o fragmento temporal na crônica hodierna. Realizamos 

aquele estudo com vistas a responder o que nos pareceu, naquele momento, uma 

provocação de Canclini: 

 

 
No México convivem quase todos os lugares da América Latina e muitos do 

mundo. Diante do Aleph de Borges ou de um videoclipe, nos perguntamos 

como realizar a enumeração, mesmo que parcial, desse conjunto infinito. 

Viver nesse ‘instante gigantesco’ que é cada instante em uma cidade assim, 
assombra menos pelos ‘milhões de atos aprazíveis ou atrozes’ que acontecem 

do que pelo “fato de que todos ocuparam o mesmo ponto, sem superposição e 

sem transparência” (CANCLINI, 1995, p. 129). 

 

 
Incluímos necessariamente, naquele momento, em nosso estudo, três noções 

elaboradas pelo autor, “desterritorialização”, “descontextualização” e 

“refuncionalização”, todas elas abrangidas na compreensão do modo como a 

globalização reestrutura, semanticamente, uma outra noção, a de identidade. Dessa 

reorganização – em última análise, do sujeito latino-americano –, a globalização, diz o 

autor: 

 
 

(...) diminui a importância dos acontecimentos fundadores e dos territórios que 

sustentavam a ilusão de identidades a-históricas e ensimesmadas. Os 

referentes de identidade se formam, agora mais do que nas artes, na literatura 

e no folclore – que durante séculos produziram os signos de distinção das 

nações –, em relação com os repertórios textuais e iconográficos gerados pelos 

meios eletrônicos de comunicação e com a globalização da vida urbana 

(CANCLINI, 1995, p. 124). 

 

 

Quero, aqui, expor, como em nosso texto anterior, uma hipótese de leitura e 

narração da urbe moderna, a partir dos escritos de Canclini. Reitero o já exposto e, 
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repetindo, afirmo a crônica como maneira possível de “abarcar os sentidos dispersos de 

uma metrópole”, opondo-se à impossibilidade de a cidade deixar-se “abarcar por uma 

descrição”, dada a efemeridade dos movimentos nela inscritos. Numa ordem inversa, à 

apresentada por Canclini no seu Cidadãos e consumidores (1985), proponho a 

legitimação, em parte, da crônica como modo de narrar a desordem experimentada pelo 

flâneur, na cidade. 

Partamos de uma constatação: o flâneur foi, entre os séculos XIX e XX, o 

narrador da urbe, a isso não se encontrará oposição, nem mesmo ao fato de ser essa 

personagem eminentemente engendrada no espaço europeu, entre cidades que surgem 

junto de um movimento social modernizante. Outra constatação de que, forçosamente 

devemos partir, é a de que, deste período em diante, as crônicas jornalísticas configuram 

“o sentido da vida urbana” arrolando o “orgulho monumental” dos símbolos do progresso 

“comercial moderno” (CANCLINI, 1995, p. 124-125). 

Junto de tais signos de progresso, estão presentes, como seu reflexo, também, a 

multiplicidade desordenada que ganha vigor nas cidades latino-americanas, em suas 

formatações urbanísticas, seus bairros, ruas, enfim, espaços que são ocupados sem plano 

e que, não obstante a falta de planejamento, crescem numa velocidade aterradora. Junto 

desse crescimento espacial, toda uma constelação comportamental se instaura, tendo por 

base uma angustiante incerteza de narrar a multiplicidade de caminhos que se abrem ao 

habitante citadino, mas que, no entanto, poderão culminar numa falência, não levar a 

lugar algum. 

Esse flâneur, personagem européia, aplicado à urbe latino-americana, reinventada 

segundo uma conjunção de movimentos próprios ao espaço da América Latina, circulava 

então por cidades onde o “sentido de viver juntos” se fundamentava segundo uma gênese 

histórica comum, partilhada pelos conviveres que se inseriam num determinado espaço 

compreensível a todos seus habitantes.  

Uma cidade, espaço e relações assim constituídos, não pode mais ser contada, 

delineada, nem esclarecida como na primeira metade do século passado, quando se 

identificava, por exemplo, a capital mexicana por um patrimônio, “representação realista 

de um território e de uma história”, fruto do embate das forças históricas que tendem, a 

cada vez, tornar-se preeminentes e assim, protagonizar as “operações de seleção, 

combinação e encenação, que mudam segundo os objetivos das forças que disputam a 

hegemonia e a renovação de seus pactos” (CANCLINI, 1995, p. 125-126). 

Toda uma animação histórica, portanto, culmina na “crônica” como maneira de 

organizar e relatar os movimentos da cidade. Esta se estrutura desde a necessidade de 

arrolar o “orgulho monumental dos signos de desenvolvimento comercial moderno”, 

presentes no final do século XIX e início do século XX. O passeio, a flaneurie é, segundo 

Canclini, “uma operação de consumo simbólico que integra os fragmentos em que já se 

despedaça essa metrópole moderna”. Para Canclini, a crônica jornalística, “(...) publicada 

em periódicos é o meio de comunicação próprio desta modernidade incipiente, onde se 

entrelaçam os sentidos parciais das experiências urbanas.” (CANCLINI apud VIEIRA, 

2004). 

Concorda com Canclini o pensador Alceu Amoroso Lima em seu O jornalismo 

como gênero literário. Segundo o autor, o “jornalista é, por natureza, o homem do seu 

tempo.” (LIMA, 1990, p. 62). Mais que isso, é, o jornalista, segundo ainda Amoroso 

Lima, “o homem do presente”. À guisa de um flanêur, capta “a mensagem do tempo”. 

 
 

A atualidade do jornalista é, pois, condição essencial de sua permanência. E 

de sua essência. Vive no tempo e capta a mensagem do tempo, da hora que 
passa. Do dia a dia. O grande pecado do jornalista, pois, é ser inatual. Tanto 
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por passadismo, como por futurismo. O jornalista é o homem do presente, Se 

descamba para o passado, sofre de anacronismo. Se pende para o futuro, fica 

no utopismo. De um modo ou de outro, se afasta do seu terreno próprio, que é 

o presente, que é a atualidade (LIMA, 1990, p. 64). 

 

 

Ocorre que esse tipo que concentra hodiernamente a capacidade de narrar a urbe 

pela via da crônica jornalística, o faz segundo uma referência no tempo real, no conjunto 

de referências de seu tempo, o tempo presente. E, como Canclini o faz em seus estudos 

antropológicos, recombina os vários sinais coetâneos, tendo por fundamento o modo 

econômico-liberal com o qual se constituem as sociedades contemporâneas ocidentais e, 

não obstante, as sociedades orientais que, a cada dia, tornam-se, por força político-

econômica, também ocidentais, também partícipes do julgo capitalista que, relembrando 

Canclini, “impõe uma troca desigual tanto de bens materiais quanto de bens simbólicos.” 

Neste âmbito tem crucial importância o jornalista que, segundo Amoroso Lima, 

em seu ensaio tão atual apesar de ter sido publicado em 1958, é a de formar a Opinião 

Pública, ou seja, de educar o olhar do leitor informando e in-formando, enfim, 

esclarecendo, pois, diz o autor: 

 
 

(...) a informação – como tradução intensiva do acontecimento para 

comunicação ao Outro, se desdobra em informação. Isto é, em formação do 

público. E particularmente da Opinião Pública. É a grande finalidade moral e 

social do jornalista, que vai além da finalidade puramente informativa. (...) O 
pequeno jornalista ou noticiarista leva a notícia ao próximo. O jornalista 

comenta-a, leva a notícia acrescida de sua apreciação. O grande jornalista 

informa e forma. Cria e orienta a opinião pública (LIMA, 1990, p. 60-61). 

 

 

Portanto, cabe neste momento concentrar o até aqui exposto. O fundamento de 

realidade contemporâneo, desde o qual se dá à interpretação, a significação e re-

significação do mundo, é forjado na têmpera do capital. Esparsido pelo mundo 

contemporâneo, esse referencial, em detrimento de outros, gera um campo semântico 

constitutivo do homem, em especial, para nossa análise, interessa-nos o homem latino-

americano.  

Nesse processo de difusão simbólica capitalista, coopera o cronista que, 

apontamos como único capaz de narrar a urbe latino-americana apesar da fragmentação 

operada pela multinacionalização do capital e conseqüente transnacionalização cultural. 

Este, por sua vez tem importância crucial por, através da crônica, transmitir determinados 

valores à guisa de notícia que circulando, discursivos, nas sociedades, faz alterar padrões 

culturais e comportamentos homogeneizados segundo um sistema único, reconhecido 

por todos, afinal, os ícones que o identificam circulam por meio dos discursos que, neste 

âmbito, formam indivíduos, informam a opinião pública. 

Portanto, como o próprio Amoroso Lima o diz, aqui transcrito letra a letra, “Se a 

imprensa é o Quarto Poder nos regimes democráticos, é precisamente porque representa 

um papel, não apenas privado, como o é afinal toda arte onde predomina o lirismo 

subjetivo, mas público, coletivo, social.” (LIMA, 1990, p. 61) Este é pois, um dos 

diferenciais que Amoroso Lima aponta para a inclusão do jornalismo na esfera dos 

Gêneros Literários. É o “Quarto Poder” pelo seu caráter formativo e não pelo seu caráter 

estético-literário. Para Amoroso Lima, o jornalismo é partícipe da literatura como gênero 

por “se enquadrar dentro da definição dessa atividade humana, não se confunde com 

qualquer outro gênero literário, distinguindo-se deles pela marca específica de ser uma 

apreciação em prosa dos acontecimentos” (LIMA, 1990, p. 76). 
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Não se poderá negar após um tal argumento, um lugar ao sol da literatura para a 

crônica jornalística, para a apreciação em prosa da realidade, em última instância, para o 

relato do cotidiano na urbe fragmentária. Entanto, é necessário observar que não demos 

voz aos vários pesquisadores que se empenham na inclusão, ou não, do jornalismo no 

campo dos gêneros literários. Detivemo-nos, portanto, para fins deste estudo, no olhar de 

Amoroso Lima, em detrimento de outros. Apenas não devemos descuidar a idéia de 

formação já tantas vezes aludida. Mas, para que não pairem dúvidas da assertiva do autor, 

cabe citá-lo uma última vez sobre o tema. Diz ele: 

 
 

 

O que faz o gênero jornalismo não é o meio da expressão, é o modo de 

expressão, é a natureza da expressão. E a marca principal, como vimos, é 

uma apreciação, não uma criação em si, sob a forma de ficção, de biografia 
ou de crítica. É uma certa apreciação, a apreciação de acontecimentos, dos 

fatos (...). Eis aí o quadrilátero fechado: arte verbal, em prosa, de apreciação, 

dos acontecimentos (LIMA, 1990, p. 56). 

 

 

Como exemplo desse gênero literário e de sua circulação junto da Opinião Pública 

nos deteremos em cinco fragmentos de textos literários, cinco fragmentos de crônicas 

jornalísticas, três do New York Times e duas do Financial Times que traduzem uma 

formação da Opinião Pública norte-americana, e quiçá do mundo globalizado (já dito e 

re-dito), sobre a cultura brasileira, sobre nosso povo, sobre nossa terra.  

Iniciemos nossa abordagem pelo editorial do Financial Times de 19 de maio deste 

ano de 2004, intitulado “AL deve usar China para crescer e se proteger de instabilidades. 

Exportações do Brasil cresceram muito, mas não devem adiar as reformas econômicas”. 

No referido editorial, o jornalista responsável pelo texto faz uma apreciação da visita do 

Sr. Presidente brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva, à China. Aprecia1 relações comerciais 

e políticas entre a América Latina e a China e as potencialidades decorrentes daquele 

encontro. 

O tom informativo que se fundamenta unicamente em questões econômicas 

estratégicas, debanda para uma certa ironia, principalmente ao falar do Brasil. Outros 

países são apontados como beneficiários desse momento de acordos entre a América 

Latina e a China, no entanto, o Brasil surge eleito pelo editorial como o principal da lista. 

Uma certa liderança é apontada ali. Entretanto, é a idéia de um futuro fracasso que 

prevalece, ou, que se quer que prevaleça. 

É então que se estabelece um trinômio que incomoda aos olhos mais atentos. Um 

trinômio assim prescrito: descrédito, perigo iminente, ameaça velada. Numa palavra 

anuncia-se o malogro. Transcrevamos o trecho em que esse trinômio aparece: 

 
 

 

As taxas atuais de crescimento dos investimentos e da atividade industrial da 

China parecem ser insustentáveis, o que faz crescer a perspectiva de um 

desaquecimento econômico deste país e de futuras quedas dos preços nos 

                                                        
1 Observe-se a etimologia da palavra apreciar, a mesma utilizada por Amoroso Lima para estabelecer o 

jornalismo como um gênero literário, “pela marca específica de ser uma apreciação em prosa dos 

acontecimentos” (LIMA, 1990, p. 76). Segundo o Dicionário eletrônico Houaiss, a etimologia do termo 

(capturada em 03/12/2004 no endereço: 

<http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?stype=k&verbete=apreciar>) diz: “lat. imp. appretìo, as, ávi, átum, 

áre 'apreciar, apreçar, avaliar'”. 

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?stype=k&verbete=apreciar
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mercados internacionais. (...) De maneira ainda mais preocupante, isso poderia 

acontecer paralelamente a um provável aumento das taxas de juros nos 

Estados Unidos, o que tornará os ativos de alto risco latino-americanos 

relativamente menos atraentes para os investidores e poderia diminuir os 

fluxos de capitais para a região. 

Seria fazer prova de falta de visão ignorar a importância no longo prazo da 

China para a América Latina, assim como de outros mercados consideráveis 

em desenvolvimento tais como a Índia. (...) Além disso, o Brasil, a Argentina 

e outras economias regionais ainda não podem se permitir relaxar a sua 

disciplina fiscal. Os níveis de endividamento da região ainda estão por demais 

elevados para que estes países possam se permitir atuar com maior liberdade. 
 

 

Ora, a preocupação maior do jornalista, em informar a Opinião Pública, dá conta 

de determinar o olhar do leitor, subjetivar esse olhar, formando a imagem de uma 

América Latina que depende, de tal forma, do capital externo, que não há uma saída, não 

há, para citar Canclini, qualquer possibilidade de “desenvolvimento autônomo ou 

alternativo”. Se houvesse uma tal saída, os investimentos nos “ativos” latino-americanos, 

se tornariam arriscados em demasia, cessariam os investimentos do capital externo. 

Portanto um aviso posto na fronte do portão, “não entre, cão bravo”. Não ultrapassem os 

limites ou sofrerão sanções.  

Mas esse é apenas um dos tantos momentos neste mesmo mês de maio. Noutra 

edição do mesmo jornal, a de 22 de maio de 2004, vem inscrita uma apreciação da 

realidade mais dura para nós, latino-americanos e em última instância, brasileiros. 

Narram-nos, mais precisamente o jornalista norte-americano Richard Lapper, a nossa 

própria soberania, como segue, sob o título “Ligação Brasil-China representa desafio 

geopolítico para EUA. Antiamericanismo latino e parceria comercial podem ser início de 

novo bloco de poder”: 

 

 
A missão de Lula reflete o entusiasmo febril pela China entre a comunidade 

empresarial brasileira. Mas também chama a atenção para uma tendência 

econômica com implicações geopolíticas potencialmente enormes. A ligação 

entre Brasil e China conecta os maiores mercados emergentes dos hemisférios 

ocidental e oriental. Nas palavras de Celso Amorim, ministro das Relações 

Exteriores brasileiro, poderá fazer parte de "uma certa reconfiguração da 

geografia comercial e diplomática do mundo". (...) Isso poderá representar um 

desafio para o governo de George W. Bush, com sua obsessão pelo Oriente 

Médio e sua miopia sobre os desenvolvimentos em seu próprio quintal. Parte 
da retórica sobre esse novo relacionamento pode ser remanescente de reuniões 

do antigo movimento dos não-alinhados. (...) Mas a nova conexão "sul-sul" é 

mais importante porque se baseia em fundamentos econômicos. 

 

 

Antes de comentarmos o excerto, devemos ainda espiar uma outra edição, em 

outro momento, 30 de março de 2004, agora no New York Times, há um reconhecimento, 

dado pela crônica jornalística, de uma certa liderança transnacional brasileira, sob o 

título: “Brasil se coloca em primeiro lugar quando negocia acordos comerciais”. No 

entanto, é bom que se perceba que o jornalista, então apreciador do acontecimento dos 

acordos para a ALCA, a Área Livre para o Comércio entre Américas, escreve de uma 

sucursal, o San Antonio Express-News, um jornal sediado no Texas, cuja circulação 

maior se faz entre latinos. Cabe perguntar: que Opinião Pública se quer formar, então? 

Há diferenças entre quando o discurso veiculado na mídia é direcionado a latinos e 

quando é direcionado a norte-americanos. Há duas Américas Latinas, dois Brasis. Um, 

quintal. Outro, líder comercial. 
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Por fim, um último momento no New York Times, produzido em 20 de novembro 

de 2004, por ninguém menos que o Sr. Larry Rohter, velho conhecido do cone sul. O 

mesmo que em princípios do ano de 2004 inscreveu em uma reportagem sua que o Sr. 

Presidente Lula seria, simplificando sua reportagem, um “bêbedo”. O título já sugere o 

conteúdo, uma explanação sobre os domínios imperialistas norte-americanos: “China 

ameaça domínio dos EUA sobre os latinos. Governo esquerdista do Brasil facilita 

aproximação com os chineses”. 

A reportagem, depreciativa dos esforços de soerguimento econômico e 

sustentabilidade latino-americana, surge então, novamente, como um discurso de quintal. 

Assim, transcrevo: 

 

 
A chegada nesta sexta-feira (19/11) ao Chile do presidente Bush, que 

personifica para os latino-americanos o poder político e econômico de 

Washington, está sendo recebida com uma mistura nervosa de protestos e 

esperanças de maior crescimento. (...) Mas apesar de os Estados Unidos ainda 

considerarem a região como seu quintal, seu domínio não é mais 

inquestionado. De repente, a presença da China pode ser sentida em toda parte, 

da Amazônia aos campos de mineração nos Andes. 

 

 

 

O mesmo jornalista em questão parece atender a um quesito eminentemente 

negativo para o gênero jornalístico. Indicado por Amoroso Lima em seu ensaio esse 

quesito é a carnavalização do acontecimento. Essa carnavalização põe em suspeição a 

notícia, o fato. A polêmica é instrumento, segundo Amoroso Lima dos jornalistas 

medíocres. Segundo o autor: 

 
 

O jornalismo é uma arte pragmatista. Não se pode desprender nunca do seu 
resultado, nem se desligar do seu objeto. A veracidade, o realismo é sua grande 

força. O mau jornalista é o sofisticado ou o fanático ou o mal informado, ou o 

divagante ou o vernaculista. Todos eles perdem de vista o objeto, o fato, a 

realidade, para se perder apenas no modo de o retratar ou nas suas intenções, 

mais ou menos ocultas. É por isso que um jornalista-polemista tem menos 

força, embora mais violência, que um jornalista sereno e objetivo. A força do 

jornalista está na verdade e na honestidade, que é a coincidência dos seus atos 

com o seu dever, como a verdade é a coincidência de sua apreciação como 

acontecimento em si. Um polemista é um belo espetáculo, mas está mais na 

linha da poesia, da sátira, do que propriamente do jornalismo, precisamente 

porque nele, polemista, a subjetividade prima a objetividade, contrariando 
uma exigência natural do gênero. 

 

 

Passional, ainda uma vez, o Sr. Larry Rohter põe sua pena a serviço da 

carnavalização, inscrevendo-se no seleto grupo dos jornalistas polemistas de que fala 

Amoroso Lima. Na edição de 01 de novembro de 2004 deprecia o povo brasileiro numa 

característica e violenta escrita satírica. Sob o título “Programa nuclear do Brasil assusta 

o planeta. País pode desenvolver tecnologia e vendê-la para o "eixo do mal"”, põe-se a 

ofender-nos virulentamente. Deixa de lado a notícia e, patético, declara suas opiniões 

pessoais acerca do povo brasileiro, portanto, de um dos povos que integram a América 

Latina. Para expor sua depreciação, para orná-la publicamente, lança mão, até mesmo, 

de um de nossos maiores autores literários, Nélson Rodrigues. Diz o jornalista: 
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Por todo o mundo, o Brasil há muito tempo mantém a imagem de terra do 

futebol e do samba, habitado por um povo amistoso e sereno. Então por que 

está envolvido em uma disputa com a Agência Internacional de Energia 

Atômica, sendo acusado por especialistas nucleares americanos e de outros 

países de ser um infrator nuclear cujas ações ajudam Estados inamistosos 
como a Coréia do Norte e o Irã?  

(..) entre os brasileiros, a assertividade do governo, como o próprio programa 

nuclear, tem provado ser bastante popular. Apesar de um embaixador 

americano aqui já ter descrito o Brasil como "um país que luta abaixo de seu 

peso", a questão nuclear parece ter despertado uma belicosidade latente, assim 

como inseguranças. 

Escrevendo nos anos 50, o dramaturgo Nelson Rodriguez via seus 

conterrâneos como sofredores de um senso de inferioridade, e cunhou uma 

frase que os brasileiros agora usam para descrevê-lo: "complexo de vira-latas". 

O Brasil sempre aspirou ser levado a sério como potência mundial pelos pesos 

pesados, e assim incomoda os brasileiros o fato dos líderes mundiais 

confundirem seu país com a Bolívia, como já fez Ronald Reagan, ou desprezar 
uma nação tão grande -o país tem 180 milhões de habitantes- como não sendo 

um país sério, como fez Charles de Gaulle. 

Coincidência ou não, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva lançou uma 

campanha publicitária para formar uma auto-estima nacional enquanto se 

mantém firme na questão nuclear.  

(...) A situação tem sido complicada pelo aparente desejo do Brasil de lidar 

com o mundo externo segundo os princípios que rotineiramente regem os 

relacionamentos aqui. Nos termos mais simples, o Brasil argumenta que 

merece uma isenção de inspeção plena porque os brasileiros são um povo 

amistoso, diferente dos maldosos norte-coreanos e iranianos. 

A sociedade brasileira funciona na base do que é conhecido como "jeitinho", 
a idéia de que todas as leis e regras formais podem ser contornadas se alguém 

for encantador ou esperto o bastante. É claro, quanto mais poderoso você é, 

mais chances você tem de contornar os procedimentos desajeitados 

"driblando", como os jogadores brasileiros fazem com a bola e seus 

adversários. 

Após os inspetores terem finalmente obtido acesso parcial à instalação de 

Resende neste mês, surgiram previsões de que o impasse seria logo 

contornado com algum jeitinho. É muito provável que seja. 

 

 

 
Que a sociedade brasileira se realiza na base do “jeitinho”, da “lei de Gerson”, ou 

na base do tapa na mesa seguido de um “Sabe com quem cê tá falando?”, vários de nossos 

autores já o apontaram em estudos sérios, acadêmicos, de cunho social, antropológico, 

referenciado em nossa própria realidade, fundamentados em nossos próprios interesses. 

Cite-se a exemplo Roberto Da Matta ou mesmo Gilberto Freire. O que não parece ser o 

caso da reportagem do jornalista norte-americano que, opina, deprecia, enfim, 

carnavaliza a notícia, retirando do jornalismo o seu caráter eminente de formação pela 

informação ou, como queria Amoroso Lima, a finalidade extra-estética do jornalismo, a 

formação da Opinião Pública, “pois que”, diz ainda o autor, “social, política, moral, 

coletiva, civilizadora – mas que faz parte integrante e essencial da caracterização da 

atividade como gênero literário” (LIMA, 1990, p. 61). 

Por fim espero ter tornado evidente que, pela via da crônica jornalística, se 

poderão costurar os vários fragmentos culturais que, à mercê da transculturalização, 

ensejada pela circulação em nível mundial do capital, nos lança numa rede de referenciais 

ilimitada, constituindo-nos segundo uma certa subjetividade. Entretanto, essa 

subjetividade atende a um quesito externo à nossa vontade, como o aponta Canclini: 
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“Qualquer desenvolvimento autônomo ou alternativo por parte das culturas subalternas 

é impedido, tanto o seu consumo e produção quanto a sua estrutura social e linguagem 

são reordenados com a finalidade de se tornarem adaptados ao desenvolvimento 

capitalista” (CANCLINI, 1983, p. 27). 
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Resumo: O lugar do poeta no “prazer do texto” e seus diversos cruzamentos literários: tradição, criação, 

tradução, traição, ou como “encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras”. 

 

Palavras-chave: Linguagem Poética (Tradição, Criação, Tradução); Paulo Leminski (Poesia). 

 

 

 

 

“Samurai malandro”, “pensador selvagem”, “mestre dos disfarces”, “falso fácil”, 

“subversão zen”, “usina de linguagem”. “Labirinto sem limites”. Alguns epítetos e frases 

de efeito que buscam abrir clareiras para a obra do múltiplo Paulo Leminski, escritor, 

ensaísta, pensador, tradutor. Tarefa que é “[...] como procurar o fio de Ariadne no temível 

labirinto cretense habitado pelo Minotauro. Talvez pior, porque são vários os fios. Qual 

deles será o principal?” (LEMINSKI, 1997, p. 7). 

 
 

 

A poesia de Paulo Leminski, fácil e difícil, inspirada e construída, 

descontraída e séria, relaxada e caprichosa, certamente não é presa fácil para 

uma análise segundo esse ou aquele critério específico, pois busca a todo 

tempo o equilíbrio entre as diversificadas influências do autor, eruditas e 

populares (MELO, 1998).  

 

 

Pois se o próprio Leminski se definiu como um bandido que sabia latim, um 

pensador selvagem, para quem “o pensamento que alimenta e abastece uma experiência 

criativa [...] não pode ser canalizado por programas, por roteiros, tem que ser mais ou 

menos nos caminhos da paixão” (LEMINSKI, 1987, p. 284), “perhappiness”2 a ponta do 

fio de ouro que pode nos levar ao centro do seu fazer poético esteja na sua concepção do 

que seja poesia: paixão pela linguagem.  

O poeta curitibano lançou mão da distinção freudiana entre princípio da realidade 

e princípio do prazer para afirmar que a linguagem é puro exercício de prazer quando ela 

se volta sobre si mesma, quando assume seu caráter lúdico de jogo de e com as palavras 

(LEMINSKI, 1999). Exatamente o que deveria ser a poesia, segundo Leminski: amor 

entre os sons e os sentimentos, entre os sons e os sentidos. Desse fio principal desprende-

se outro, a concepção leminskiana de poesia como “inutensílio”, que resiste a “se 

transformar em mercadoria num mundo mercatório” (LEMINSKI, 1987, p. 290).   

                                                        
2 Portmanteau criado por Leminski; fusão de perhaps (= talvez) e happiness (= felicidade). 
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Leminski tinha aversão à poesia engajada, a serviço desta ou daquela causa ou 

doutrina, que limitasse tais e quais palavras a um único sentido tendencioso. No ensaio 

O veneno das revistas de invenção, publicado em Anseios crípticos 2, ele sentenciava: 

“se a poesia tem algum papel nesta vida é o de não deixar a linguagem estagnar [...]. 

Sobre clichês. Sobre automatismos. Papel de renovar o como do dizer. E, com isso, 

ampliar o repertório geral do o que dizer” (LEMINSKI, apud MENEZES, 2003, p. 280). 

Prosseguindo nos caminhos da paixão, chegamos à primeira encruzilhada. A 

relação de amor entre o poeta e a linguagem pode manifestar-se de duas formas, 

masoquista ou sádica. É masoquista quando, num primeiro momento, o poeta é vítima 

da linguagem, já que “todo artista é limitado a priori por um estoque de formas”. Desde 

o nascimento somos passivos em relação à língua sobre a qual, como todas as formas 

sociais, não temos poder (LEMINSKI, 1987, p. 287).  
 

 

o barro  

toma a forma 

que você quiser 

você nem sabe 

estar fazendo apenas 

o que o barro quer 

 

(LEMINSKI, 1983, p. 92). 
 

 

 

Poesia é arte feita com palavras, mas há limites impostos pela língua – 

gramaticais, estilísticos, semânticos, sintáticos, morfológicos e até históricos, pois, para 

Leminski, nenhuma obra escrita num idioma periférico conseguiria ser forte o bastante 

para driblar seu destino (pedigree) histórico e projetar esse idioma internacionalmente 

(LEMINSKI, 1987, p. 287-288). “Você pode escrever um grande poema épico num 

dialeto da Índia e não adianta nada, ele não terá realmente um reconhecimento planetário. 

[...] Nesse sentido, o poeta, o escritor, [...] a gente é vítima da nossa língua”, disse o poeta 

curitibano em entrevista ao Estado de São Paulo, em outubro de 1986 (LEMINSKI, 

1999). 

Já o momento sádico da paixão pela linguagem surge quando o poeta inverte o 

jogo e passa a ser o algoz da palavra. Uma atitude associada à idéia de experimental, 

invenção e vanguarda, típica das correntes artísticas do século XX comprometidas com 

a revolução estética da linguagem – modernismo, surrealismo, concretismo. Modos 

subversores das formas, não só da interna, mas também da externa, do espaço, da maneira 

de dispor o poema na página (LEMINSKI, 1987, p. 288-289), uma das linhas de força 

do paideuma leminskiano. 

“Uma das”, porque não poderia mesmo ser a única, já que Leminski definiu sua 

poesia como “a liberdade da minha linguagem” (LEMINSKI: 1995, p. 10), inserindo-se 

na linhagem dos autores que, sem desprezar o passado – afinal, ele era um erudito –, são 

capazes de pegar a tradição herdada e transformá-la, impor sua marca a esse “trabalho 

sagrado”: 

 

 
SACRO LAVORO 

 
as mãos que escrevem isto 

um dia iam ser de sacerdote 

transformando o pão em vinho forte 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

129 

na carne e sangue de cristo 

 

hoje transformam palavras 

num misto entre o óbvio e o nunca visto  

(LEMINSKI, apud VAZ, 2001, p. 49) 

 

 

A idéia de que a poesia está a serviço do princípio do prazer, de que ela é a 

erotização da linguagem, guarda correspondência com o que Roland Barthes definiu 

como “prazer do texto”: 

 
 

O prazer da leitura vem evidentemente de certas rupturas (ou de certas 

colisões): códigos antipáticos (o nobre e o trivial, por exemplo) entram em 

contato; [...] a linguagem é redistribuída. [...] Duas margens são traçadas: uma 

margem sensata, conforme, plagiária (trata-se de copiar a língua em seu estado 

canônico [...], e uma outra margem, móvel, vazia (apta a tomar quaisquer 
contornos) que nunca é mais do que o lugar de seu efeito [...]. Nem a cultura, 

nem a sua destruição são eróticas; é a fenda entre uma e outra que se torna 

erótica. [...] não é a violência que impressiona o prazer [...] o que ele quer é o 

lugar de uma perda, é a fenda, o corte (1977, p. 12-13).  

 

 

Nunca é demais ressaltar que a paixão de Leminski nada tem a ver com um 

transbordamento de emoções. O amor entre os sons e as palavras, entre os sons e os 

sentidos, está ligado à materialidade do fazer poético, em que os sentidos brotam da 

materialidade musical, plástica ou icônica da palavra. “Forma e conteúdo dissolvem-se e 

tornam-se o mesmo” (ROCHA, 2002, p. 276). Importa menos apresentar sentidos do que 

trabalhar artesanalmente as palavras, operar dentro do código, mas quebrá-lo, remontá-

lo, estendê-lo até a fronteira do incomunicável.  

 

 
 

Vim pelo caminho difícil, 

a linha que nunca termina, 

a linha bate na pedra, 

a palavra quebra uma esquina, 

mínima linha vazia, 
a linha, uma vida inteira, 

palavra, palavra minha. 

 

(LEMINSKI, 1997, p. 8) 

 

moinho de versos 

movido a vento 

em noites de boemia 

 

vai vir o dia 
quando tudo que eu diga 

seja poesia 

 

(LEMINSKI, 1997, p. 49)

  

 

 

Em Descordenadas cartesianas, texto de introdução à reedição do Catatau, seu 

primeiro romance, Leminski afirma que a exemplo do personagem principal (Renatus 

Cartésio), o leitor espera uma explicação, espera redundância, mas só recebe informações 

novas (LEMINSKI, apud CAMPOS, 1992, p. 215). Logo, o “mestre dos disfarces” não 

para de versejar nem quando faz prosa. Pois o Catatau é movido pelo mesmo motor da 

poesia de seu autor. A função referencial que Leminski identifica com a prosa, em que o 

olhar passa direto pelas palavras rumo ao sentido, cede terreno ao “caráter charadístico” 

do texto, que desafia o leitor “a decifrar o objeto do poema” em meio ao “jogo de sons e 

imagens” armado pela palavra (LEMINSKI, 1997, p. 21-22). 
 



130 

(AUS) 

 

    simples 

como um sim 

    é simples 

mente 

    a coisa 

mais simples 

    que ex 
iste 

    assim 

ples 

      mente 

de mim 

    me dispo 

des 
    (aus) 

          ente 

(LEMINSKI, 1995) 

 

     

 
aves  
        de ramo 

                        em ramo 

 

meu pensamento 

                             de rima  

                                          em rima 

                                                         erra 

 

até uma  

              que diz 

                            te amo 
 

(LEMINSKI, 1983)

 

 

 

Leminski busca incansavelmente o que Barthes chamou de “texto de fruição”, 

isto é, o texto que causa desconforto, aquele que, ao por em cheque as crenças, a 

consistência de gostos e valores do leitor, “faz entrar em crise sua relação com a 

linguagem” (BARTHES, 1977, p. 22). Assim, o maroto “saci das araucárias” adiciona à 

malícia e à ginga tropicais – humor, non-sense, ironia –, a agilidade e a precisão da lâmina 

samurai, pra “fazer chover no nosso piquenique” (LEMINSKI, 1997, p. 11), ou realizar 

o que Lya Luft chama de transgressão positiva: “vencer o espírito de manada e a coerção 

da superficialidade que nos esmagam neste mundo” (LUFT, 2004). 

 

 
nunca quis ser 

freguês distinto 

pedindo isso e aquilo 

vinho tinto 

obrigado 

hasta la vista 
 

queria entrar 

com os dois pés 

no peito dos porteiros 

dizendo pro espelho 

— cala a boca 

e pro relógio 

— abaixo os ponteiros 

 

(LEMINSKI, apud ASSUNÇÃO, 1999) 

 
 

Comprometido com a rebelião da linguagem, o compromisso maior da poesia de 

Leminski é com a própria forma poética, o “processo de descoberta/criação de sentidos 

e significados” (ASSUNÇÃO, 1999). Admirador e estudioso da cultura oriental, biógrafo 

e tradutor do poeta japonês Basho, Leminski apreciava a concisão dos haicais e assim 

forjou uma das marcas distintivas mais instigantes de sua poesia, a habilidade de dizer o 

máximo com o mínimo. 
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   1º dia de aula 

na sala de aula 
     eu e a sala 

 

(LEMINSKI, 1997, p. 82) 
 

    inverno 
é tudo o que sinto 

     viver 

é sucinto 

 

(p. 202) 
 

      a noite – enorme 

tudo dorme 
    menos teu nome 

 

(p. 207) 

 
    morreu o periquito 

a gaiola vazia 

    esconde um grito 

 

(p. 82) 

 

 

 

Aqui é preciso puxar brevemente outro fio a fim de refutar o equívoco muito 

comum de inserir a produção poética de Paulo Leminski no contexto da Poesia Marginal 

dos anos 70. É fato que assim como a geração marginal, sua contemporânea, Leminski 

teve um estilo de vida despojado, afinado com os valores da contracultura, mas as 

semelhanças param por aí. O próprio Leminski criticava “essa poesia feita assim sem 

nenhuma aparência de rigor formal”, “que se queria a contestação de todo um rigor 

formal” e afirmou estar farto da incompetência técnica dos anos 70 (LEMINSKI, 1987, 

p. 296).  

A Poesia Marginal também queria ser rápida, causar impacto imediato e, para 

isso, deixava a estética em segundo plano. Seria a supremacia do relaxo (SALGUEIRO: 

2002, p. 37). Não havia, como em Leminski, um intenso e incessante trabalho com a 

linguagem, onde a precisão e a concisão nascem do capricho. Ainda que, para facilitar a 

comunicação, disfarce sua erudição numa aparente simplicidade (MENEZES, 2003, p. 

274), pervertendo numa “girada de pensamento” (LEMINSKI: 1987, p. 300) o coloquial, 

as “palavras vãs” (ditos, gírias, slogans) para “encher de mais confusão as prateleiras”1.  

 

 

 
INSULAR 

 

     mil milhas de treva 

cercadas de mágua 

     por todos os fados 

 
         (LEMINSKI, 1997, p. 199) 

 

 

pra que cara feia? 

             na vida  

ninguém paga meia 

 
(LEMINSKI, 1997, p. 95) 

 

 

 

                                                        
1 “Encher de vãs palavras muitas páginas/e de mais confusão as prateleiras” (VELOSO, [199-], f. 2). 
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Já foi dito que Leminski, embora “carrasco da linguagem”, nunca deixou de 

dialogar com a tradição. “Cultura não é só vanguarda”, afirmou Leminski. “A momentos 

de intensa criatividade e inovação costumam suceder certos períodos de um certo 

remanso formal”, momento de síntese, “porque exatamente o novo e programático se 

transforma no novo sistema”. Há um diálogo entre as formas já aceitas e as novas 

(LEMINSKI, 1987, p. 305-306). “Um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias 

culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação”, 

escreveu o ensaísta Leminski (LEMINSKI, apud ROCHA, 2002, p. 286).  

Uma argumentação que revela a “angústia da influência” teorizada por Harold 

Bloom, para quem “um poeta complementa antiteticamente seu precursor ao ler o poema-

ascendente de tal forma a preservar seus termos, mas alterar seu significado, como se o 

precursor não tivesse ido longe o bastante” (BLOOM, apud SALGUEIRO, 2002, p. 168). 

Essa preocupação em dizer o inédito, aproximar-se dos cânones sem redizê-los, em 

deixar, enfim, sua marca pessoal, aparece em vários poemas de Leminski, sendo um dos 

mais conhecidos: 

 
 

 

um dia  

a gente ia ser homero  

a obra nada menos que uma ilíada  

 

depois  

a barra pesando  

dava pra ser aí um rimbaud  

um ungaretti um fernando pessoa qualquer  

um lorca um éluard um ginsberg  
 

por fim  

acabamos o pequeno poeta de província  

que sempre fomos  

por trás de tantas máscaras  

que o tempo tratou como a flores 

 

(LEMINSKI, 1983, p. 50) 

 
 

Ao dobrar a esquina da intertextualidade, chegamos a outro cruzamento no 

caminho da paixão leminskiana, seu trabalho como tradutor, no qual seguia o conceito 

de “transcriação” de Haroldo de Campos, para quem a tradução é um diálogo criativo, 

cujo desafio é recriar um poema em português a partir do original (LOPES, 2002, p. 22). 

As traduções criativas de Leminski realizam o lema de Ezra Pound, apontado por Haroldo 

de Campos como exemplo máximo de tradutor-recriador: “make it new”, isto é, “dar 

nova vida ao passado literário válido via tradução” (POUND, apud CAMPOS, 1992, p. 

36).  

De fato, há uma forte ressonância da teoria e prática poundianas da tradução como 

recriação e como crítica na obra do tradutor Leminski. Hugh Kenner, na introdução às 

Translations, de Pound, afirmou que as melhores traduções deste autor estavam entre a 

pedagogia e a expressão pessoal (CAMPOS, 1992, p. 37). Poder-se-ia dizer o mesmo das 

transcriações de Leminski. 

Segundo o poeta Tarso de Melo, o Leminski tradutor revela a “vontade de dizer 

a si num outro, de escrever seu texto por dentro do de alguém, única maneira de ser feliz”. 
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Essa vontade pode ser lida no poema O que quer dizer, não por acaso dedicado ao 

“translator maximus" Haroldo de Campos (MELO, 1998): 

 

 

 
 O que quer dizer, diz. 

Não fica fazendo 

 o que, um dia, eu sempre fiz. 
Não fica só querendo, querendo, 

 coisa que eu nunca quis. 

O que quer dizer, diz. 

 Só se dizendo num outro 

o que, um dia, se disse, 

 um dia, vai ser feliz. 

 

(LEMINSKI, apud MELO, 1998) 

 

 

 O Leminski tradutor procurou incluir em nossa cultura, à sua maneira, alguns 

livros que, ligados a seu nome e à sua palavra, pudessem pavimentar um caminho que 

aproximasse o leitor de sua produção pessoal. Desse modo, “Leminski fez aderir, 

estrategicamente, ao substrato de sua produção, títulos assinados por alguns dos autores 

fundamentais para a compreensão dos desvios de seu interesse pessoal” (MELO, 1998).  

Desvios que aqui não são mais transgressões, mas digressões, como defender que 

a leitura de Nietzsche seria enriquecida se acompanhada pelo som dos Rolling Stones. 

Eis outra grande preocupação do “barrocodélico"1 pensador Leminski, “a confluência 

entre dois, três, dez elementos que, confundidos, disfarcem o que realmente são [...] para 

parecerem absolutamente novos e, como conseqüência, leminskianos” (MELO, 1998).  

Outro aspecto interessante levantado por Tarso de Melo revela a face crítica das 

traduções de Leminski, qual seja, sua interferência no entendimento das obras traduzidas 

por meio de prefácios e posfácios, “o que não é costume senão entre tradutores de 

poesia”. Leminski buscava aproximar o leitor do contexto “do qual e pelo qual aquele 

texto, e não outro, se destacou” (MELO, 1998). Afirmação que encontra apoio neste 

comentário sobre a tradução de Leminski do Satyricon de Petrônio: “[...] apostando em 

mergulhar o leitor moderno na obra antiga, Leminski não hesita em “transcriar”, em 

preencher e, mesmo, em reduzir, se disso necessita para trazer a seu leitor, um Petrônio 

tão acessível a agradável quanto deve ter sido aos de sua época” (PETERLINI, 1985). 

É curioso constatar que o poeta Leminski não só traduziu basicamente prosa, mas 

também afirmava que a poesia era intraduzível, porque “o poema não tem um significado, 

ele é seu próprio significado” (LEMINSKI, 1987, p. 285). Impossível separar sentido e 

palavra. Esta convicção parece desmentir a afinidade entre o trabalho do Leminski 

tradutor e as idéias de seu mestre Haroldo de Campos, para quem: 

 
 

A tradução de poesia [...] é antes de tudo uma vivência interior do mundo e da 

técnica do traduzido. Como que se desmonta e remonta a máquina da criação, 

aquela fragílima beleza aparentemente intangível [...] se revela suscetível de 

uma vivisecção implacável, [...] para trazê-la novamente à luz num corpo 
lingüístico diverso (CAMPOS, 1992, p. 43). 

 
 

                                                        
1 Adjetivo criado por Haroldo de Campos para o título de um ensaio sobre o Catatau (CAMPOS, 1992, p. 

213). 
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Octavio Paz, no ensaio Literatura e literalidade, usa argumentação semelhante 

para defender a tradução de poesia, descrevendo-a como um processo análogo ao da 

criação poética, mas em sentido inverso. Paz observa que na poesia os sentidos são 

múltiplos e cambiantes, mas as palavras são múltiplas e insubstituíveis. A fixidez dos 

signos corresponde à pluralidade dos sentidos, portanto, o tradutor deve trabalhar com a 

linguagem fixa do poema, “desmontar elementos do texto, fazer com que os signos 

circulem novamente e devolvê-los à linguagem” para compor um poema análogo ao 

original em outra língua, com outros signos. Poema que será mais uma transmutação do 

que cópia, ao produzir efeitos semelhantes por meios diferentes (PAZ, 1991, p. 156-157). 

Talvez essa contradição leminskiana possa ser explicada pela seguinte afirmação 

de Octavio Paz: “muitos poetas modernos sustentam que a poesia é intraduzível. Move-

os, talvez, um amor imoderado à matéria verbal [...]” (PAZ, 1991, p. 151). A resistência 

de Leminski em traduzir poesia resultaria, então, do excessivo zelo, reverência, paixão, 

enfim, que tinha pelo ofício que considerava sua própria razão de ser. “Escrever”, disse 

ele, “é só uma das coisas que o ser humano sabe fazer. E eu me sinto mais humano depois 

de fazer isso” (VAZ, 2001, p. 361). 

 

 
 

DIVERSONAGENS SUSPERSAS 

 

   Meu verso, temo, vem do berço. 

Não versejo porque eu quero,  

    versejo quando converso 

e converso por conversar. 
     Pra que sirvo senão pra isto, 

pra ser vinte e pra ser visto, 

     pra ser versa e pra ser vice, 

pra ser a super-superfície 

    onde o verbo vem ser mais? 

 

    Não sirvo pra observar. 

Verso, persevero e conservo 

     um susto de quem se perde 

no exato lugar onde está. 

 
    Onde estará meu verso? 

Em algum lugar de um lugar, 

    onde o avesso do inverso 

começa a ver e ficar. 

    Por mais prosas que eu perverta, 

Não permita Deus que eu perca 

    meu jeito de versejar. 

 

   (LEMINSKI, 1997, p. 136) 

 

 

 

Referências: 

 

ASSUNÇÃO, Ademir. Leminski: o bandido que sabia latim. Medusa, [Curitiba], n. 6, p. 

2-6, 1999. Disponível em: <http://www.leminski.hpg.ig.com.br/ensaio15.htm#top>. 

Acesso em: 30 out. 2004. 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

135 

BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 1977. 

VELOSO, Caetano. Livros. In: VELOSO, Caetano. Livro. São Paulo: Polygram, [199-]. 

1 CD, faixa 2. 

CAMPOS, Haroldo. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 1992. 

LEMINSKI, Paulo. Melhores poemas de Paulo Leminski. Seleção de Fred Goés e Álvaro 

Marins. 3. ed. São Paulo: Global, 1997.  

_____. Um poeta além do porquê. Medusa, [Curitiba], n. 6, p. 7-9, 1999. Íntegra da 

entrevista concedida ao jornal Estado de São Paulo em outubro de 1986. Disponível em: 

<http://www.leminski.hpg.ig.com.br/ensaio15.htm#ent>. Acesso em: 30 out. 2004. 

_____. Poesia: a paixão da linguagem. In: CARDOSO, Sérgio et al. Os sentidos da 

paixão. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 283-306.  

_____. Caprichos e relaxos. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

_____. La vie en close. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

LOPES, Rodrigo Garcia. Anseios, ensaios, insights. Cult, São Paulo, a. 5, n. 54, p. 21-

24, 2002. 

LUFT, Lya. Os imutáveis sentimentos. Veja, São Paulo, a. 37, n. 14, 7 abril 2004. 

MELO, Tarso M. Tradução da tradição: anotações sobre os motores da poesia de Paulo 

Leminski. Conferência de abertura da II Semana Paulo Leminski, Araraquara/SP, 1998. 

Disponível em: <http://www.leminski.hpg.ig.com.br/ensaio2.htm>. Acesso em: 30 out. 

2004. 

MENEZES, Luiz Henrique. Leminski: à margem dos marginais. In: OLIVEIRA, B. B. 

C.; AMARAL, S. F.; SALGUEIRO, W. C. F. (Org.). Vale a escrita 2: criação e crítica 

na contemporaneidade. Vitória: Flor & Cultura, 2003. p. 268-280. 

PAZ, Octavio. Literatura e literalidade. In: _____. Convergências. Rio de Janeiro: Rocco, 

1991.  

PETERLINI, Ariovaldo Augusto. Satyricon: viagem ao "baixo"-Roma. Publicado 

originalmente com o título "Viagem ao ‘baixo’-Roma", Folha de S. Paulo, São Paulo, 

1985. Disponível em: <http://www.leminski.hpg.ig.com.br/ensaio37.htm#0>. Acesso 

em: 14 nov. 2004. 

ROCHA, Karina Bersan. Uma poesia porosa: poesia e metatextualidade em Paulo 

Leminski. In: CARVALHO, R. N. B.; SALGUEIRO, W. C. F. (Org.). Horizonte e 

presença. Vitória: EDUFES, 2002.  

SALGUEIRO, Wilberth Claython F. Forças e formas: aspectos da poesia contemporânea 

(dos anos 70 aos 90). Vitória: EDUFES, 2002.  

VAZ, Toninho. Paulo Leminski: o bandido que sabia latim. Rio de Janeiro: Record, 2001.



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

136 

O PARADOXO DA ANÔNIMA AUTORIA  
EM BUDAPESTE, DE “CHICO BUARQUE” 

 

 

 

Andréia Delmaschio 

Doutorado em Semiologia/UFRJ 
 

  

 

 

 
Resumo: O que é um autor? A pergunta-título da conferência feita por Foucault em 1969 segue em busca 

de respostas, quase quarenta anos depois. Em Budapeste, dividindo de maneira radical o status autoral com 

o ghost-writer José Costa, “Chico Buarque” problematiza de vários modos a questão. Seu nome 

permanece, contudo, no dorso do livro, indicando aquele que responde juridicamente pela publicação. 

Questões como a dos direitos autorais e da ética no mercado editorial são trazidas à tona ali pelo paradoxo 

estabelecido, da anônima autoria. 

 

Palavras-chave: Teoria Literária (Autoria); Chico Buarque (Budapeste); Direitos Autorais (Análise 

Literária). 

 

 
 

 

 

Budapeste, livro lançado em 2003 sob o nome de Chico Buarque, inaugura, já na 

forma como são dispostos na capa o título e o nome do autor, uma série de relações 

especulares através das quais a questão autoral, entre outras, será trazida à tona ao longo 

da narrativa. Aberto o livro, as palavras postas na capa como que se refletem na contra-

capa, onde os nomes da obra e do autor – “Budapeste, Chico Buarque” – aparecem 

invertidos com relação a sua posição na capa, e transcritos: Budapest, Zsoze Kósta 

(inscrição fonética de como o brasileiro José Costa percebe a pronúncia de seu nome na 

Hungria).  

O espectro reflexivo anuncia o profuso jogo identitário que se inicia. A partir do 

estranhamento causado por um livro em cuja capa figuram dois títulos e dois nomes de 

autor, uma série de paradoxos formará o jogo em que entram em questão elementos 

reversíveis em torno da idéia de autoria e dos sentimentos que a envolvem: valor, 

autoridade e propriedade. Dividindo de maneira radical o status autoral com um de seus 

personagens – o ghost-writer José Costa –, elevando-o, no arranjo dado à publicação, à 

condição de co-autor, “Chico Buarque” permanece, no entanto, no dorso do livro, como 

o nome daquele que responde juridicamente pela publicação. A narrativa demonstrará as 

razões dessa opção inusitada.                             

Antes de adentrarmos mais efetivamente Budapeste é fundamental lembrar 

algumas afirmações já feitas acerca da questão autoral, especialmente as de Michel 

Foucault e Roland Barthes. As colocações de Foucault acerca da “costura enigmática da 

obra e do autor” foram desenvolvidas na proposta de aprofundamento da análise da 

função autoral nos discursos, apresentada em comunicação à Sociedade Francesa de 

Filosofia em 1969. Na ocasião o pensador expõe, entre outras idéias, a de que a noção 

que temos de autor (as aderências históricas que ela aceita, condicionadas sempre, é 

claro, a determinada cultura) é reflexo da noção que fazemos de obra. Inicialmente, 

Foucault lembra que a noção de autor constitui o momento forte da individualização na 

história do conhecimento, autor e obra sobrepondo-se a unidades como as de gênero 
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(literário) e conceito ou tipo (de filosofia). Foucault opta por não enveredar pela análise 

histórico-social do personagem “autor” e de seu surgimento, e sim pelo estudo das 

relações do texto com o autor, observando como o texto aponta para essa figura que lhe 

parece anterior e exterior.  

Levanta, então, junto com a pergunta-título da conferência, “O que é um autor?”, 

a outra questão: “O que é uma obra?”. Uma obra não é aquilo que escreveu aquele que 

se designa por autor? Se supuséssemos um autor, designaríamos obra tudo que ele 

deixou? É um problema ao mesmo tempo técnico e teórico: “Como definir uma obra 

entre os milhões de vestígios deixados por alguém depois da morte?” (FOUCAULT, 

1992, p. 38). A questão da obra, portanto, se mostra tão complexa quanto a do autor, e 

de nada servirá permanecer no campo da tautologia.  

As considerações de Roland Barthes, mais radicais que as de Foucault no que 

respeita à “desimportância” do autor diante do que seria, modernamente, a escrita, ecoam 

inclusive na ocasião da comunicação do pensador francês, posterior em um ano à 

publicação do curto e contundente ensaio de Barthes. Alguns dos questionamentos postos 

a Foucault por seus interlocutores após a comunicação parecem basear-se antes nas 

afirmações de Barthes sobre “a morte do autor”, nome de seu ensaio. Ali o semiólogo 

aponta a junção forçada que faz a crítica entre autor e obra a partir do “diário íntimo” do 

escritor como uma necessidade de destacar tiranicamente a pessoa do autor, conferindo 

a seus gostos, suas paixões e histórias a importância que deveria ser dada à escrita: “a 

explicação da obra é sempre procurada do lado de quem a produziu, como se, através da 

alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só e 

mesma pessoa, o autor, que nos entregasse a sua ‘confidência’” (BARTHES, 1988, p. 

50). Para Barthes, suprimir o autor em proveito da escrita é restituir ao leitor o seu lugar. 

O texto “de Chico Buarque” leva a refletir sobre essas colocações. José Costa, o 

“narrador” (a categoria, aqui, permanece entre aspas), é autodenominado “autor 

anônimo”. A expressão toca o paradoxo, já que a idéia de autoria solicita a existência de 

um nome, e um nome que identifique, de preferência sem ambigüidades, um determinado 

indivíduo. Ele escreve, sob encomenda e mediante pagamento, variados tipos de texto, 

desde panfletos religiosos até romances autobiográficos. Sua clientela inclui tanto ghost-

writers de grandes estadistas quanto o presidente da Academia Brasileira de Letras, o que 

o faz experimentar sensações que vão de um duplo anonimato a uma meia-autoria, já 

que, como lembra Foucault, diferentemente do que consideramos como sendo uma obra, 

um panfleto ou um documento, por maior que seja sua importância, pode ter um redator, 

mas jamais terá um autor. O trabalho do escritor anônimo o leva assim à vivência 

vertiginosa do entre-lugar autoria-anonimato. Mais que um simples mau caráter que 

produz textos para vender, José Costa é a encarnação monstruosa dos diversos elementos 

envolvidos hoje no mercado editorial, expressão que já traz em si uma contradição sutil, 

diluída pelo uso, na relação por vezes perversa de mútua dependência entre a produção 

literária e o destino final do objeto livro.  

Retirada à obra de arte a transcendência que a ligaria a uma profunda 

subjetividade, a uma individualidade inconfundível ou ao desejo de externamento de um 

dom inarredável, desponta o risco de restar dela, no estágio atual, basicamente o caráter 

de produto comercializável. Para aqueles, como José Costa e seu sócio, que fundam a 

“fábrica de textos” (BUARQUE, 2003, p. 17), importa produzir, distribuir a 

“mercadoria” e lucrar com ela; não necessariamente nessa ordem.  

Mediante o conjunto de questões que cerca atualmente a função autoral, não basta 

realizar o féretro do personagem autor, é preciso refletir ainda sobre a força do seu 

espectro. Nesse sentido, a análise de Michel Foucault parece adiantar-se à de Roland 

Barthes. Ao contrário do que entenderam alguns dos interlocutores de Foucault na 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

138 

ocasião de sua fala, o que o pensador anuncia não é a morte do autor, e sim a necessidade 

de que se pense o estatuto que cerca o conceito de autoria em cada contexto, lembrando 

que “a ‘função autor’ é, assim, característica do modo de existência, de circulação e de 

funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade” (FOUCAULT, 1992, 

p. 46). A tentativa é de localizar a lacuna deixada pelo suposto desaparecimento do autor. 

Que aberturas ele deixa a descoberto? O que é, enfim, um nome de autor? Como 

funciona? A proposta de Foucault não é pela indiferenciação; é antes pelo 

encaminhamento no sentido de uma possível teoria da obra, inexistente, e, de modo mais 

amplo, conforme já propusera em outras ocasiões, de uma história dos discursos.  

A relação do escritor anônimo ou escritor-fantasma com “seus” textos, com os 

assinantes destes, com o público leitor e com o mercado em geral não é simplificada pela 

ausência de seu nome. Pelo contrário, ele é posto numa situação em que experimenta 

lugares e funções indefiníveis entre o privado e o público, entre autoria e anonimato. José 

Costa personifica o que chamamos o paradoxo da anônima autoria, do que escreve mas 

não pode – ou mesmo não quer – assinar, alegando razões a priori inusitadas, como a 

que solicita inclusive “direitos de privacidade”. Se se fala em direitos autorais, por que 

não se aceita a existência do direito de escrever um texto e não o ligar ao próprio nome?  

A questão é ainda mais complexa do que parece a princípio, já que o próprio 

sistema da escrita, sobretudo como se desenvolve hoje, torna ralas as barreiras de 

determinação autoral, mediante a farta utilização do pastiche, do plágio e da citação - 

apenas para citar os exemplos mais óbvios -, a ficção convidando a um sem fim de 

simulacros e armadilhas especulares em que o nome do autor é apenas um dos elementos, 

dificultando inclusive uma clara delimitação entre real e ficcional, como se fazia até bem 

pouco tempo sem grandes problematizações. Como determinar então os limites da 

pessoalidade autoral e normas éticas que regulem as possibilidades de uso e apropriação 

de textos? E ainda: De que modo algumas editoras conseguem na lei a fenda que lhes 

permite empregar normalmente os chamados “redatores”, pessoas que escrevem textos 

que serão comercializados sob os nomes de “escritores” conhecidos, que lhes aplicarão, 

assim, a sua griffe? São perguntas a serem consideradas. 

Historicamente, é concomitante à transformação dos textos em livros e dos livros 

em objetos de comercialização que ocorre o surgimento do autor, condicionado à sua 

possibilidade de ser penalizado pela transgressão que toma os discursos. Antes de o 

discurso ser preso numa rede de posses, ele foi um ato carregado de riscos. Instaurado o 

regime de propriedade para os textos, a possibilidade de transgressão tornou-se típica do 

ato de escrever. Numa espécie de mecanismo de compensação, a introdução da figura do 

autor no circuito de propriedade pede dele que devolva à escrita os benefícios de 

propriedade, praticando sistematicamente, a partir de então, e cada vez mais, a 

transgressão. 

É de se notar que, em Budapeste, os próprios autores anônimos, no encontro anual 

que realizam, discutem questões como ética e penalização legal, preocupações que os 

põem no lugar de, ao mesmo tempo, verdadeiros produtores e, ironicamente, possíveis 

vítimas de uma apropriação indevida. Indiretamente, conduzem ao questionamento: 

Quem é mormente vitimado nesse jogo que tem a escritura como campo? O que impede 

um escritor de vender seu trabalho como qualquer outro prestador de serviços? A que 

jazigo obscuro da modernidade que lhes deu o berço se recolheram, na era da informática, 

os direitos autorais, inclusive os daqueles escritores anônimos que burlam 

conscientemente a norma? Enfim, o que exatamente, além dos lucros advindos da 

comercialização do produto, os direitos autorais tentam ainda trazer sob proteção?  

 Impõe-se a necessidade de definir - ou ao menos problematizar - o que, afinal, 

diferencia o labor escritural dos demais, na sociedade contemporânea, e o que prende a 
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obra ao autor de modo diverso daquele com que se ligam os produtos em geral a seus 

produtores. Se observarmos o exemplo que temos em Budapeste, em que José Costa é 

um autor anônimo de textos que comercializa mas dos quais psicologicamente nunca se 

livra, veremos que a relação não é simples, e que mesmo para aqueles que não se 

assumem enquanto autores, o fenômeno da autoria, com alguns dos traços que 

modernamente lhe foram agregados, persiste. Vejamos a declaração do ghost-writer José 

Costa sobre a sua produção no anonimato: 

 

 
E novos artigos me eram solicitados, e publicados nos jornais com chamada 

de capa, e elogiados por leitores no dia seguinte, e eu agüentava firme. Com 
isso a vaidade em mim se acumulava, me tornava forte e bonito, e me levava 

a brigar com a telefonista e a chamar o office boy de burro, e me arruinava o 

casamento, porque eu chegava em casa e já gritava com a Vanda, e ela me 

olhava arregalada, não conhecia os motivos de eu estar assim tão vaidoso” 

(BUARQUE, 2003, p. 18). 

 

 

 

Até certo ponto não importa o fato de os livros não serem assinados por ele, 

porque a vaidade da autoria, culturalmente arraigada, prescinde, quase paradoxalmente, 

da evidência pública, suplantando o seu alcance costumeiro quando vivida secreta e 

solitariamente, como consta do relato de José Costa. O orgulho que confessa mostra que 

a profunda importância dada à autoria, nas redes de poder que emaranham nome de autor 

e obra, continuam presentes mesmo nos textos de falsa autoria. Na verdade, José Costa 

- como de resto todo escritor - interioriza (e anterioriza) um público imaginário, estando 

ou não, os textos que escreve, registrados em seu nome. 

Considerando primeiramente que os nomes de autor são nomes próprios e que 

portanto carregam a mesma problemática que estes, Foucault indica contudo alguns 

elementos de problematização. O primeiro deles é o fato de que um nome próprio (e 

portanto também um nome de autor) não constitui simplesmente uma indicação, indo 

além disso e caminhando para uma espécie de descrição. A essa analogia inicial entre 

nome próprio e nome de autor, acrescenta-se uma diferença básica: logicamente, um 

nome de autor agrega a si um conjunto de projeções que o nome próprio não agrega, a 

exemplo das relações que se estabelecem entre o nome do autor e o conjunto da obra, em 

que há signos que reenviam para o autor, e que atuam diferentemente nos discursos 

desprovidos da função autoral.  

A partir das considerações feitas, pode-se notar que também o nome “Chico 

Buarque” não se desvencilha das idéias que vigem, no imaginário público, a seu respeito, 

e isso interfere no modo como lhe recebemos a obra. Até que ponto será possível (e 

necessário) isolar o romancista do compositor ou do dramaturgo no ato de recepção da 

obra? E a questão logicamente não se resume a esses rótulos, trazidos aqui como 

exemplo. O nome “Chico Buarque” não é mais, puramente, um nome próprio. Nem para 

o “público”, nem para o próprio Francisco Buarque de Hollanda. Há nos discursos 

providos da função autoral uma pluralidade de “eus”, uma legião de personas que no 

caso de Budapeste denominamos o coral de ventríloquos. São essas personas que se 

superpõem ali, emitindo vozes cuja fonte é impossível recuperar, ou que não se sabe ao 

certo de onde vêm. Em vários níveis isso se dá: a iniciar pelo nome “Chico Buarque”, 

impresso na capa e indicando aquele que cria personagens, ou seja, empresta a eles a 

“sua” voz. Alguns personagens funcionam eles também como verdadeiros ventríloquos, 

no universo da narrativa: José Costa (Zsoze Kósta) comercializa os textos que escreve, 

ou seja, sua “voz” sairá pelas “bocas” de outros, como Kaspar Krabbe e Kocsis Ferenc. 
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Aquele lhe encomenda um romance e a este ele entrega, gratuitamente, um belo livro de 

poemas em magiar, o idioma húngaro.  

Ao final da narrativa aparece o personagem denominado apenas Sr..., a princípio 

um típico “personagem secundário” (aliás excessivamente típico). É ele quem escreve a 

autobiografia cuja autoria imputa a Zsoze Kósta, sendo mais um que empresta sua voz - 

nesse caso sem que tenha sido solicitada -, transformando Zsoze Kósta de ventríloquo 

em boneco. Quando o ghost-writer lê a “sua” autobiografia, surpreende-se de repente do 

outro lado do jogo, transformado em personagem, marionete guiada pelos fios da 

narrativa do Sr....  

Acostumado a ver seus textos serem publicados sob os nomes de outrem, José 

Costa prova o gosto estranho de ver lançada sob seu nome uma história que jamais 

escreveu. A falsa autobiografia de Zsoze Kósta se chama Budapest e sua capa é descrita 

como “furta-cor”1 (BUARQUE, 2003, p.167), o que aponta a vocação cambiante do livro 

e inaugura, ao mesmo tempo, uma rede vertiginosa de simulacros de simulacros, 

iniciando-se ambos os textos, inclusive, com as mesmas palavras, que são: “Devia ser 

proibido debochar de quem se aventura em língua estrangeira...” (BUARQUE, 2003, 

p.172-173 e, igualmente, p. 5). Mais que livro “dentro” de livro – temática 

metalingüística já reiterada na literatura moderna –, um livro literalmente saindo do 

outro.  

O romance Budapest, lançado na Hungria, compõe assim a outra faceta do livro 

de Chico Buarque. Como num coral, as vozes se alternam, e com elas os papéis. 

Alimentando ainda mais o paradoxo da função autoral, o único personagem 

nomeadamente sem nome do livro, o tal Sr..., se revelará o seu “verdadeiro autor”, 

enquanto que agora o nome “Chico Buarque”, a priori designativo do “autor real”, 

dividirá com os demais a condição de mais um nome, ou mesmo de mais um personagem 

(de si mesmo e de certo modo do Sr...). O “verdadeiro autor”, como identidade singular, 

redutível a um indivíduo, essa figura que estamos acostumados a perseguir, não pode ser 

delimitada de forma simples na escrita de Budapeste, assim como também não o pode 

em inúmeros outros exemplos da escrita contemporânea. Embora retornemos sempre ao 

nome do autor como amparo discursivo, é para avançarmos depois na compreensão de 

sua existência paradoxal e fantasmática diante da escrita, como uma persona entre outras.  

Notemos então que, iniciando-se a suposta leitura de Budapest, de Zsoze Kósta, 

ao final de Budapeste, é ao término do livro húngaro que encontraremos a capa com os 

nomes “Budapeste, Chico Buarque”. Por esse ponto de vista, “Chico Buarque” desponta 

como personagem do misterioso “Mr...”, alcunhado simplesmente assim no crachá do 

“encontro anual de autores anônimos”. De um certo modo também Budapeste é, portanto, 

a falsa autobiografia de Chico Buarque, assinada por Zsoze Kósta no interior da 

narrativa, mas verdadeiramente escrita por um certo Sr.... Tendo sido sua autoria 

imputada a Zsoze Kósta, podemos dizer que a criatura se rebelou contra o criador, 

exigindo uma leitura ao contrário e fazendo com que o nome “Chico Buarque” seja um 

último elemento a ser considerado, suplementar aos demais nomes próprios presentes na 

narrativa. 

Ao término da leitura de Budapeste será possível ainda afirmar que se trata apenas 

de um livro? A resposta é óbvia somente se se pensa no sentido mais comum de livro 

como suporte material, definição que nos parece ser também problematizada ali. O texto 

de Chico Buarque traz à tona questões relacionadas ao trabalho da escrita e a sua inserção 

                                                        
1 “Furta-cor. Que apresenta cor diversa, segundo a luz projetada; cambiante. A cor cambiante” 

(FERREIRA, 1994, p. 955). 
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no mercado, hoje. Ao mesmo tempo, induz a perguntas como: O que é um autor? Até 

que ponto é possível seccionar autor, narrador e personagem? De que modo se 

emaranham num texto o inventado e o vivido; como é possível falar, ainda hoje, de algo 

como um sujeito da escrita? Que envolvimentos legais acarreta a existência do discurso 

feito sob encomenda e no anonimato? A problematização da função autoral faz parte 

desses anseios. Diante de experiências de escrita (e leitura) complexas como as que 

oferece Budapeste, é necessário à crítica rever conceitos esvaziados ao longo do tempo, 

para que consiga alguma proximidade (sem a ilusão de pleno desvendamento) de parte 

da ficção contemporânea e da problemática que ela insinua. 
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Resumo: Tenta-se capturar imagens de vias urbanas, através do olhar de alguns personagens cortazarianos 
em “El otro cielo”. Em seguida, busca-se uma aproximação dessas imagens com aquelas apresentadas por 

Walter Benjamin sobre as cidades no século XIX e XX e o modo de vida de seus habitantes que circulavam 

por suas modernas ruas e galerias (passagens), especialmente da cidade de Paris. 

 

Palavras-chave: Narrativa (Julio Cortázar); Julio Cortázar (“El otro cielo”); Vias Urbanas (Análise 

Literária).  

 

 

 

 

 
Diariamente a cidade lança neste rio suas sólidas 

construções e seus sonhos de nuvens como se fossem 

imagens [...]. 

 

Walter Benjamin 

 

 

 

 

Em “El otro cielo’’, conto publicado na obra Todos los fogos el fuego, as galerias 

ou passagens são panos de fundo para o enredamento dos fatos. O protagonista se desloca 

de uma galeria de Buenos Aires do século XX para as galerias de Paris do século XIX. 

Transgredindo a lógica espaço-temporal, ele “transita” entre esses lugares distantes e 

entre o presente e o passado. “El otro cielo” torna possível um diálogo com o pensamento 

do filósofo Walter Benjamin, que via tais passagens como um fenômeno significativo da 

vida moderna. Mais do que simples lugares de consumo de mercadorias e serviços, essas 

galerias exerciam grande fascínio sobre os habitantes de Paris e de outras cidades 

européias. Elas possuíam uma aura que as diferenciavam de outros espaços, dando-lhes 

um caráter singular. 

Seguindo a linha de pensamento de Walter Benjamin, observa-se que a aura 

“reveste” o objeto de uma imanência, uma certa magia que teria um efeito sobre os 

sentidos. Assim, uma obra de arte, um projeto arquitetônico, um acontecimento, por 

exemplo, teriam um caráter de unicidade e grandiosidade. Para Benjamin, a perda da aura 

está relacionada com a reprodução em série ou cópias. Ao serem reproduzidas, as obras 

perderiam a intensidade contida no momento de sua criação. É possível, nesse sentido, 

tomar como exemplo a apresentação de uma orquestra ou de uma peça teatral que retêm 

uma intensidade momentânea e, paradoxalmente, a fugacidade que dá a esse momento 

um caráter único, próprio da aura. Esses aspectos foram relacionados às galerias, tanto 

pelo seu projeto arquitetônico quanto pelo seu interior: as vitrines, os objetos, os tipos de 

pessoas que por ali circulavam. Tudo isso contribuía para que essas galerias fossem 

consideradas protótipos da modernidade e, ao mesmo tempo, anunciassem a perda da 
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aura que adviria com a cultura de massa. Estes pontos serão trazidos ao longo desta 

análise. Ainda sobre o caráter de unicidade que envolve a obra de arte, observa Walter 

Benjamin (1994, p. 167) que “mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está 

ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se 

encontra. É nessa existência única, e somente nela, que se desdobra a história da obra”.  

É no interior deste “territorio ambiguo” (CORTÁZAR, 1994, p. 590) da galeria, 

lugar de chegada e partida, que o protagonista do conto “escapa” da rotina e do convívio 

familiar em busca de um tempo de “fascinación” (p. 591) ao lado da mulher desejada. 

Essa experiência da busca da realização do desejo, presente nesta narrativa de Cortázar, 

será enfocada aqui, conectada à fascinação pelo espaço das galerias retratadas nos 

estudos de Walter Benjamin.    

Pasaje Güemes, Galerie Vivienne ou Passage des Panoramas são algumas das 

galerias onde o narrador segue em sua busca do tempo perdido. Nessa “patria secreta’’ 

(p. 590), amalgamam-se com a prostituta Josiane os sons, os aromas e os letreiros das 

lojas e dos cafés. No espaço das galerias e da narrativa é possível perceber a importância 

dos pequenos objetos, aparentemente triviais, no cotidiano caótico do protagonista que 

trabalha na Bolsa de Valores. A valorização desses objetos expostos em vitrines ou a céu 

aberto pelos vendedores nas calçadas é um dos aspectos, entre tantos outros, que permite 

aproximar também a obra de Cortázar à corrente artística surrealista.  

A relação do ser humano com a materialidade das coisas é um aspecto forte na 

obra dos autores surrealistas e pode ser detectada também na maioria dos textos de 

Cortázar. Em O jogo da amarelinha a busca de Oliveira por Maga, que apreciava andar 

pelas ruas olhando as vitrines, está cercada de imagens de objetos como guarda-chuvas, 

sapatos, bicicletas. As imagens dos objetos proliferam também em outros contos e 

poemas de Cortázar. Em contato com seus textos é possível deparar-se com cestinha de 

lã, coleção de selos, livros, vidros de remédios, bolsinha de moedas, laços, boleto da 

passagem, rádios, óculos, lenços, tesourinha de unha.  

São imagens apreciadas pelos surrealistas e que foram capturadas pelas retinas de 

Louis Aragon através da transparência das vidraças e das vitrines. Para Aragon (1996, p. 

117): “Há palavras que são espelhos, lagos óticos em direção dos quais as mãos se 

estendem em vão. Sílabas proféticas [...]”. As palavras proliferam nos cartazes que 

propagam os mais diversos produtos como bilhetes para teatros, rótulos de objetos 

expostos nas vitrines, tabuletas sobre restaurantes ou agências de viagens. Essa atmosfera 

é retratada por Aragon (1996, p. 27) em O camponês de Paris e pode ser observada neste 

trecho: 

 

 
Esse ângulo, assim como também do outro lado do corredor o fundo da galeria, 
é ocupado por um ortopedista especialista em hérnias que não tem artigos 

demais em suas lojas para tão heteróclito comércio. Ao lado do vendedor de 

champanhe, observem como ele expõe belas mãos articuladas de madeira e 

outras de uma só peça. E bengalas, muletas, ventosas, bastonetes anti-

enxaqueca. E depois, que alguém me explique esse crime passional, duas mãos 

cortadas numa bacia. Ataduras herniárias para todas as variedades de hérnias, 

simples ou duplas, com seu tampão sustentado por uma cinta metálica [...] . 

Na loja do fundo do corredor, todos esses elementos se encontram com muitos 

outros: meias elásticas, meias para varizes, cuecas, recipientes para aplicar 

injeções, alguns decorados com flores, cintas para mulheres, rosas, vermelhas, 

brancas, de borracha, de seda, de linho ou algodão, irrigadores, clisobombas, 
clísteres, fumigadores, pipos de seringas, seringas, bolsas de água quente, 

aparadores de madeira para aquecedores de cama, bacias para banhar os olhos, 

sondas e vidros de grau, tubos de ensaio, etc, e um reclame para o 

Conservatório Renée Maubel.  
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Os surrealistas acreditavam na força da palavra como experiência, um jogo em 

que a imaginação sobrepunha-se à razão. Para eles, a ferramenta do escritor, do poeta, do 

homem visionário é a imaginação; e a palavra é a ponte entre o mundo e suas infinitas 

fantasias, em que a subjetividade está refletida nos objetos e nos acasos que envolvem a 

cidade fragmentada, ao mesmo tempo arcaica e moderna, ruína e fetiche. Sujeitos que se 

debatem com a linguagem, na tentativa de manterem-se únicos em um mundo onde a 

decadência é anunciada como narra Aragon (1996, p. 109). 

 

 
Por que essa viela que quase não pode ser vista da Passagem abriga, quase 

sempre, um passante que se detém? Como as pessoas se tornam aí sonhadoras 
e desapegadas. Tudo em seu aspecto revela pelo menos que estão lá por acaso, 

um puro acaso. No final do conjunto de vidraças obscurecidos pelas 

cortininhas de tela, a porta está fechada [...].  
 

 

Em “El otro cielo”, as imagens misturam-se aos fatos. A história pessoal do 

protagonista é pontuada pela História do mundo. Alguns acontecimentos ocorreram na 

Europa, outros na Argentina que é onde o personagem termina seu relato, refletindo sobre 

o relacionamento com a mãe e com Irma, sua mulher, que está grávida. Ele conta que “la 

bomba cayó sobre Hiroshima y todo fue confusión entre mis clientes”, e, logo depois, diz 

que: “cuando los alemanes se rindieron y el pueblo se echó a la calle en Buenos Aires” 

(p. 605).  

Voltando ao início do conto, tem-se o momento em que o narrador escapa das 

obrigações profissionais e familiares e divaga pela cidade de Buenos Aires até “ingresar 

en la deriva placentera del ciudadano que se deja llevar por sus preferencias callejera (p. 

590). Isso lhe possibilita alcançar o mundo das galerias. Ele diz: 

 

 
 

Aquí, por ejemplo, el Pasaje Güemes, territorio ambiguo donde ya hace tanto 
tiempo fui a quitarme la infancia como un traje usado. Hacia el año veintiocho, 

el Pasaje Güemes era la caverna del tesoro en que deliciosamente se 

mezclaban la entrevisión del pecado y de las pastillas de menta, donde se 

voceaban las ediciones vespertinas con crímenes a toda página y ardían las 

luces de la sala del subsuelo donde pasaban inalcanzables películas realistas 

(p. 590).  

 

 

 

A Pasaje Güemes representa para o narrador uma espécie de lugar de iniciação 

ou passagem da adolescência para a vida adulta. Isso acontece em meio às revistas com 

”mujeres desnudas”, e em locais onde, segundo ele, “las Josiane” (ou as prostitutas), 

“debian mirarme con un gesto entre maternal y divertido” (p. 590). Ele supõe que essas 

mulheres riam do seu jeito de homem precoce, fumando um “Commander” (p. 590) e 

com as mãos nos bolsos vazios. 

Um traço forte da escrita de Cortázar, a ruptura, o salto de uma situação a outra 

sem preparar o leitor, pode ser percebido no momento em que o narrador passa da Pasaje 

Güemes, em Buenos Aires, para as galerias de Paris. O leitor, à maneira de um flâneur, 

deve segui-lo,  
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[…] sabiendo que en cualquier momento entraría en la zona de las galerías 

cubiertas, donde cualquier sórdida botica polvorienta me atraía más que los 

escaparates tendidos a la insolencia de las calles abiertas. La Galerie Vivienne, 
por ejemplo, o el Passage des Panoramas con sus ramificaciones, sus cortadas 

que rematan en una librería de viejo o una inexplicable agencia de viajes […] 

(p. 591). 

 

 

 

A referência aos nomes verdadeiros das galerias de Buenos Aires e de Paris na 

narrativa de Cortázar aproxima os dois  espaços: o ficcional e o real. Também pode-se 

conectar com os relatos de Walter Benjamin sobre o comportamento dos indivíduos 

nesses locais em que os objetos  incorporavam-se à moda do vestuário e da decoração e 

neles era possível perceber a transitoriedade da vida moderna, pois  o que era novo logo 

se tornaria obsoleto; por isso, tornavam-se relíquias para aqueles que buscavam 

prolongar-lhes a duração. Uma descrição desses itens encontra-se na obra Dialética do 

Olhar: Walter Benjamin e o projeto das passagens de Susan Buck Morrs (2002, p. 27). 

 

 
 

Espartilhos, espanadores de penas, pentes verdes e vermelhos, velhas 

fotografias, réplicas de suvenir da Vênus de Milo, botões de gola para camisas 

há muito descartadas, estes históricos e danificados sobreviventes da alvorada 

da cultura industrial que aparecem reunidos nas moribundas Passagens ou 

Arcadas, como ‘um mundo de afinidades secretas’ eram as idéias filosóficas, 

como uma constelação de referentes históricos concretos.  

 

 

Na época de Benjamin (1892-1940), as galerias, que surgiram por volta de 1832, 

já tinham sofrido algumas transformações em seu aspecto arquitetônico e em sua 

representação para os indivíduos. Elas eram, em seu início, arcadas cobertas de vidro, 

consideradas um “luxo industrial” daquele tempo. Os registros encontrados por 

Benjamin, que retratam o início dessas construções, são importantes fontes de inspiração 

para o seu projeto. É o que mostra Susan Buck Morss (2002, p. 25): 
 

 

 

Estas passagens, uma nova descoberta do luxo industrial, são corredores 

cobertos de vidro, calçados em mármore ao longo de blocos inteiros de 

edifícios, cujos donos se juntaram para engajar-se nesta aventura. Ao longo de 

ambos os lados desta calçada, que recebem sua luz de cima, estão as mais 

elegantes lojas de mercadorias, para que tal arcada seja uma cidade, um mundo 

em miniatura.  

 

 

Fenômenos da vida moderna, tanto os pequenos objetos como as grandes 

máquinas interferem no olhar do homem desse tempo. O mundo mitificado do passado 

estaria, agora, “habitando” essas máquinas e a própria transitoriedade que elas 

representam. Ainda em Morss (2002, p. 302), encontra-se que “[...] o argumento central 

de Benjamin no Passagen-Werk era que, sob as condições do capitalismo, a 

industrialização teria trazido um re-encantamento do mundo social [...]”. 

Observa-se que, para Benjamin, as imagens fugidias da era tecnicista podiam ser 

conectadas ao universo onírico arquetípico. Porém, o homem moderno não poderia ater-
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se a essas imagens oníricas, de caráter individual, mas deveria  trazê-las para o cotidiano, 

dentro da coletividade e utilizá-las como meio de transformação histórica. Para o filósofo  

era possível ver um “re-encantamento“ dentro da sociedade capitalista, mesmo que num 

“flash relâmpago”. Segundo Benjamin (apud MORSS, 2002 p. 303), 

 

 
 

Sob a superfície de uma racionalização sistêmica crescente, em um nível 

“onírico” inconsciente, o novo mundo urbano-industrial foi plenamente re-

encantado. Na cidade moderna, assim como nos ur-bosques de outra era, a 

“face fascinante e ameaçadora” do mito estava viva e em toda parte. 

Assomava-se para um exterior de cartazes de anúncios de “pasta de dentes 

para gigantes”, e murmurava sua presença nos mais racionalizados planos 

urbanos que, “com suas ruas uniformizadas e fileiras de edifício infinitas, 
realizariam a arquitetura sonhada pelos antigos: o labirinto”. Ele aparecia, à 

maneira de protótipo, nas passagens onde “as mercadorias estão suspendidas 

e se acotovelam entre si em tal confusão ilimitada que [parecem] imagens 

provenientes dos sonhos mais incoerentes”. 

 

 

No território ambíguo da narrativa cortazariana e da galeria, o desejo se faz 

também em sua característica dualidade, própria do erotismo, nele habitam a vida e a 

morte, o profano e o sagrado, Eros e Thanatos. Em meio ao encantamento pela mulher, 

duplamente pura e prostituta, representada pela personagem Josiane, surge o terror e o 

medo diante das adversidades presentes no meio social.  

No conto, misturam-se o mal-estar provocado pelas guerras no mundo e por 

alguns fatos políticos do contexto argentino, dentre eles a eleição de Perón para 

presidente. Além disso, há o medo do  misterioso assassino de prostitutas chamado 

Laurent, que seria supostamente um sul-americano. Um misto de felicidade e de dor 

apodera-se dos personagens-amantes, diminuindo gradativamente  o encantamento 

sentido no interior das galerias. Um pouco dessa atmosfera é transmitida pelo 

protagonista quando ele diz que “algo de este terror se transformaba en gracia, en gestos 

casi esquivos, en puro deseo” (p. 592). E mais adiante: 

 

 
 
[...] cómo nos reímos esa noche a la sola idea de que yo pudiera ser Laurent, 

y qué bonita y dulce era Josiane en su bohardilla de novela barata, con el 

miedo al estrangulador rondando por París y esa manera de apretarse más y 

más contra mí mientras pasábamos revistas a los asesinatos de Laurent (p. 

592). 

 

 

O desejo de imortalidade conectado à mulher pode estar representado, no conto, 

pelas figuras dos manequins com grinaldas.  A recordação dessas figuras é intensa e 

retorna constantemente na narrativa, acompanhada de um sentimento melancólico. É 

possível que essa imagem estática que lembra as estátuas  das divindades gregas, permita 

ao personagem escapar da fugacidade presente neste mundo “de vidrios sucios y estucos 

con figuras alegóricas que tienden las manos para ofrecer una guirnalda” (p. 591). Os 

manequins eram também uma manifestação visual largamente explorada pelos 

surrealistas em pinturas e esculturas, representando a mulher como musa, o que pode ser 

apontado como mais um elo com a obra de Cortázar. 

A Galerie Vivienne e o primeiro encontro com Josiane retornam freqüentemente  

à imaginação do personagem. Eles se encontravam “[…] bajo las figuras de yeso que el 
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pico de gas llenaba de temblores (las guirnaldas iban y venían entre los dedos de las 

Musas polvorientas)”  (p. 592). São lembranças de momentos felizes que se vão 

transformando, ao longo da história, numa clara tradução da decadência do período. Essa 

decadência está envolta numa “rumia desganada” ou “cisma melancólica” (p. 606),  uma 

característica peculiar do sujeito moderno  que, ao voltar-se para si próprio, não se 

reconhece, então busca espelhar-se no que o rodeia para firmar-se como tal. Quando o 

mundo não corresponde, o sujeito torna-se melancólico.  A relação entre melancolia e 

modernidade é tratada por Marília Soares Martins (1998, p. 80): 

 

 
 

A modernidade aliena o sujeito melancólico de si mesmo. Esta alienação do 

sujeito de si mesmo implica numa distância entre sua existência no mundo e 

sua compreensão de si mesmo. Mais do que isto: implica na redefinição, em 

abismo, do contato deste sujeito com o mundo que o rodeia, de modo a nele 

multiplicar sua imagem, de espelho em espelho, um  após outro, um 

sobre o outro. O conhecimento, num mundo desprovido de experiência, é a 

difração fragmentada do sujeito na multiplicidade infinita dos objetos. Daí o 
taedium vitae, que marca a inscrição do sujeito na modernidade. 

Transformado em spleen, o taedium vitae é a expressão deste auto-

estanhamento do sujeito melancólico no mundo moderno.  

 

 

 

A “cisma melancólica” e a sensação de decadência descritas pelo personagem 

permeiam  toda a narrativa.  Este sentimento de queda é acompanhado também pela 

imagem da grinalda. Se ela no senso comum é geralmente associada à idéia do casamento 

e do amor eterno, institucionalizado pelos laços matrimoniais, no conto liga-se ao 

sentimento de melancolia e à imagem de Josiane. Essa imagem é intensa e perpassa a 

narrativa, apontando provavelmente para a decadência individual dentro de um quadro 

social marcado pelas guerras, pelo holocausto, pela opressão exercida das mais diversas 

formas. É possível perceber a presença da morte como neste trecho: 

 

 
 

Todo tenía algo de guirnalda (pero las guirnaldas pueden ser fúnebres, lo 

comprendí después) [...] algo estaba amenazando en mí el mundo de las 

galerias y los pasajes, o todavía peor, que mi felicidad en ese mundo había 

sido un preludio engañoso, una trampa de flores como si una de las figuras 

de yeso me hubiera alcanzado una guirnalda mentida [...] (p. 600-601). 

 

 

A poeira pode ser outro signo da decadência social. Inserida no paradoxo da 

modernidade, é um aspecto que se contrapõe às promessas de progresso associado à 

higiene e à beleza. Além desse aspecto, pode-se considerar a poeira como um “véu”  

decadente apontando para o excesso dos novos elementos modernos. A retirada desse 

véu faz surgir o velho no novo e parece apontar para a tradição e a memória que sempre 

retornam. Benjamin associa a poeira à estagnação dos avanços da história com seus 

velhos documentos empoeirados, como demonstra Morss (2002, p. 129):  

 

 
 

A poeira assenta sobre Paris, agita-se, e novamente se instala. Ela sopra 

sobre as Passagens e se junta em seus becos ou cantos; pega-se nas cortinas e 
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nos espaldares dos parladores burgueses; agarra-se nas históricas figuras de 

cera do Museu Gravin. As caudas dos vestidos femininos à moda varrem a 

poeira. ‘Sob o regime de Louis-Phillippe, a poeira se espalha sobre as 

revoluções.  

 

 

 

Além da poeira, o encobrimento aparece no conto simbolizado também pela  

grinalda e traz a dualidade do desejo de aproximação e de distanciamento do objeto. “Os 

véus são a presença do longínquo, do mito que desnorteia o cotidiano e faz da linguagem 

mundana um depósito de imagens”, pontua Marília S. Martins (1998, p. 81). Esta imagem 

do véu  pode conectar-se à figura feminina, idealizada e misteriosa, da personagem 

Josiane. O protagonista sente um “deslumbramiento” (p. 604) por essa mulher que vive 

em meio às “prostitutas, grisettes, velhas vendedoras com aspecto de bruxas, 

bufarinheiras, vendedoras de luvas, demoiselles [...]”, tipos que freqüentavam as galerias 

e são descritos por Benjamin (apud WOLFF,1998, p. 32). 

Josiane é uma personagem que se assemelha aos tipos “marginais” da galeria, 

porém o que a diferencia é o desejo provocado ao protagonista em torno de sua figura. 

Reunidos os elementos Josiane,  galeria,  adolescência e prostituição, é possível retornar 

a um tempo de iniciação da própria escritura e da pulsão da arte, uma realização do autor. 

Esse desejo parece dar a Josiane uma representação, um sentido outro que a desloca do 

lugar comum de seus pares. Como observa Jorge Wolff (1998, p. 32), “El otro cielo” tem 

em Josiane uma mulher nos mesmos moldes, com o detalhe de se destacar na paisagem 

por representar o desejo que habita a ‘caverna do tesouro’ do conto”.  

Ao lado do encobrimento presente na narrativa, tem-se, especialmente em 

conexão com a feminilidade, a transparência dos vidros de perfume, das caixas de cristal, 

dos cabos de escovas de cabelo. Estes artigos, úteis à beleza e à higiene, tornam-se 

objetos de fetiche. Através de suas marcas, eles são um retrato da época em que são 

utilizados. No conto, estão nas vitrines ou no interior das residências, como em: 

 

 
 

[...] y los departamentos tendrían el mismo perfume que salía de las tiendas 
que yo creía elegantes y que chisporroteaban sobre la penumbra del pasaje 

un bazar inalcanzable de frascos y cajas de cristal y cisnes rosa y polvos 

rachel y cepillos con mangos transparentes (p. 591). 

 

 

 

Material atraente para os europeus e uma novidade que chega depois de um certo tempo 

à  Argentina, os vidros com sua transparência ampliam os espaços, interferem na 

intimidade. É passagem de luz e do olhar que o atravessa. Simbólico, como possibilidade 

da travessia de Cortázar entre o seu espaço latino e o espaço europeu, lugar das antigas 

artes, mas também das “novidades”, paradigma da cultura.  Para Cortázar, o vidro faz 

parte da memória afetiva da atração infantil pelas imagens multifacetadas dos objetos 

translúcidos. Ele diz: 

 

 
 

Desde muito pequeno, os óculos, os vidros dos óculos, me parecem 

fascinantes. Você sabe que eu vivi numa dessas casas onde vão se acumulando 

objetos que pertenceram aos pais, aos avós, aos bisavós, objetos que não 

servem para nada mas ficam ali, guardados em caixas. Eu era um menino que 
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explorava esse mundo e quando encontrava tampas facetadas de vidros de 

perfumes, desses que quando você olha vê refletir cinqüenta vezes a mesma 

coisa, ou cristais coloridos que prismam e refletem a luz, ou lentes de óculos 

que dão a imagem maior ou menor do que você  está vendo, bem, tudo isso 

era fazer com objetos da realidade o que eu estava fazendo com as palavras. 

Quero dizer, procurar todas as possibilidades de passagem (apud PREGO, 

1991, p. 22). 

 

 

 

Além do vidro, outros materiais como o veludo, a porcelana, o ferro e os espelhos 

refletem os hábitos dos habitantes do meio urbano daquele tempo. Eles estão nos cafés 

nos restaurantes e nos halls dos edifícios, são os espelhos que transformam Paris na 

“Cidade Luz”.  Diz Benjamin (1995, p.197) em Rua de Mão Única:  

 

 
 

A cidade se espelha em milhares de olhos, em milhares de objetivas. Pois não 

apenas o céu e a atmosfera, nem apenas os anúncios luminosos nos bulevares 

noturnos fizeram de Paris a Villle Lumière. - Paris é a cidade dos espelhos: o 

espelhado do asfalto de suas ruas. Diante de cada bistrô recantos envidraçados: 

aqui as mulheres se vêem mais do que em qualquer outro lugar. Desses 

espelhos é que sai a beleza dos parisienses.   

 

 

 

Ao voltar-se para os objetos e materiais utilizados em seu tempo, Benjamin se 

interessava não apenas pelos indivíduos daquela época, mas também se questionava 

sobre os novos tempos que viriam. Seu “trabalho” ou “projeto” sobre as passagens não 

foi finalizado, porque em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, temendo não 

conseguir escapar ao cerco das tropas nazistas, o filósofo se suicida.  

Em Marc Augé (2001, p. 87) encontram-se observações sobre esse olhar de 

Benjamin dentro da modernidade européia que, de certo modo, apontava para as 

mudanças estéticas, culturais e econômicas e para a influência que elas teriam na vida 

das pessoas, no período posterior, mais precisamente, na pós-modernidade.   

 

 
 

Sabe-se que uma parte do interesse de Benjamin pelas ‘passagens’ parisienses 

e, de modo mais geral, pela arquitetura em ferro e vidro, diz respeito ao fato 

de que ele pode aí discernir uma vontade de prefigurar o que será a arquitetura 

do século seguinte, um sonho ou uma antecipação. Podemos nos perguntar, do 

mesmo modo, se os representantes da modernidade de ontem, aos quais os 

espaço concreto do mundo ofereceu matéria para reflexão, não esclareceram 

por antecipação certos aspectos da supermodernidade de hoje, não pelo acaso 

de algumas intuições felizes, mas porque já encarnavam, excepcionalmente 
(como artistas), situações (posturas, atitudes) que passaram a ser, em 

modalidades mais prosaicas, um bem comum.  

 

 

 

Observa-se que as galerias são mostradas no conto de Cortázar de forma 

semelhante ao que Benjamin faz ao retratá-las. Com os antigos objetos transformados em 

fetiche e desejados pelos colecionadores, algumas delas foram transformadas em 

patrimônio histórico. Entre eles, a Galerie Vivienne que foi “construída em 1832 e 
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tornou-se monumento histórico em 1974, restaurada em 1982” (BUCK-MORSS, 2002, 

p. 407). 

Ao transitar entre os contextos europeu e argentino, Cortázar esteve em contato 

com as vanguardas européias predominantes até o início do século XX. Algumas dessas 

tendências passaram a ser questionadas, especialmente pelas correntes modernistas da 

década de vinte. É um período em que as questões da formação da identidade, da 

diversidade cultural e dos costumes ainda arraigados ao moralismo cristão afloram na 

literatura latino-americana. “Esta imaginación crítica de la modernidad no tiene mejor 

representante en nuestra novela que el argentino Julio Cortázar”, observa Carlos Fuentes” 

(1992, p. 270).  

É possível que na pós-modernidade essas galerias do passado tenham sido 

substituídas pelos grandes e seriados shopping centers, de arquitetura padronizada, 

classificados por Marc Augé (2001, p. 73) como “não-lugares”, ou seja, “um espaço que 

não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico”. 

No interior de um shopping é possível “estar” em outra cidade, pois o modelo se repete 

dentro da cultura de massa da sociedade capitalista. As galerias também eram lugares de 

consumo e de encontros das gerações passadas porém detinham a característica de 

unicidade e a presença da aura que as diferenciavam dos modernos boulevares e 

shoppings. Observa-se essas mudanças neste registro de Susan Buck Morss (2002, p. 66-

7). 

 
 

 
As arcadas cobertas dos centros comerciais do século XIX eram a imagem 

central das passagens para Benjamin por serem a réplica material precisa da 

consciência interna, ou, melhor dito, o inconsciente do sonho coletivo. Todos 

os erros da consciência burguesa poderiam ser encontrados ali (fetichismo da 

mercadoria, coisificação, o mundo como ‘interioridade’), assim como (na 

moda, na prostituição, na jogatina) todos os seus sonhos utópicos. Mais ainda, 

as arcadas enquanto passagens foram o primeiro estilo internacional da 

arquitetura moderna, e portanto, parte da experiência vivida por uma geração 

metropolitana e, mais amplamente, em escala mundial. Pelo fim do século 

XIX, as galerias tinham se tornado o carimbo oficial de uma metrópole 

‘moderna’ (assim como de dominação imperialista ocidental) e haviam sido 
imitadas em todo o mundo [...]. 

 

 

Ao pretender uma leitura do conto “El otro cielo” em consonância com os estudos 

de Walter Benjamin, percebe-se que, independente da distância do contexto e de outros 

aspectos próprios de cada autor, pode-se notar em ambos o olhar do artista que 

compreende que “de tudo fica um pouco”, como lembra o poeta Drummond (1998, p. 

93) nesses versos do poema “Resíduo”: “Ficou um pouco de tudo/no pires de porcelana,/ 

dragão partido, flor branca,/ ficou um pouco/ de ruga na vossa testa,/ retrato”. São os 

resíduos da história do mundo na história dos seres, dos seus lugares e de suas épocas. 

Tanto em Cortázar quanto em Benjamin, o pensamento artístico e filosófico estão 

presentes em seus escritos. O conto “El otro cielo” é considerado por Alejandra Pizarnik 

(1968, p. 62) como uma busca filosófica: 

 

 
[...] El otro cielo es, antes que nada, un lugar de encuentro con la ‘belleza 

convulsiva’ y con una perfección no poco terrible. Con lo cual hago referencia, 

una vez más, al otro que acosa al pronombre personal y secreto que narra una 

historia donde lo más real es el drama filosófico.  
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Na dualidade, própria da palavra poética, e na lateralidade do texto ficcional, o 

protagonista do conto “atravessa” o espaço da galeria e do tempo. A galeria é começo e 

fim e vice-versa. Em um movimento circular, ele busca e foge do passado e do presente 

pela via da imaginação. Quase ao final da narrativa ele confidencia ao leitor: 
 

 

 

Por unas pocas horas bebí hasta los bordes el tiempo feliz de las galerías, y 

llegué a convencerme de que el final del gran terror me devolvía sano y salvo 

a mi cielo de estucos y guirnaldas; bailando con Josiane en la rotonda me quité 

de encima la última opresión de ese interregno incierto, nací otra vez a mi 

mejor vida tan lejos de la sala de Irma, del patio de casa, del menguado 
consuelo del Pasaje Güemes (p. 604). 

 

 

A intenção foi aproximar o conto de Cortázar das idéias Walter Benjamin e de 

outros autores que discutiram sobre a representação das galerias para os cidadãos da 

época em que elas surgiram, e sobre as transformações que sofreram posteriormente. Há 

um “elo” significativo entre esses textos que é a valorização dos pequenos objetos, 

aparentemente triviais, que faziam parte do cotidiano e que refletiam as relações sociais 

dessas épocas. Nesse aspecto, foi possível “dialogar” também com o Surrealismo, uma 

corrente artística que valorizava os objetos e detalhes do cotidiano, em uma perspectiva 

que interessou a Benjamin. Para Cortázar, que prezava o conceito de passagem como 

criação literária, provavelmente “El otro cielo” é um conto que  reflete a sua própria 

busca pessoal. Como o protagonista do conto, Cortázar também transitou entre a 

Argentina e a Europa, mais especificamente, Paris. Um trânsito que permitia estar entre 

uma modernidade que despontava na Argentina e as “novidades” do velho mundo, 

avançado em relação às idéias do continente latino. A Europa era o “centro” para onde 

os olhares se convergiam. Entre a ânsia pelo novo e a nostalgia do  passado, a tentativa 

para Cortázar era poder ir e vir a esses lugares, não se prendendo às tradições. Sobre essa 

questão acrescenta-se, ainda um  comentário de Jorge Luis Borges (1994, p.124): 

 

 
 

Qual é a tradição Argentina? Creio que podemos responder facilmente e que 

não há problema com esta pergunta. Creio que nossa tradição é toda a cultura 

ocidental, e creio também que temos direito a esta tradição mais do que 

possa ter qualquer outra nação ocidental.   

 

 

 

“El otro cielo” é um conto que se aproxima da experiência cotidiana, atribuindo valor 

aos mais diminutos aspectos da vida diária e suas complexidades. Entretanto é uma 

narrativa que não se prende à classificação de texto realista, pois trata-se de uma narrativa 

alegórica, ou seja, possibilita outras leituras e convida  o leitor a buscar outras 

“passagens” dentro do texto. Qualidade inerente à linguagem poética presente não apenas 

em “El otro cielo”, mas em toda a obra de Cortázar. 
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QUESTÕES DE MÉTODO:  
APONTAMENTOS PARA UM TRABALHO EM CONSTRUÇÃO 
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Resumo: Leitura que problematiza o embate crítico contemporâneo entre estudos culturais e estudos 

literários. O cultural e o teórico-literário se excluem em algum momento? Haveria realmente algo como 

uma crítica mais literária, digo, mais “teórica”, e uma outra mais cultural? E, por conseguinte, haveria uma 

literatura que já traga em si elementos para uma crítica mais teórica ou mais cultural? Questões de método: 

existe uma literatura literária e uma literatura não-literária? Existem estudos culturais e estudos não-

culturais? 

 

Palavras-chave: Teoria da Literatura (Metodologia); Estudos Culturais; Silviano Santiago (Narrativa). 
 

 

 

 

 

O projeto que apresentei, em 2001, à banca de seleção para o Doutorado em 

Literatura Comparada formulava uma proposta de trabalho que dava continuidade à 

pesquisa que resultou em minha Dissertação de Mestrado. A dissertação promovia a 

explicitação de uma correspondência no modo como se constroem os discursos sobre o 

corpo e sobre a cidade nos livros Keith Jarrett no Blue Note e De cócoras, de Silviano 

Santiago. A cidade e o corpo são analisados em sua impossibilidade de se constituírem 

enquanto elementos estruturais para a noção de identidade (pessoal, cultural etc.). Neste 

ponto, a equivalência entre os discursos se dá através dos fortes índices de fragmentação 

encontrados nos dois livros. Fragmentados e pulverizados, quase virtuais, o corpo e a 

cidade não são descritos nestas obras de ficção como elementos que desempenham um 

papel preponderante na construção de identidades fortes, unas, senão na de identidades 

também fragmentadas e pulverizadas. Tratei ainda da fragmentação identitária através da 

análise do modo como foram abordadas, por Silviano, duas grandes questões: o 

homoerotismo masculino e a velhice. Como se pode perceber, foi um trabalho elaborado 

de acordo com um desejo de conjugar uma reflexão sobre o fazer literário contemporâneo 

a um olhar sobre a vida contemporânea. Diria, portanto, que, entre comentários sobre 

narrativa, paródia, pastiche, naturezas-mortas e cinema, há uma predominância de uma 

componente de, digamos, “análise comportamental” naquele meu trabalho. 

Sendo assim, meu projeto de doutoramento inicial trazia a proposta de investigar 

a questão da fragmentação identitária e suas relações com uma peculiar noção 

contemporânea de espaço na narrativa dos anos 90, ampliando a questão a partir de um 

mapeamento da produção literária do referido período. Pretendia-se produzir uma espécie 

de tipologia da noção de espaço na narrativa dos anos 90. Isto significa dizer que a 

princípio estava interessado primordialmente em investigar que papel poderia 

desempenhar a noção de espaço na narrativa contemporânea. Qual seria o seu 

“rendimento” nela? Que configurações espaciais poderiam ser percebidas? Que relações 
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poderiam ser estabelecidas entre estas configurações espaciais literárias e as noções de 

espaço fornecidas contemporaneamente pela ciência e pela filosofia? Seria possível 

estabelecer uma tipologia (ainda que provisória, aberta a novas possibilidades) do espaço 

na narrativa? 

Na elaboração do projeto, tive o cuidado de, apesar de estar apresentando um 

trabalho de evidente tendência a um estudo mais “cultural” (menos interessado em 

abordar propriamente questões de teoria da literatura), dizer que aquele seria um trabalho 

que “dialogaria” com os Estudos Culturais. Estava, já naquele momento, fazendo uma 

ressalva e tentando refletir sobre o que seria essa espécie de querela que se instaurou nos 

departamentos de letras de nossas universidades: estudos literários versus estudos 

culturais 

Durante o tempo em que cumpria os créditos exigidos pelo curso, pude “testar”, 

digamos assim, os dois lados da questão e produzi alguns trabalhos que procuravam 

investigar o estágio em que se encontra este fundamental impasse teórico na 

contemporaneidade. E houve realmente necessidade de reestruturar alguns pontos do 

projeto inicial. E a causa disso foi que tive meu interesse despertado por uma questão 

puramente teórica que hoje considero o ponto central de meu trabalho: o cultural e o 

teórico-literário se excluem em algum momento? Existe realmente algo como uma crítica 

mais literária, digo mais “teórica”, e uma outra mais cultural? Por conseguinte, existe 

uma literatura que já traga em si elementos para uma crítica mais teórica ou mais cultural? 

Questão de método: existe uma literatura literária e uma literatura não-literária? 

Permanece, entretanto, o desejo de investigar noções de espaço na literatura 

contemporânea. “Espaço” aqui será considerado também em sua multiplicidade de 

sentidos. Isso significa tratar do espaço (ainda que fragmentado, pulverizado, falseado 

ou mesmo apagado, presente por ausência) enquanto elemento constitutivo da narrativa 

(neste caso, da contemporânea) e tratar do espaço enquanto elemento cultural basilar, 

estrutural (ainda que também apagado e fantasmático). Os “casos” estudados em minha 

tese tratarão sempre de questões ligadas às noções de espaço de modo a ressaltar a 

interdependência entre o cultural e o literário, demonstrável em análises ditas mais ou 

menos “culturais” e/ou “literárias”. Como vasos comunicantes, os instrumentos teóricos 

próprios da teoria da literatura acabam por conduzir a dados culturais e dados puramente 

culturais, sociais, antropológicos acabam por conduzir à materialidade do texto literário. 

E, conforme pretendo demonstrar, é a própria literatura contemporânea que propõe tal 

jogo. Trata-se de uma literatura que, de algum modo, parece produzir e prever a própria 

crítica a ser produzida a partir dela. 

Parece-me que a fala de alguém que, hoje, se propõe a pensar sobre o fenômeno 

literário é emitida de um “local” repleto de complexidades e as coisas não se parecem 

resolver em torno de simples querelas ou polêmicas. Nada precisa ser jogado fora. Talvez 

precisemos, isto sim, aprender a trabalhar com a diversidade e com a multiplicidade. E é 

o próprio texto literário contemporâneo o primeiro a nos fornecer essa lição de 

pluralidade de vozes, plurissignificação e indecidibilidade. E desse modo ficam 

justificadas as escolhas dos autores literários com os quais escolhi trabalhar: Silviano 

Santiago e Bernardo Carvalho. Dois escritores de fronteira, nos muitos sentidos que pode 

assumir o vocábulo “fronteira”. 

Pode-se afirmar que a obra do escritor Silviano Santiago só encontra constância 

mesmo em sua inconstância. Se há um traço dominante em sua ficção em prosa este seria 

o da reinvenção dos artifícios narrativos. Técnicas recriadas e experimentadas podem ser 

identificadas em livros como Em liberdade, Stella Manhattan, Uma história de família e 

nos mais recentes Keith Jarrett no Blue Note, De cócoras e O falso mentiroso. Através 

desses textos, podemos observar as formas mutantes do “narrador pós-moderno”, sobre 
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o qual Silviano escreveu um clássico da produção ensaística brasileira. Superposições de 

textos; exploração dos limites entre o discurso ficcional e os discursos ensaístico e 

autobiográfico; improvisos de jazz. Muitos são os (des)caminhos percorridos por esse 

autor. Entretanto, parece haver um outro aspecto comum a alinhavar essa obra em prosa: 

o “flerte” constante com o olhar, que se traduz em um jogo de referências à fotografia, 

ao cinema e às artes plásticas.  

Desde o lançamento do livro De cócoras, Silviano vem declarando o desejo de 

produzir uma literatura que se afaste de pressupostos multiculturalistas e ligados aos 

estudos culturais. Conforme disse em entrevista à época do lançamento do livro 

(“Caderno Idéias”, Jornal do Brasil: 24/04/1999), Silviano desejava, com De cócoras, 

experimentar as regras e o fôlego do subgênero novela. Além disso, pretendia produzir 

um texto que fosse, digamos assim, mais “literário” e menos “comportamental”; que 

estivesse mais ligado à “grande tradição”, a autores como Tolstoi, Flaubert e Beckett, e 

menos preocupado em explorar comportamentos de grupos marginalizados. Neste 

sentido, De Cócoras relê uma determinada tradição que tem por base A Morte de Ivan 

Ilitch, de Leon Tolstoi, considerada por muitos críticos como a novela mais perfeita da 

literatura mundial. E o título da matéria que trazia a entrevista de Santiago tinha o 

sugestivo título de “A literatura é cada vez menos literária”. E desde então venho me 

debatendo com tal afirmação do autor: haveria uma literatura literária e uma não-

literária? 

Cultural e literário, entretanto, como bem deve saber o Silviano Santiago de Stella 

Manhattan, Uma história de família e Keith Jarrett no Blue Note, não se excluem. Com 

De Cócoras, parece-nos que é exatamente isso o que ocorre: ao reler Tolstoi e outros 

autores da chamada “tradição” literária, Silviano Santiago coloca em cena a questão da 

vivência da velhice nas sociedades contemporâneas, fazendo com que se interpenetrem 

os discursos de seu personagem, o velho e aposentado Antônio, sobre o corpo e sobre a 

cidade. O tratamento das questões aponta para uma situação de exclusão e morte 

simbólica do velho, bem como para uma negação do seu direito à cidade. 

Com O falso mentiroso, seu romance mais recente, o mesmo parece se dar. 

Silviano continua a declarar em palestras e entrevistas que a literatura é cada vez menos 

literária, que as pessoas perderam o hábito de ler ficção e procuram a verdade, a vida, o 

real, o fenômeno em si nos textos literários. O próprio título já seria uma piscadela para 

seus leitores, uma maneira irônica de nos comunicar que a literatura é ficção, sim, mas 

também pode ser uma forma interessante não de revelação ou de desvendamento do real, 

mas de entrar em contato com ele através de sua problematização (afinal, mentir 

falsamente é dizer a verdade). Sendo assim, uma espacialização quase virtual, os jogos 

de identidade, as genealogias colocadas em xeque e o tratamento dado, digamos, ao tema 

(a camisa-de-vênus), revelam o quanto a construção do texto de Silviano se dá a partir 

de uma sintonia quase perfeita entre o dado culturalizável pura e simplesmente e uma 

elaboração artística altamente refinada. Em Silviano, entretanto, diria que as costuras 

estão à mostra. Apesar de extremamente elaboradas, suas obras parecem deixar entrever 

com mais transparência as forças com intensidades e direções contrárias que agem, neste 

caso, sobre um mesmo “campo ficcional”.  

No caso do escritor Bernardo Carvalho, interessam-me primordialmente os dois 

últimos romances publicados por ele, Nove noites e Mongólia. Ao produzir narrativas 

que buscam desvendar uma verdade oculta, o autor faz uso de uma série de artifícios que 

só fazem falseá-la, torná-la mais inatingível, menos inteira e, por conseguinte, mais 

multifacetada. Um dos narradores (e a pluralidade de vozes narrativas é um desses 

artifícios) de Nove noites chega a declarar logo na primeira página do livro: 
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A verdade está perdida entre todas as contradições e os disparates. Quando 

vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará  às portas 

de uma terra em que a memória não pode ser exumada, pois o segredo, sendo 

o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa 

aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela 

suposição do mistério, para acabar morrendo de curiosidade. Virá escorado 

em fatos que até então terão lhe parecido incontestáveis (CARVALHO, 2002, 
p. 7). 

 

 

 Nos dois romances mencionados, Bernardo Carvalho faz algo que se assemelha 

a uma “antropologia cultural ficcional” ou a uma “ficção antropológica”. O dado cultural, 

a investigação do outro, do desconhecido, do espaço do alheio, do estrangeiro, tudo isto 

parece encontrar-se em perfeito equilíbrio com uma elaboração ficcional sóbria e 

sofisticada. As costuras aqui parecem feitas com pontos invisíveis, ou até mesmo falsos, 

inexistentes. Entretanto, apesar de aparentar ser um texto mais “inteiro”, inconsútil, 

parece revelar de um modo menos “barroco” as complexidades, pluralidades e 

simultaneidades com que lidamos no mundo contemporâneo. 

O cultural e o literário, portanto, não precisam ser excludentes, porque  em obras 

como as dos autores em questão, eles aparecem indissoluvelmente conectados, formando 

uma complexa rede de relações. Na análise do fenômeno cultural literariamente 

encenado, deparamos com a necessidade de examinar o modo como ele foi construído a 

partir da linguagem; e na análise dos artifícios de que o texto literário lança mão, esbarra-

se com questões culturais que simplesmente não podem ser desconsideradas sem se 

correr o risco de empobrecer ou tornar menos abrangente o estudo que se pretende fazer.  

 

 

 

 

Referências: 

 

CARVALHO, Bernardo. Nove noites. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

SANTIAGO, Silviano. A literatura é cada vez menos literária. Jornal do Brasil, Rio de 

Janeiro, abril 1999. Caderno de Idéias.



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

157 

O “MUNDO DESENCANTADO” DA CONDIÇÃO PÓS-MODERNA 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é mapear a condição pós-moderna, usando como corpus a imaginação 

literária diante do mundo desencantado da metrópole mundializada. Sobretudo, o deslocamento da relação 

entre realidade e representação, sujeito e (a)história que se percebe em boa parte da literatura brasileira 

urbana contemporânea. O deslocamento forte do desejo, da linguagem, dos movimentos do corpo e das 

utopias dá-se, quase sempre, a partir de um sujeito cindido, em crise, diante de uma realidade que se tornou 

hostil. 

 

Palavras-chave: Teoria Literária (Condição Pós-Moderna); Teoria Literária (Crise da Representação); 

Sujeito Cindido (Análise Literária). 

  

 

 

 

 “A cultura da sociedade capitalista avançada”, anunciavam os editores de 

PRECIS 6 (1987), “passou por uma profunda mudança na estrutura do sentimento”. A 

maioria, acredito, concordaria com a declaração mais cautelosa de Huyssens (1984): 

   
 

 
O que aparece num nível como o último modismo, promoção publicitária e 

espetáculo vazio é parte de uma lenta transformação cultural emergente nas 

sociedades ocidentais, uma mudança da sensibilidade para a qual o termo 

“pós-moderno” é na verdade, ao menos por agora, totalmente adequado. A 

natureza e a profundidade dessa transformação são discutíveis, mas 

transformação ela é. Não quero ser entendido erroneamente como se 

afirmasse haver uma mudança global de paradigma nas ordens cultural, social 

e econômica; qualquer alegação dessa natureza seria um exagero. Mas, um 

importante setor da nossa cultura, há uma notável mutação na sensibilidade, 

nas práticas e nas formações discursivas que distingue um conjunto pós-

moderno de pressupostos, experiências e proposições do de um período 

precedente. 
 

 

 Nos círculos de planejamento, pode-se identificar uma evolução semelhante. O 

influente artigo de Douglas Lee, “Réquiem for large-scale planning models”, apareceu 

num número de 1973 da Journal of the American Institute of Planners e previu 

corretamente a queda do que considerava os fúteis esforços dos anos 60 para desenvolver 

modelos de planejamento de larga escala, abrangentes e integrados (muitos deles 

especificados com todo o rigor que a criação de modelos matemáticos computadorizados 

podia então permitir) para regiões metropolitanas.  Pouco depois, o New York Times (13 

de junho de 1976) descreveu como dominantes os planejadores radicais (inspirados por 

Jane Jacobs) que tinham feito um ataque tão violento aos pecados sem alma do 

planejamento urbano modernista dos anos 60. Hoje em dia, é norma procurar estratégias 

pluralistas e orgânicas para a abordagem do desenvolvimento urbano como uma colagem 

de espaços e misturas altamente diferenciados, em vez de perseguir planos grandiosos 
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baseados no zoneamento funcional de atividades diferentes. A “cidade-colagem” é agora 

o tema, e a “revitalização urbana” substituiu a vilificada “renovação urbana” como a 

palavra-chave do léxico dos planejadores. Essa observação feita tendo como corpus a 

arquitetura pode nos levar a uma pergunta extremamente relevante em relação à condição 

pós-moderna: Quando se sobrepõem os paradoxos pós-modernos? A resposta, pelo 

exemplo, pode parecer clara. Quando a autonomia estética e a auto-reflexividade 

modernistas enfrentam uma força contrária na forma de uma fundamentação no mundo 

histórico, social e político. 

 Não obstante, podem-se documentar mudanças desse tipo em toda uma gama de 

campos distintos. O romance pós-moderno, alega McHale (1987), caracteriza-se, por 

exemplo, pela passagem de um dominante “epistemológico” a um “ontológico”. Com 

isso ele quer dizer uma passagem do tipo de perspectivismo que permitia ao modernista 

uma melhor apreensão do sentido de uma realidade complexa, mas mesmo assim singular 

à ênfase em questões sobre como realidades radicalmente diferentes podem coexistir, 

colidir e se interpenetrar. É que no pós-moderno não há dialética: a auto-reflexão se 

mantém distinta daquilo que tradicionalmente se aceita como seu oposto – o contexto 

histórico-político no qual se encaixa. 

 Há uma recusa em resolver as contradições e conseqüentemente uma contestação 

daquilo que Lyotard (1984 a) chama de narrativas-mestras totalizantes de nossa cultura, 

aqueles sistemas por cujo intermédio costumamos unificar e organizar (e atenuar) 

quaisquer contradições a fim de coaduná-las. Em conseqüência, a fronteira entre ficção 

e ficção científica sofreu uma real dissolução, enquanto as personagens pós-modernas 

com freqüência parecem confusas acerca do mundo em que estão e de como deveriam 

agir com relação a ele. A própria redução do problema da perspectiva à autobiografia, 

segundo uma personagem de Borges, é entrar no labirinto: “Quem era eu? O eu de hoje 

estupefato; o de ontem, esquecido; o de amanhã, imprevisível?” A interrogação diz tudo. 

 Ainda assim, os sinais da cidade pós-moderna na forma literária estão associados 

ao termo alienação, que designa muito da experiência urbana, moderna e contemporânea. 

Pode ser, tem sido usado para indicar as crises e conflitos de sujeitos sociais cindidos, 

fragmentados, sem raízes, à deriva, muitas vezes anômicos e expostos à violência de uma 

vida cotidiana burocrática e impessoal, que parece ir muito além de qualquer 

entendimento ou controle humanos. Alheios a si mesmo e distanciados do mundo urbano 

que não reconhecem como seu, mas como algo separado, estranho e hostil, esses sujeitos 

sociais certamente viveram e continuam vivendo, formas diversas do que podemos muito 

bem chamar mal-estar na metrópole moderna e contemporânea. É recorrente a reação ao 

mundo urbano como violência, ruptura de raízes, alienação, impessoalidade, 

empobrecimento da experiência e dos vínculos culturais, afetivos, daí derivando a 

imagem da metrópole como mundo desencantado e sem coração. Esta condição pós-

moderna saturada de efêmeros efeitos está presente na literatura de Sérgio Sant’Anna, à 

qual tentarei atrelar alguns desses pontos cegos da discussão . Como corpus literário, 

escolhi o conto “Estudo para um conto”. A literatura, para  Sérgio Sant’Anna, é 

intrigante cosa mentale. Ele é dessa linhagem de criadores que são tanto mais inventivos 

quanto mais saturados de informações é o universo de que tratam – Philip Glass, Bob 

Wilson, João Gilberto, Gerald Thomas, John Cage. Como eles, o que Sérgio Sant’Anna 

busca, mais do que a consumada e arrebatante emoção estética, é a cena, a encenação, a 

lei dessa emoção, o simulacro. 

Em seu romance Senhorita Simpson, por exemplo, essa miniaturização da 

representação e da realidade literária corta o fôlego. Num curso noturno de inglês em 

Copacabana, freqüentado por executivos do Banco Central, investidores, sujeitos do 

pregão, futebolistas com um pé sonhador no Cosmos de Nova York, a cândida família 
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Jones do livro didático salta para fora das páginas, confundindo-se sem mais com as 

atribulações e existência dos alunos (nas obras de Sérgio Sant’Anna, as criaturas – de 

papel ou não – estão sempre mudando de lado). À frente, rege uma bostoniana senhorita 

Simpson, a professora de inglês, que parece saída de um romance de Henry James ou 

Edith Wharton. É a quebra completa dos padrões de “rigidez e estratificação social”. A 

emblemática senhorita Simpson é consumida amplamente no interior daquela fábula 

anglo-americana-carioca. 

Neste romance, pode-se argumentar que há uma estranheza/estranhamento (como 

há no conto lido sobre o qual irei comentar) criada pela divisão social do trabalho, pelo 

sistema produtor de mercadorias e pelo próprio fetiche da mercadoria, que continua uma 

referência crítica atual, agora que temos um sistema global de produção, circulação e 

consumo de mercadorias, de coisas conversando com outras coisas, num máximo de 

expansão e abstração do próprio capitalismo. Esta condição pós-moderna que se pode 

perceber, com alguma atenção, justamente na vida cotidiana da metrópole, nos múltiplos 

sinais que aí circulam, tantos  e tão variados, que podem sugerir o caos, a confusão, um 

grau avançado de ilegibilidade. O que é, mas ao mesmo tempo não é, correto. Trata-se 

de avançar por meio dessa opacidade, desse apenas aparente caos, construindo uma 

literatura que passa pelas aparências, pelas superfícies da vida social cotidiana, pelas 

enganações, simulações e simulacros., relacionando os sinais da cidade e a forma literária 

em outro nível de elaboração.: “Haverá uma mulher deitada”;  “Haverá também um plano 

inferior nesse quadro, nessa mulher”, mulher-quadro, mulher-cena. “Ela ri, gosta de ser 

objeto desse tipo de desejo e antes simulava orgasmos”. Seguindo Freud, um outro 

sentido de estranhamento/estranheza que, conforme o contexto, pode significar 

alienação, distanciamento, alheamento, e mesmo desrealização, no sentido de sentimento 

de irrealidade ou então sensação de estranhamento (FREUD, 1996) faz da personagem 

do conto um sujeito  sempre e desde logo social embora também sempre dividido e com 

impulsos agressivos, ligada a uma experiência urbana muito complexa e contraditória. 

Trata-se, de maneira muito marcada, de personagem cindida ( observe-se a 

cicatriz), com tons variados de estranhamento, em relação a si mesma e à sociedade 

urbana em que está, onde circula autofagicamente à sua sombra e semelhança, alheia a 

seu próprio mundo cotidiano. Com gradações, é certo, indo da negação extrema (corpo 

invisível), que confina com a psicose, com a ruptura dos vínculos com a realidade (“... a 

mulher permanece assim, com sua cicatriz, suas ligas nas coxas brancas recebendo as 

cores do luminoso, desarmada.”) passando por graus diversos de neurose. Afastados de 

si mesmos e do mundo, tantas vezes não suportando as pressões e frustrações a que são 

submetidos, trata-se de sujeitos urbanos, afastados e desligados de si mesmos. 

Isso posto, vê-se na literatura de Sérgio Sant’Anna um cotidiano configurado, ao 

mesmo tempo prático e simbólico, real e imaginário, próximo e distante, que mistura 

elementos da longa duração histórica (Acadêmico Dancing) e da atualidade (Passos, 

passos, passos) que tem espessura e que, sobretudo, não é jamais direto, transparente, 

visível totalmente, perceptível e legível (Haverá...) em suas articulações mais elaboradas. 

Por outro lado, voltando à condição pós-moderna, há neste conto uma verdadeira 

estrutura do sentimento pós-moderno, apesar de considerar perigoso descrever relações 

complexas como polarizações simples. Porém, na medida em que a narrativa não tenta 

legitimar-se pela referência ao passado, ela enfatiza o profundo caos da vida 

contemporânea e a impossibilidade de lidar com ele com o pensamento racional como 

enfatizou Nietzsche. 

Para concluir, a atomização do social em redes flexíveis de jogos de linguagem 

em Sérgio Sant’Anna pode recorrer a um conjunto bem distinto de códigos, a depender 

da situação simulada: sob essa condição, a linguagem pode ser vista como uma cidade 
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antiga: um labirinto de ruelas e pracinhas, de velhas e novas casas, e de casas com 

acréscimos de diferentes períodos; e tudo isso cercado por uma multiplicidade de novos 

burgos com ruas regulares retas e casas uniformes. São as possibilidades que nos dá a 

estrutura do sentimento. O que já foi versão da vida premiada moderna dinamitou-se, 

tornou-se inviável, como inviável tornou-se o projeto de habitação Pruitt-Igoe, de St. 

Louis ( uma versão premiada da arquitetura de Le Corbusier), inabitável para as pessoas 

de baixa renda que abrigava, e foi dinamitado. 

Contudo ainda “Haverá música, vinda do Acadêmico Dancing. A Orquestra é 

boa!” Destacam-se os instrumentos de sopro. Polimorfos. Afinal, no conto em questão, 

não há retorno nostálgico. O passado, suas formas estéticas e suas formações sociais são 

problematizados pela simulação crítica. Esse irônico repensar pós-moderno sobre a não-

identidade, condição pós-moderna, é deliberadamente contraditório. 

Por isso, o texto lida com a necessidade que temos de nos livrar das ilusões das 

explicações e dos sistemas totalizantes da ética. O que temos, então? Nada mais que a 

linguagem interna do contador de histórias (“Haverá...”). Presença do Passado ou 

antecipação de um futuro. 

Completamente avesso à chamada literatura de fundação, à narrativa crédula do 

esquema nacional-popular, Sérgio Sant’Anna segue por aqui: conhecedor de todas as 

trucagens da criação e do texto literário, pastichador finíssimo, ele é desses criadores que 

se movem naquele espaço mínimo, naquela equação artística invisível, capaz de, como 

escritor de suspeição, avançar apontando a máscara no rosto. Faz da literatura literatura. 
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Resumo: O trabalho pretende tratar de questões que foram levantadas durante a tradução do conto “Brazil”, 

de Paule Marshall, em especial aquelas que mais diretamente afetariam as escolhas feitas pelo tradutor na 

sua prática transcriatória. Pretende-se também refletir sobre a importância do tradutor na manutenção da 

vida de um texto literário e na busca de uma identidade cultural através da tradução durante a sua luta entre 

a fidelidade e a traição.  
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1. O Brazil de Paule Marshall 

 

Paule Marshall, juntamente com outras escritoras como Toni Morrison e Gayl 

Jones, faz parte de uma geração de escritoras cujo trabalho está marcado por narrativas 

que retratam a aflição e amargura lado a lado com a musicalidade e a alegria, que assim 

denunciam as emoções conflitantes e a mistura de cores do continente americano 

(COSER, 1995, p. 3). 

 

 
 

“Brazil”, última das quatro novelas de Paule Marshall, foi publicada em 1961, 

no livro intitulado Soul Clap Hands and Sing, que em suas quatro novelas 

(“Barbados”, “Brooklyn”, “British Guiana” e “Brazil”) dramatiza muitos dos 

temas que estão presentes em toda a obra de Marshall: a realidade pós-colonial 
de uma apartheid social acentuada em convívio com a multiplicidade de cores 

e raças (COSER, 1995, p. 28). 

 

 

Jogando com o conceito de identidade e integridade em um meio em que a divisão 

de classes salta aos olhos juntamente com as diferenças regionais e o hibridismo de cores 

(COSER, 1995, p. 31), “Brazil” conta a história de Caliban, comediante negro e velho, 

prestes a se aposentar e que, depois de 35 anos de carreira, parte em busca do seu eu antes 

de se tornar Caliban, quando ainda era somente o Heitor Baptista Guimarães que saíra 

do interior de Minas Gerais para tentar a vida no Rio de Janeiro.  Ao fim de sua busca, 

descobre que aquele Heitor não existe mais, foi esquecido, e que a sua realidade agora 

passa a ser somente Caliban. Enfurecido por causa do seu apagamento, resolve vingar-se 

jogando toda a sua raiva em cima de Miranda, loira alta e exuberante, imigrante como 

ele, e que também é sua companheira de palco, por acreditar que ela e seu apartamento 

reluzente simbolizam o próprio Rio, em seu eterno contraste entre negro e branco. Sua 
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vingança, contudo, não trará de volta o Heitor perdido e Caliban estará fadado a aceitar 

seu novo eu do qual se esforçou tanto para se livrar (COSER, 1995, p. 33). 

 Não é difícil imaginar a relevância de Caliban para todos os latino-americanos. 

Roberto Fernández Retamar, líder cultural cubano, afirma ser Caliban a melhor metáfora 

possível para a “nossa América”, considerando-se que nesta figura está inserida tanto a 

exploração perpetrada pelos brancos colonizadores como a possibilidade de afirmação 

de um pluralismo étnico através de uma inversão de poderes que favoreça as classes 

oprimidas. E uma forma de dar continuidade a esta luta é através da escrita de mulheres 

como Marshall que se fazem da língua do colonizador para rever a história do continente 

americano, denunciando as condições criadas e estimuladas pelo colonialismo (COSER, 

1995, p. 34). 

 Assim, da mesma forma que a leitura dos textos destas autoras torna-se necessária 

para que se mantenha viva essa chama de subversão, também a tradução das mesmas 

torna-se necessária, e esta por sua vez certamente contribuirá para a sobrevivência destes 

textos na medida em que o tradutor traz para o seu povo algo que vem de fora, mas que, 

quando adentra a sua linguagem, deixa de ser algo estrangeiro e passa a fazer parte do 

corpo cultural daquele povo.  

 Como afirma Silviano Santiago: “Falar, escrever, significa: falar contra, escrever 

contra”.(SANTIAGO, 2000, p. 19). Assinalo, agora, que também traduzir o que está 

escrito será um ato subversivo, de revolta, de insatisfação, e que precisa ser exercido, 

pois a tradução será não uma simples atividade de cópia ou transporte lingüístico, mas 

uma operação transformacional, que dará nova vida ao texto literário ao abrir os 

horizontes do mesmo para novas possibilidades de leitura e, portanto de novos 

questionamentos que, por sua vez, servirão para a consolidação de uma identidade 

cultural.  

 

 

2. O tradutor e o texto literário: algumas considerações 
 

Aceitar traduzir um texto literário, contudo, quase certamente trará momentos de 

angústia para aquele que se aventura por estes caminhos. Uma das várias possíveis razões 

para este sentimento vem do fato do tradutor estar trabalhando com a criação poética de 

outrem, com algo que não lhe pertence, e que possivelmente é um texto já de certa forma 

consagrado e também de, antes disso, estar tentando trazer esta criação poética que não 

lhe pertence para uma outra língua. Estando o tradutor ciente das dificuldades lingüísticas 

que certamente irá encontrar, não é difícil imaginar como ele venha a se sentir.  

Contudo, não são só as dificuldades lingüísticas que contribuirão para a angústia 

do tradutor. A mesma também poderá aumentar dependendo da forma como o tradutor 

se posiciona frente ao texto literário. Caso o tradutor ainda esteja preso à noção de que a 

verdadeira e única literatura é, como diz Antoine Compagnon, constituída “[...]pelos 

escritores que melhor encarnam o espírito de uma nação[...]” (COMPAGNON, 2001, p. 

33), e que essa literatura é composta de obras únicas e ao mesmo tempo universais, então 

sua angústia só tenderá a aumentar.  

Partindo agora do geral para o particular, poderíamos pensar também na figura 

do autor, essa figura tão comumente endeusada pelo senso comum, como mais um 

contribuinte para o mal-estar do tradutor. Como fica o tradutor frente a essa figura quase 

divina e aparentemente tão inacessível? Segundo definição do Dicionário Aurélio, o 

autor é aquele que é a causa principal ou a origem de alguma coisa, o inventor, 

descobridor, criador (FERREIRA, 1999, p. 236). O tradutor, por sua vez, segundo 

definição do mesmo dicionário, é simplesmente aquele que traduz, ou seja, aquele que 
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transpõe, que translada de uma língua para outra, que revela, que explica (FERREIRA, 

1999, p. 1982). Nessa sua tarefa segundo a definição acima, pode-se chegar à conclusão 

de que nada há de criativo na atividade tradutória. O tradutor deve simplesmente trazer 

o autor e a sua obra para a cultura para a qual se traduz, como se carregasse um peso em 

suas costas tal qual um burro de carga, e que devido a esse trabalho árduo e que 

supostamente nada tem de criativo merece menos reconhecimento. Ao tradutor caberia 

somente buscar a intenção do autor, que Compagnon define como sendo “[...]o critério 

pedagógico ou acadêmico tradicional para estabelecer-se o sentido literário[...]” 

(COMPAGNON, 2001, p. 49). Uma vez que o tal sentido tenha sido achado, bastaria 

somente reproduzi-lo segundo as regras da língua-alvo.  

Entretanto, para que se chegue ao tal sentido, o tradutor precisa ser antes de tudo 

um leitor. E, na posição de um leitor, o tradutor se vê cara a cara com o dilema da 

interpretação, uma vez que neste momento a característica polissêmica do texto literário 

mostrará suas garras. Acredito ser essa uma hora decisiva para um tradutor, uma vez que 

os tradutores menos experientes, conforme propõe Susan Bassnet, “[...] freqüentemente 

começarão a traduzir um texto que ainda não tenham lido ou que tenham lido apenas uma 

vez[...]”1 (BASSNET, 2002, p. 110, tradução nossa), principalmente se estes tradutores 

acreditarem que basta traduzir o que está escrito e que então a suposta “intenção do autor” 

surgirá no texto da tradução.  

Bassnet, todavia, afirma que o tradutor 

 

 
[...] não deve ser tentado pela escola que pretende determinar as intenções 

originais de um autor com base em um texto fechado sobre si mesmo. O 

tradutor não pode ser o autor do texto-fonte, mas como autor do texto 

traduzido ele tem uma responsabilidade clara para com os leitores de sua 

tradução.2 (BASSNET, 2002, p. 30, tradução nossa, grifo do autor). 

 

 
 

Da mesma forma, Bassnet também afirma que o tradutor não pode simplesmente 

tentar criar um texto legível na língua-alvo sem levar em consideração a interação que 

existe entre as orações e que dará forma ao texto como um todo (BASSNET, 2002, p. 

115). A interpretação tem que fazer parte da prática do tradutor, e não é possível traduzir 

uma oração, como afirma Eugene Nida, sem se interpretar o seu significado dado que 

não existe correspondência exata entre os vocábulos das línguas com as quais o tradutor 

trabalha (NIDA, 1996, p. 7). Em se tratando de um texto literário, tal interpretação 

assumirá o caráter de uma tomada de posição frente à obra – a qual dificilmente irá 

coincidir com a suposta intenção do autor – e que mudará de tradutor para tradutor.    

 Seguindo os conselhos de Bassnet para se chegar a uma boa tradução, o tradutor 

precisa, antes de qualquer coisa, conhecer o objeto com o qual trabalha: o objeto literário. 

Jean-Paul Sartre, citado por Compagnon, define este objeto como sendo “[...]um estranho 

pião que só existe em movimento[...]” e que “[...]Para fazê-lo surgir é preciso um ato 

concreto que se chama leitura e ele só dura enquanto a leitura pode durar[...].” 

(COMPAGNON, 2001, p. 148). Assim, é o tradutor/leitor que dará vida ao texto em seu 

                                                        
1 “will frequently start to translate a text they have not previously read or that they have read only once 

some time earlier” (BASSNET, 2002, p. 110). 

2 should not be tempted by the school that pretends to determine the original intentions of an author on the 

basis of a self-contained text. The translator cannot be the author of the SL text, but as the author of the TL 

text has a clear moral responsibility to the TL readers. 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

164 

processo hermenêutico. E, uma vez que o tradutor é inevitavelmente um leitor, ele leva 

consigo o que faz parte de sua identidade, ou seja, seus valores e preconceitos.  

Compagnon afirma que a nossa leitura é sempre impregnada pelas nossas 

expectativas e o que acontece durante a nossa leitura nos leva a estar sempre 

reformulando as nossas expectativas e reinterpretando o que já lemos no texto sobre o 

qual nos debruçamos agora e sobre os quais nos debruçamos anteriormente 

(COMPAGNON, 2001, p. 148). A conclusão a que Compagnon chega parece responder 

a pergunta sobre se é possível ou não traduzir. Ele afirma que “[...] O objeto literário 

autêntico é a própria interação do texto com o leitor[...]”; dessa afirmação podemos 

também concluir que a tradução de uma obra literária, uma vez que seja aceita pelos que 

a lêem também como uma obra literária, nada deixa a desejar em relação ao original.  

Deixa ainda menos a desejar se entendermos a questão da originalidade conforme 

proposta por Edward Said, que nos aconselha a encará-la não como primeiras instâncias 

de um fenômeno, mas como duplicação, paralelismo, simetria, paródia, repetição, ecos 

do mesmo e que por isso quem escreve pensaria menos em escrever de forma original do 

que em reescrever o que já foi escrito (SAID, 1983, p. 135).  

 

 

3. Concepções de tradução: (in)visibilidade do tradutor 
 

Octavio Paz abre seu livro Traducción: literatura y literalidad com as seguintes 

considerações: “Aprender a falar é aprender a traduzir; quando uma criança pergunta à 

sua mãe o significado desta ou daquela palavra, o que realmente lhe pede é que traduza 

para sua linguagem o termo desconhecido [...]”3 (PAZ, 1990, p. 9, tradução nossa). 

Deduz-se daí que, segundo Paz, a tradução está sempre presente em nossas vidas, e em 

especial em momentos tão cruciais quanto o é o da formação do nosso primeiro sistema 

lingüístico. Contudo, esta é somente um dos aspectos da tradução, definida por Roman 

Jakobson como tradução intralingual e que segundo ele “consiste na interpretação dos 

signos verbais por meio de outros signos da mesma língua” (JAKOBSON, 1995, p. 64).  
 Portanto, se partirmos do pressuposto de que as palavras são fruto do grupo 

cultural do qual pertencem uma vez que só tem sentido quando usadas por aquele grupo 

ao mesmo tempo em que dão forma àquele grupo, podemos pensar que a identidade do 

falante de uma língua é limitada pela própria língua, com o que Paz concorda ao 

afirmar que “[...]  as línguas que nos servem para comunicarmos também nos prendem 

em uma rede invisível de sons e significados, de modo que as nações são prisioneiras 

das línguas que falam [...]”4 (PAZ, 1990, p. 12, tradução nossa). 

Retomando o que dissemos acima sobre a subjetividade do tradutor estar presente 

durante o processo hermenêutico do texto literário, nos perguntamos se também esta 

mesma subjetividade, formada nos moldes de uma determinada cultura, por seguinte de 

uma língua, não estará presente também no seu discurso no momento em que estiver 

reescrevendo na língua-alvo a obra que traduz.  

 Quanto a isso, Solange Mittmann responde afirmando que há duas concepções de 

tradução que tomarão posições diversas quanto à questão acima. À primeira concepção 

chama de tradicional, sob a qual alinha as idéias de três teóricos: Eugene A. Nida, Erwin 

Theodor e Paulo Rónai, dentre os quais diz haver uma idealização do original onde o 

                                                        
3 Aprender a hablar es aprender a traducir; cuando el niño pregunta a su madre por el significado de esta o 

aquella palabra, lo que realmente le pide es que traduzca a su leguaje el término desconocido. 

4 las lenguas que nos sirven para comunicarnos también nos encierran en una malla invisible de sonidos y 

significados, de modo que las naciones son prisioneras de las lenguas que hablan. 
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sentido pretendido pelo autor é transparente e alcançável. Cabe ao tradutor, dentro desta 

concepção, simplesmente o transporte deste sentido, não sendo aceitável qualquer tipo 

de interferência da subjetividade do mesmo, figurando entre suas obrigações o seu 

próprio apagamento em favor da transparência do autor original.5 À segunda concepção 

chama de contestadora, sob a qual coloca Francis H. Aubert, Rosemary Arrojo, 

Lawrence Venuti e Theo Hermans, a quem atribui uma visão que expressa que o sentido 

já não é mais determinado pelas intenções do autor, sendo antes disso uma imagem criada 

pelo próprio tradutor, imagem essa determinada por diversos fatores externos e onde o 

tradutor tem um papel ativo sobre o que produz e que justamente por isso a sua presença 

se faz óbvia por todo texto (MITTMAN, 2003, p. 33).6  

 Durante a tradução de “Brasil”, fiquei um tanto dividido entre as duas 

concepções brevemente expostas acima, o que veremos mais detalhadamente na análise 

que faremos de alguns trechos da referida tradução logo a seguir.  

 

 

4. O nosso Brasil: algumas pedras no caminho 
 

Proponho, nesta parte do trabalho, tratar das pedras encontradas no caminho 

percorrido em busca da recriação do conto de Marshall em nossa língua. Não será 

possível aqui, infelizmente, tratar de cada uma delas devido ao espaço limitado que temos 

para a apresentação do caminho percorrido. Tomo a liberdade, portanto, de escolher 

aquelas que para mim são mais representativas por se tratarem de dúvidas que insistiram 

em permanecer comigo por mais tempo.  

O primeiro parágrafo, certamente, foi o que mais pareceu resistir à tradução. Era 

como se travasse uma luta corporal com o texto e o sentimento que tive durante a tradução 

do mesmo era o de que a derrota parecia estar cada vez mais próxima. Traduzi-o por 

teimosia e por vários momentos fui obrigado a encará-lo novamente, como se o mesmo 

pedisse por uma revanche.  

Desta batalha, cito, por exemplo, a primeira linha traduzida inicialmente como 

“Três trompetes, dois saxofones, um só trombone; um piano, bateria e um violino grave”. 

No texto de Marshall, este violino grave na verdade trata-se de um bass fiddle. Minha 

primeira opção de procedimento de tradução para este termo foi o que Heloísa Barbosa 

chama de tradução literal, que segundo a autora “corresponde à idéia mais difundida a 

respeito da tradução” (BARBOSA, 1990, p. 65) e que consiste na manutenção da 

fidelidade semântica estrita, respeitando-se, contudo, as normas gramaticais da língua da 

tradução.  

Dessa forma, a tradução a que se chegou foi violino grave. Entretanto, o termo 

não parecia apropriado, uma vez que não parecia estar em harmonia com os outros 

instrumentos de uma banda que se apresentava num local chamado Casa Samba. Depois 

de pesquisar em vários dicionários, cheguei ao Random House Unabridged Dictionary, 

para o qual bass fiddle é um sinônimo de double bass, que por sua vez é definido como 

“O maior instrumento da família do violino, que tem três ou, geralmente, quatro cordas, 

                                                        
5 Não devemos nos esquecer, porém, que estas idéias foram publicadas há pelo menos duas décadas atrás 

(Nida é citado com base em um livro seu publicado em 1964), conforme consta em bibliografia apresentada 
pela autora, e que por isso é provável que os mesmos autores apresentem hoje posições diversas das citadas 

acima. 

6 Mais uma vez chamo à atenção aqui o fato dos autores que Mittmann alinha sob a denominação de 

concepção contestadora tiveram os trabalhos citados publicados durante a década de 90. Mesmo Eugene 

Nida, citado como pertencente à uma concepção tradicional de tradução, adota uma posição divergente da 

tradicional em um artigo publicado em 1996. Cf. NIDA, 1996. 
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posicionado verticalmente ao chão quando tocado. Também chamado bass fiddle, bass 

viol, contrabass, string bass.”7 (RANDOM HOUSE, 1993, p. 586, tradução nossa). 

Depois, recorri ao Collins English Dictionary que define o mesmo instrumento como 
 

 

 
Instrumento de cordas, o maior e mais grave membro da família dos violinos. 

Alcance: quase três oitavas acima de mi, no espaço entre a quarta e a quinta 

linha suplementar abaixo da pauta grave. Na música clássica, é geralmente 

tocado com arco, mas é muito comum no jazz e nas orquestras de dança, onde 

é quase sempre tocado pizicato. Nome informal: bass fiddle.8 (COLLINS, 

2003, p. 492, tradução nossa). 

 

 

 

Após analisar cuidadosamente as entradas acima, decidi ser melhor traduzi-lo por 

contrabaixo, por levar em consideração que este termo é um dos possíveis sinônimos 

para bass fiddle. Acredito que a autora, ao retratar a Casa Samba, tinha em mente na 

verdade uma espécie de jazz bar, devido à natureza dos instrumentos que cita, o que é 

confirmado pela citação acima que afirma que aquele tipo de instrumento, apesar de ser 

usado na música clássica, também é muito comum no jazz. Por mais relutante que eu seja 

em relação às perdas, preciso admitir que se perde, contudo, naquela tradução, a carga de 

informalidade do nome bass fiddle ao traduzi-lo por contrabaixo.  

Tratemos agora de uma outra pedra que encontrei pelo caminho. No Brazil de 

Marshall, onde se lê “He had been Everyman.[…]” (MARSHALL, 1961, p. 135), minha 

primeira opção de tradução foi “Ele fora João Ninguém”. O Collins English Dictionary 

define o termo Everyman como “1. peça medieval inglesa na qual a figura central 

representa a humanidade, cujo destino terreno é dramatizado do ponto de vista cristão. 2. 

(geralmente em letras minúsculas) pessoa inferior; homem comum”9 (COLLINS, 2003, 

p. 568, tradução nossa). 

Quando ainda estava trabalhando na tradução, apenas conhecia a última parte da 

definição acima, o que me induziu ao erro de traduzir Everyman por João Ninguém. 

Depois de ter tomado consciência do erro, parti em busca de uma outra solução, que foi 

encontrada por acaso. A saída encontrada foi Todo-Mundo, vocábulo presente em 

Lingüística e comunicação de Roman Jakobson, obra traduzida por Izidoro Blikstein e 

José Paulo Paes (JAKOBSON, 1995, p. 64). Contudo, foi preciso adicionar uma nota de 

rodapé explicando ao leitor da tradução a alusão que Marshall faz à moralidade alegórica 

medieval inglesa, já que não se deseja que este detalhe passe desapercebido.  

Outra dúvida presente no meu caminho em busca da tradução foi sobre o que 

fazer em relação ao mal uso que Marshall faz da língua portuguesa em seu conto. Um 

desses erros, e que se repete através do texto, pode ser visto na página 141: “[...] 

Henriques, who also served as Caliban’s valet, entered with the cup of café Sinho he 

always brought him after the last show” (MARSHALL, 1988, p. 141).  

                                                        
7 the largest instrument of the violin family, having three or, usually, four strings, rested vertically on the 

floor when played. Also called bass fiddle, bass viol, contrabass, string bass. 

8 A stringed instrument, the largest and lowest member of the violin family. Range: almost three octaves 

upwards from E in the space between the fourth and fifth leger lines below the bass staff. It is normally 

bowed in classical music, but is very common in jazz or dance band, where it is practically always played 

pizzicato. Informal name: bass fiddle. 

9 1. a medieval English morality play in which the central figure represents mankind, whose earthly destiny 

is dramatized from the Christian viewpoint. 2 (often not capital) the ordinary person; common men. 
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Dentre os procedimentos apresentados por Heloísa Barbosa está o que ela chama 

de melhorias, que “consistem em não se repetirem na tradução os erros de fato ou outros 

tipos de erro cometidos na TLO” (BARBOSA, 1990, p. 70). Este foi o procedimento 

adotado para todas as ocorrências de erros como o acima citado, traduzido como “[...] 

Henriques, que também servia de camareiro de Caliban, entrou com o cafezinho que 

sempre lhe trazia após o último show”.  

Um outro exemplo está no nome de uma das personagens da novela. Na página 

172, lemos a seguinte fala de Caliban: “Go home, Luiz” (MARSHALL, 1988, p. 172). 

Se analisada fora do contexto em que a fala ocorre, aparentemente não haveria nada de 

errado com o nome Luiz. Mas quando tomamos conhecimento de que Luiz é uma garota, 

empregada de Miranda, o problema fica evidente, já que este não seria um nome 

normalmente dado a uma garota. Uma possível explicação para o erro da autora é o som 

do nome Luiz, que quando pronunciado lembra em muito o nome inglês Louise, que é 

feminino. Decidiu-se, então, por corrigir o nome para Luiza, e por fazer uma nota de 

rodapé indicando o que ocorre no texto em inglês.  

Contudo, apesar do português nem sempre estar correto no texto de Marshall, o 

uso que ela faz do mesmo dá um ar de estrangeirismo e exoticidade ao seu texto, perdido 

ao ser traduzido para o português, ao que o tradutor tem que se contentar com a tentativa 

de recriar este efeito indicando ao leitor, em notas de rodapé, os trechos que estavam em 

português no original. 

Devo ressaltar também que, durante a tradução de “Brazil”, a preocupação com a 

manutenção da pontuação do texto original se fez presente. Marshall, ao contrário do que 

é de costume na língua inglesa, utiliza períodos longos. Contudo, a reconstrução de 

períodos, que segundo Heloísa Barbosa “consiste em redividir ou reagrupar os períodos 

e orações do original ao passá-los para a LT” (BARBOSA, 1990, p. 70), teve que ser 

adotada no texto traduzido. A “fluência” do texto, que para Ana Cristina César “é uma 

necessidade óbvia” (CÉSAR, 1988, p. 96), foi alterada sempre que a manutenção da 

pontuação acabasse por produzir um efeito indesejável. Vejamos, por exemplo, a 

seguinte passagem em que Marshall descreve Miranda:  

 
 

[…] She was a startlingly tall, long limbed woman with white skin that 

appeared luminous in the spotlight and blond hair piled like whipped cream 

above a face that was just beginning to slacken with age and was all the more 

handsome and arresting because of this […]. (MARSHALL, 1988, p. 132). 

 

 

 

Este é um período consideravelmente longo para os padrões da língua inglesa no 

qual percebe-se o uso de apenas uma vírgula para separar os adjetivos atribuídos a 

Miranda. Vejamos agora como ficou a tradução do mesmo trecho: 

 
 

Ela era uma mulher surpreendentemente alta, de membros longos, com uma 

pele branca que parecia luminosa ao holofote, com um cabelo loiro amontoado 

como creme chantilly sobre uma face que estava começando a se apagar com 

a idade e que, justamente por isso, era ainda mais bela e cativante. 

 

 

Apesar de não ter sido necessário dividir o período de Marshall em períodos 

menores, a alteração da pontuação durante a tradução adiciona certas pausas que não 

estavam no texto original. Ana Cristina César afirma que “[...] em prosa, o ritmo não é 
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mensurável e depende diretamente da sintaxe e do conteúdo; pode, então, acontecer que 

a consciência de ritmo que o texto nos transmite se evapore, capitulando perante o 

interesse pela trama do livro [...]” (CÉSAR, 1988, p. 97). 

Em tradução, perde-se por um lado, quando precisamos alterar o ritmo, o 

movimento, do texto original. Por outro lado, se ganha um novo texto, um novo original, 

com características próprias e que fala a nossa própria língua e que por isso torna-se 

nosso. O capitular de que Ana Cristina César fala, portanto, parece não caber, pois o que 

passamos a ter em mãos não é um texto rendido, que cedeu mediante sua incapacidade 

de imitar a sua fonte, mas um texto que dá um passo além de sua fonte, um passo para 

dentro de novas possibilidades que fazem dele um texto novo que precisa ser lido como 

um original.  Retomo aqui a posição assumida por Edward Said, para quem a 

originalidade tem que ser perda, caso contrário não passará de repetição (SAID, 1983, p. 

132); se a tradução pudesse ser simplesmente repetição, seria estéril. Deste modo, quase 

toda perda que ocorre na tradução termina por contribuir para a originalidade da mesma. 

Afirmo ser quase toda perda, pois acredito que somente aquelas que sejam provenientes 

de uma desleitura, conforme proposta por Harold Bloom, ou de um desvio consciente em 

relação ao texto-fonte por parte do tradutor que se vê obrigado a fazer escolhas, que 

contribuirão de forma positiva para a recriação do texto literário. Portanto, não se deve 

confundir perdas oriundas de um erro de tradução com as perdas que são resultado de 

uma interferência consciente da subjetividade do tradutor que busca simplesmente a 

recriação da obra em uma outra língua.     

 

 

5. Tradução: fidelidade ou liberdade? A voz do latino 
 

Proponho aqui algumas palavras finais sobre o eterno dilema da fidelidade pelo 

qual todo tradutor inevitavelmente passa e do qual dificilmente, creio, será capaz de se 

livrar. Preocupação constante durante a tradução de “Brasil”, minha posição frente a esse 

dilema sofreu profundas alterações já que na busca pela fidelidade ao texto de Marshall, 

chegou-se de fato, o que parece agora ter sido inevitável, a um novo texto, produto de 

uma luta entre a fidelidade e a liberdade criativa. 

Falar de liberdade criativa, no entanto, quanto se fala de tradução pode parecer 

absurdo. Pergunto se é possível, contudo, falar de liberdade criativa no continente latino 

americano quando se fala em autoria de obras inéditas. Eduardo Coutinho cita Edward 

Said, para quem os escritores estariam ligados à história de suas sociedades, 

influenciando e sendo influenciados pela mesma e pela experiência social. (COUTINHO, 

2003, p. 91). Desta forma, toda originalidade possível estaria de certo modo pré-

determinada pelo tempo de sua criação.  

Igualmente, para Friedrich Nietzsche, existem traduções honestas, fiéis digamos, 

que resultaram em falsificações, vulgarizações do original, porque não puderam 

reproduzir seu tempo ousado e alegre (NIETZSCHE, 2003, p. 35).  Daí conclui-se que 

para se chegar a uma boa tradução deve-se pensar menos em honestidade e mais em 

ousadia, em tomada de posição consciente. 

Esta tomada de posição consciente torna-se ainda mais importante na medida em 

que, como afirma John Milton, “a tradução torna-se uma das maneiras principais de 

introduzir novos modelos em uma dada literatura” (MILTON, 1998, p. 35). O diálogo 

com Walter Benjamin aqui parece claro, pois para o pensador “[...] A obra de tradução 

[...] imprime marcas não menos profundas na história [...].” (BENJAMIN, 2001, p. 205). 

Assim, a responsabilidade do tradutor vai muito além da sua responsabilidade para com 

o texto à sua frente. A obra criada pelo tradutor poderá servir para alterar a forma como 
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se escreve dentro de sua própria cultura, pois ela será um elemento novo servindo de 

porta-voz de novas possibilidades poéticas.  

Fidelidade absoluta ao texto, portanto, torna-se, além de impossível, indesejável. 

Da mesma forma que, segundo Rosemary Arrojo, não é possível fazer a leitura de 

qualquer texto sem projetar nesta leitura tudo aquilo que nos constitui como leitores e 

membros de uma comunidade (ARROJO, 1993, p. 19), também não é possível, nem 

desejável o total apagamento do tradutor. Não desejável na medida em que, uma vez que 

a presença do tradutor, figura responsável pela apropriação não passiva ou obediente, 

mas antropofágica, do que vem de fora, torna-se evidente, as chances de que o mesmo 

ganhe um status diferente do status marginalizado que ocupa só tendem a aumentar.  

Como afirmei anteriormente, durante o processo tradutório de “Brasil”, estive 

muito dividido pela questão da fidelidade em contraposição com a liberdade criativa, e 

que o resultado desta luta foi um novo texto. Ressalvo, no entanto, que este novo texto 

de que falo foi mais um produto de uma posição ainda bastante conservadora a respeito 

da tradução, de uma fase ainda embrionária da minha formação como tradutor, do que a 

de uma posição mais ousada, a qual afirmo agora ser necessário assumir. Deste processo 

ficou a reflexão, cuja formulação espero perdurar enquanto me for permitido, sobre a 

tarefa do tradutor.   

Para Walter Benjamin, a tarefa do tradutor é a de “[...] liberar a liberar a língua 

do cativeiro da obra por meio da recriação [...].” (BENJAMIN, 2001, p. 211). Ouso 

afirmar agora, uma vez percorrido o caminho que trilhei durante a tradução de “Brasil”, 

que a tarefa do tradutor latino-americano, oriundo de uma sociedade injustamente 

estigmatizada pela falta de uma tradição autóctone, passa a ser, portanto, a de fazer uso 

do que Homi Bhabha, teórico do Pós-Colonialismo citado por Coutinho, chama de 

mimicry: a apropriação criativa, “mistura ambivalente de deferência e desobediência” 

(apud COUTINHO, 2003, p. 93). Não creio, todavia, que isto signifique um total 

desapego e desrespeito pela obra, como se a usássemos para nossos fins, simplesmente. 

Deve-se, ao invés, saber dosar obediência e rebeldia a favor do fim último que é a 

(re)criação de uma obra dentro de moldes pré-determinados. Usemos então a língua 

colonial contra o colonialismo; sejamos o Caliban shakespeariano que repele Miranda 

dizendo: “Ensinaste-me tua língua, e o que ganho com isso é saber praguejar”10 

(SHAKESPEARE, 1995, p. 39, tradução nossa). 
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Resumo: Este trabalho traça um olhar a um dos sermões de Padre Antônio Vieira no afã de dar a sua obra 

um valor literário merecido e mostrar que não há fronteiras entre o ato de escrever e a arte quando se tem 

talento para criar esse hibridismo. 
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Para Bakhtin, a interação entre as pessoas acontece através do dialogismo. Isso se 

dá com os discursos empreendidos pelos falantes e mostra o quanto é relevante para o 

ser humano a função comunicativa. 

Claro que Bakhtin falava especialmente da troca de experiências, dos fatos da 

vida, através da fala; mas existem várias outras formas de tecer relações e uma delas é a 

apropriação do conhecimento através da arte. 

A cultura literária tem muito a nos revelar, revelando-se. E, semelhantes a 

arqueólogos que escavam terras e rochas à procura de fragmentos antigos e valiosos, o 

crítico deve ter a mesma atitude diante de uma obra literária, sabedor de que esta busca 

nunca termina pois os tesouros do conhecimento que o leva à criação e à análise jamais 

cessam de serem encontrados. 

Este trabalho tem este objetivo, quando volta o olhar para um sermão do grande 

pregador Padre Antônio Vieira. Este era muito mais que um orador, era um artista da 

palavra, alguém que sabia conduzi-la, envolvendo e encantando seu público. 

Este lisboense de nascimento foi criado na Bahia, uma província Portuguesa. De 

família humilde, foi educado na escola da Companhia de Jesus e por espontânea vocação 

foi noviciado e recebeu ordens tornando-se missionário no Brasil até 1641, quando 

concordou em ir à Europa com “D. Fernando de Mascarenhas, filho do Vice-Rei do 

Brasil, Marquês de Montalvão, que foi levar ao Rei D. João IV a declaração da obediência 

do Brasil” (FIGUEIREDO, [s.d.], p. 264). 

O pregador em destaque teve muitas oportunidades de desempenhar seu ofício 

em terras lusas, mas nem tudo foi fácil e, acusado de heresia para com o Santo Ofício, 

por acreditar e pregar sobre o profecismo sebastianista, ficou preso por dois anos. 

A volta ao trabalho como pregador aconteceu depois da destituição de D. Afonso 

VI, o responsável por sua prisão. Realizou várias missões e foi  pregador em Roma, lugar 

onde residiu por seis anos. Quarenta anos depois de partir do Brasil, em 1681, Vieira 

regressa e continua sua catequese até a sua morte em 1697. 
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Volvendo um olhar para a obra do orador citado não podemos deixar de 

evidenciar que somos constituídos pelas muitas interações que tecemos com as outras 

pessoas e com o ambiente, através do discurso. As muitas releituras da vida é que nos 

molda e que nos torna inconclusos, no sentido de que estas leituras/releituras se 

constituem de fios que vão se entrelaçando, num exercício de tecitura que jamais chegará 

ao fim. 

Vieira se deixou influenciar pelos escritos de Sêneca e Quintiliano, Demóstenes 

e Cícero. Tendo estes expoentes como referenciais, usou sua alta sabedoria e 

simplicidade para inserir em seus sermões suas próprias idéias, criando uma pregação 

que além de informativa e irônica tinha valor de arte. 

 

 
 

Os sermões de Vieira atestam um poder de expressão genial, servido por uma 

claríssima simplicidade, por uma vigorosa originalidade e uma riquíssima 

imaginação (...) O seu raciocínio era dedutivo, severamente lógico, mas 

sempre em marcha da periferia para o centro, até assaltar o ouvinte, tocando-

no no ponto sensível, alvo da sua doutrinação  (FIGUEIREDO, [s.d.], 264). 

 

 

 

Lançava mão também de figuras de linguagem, sobretudo da metáfora, para dar 

à oratória um caráter mais expressivo e panfletário pois, comunicando, desejava 

transmitir verdades que fossem capazes de levar as pessoas a refletirem sobre suas vidas, 

nas idéias políticas e sociais, nas convenções estabelecidas pela sociedade, na esperança 

de construir nos homens a capacidade de reflexão e de formação de uma opinião própria. 

Esquivava-se das formas de escrituração da época. Detestava o cultismo, apesar 

de usá-lo de forma imperceptível quando criava seus engenhosos raciocínios; mas 

primava pela simplicidade, pela escrituração clara e corrente. “Um inimitável mestre na 

arte de combinar valores comuns em efeitos novos e relevantes. Esse dom nasceu com 

ele, morreu com ele”, reza Fidelino de Figueiredo. 

Vieira não viveu o século das luzes. Fez parte de um espaço que dava lugar para 

o mercantilismo e que discutia estupefatamente as descobertas de Copérnico. Numa 

Europa que se angustiava com as dicotômicas escolhas entre o reino do céu/inferno, 

prazeres/vida santa. 

Fez parte de uma época em que a crise moral, política, social e econômica 

pululava de forma significativa onde seus pés firmavam e de um período em que a igreja 

tentava novamente se erguer como condutora dos interesses humanos e onde a desatenta 

sociedade ibérica não reconhecia a força hegemônica que o pensamento burguês 

impunha. 

Vieira estava no século XVII, onde a arte Barroca encontrava lugar. Nascida na 

Itália, este estilo literário estava intimamente associado à doutrina do Concílio de Trento 

e à difusão de valores sensíveis na vida religiosa; procedendo do renascimento, mas 

nutrindo-se de tradições passadistas. 

Este estilo encontrou guarita em solos espanhóis quando, pela reconquista, o país 

foi reunificado. A e Espanha passou a fazer parte dos países que possuíam uma economia 

ascendente e isso fez com que vivessem um século de ouro, levando-os a valorizarem o 

poderio político, o resplendor espiritual, a língua e a literatura. 

A arte Barroca se revelava em novas formas, pois lendo a arte italiana, os 

espanhóis remodelavam-na com características próprias, confirmadas até hoje nas 

opulentas construções conservadas por este país. 
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De 1580 a 1640 o mesmo rei que governava a Espanha também dirigia o solo 

português. Talvez seja por isso que o Barroco português teve inúmeras afinidades com o 

barroco espanhol, mas com peculiaridades significativas, ressaltando e produzindo um 

estilo próprio. Talvez o momento político pelo qual passava cada um desses países tenha 

colaborado para esse fato. 

O estilo citado transfigurava-se principalmente nas arquiteturas erigidas pelo país. 

“Sob a influência do italiano Terzi, a arquitetura adotou o gosto severo de Herrera”, cita 

Vitor Tapié e o mesmo autor continua: 

 

 
Estátuas de mármore, de formas movimentadas, completam a decoração. São 

porém preocupações de corte e triunfo de gosto internacional. A tradição 

verdadeiramente portuguesa se renova na ornamentação interior das igrejas e 

o contraste é doravante flagrante entre a simplicidade das fachadas, mesmo 

com frontões esculpidos, e a riqueza do interior  (TAPIÉ, 1961, p. 71). 
 

 

Tudo produzido com muito bom gosto, com cores muito bem combinadas criando 

frescor, claridade e opulência, ornamentos que caracterizavam a arte da época. Estilo que 

para Vieira tinha pouco valor, visto que a vida vivida pelos seus semelhantes não condizia 

com a expressão artística. E confirmando esta assertiva ele critica esta valorização no 

“Sermão da Sexagésima” quando diz que 

 

 
o ouro e os brocados, de que se vestem as paredes, são objeto vulgar da vista: 

a harmonia dos coros, suspensão e elevação dos ouvidos: o âmbar e almíscar, 

e as outras espécies aromáticas que vaporam nas caçoulas, até pelas ruas 

rescendem muito ao longe, e convocam pelo olfato o concurso. É isto Terra, 

ou Céu? Céu é, mas com muita mistura de Terra. Porque no meio desse culto 

celestial, exterior e sensível, o desfazem e contradizem também 
sensivelmente, não só as muitas ofensas que fora dos templos se cometem, 

mas as públicas irreverências com que dentro neles se perde o respeito à fé e 

ao mesmo Deus. Queres que te diga, Lisboa minha, sem lisonja, uma verdade 

muito sincera, e que te descubra um engano, de que tua piedade muito se 

gloria? Esta tua fé tão liberal, tão rica, tão enfeitada e tão cheirosa, não é fé 

viva: pois que é? É fé morta, mas embalsamada (PIZZARO, 1993, p. 222). 

 

 

No âmbito literário, percebemos as mesmas características artísticas. O uso de 

figuras de linguagem como paradoxos e antíteses, revelava o clima de confusão daqueles 

idos e o cuidado pela ornamentação das igrejas são retratadas em uma escrituração 

requintada e inteligente. 

Quando lemos Padre Antônio Vieira, não nos damos conta de sua exaltada 

capacidade oratória de tratar de problemas sociais e econômicos, muitas vezes sendo 

sarcástico e irônico, sem perder de vista o valor da religiosidade. 

Fernando Pessoa o chamava de mestre e dizia ser este um “mestre da língua 

portuguesa”. Talvez porque Vieira não escrevia com objetivos artísticos, mesmo sua obra 

sendo considerada uma arte. Talvez porque ele desejava que suas palavras e sua voz 

fossem entendidas como exortações. Para isso ele dedicava uma atenção cuidadosa. Esta 

atenção “cuidadosa ao ser das palavras contribui certamente para uma das virtudes da 

eloquência do Pe. Antônio Vieira, a chamada ‘propriedade’, ou a arte de encontrar as 

palavras mais próprias para o que se quer significar” (SARAIVA, 1999, p. 76). 
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Fazendo uma leitura do “Sermão de Santo Antônio aos Peixes”, pregado na 

cidade do Maranhão, no ano de 1654, confirmamos todas as inferências que 

referenciamos e concordamos com todo o valor que é creditado ao autor citado. 

Fazendo uma leitura do título volvemos nosso olhar para a linguagem alegórica 

contida neste. Falar aos peixes? Como falar aos peixes?  

Rememorando algumas estratégias que geralmente os oradores sacros se 

apropriam, sentimos que Vieira vai bem mais longe, criando um elemento capaz de 

desviar a atenção do público da pessoa dele para sua mensagem. 

Seu sermão prima pela eloqüência e simplicidade, sem perder o caráter 

envolvente capaz de transmitir verdades duras sem chocar, ao mesmo tempo que com o 

objetivo fulcral de torná-las introjetadas na memória, levando o indivíduo da reflexão à 

ação. 

Sendo assim, ainda no primeiro parágrafo a crítica social é estampada. Cito: “O 

efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a 

nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será, ou qual pode ser a causa desta 

corrupção?” (VIEIRA, 1998, p. 149). 

E continua suas reflexões respondendo as perguntas que ele mesmo lançou, 

colocando em questionamento as atitudes do povo e dos próprios cléricos que pregam 

um jeito de agir e têm em suas próprias vidas atitudes distintas. 

Apropria-se de antíteses, uma figura de linguagem muito usada no estilo Barroco, 

para tecer suas considerações: “Por esta causa, não falarei hoje em céu, nem inferno, e 

assim será menos triste este sermão do que os meus parecem aos homens (...)” (VIEIRA, 

1998, p. 152). 

A metáfora é outro recurso utilizado por Vieira: “Os peixes, pelo contrário, lá se 

vivem nos seus mares e rios, lá se mergulham nos seus pegos, lá se escondem nas suas 

grutas, e não há nenhum tão grande, que se fie do homem, nem tão pequeno, que não fuja 

dele” (VIEIRA, 1998, p. 154). Criando nos interlocutores uma aversão pelos atos 

violentos praticados entre as pessoas, como uma ação irracional, e acrescenta: “o leme 

da natureza humana é o alvedrio, o piloto é a razão: mas quão poucas vezes obedecem à 

razão os ímpetos precipitados do alvedrio?” (VIEIRA, 1998, p. 157). 

Silveira reitera que no Barroco “há um sentido particularmente hipertrofiado, e 

este é a visão” (SILVEIRA, 1986). O crítico afirma isso para justificar o uso do cultismo, 

num universo especular, “fundado na analogia, na semelhança da dessemelhança” e 

podemos sentir isso bem expresso no seguinte parágrafo: 

 

 
(...) e a razão desta nova arquitetura é porque estes peixinhos, que sempre 

andam na superfície da água, não só são perseguidos dos outros peixes maiores 

do mar, senão também de grande quantidade de aves marítimas, que vivem 

naquelas praias; e como têm inimigos no mar e inimigos no ar, dobrou-lhes a 

natureza as sentinelas, e deu-lhes dois olhos, que diretamente olhassem para 

cima, para se vigiarem dos peixes. Oh! que bem informara esses quatro olhos 

uma alma racional, e que bem empregada fora neles, melhor que em muitos 
homens! Esta é a pregação que me fez aquele peixezinho, ensinando-me que, 

se tenho fé e uso de razão, só devo olhar diretamente para cima, e só 

diretamente para baixo: para cima, considerando que há céu, e para baixo, 

lembrando-me que há inferno (VIEIRA, 1998, p. 160). 

 

 
 

A crítica social perpassa todo o trabalho do Padre, nos legando excelentes 

reflexões. 
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A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vos comeis uns aos 

outros. Grande escândalo é este, mas circunstância o faz ainda maior. Não só 

vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos 

(VIEIRA, 1998, p. 161). 
 

 

 

E para tornar verossímil a direção que dá a esta oratória, volta ao mesmo assunto 

em parágrafos posteriores: “os homens se comem vivos assim como vós”. (VIEIRA, 

1998, p. 162). E mais a frente: “porque a plebe e os plebeus, que são os mais pequenos, 

os que menos podem, e os que menos avultam na república, esses são os comidos”  

(VIEIRA, 1998, p. 163). Onde não se necessitam de muitos comentários para entender o 

teor da crítica. 

Vieira persuade seus ouvintes de forma inteligente e empreende 

metaforicamente suas ideologias, creditando ao humano um valor significativo ao 

revelar as mazelas que poderiam solapar este mesmo valor. 
 

 

O mar é muito largo, muito fértil, muito abundante, e só com o que bota às 

praias pode sustentar grande parte dos que vivem dentro dele. Comerem-se 

uns animais aos outros é voracidade e sevícia, e não estatuto da natureza  (...) 

A vaidade entre os vícios é o pescador mais astuto, e que mais facilmente 

engana os homens (VIEIRA, 1998, p. 167). 

 

 

 

Vieira se faz fantástico quando desnuda para nós, de forma religiosa e realista, o 

que ele acreditava e que era a própria essência das concepções pregadas naquele período. 

Eloqüentemente e inteligentemente nos envolve em suas reflexões quando 

percebidamente nos colocamos em lugar dos peixes, vivendo uma real alegoria, 

entendendo que as verdades explicitadas na oratória fazem parte da nossa vida na 

sociedade hodierna. 

Este trabalho também nos doou maravilhosos dividendos. Aprendemos a olhar 

para a arte como um recurso de sabedoria, definindo o que realmente pode ter valor, 

desconstruindo antigas atitudes, remanejando-as e construindo uma visão melhor. 

Padre Vieira nos fez viajar em um mundo onde o transcendental e o real se unem 

formando um todo artístico e onde, como fios em um tecido, diversos estilos se 

entrelaçam formando uma literatura espetacular. 

Tão espetacular que pode ser redefinida na contemporaneidade, quando se realiza 

uma revisão crítica da cultura que impera. “A reapropriação do Barroco tem sido também 

o suporte para recriar a história à luz dos novos desafios do presente”. (CHIAMPI, 1998, 

p. 20). 

E conseguimos entender perfeitamente esta narração quando volvemos o olhar 

para apenas um dos muitos sermões do padre Vieira e conseguimos encontrar muitos 

elementos que não se foram com a época e que se mantêm tão vivos e tão atuais hoje 

quanto no seiscentismo. 

Chamou-nos a atenção a retórica vieiriana. Sabemos que os antigos gregos tinham 

uma da preocupação estrutural ao compor seus discursos para que pudessem demonstrar 

um determinado domínio para com a palavra. 
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Burlando um pouco esta concepção, Vieira escreveu de forma simplória sem 

deixar de fazer uma escritura elegante. 

Mas a função retórica não se atém apenas em embelezar a forma de escrituração. 

Em Aristóteles esta ganhou um ar de ciência e novas concepções. Nascia a persuasão e a 

capacidade de transformação da mentira em verdade. 

Neste caso a retórica se tornaria um elemento analítico, buscando a resposta para 

estas e outras dicotomias.  

Aristóteles teoriza: 
 

 
Assentemos que a Retórica é a faculdade de ver teoricamente o que, em cada 
caso, pode ser capaz de gerar a persuasão. Nenhuma outra arte possui esta 

função, porque as demais artes têm, sobre o objetivo que lhes é próprio, a 

possibilidade de instruir e de persuadir (...) (CITELLI, 1998, p. 17). 

 

 

 

E Vieira se apropriava da instrução e da persuasão para fazer com que seus 

ensinos pudessem ser ouvidos e aceitos pelos que o ouviam.  

No sermão citado, ele falou aos peixes e validamos esta idéia como um elemento 

persuasivo capaz de definir a genialidade do orador. 

Finalmente, presumimos que a leitura, ou melhor dizendo, a radiografia do estilo 

com base em um sermão do Padre Vieira, serviu como provocação para estudos futuros, 

pois o tema é inquietante, rico e inconcluso. 
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Resumo: Pesquisas sobre o discurso e seus gêneros possibilitaram uma aproximação com o fenômeno 

literário, a partir de leituras de textos ficcionais formadores de um dado arquivo representativo das relações 

sociais. No presente estudo, investigamos redes interdiscursivas constantes no “conto militar” Vila Real, 

de João Ubaldo Ribeiro, valendo-nos das contribuições de teóricos da literatura, do texto e do discurso e 

dos estudos culturais. 
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1. Caminhos para Vila Real 

 
O objeto de nossas indagações concentra-se na inter-relação entre discursos e nas 

possibilidades de trocas atualizadas pela análise do discurso, envolvendo outras áreas do 

conhecimento. A importância desse olhar sobre os fenômenos discursivos e as formas de 

interpretação reside no fato de que os discursos são produzidos socialmente por grupos, 

categorias ou classes que se atraem e se confrontam e de que os estudos discursivos 

mantêm com as ciências humanas relações muito dinâmicas, oferecendo-lhes subsídios 

para pensar com mais propriedade as dimensões do sentido, ao mesmo tempo em que 

obrigam-se a acompanhar os sucessos das áreas que têm como objeto específico a 

sociedade ou seus segmentos. Neste momento, optamos por uma reflexão que envolve 

teóricos da literatura e da cultura, ao propormos uma leitura de Vila Real, romance de 

João Ubaldo Ribeiro, publicado em 1979, em seus aspectos dialógico e político. 

O nosso objetivo sempre esteve direcionado para os textos não literários, no 

exame das práticas discursivas. Surge, recentemente, a necessidade de olhar a literatura 

como conjunto de textos formadores de um determinado arquivo que pode ser 

representativo da vida social, naquilo da relação em que diálogos e poderes estão 

intimamente ligados na articulação do discurso político. Subjaz à proposta a crença de 

que somente o conceito de poder permite a legenda discurso ficcional a algo que nasceu 

como obra literária, romance ou ficção, partindo de uma visão do discurso como objeto 

transdisciplinar cujas formulações originárias estão circunscritas na especificidade das 

teorias do discurso, avessas a olhares que imobilizam a linguagem na imanência ou na 

exterioridade, distanciando-se do caráter integral de um determinado fenômeno. Partimos 

de um conceito de discurso cuja possibilidade é a enunciação, produto da interação entre 

indivíduos socialmente organizados. Discurso como efeito de sentido no processo de 

interlocução, comunicação e modo de produção social. Enfim, um discurso tecido nas 

relações dialógicas, já que a palavra é função do interlocutor, determinada pelo fato de 

que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige a alguém, um território comum. 
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O discurso na obra ficcional interessa na medida em que as reflexões procuram ir 

ao encontro de uma concepção de linguagem construída a partir do deslocamento do 

conceito de língua, concebida em sua integridade concreta e viva, recriada pela 

metalingüística, que aponta as diferenças constantes entre o uso monofônico e polifônico 

da linguagem, porque o seu objeto são as relações dialógicas. No caso da análise do 

discurso na obra ficcional, torna-se imprescindível o concurso do conjunto dos estudos 

do círculo de Bakhtin, exatamente pelo conceito de dialogismo e por suas preocupações 

com a obra literária, a fonte privilegiada. Há a necessidade, certamente, das formulações 

de outras teorias do discurso e de outros campos do conhecimento para refletir sobre o 

fenômeno da obra de ficção, assim como é possível, pelo conjunto de teorizações do 

círculo e pela filosofia da linguagem que o sustenta, aprofundar-se mais em suas leituras. 

Ao nos referimos a um diálogo entre discursos, a inspiração primeira é oriunda 

desse pensamento pioneiro que propôs uma reflexão sobre a enunciação dialógica, 

apropriada de diversos modos por muitas áreas do conhecimento, conservando, 

entretanto, o princípio da língua como comunicação, interação, discurso. São 

reconhecidas as implicações do conceito de signo, e considera-se uma dialogização 

interna da palavra que é sempre perpassada pela palavra do outro, que é a sua condição 

de existência. Tal princípio nos faz reconhecer, de antemão, que, em Vila Real, co-

existem vozes que interagem, interferem e constituem os discursos do autor, do narrador 

e do herói. O destaque conferido às relações entre o autor e o herói e à supremacia do 

primeiro no acabamento da obra é compreensível em um quadro em que “a palavra” é 

ideológica e o discurso, posições de sujeitos sociais, reflexão e ação sobre a realidade. 

Para o analista do discurso, a legenda discurso ficcional deve ser entendida como uma 

criação em permanente troca com a linguagem viva e inacabada da vida cotidiana.  

A primeira indagação sobre o porquê e o como de uma obra sempre tem uma 

inspiração em Foucault, que questiona porque tal e não outro fenômeno. No caso, 

perguntamo-nos por que exatamente esse romance e não outro em seu lugar, envolvendo 

uma reflexão sobre a enunciação, sobre o próprio acontecimento discursivo, base da 

reflexão semântica e discursiva. Um acontecimento constituído de múltiplas vozes na 

constituição de um romance que poderia ser um outro, escrito por outro autor, com outro 

narrador, outro herói e um outro tipo de diálogo.  

 O acontecimento do romance é dialógico. São as vozes sociais que dizem o 

mundo, porque a linguagem é constituída e constitutiva por determinadas formações que 

a realizam na interação social, em um diálogo que é o seu fim. Abre-se, assim, a 

possibilidade de convocar uma semântica voltada para a linguagem em suas condições 

de produção, no momento em que se instaura como acontecimento, incidindo sobre a 

obra, em sua totalidade, como um acontecimento verificável em seus elementos 

discursivos, relacionado à vida da sociedade, mas que não objetiva ser o real, que não é 

documento de uma verdade institucional nem objetiva conceder foros de verdade àquilo 

que declara1. 

  É inegável a realidade discursiva da obra ficcional. Os estudos sobre o “discurso 

social” abole as barreiras entre o literário e não-literário, para conferir na obra um 

tratamento possível que a análise do discurso pode oferecer a qualquer discurso verbal. 

Em relação ao romance, buscam-se as possibilidades de interação com outros campos do 

saber, na tentativa de atingir maior aproximação com as formas de dizer de uma 

sociedade, isto é, aproximar-se de Vila Real é querer verificar a constituição de 

multiplicidades na cenográfica arena onde o que existem são os conflitos de vozes 

                                                        
1 Os estudos sobre o discurso ficcional que subsidiam o presente artigo são, principalmente, Sociedade e 

discurso ficcional (1986) e A aguarrás do tempo (1989) de Costa Lima.  
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coletivas que convocam os interdiscursos organizados pelo tema do político que reveste 

um diálogo fundante do romance e formas de pensar a própria cultura. 

 

 

2. Redes dialógicas em Vila Real 
 

O estudo da sociedade, objeto dos sociólogos, comparece subsidiando o olhar 

sobre Vila Real, na medida em que o objetivo é tão somente esquadrinhar aspectos 

reveladores de como a linguagem age como mediadora e construtora de relações sociais. 

A conseqüência mais imediata é a atualização da concepção dialógica da linguagem, na 

qual disputam os grupos sociais, na clássica definição do signo ideológico da filosofia 

marxista da linguagem. 
Ao constituirmos um arquivo, um conjunto de textos ou enunciados de uma 

determinada obra, estes passam a ser vistos como um conjunto de ocorrências que se 

oferece ao trabalho analítico, organizado em sua dupla face empírica e discursiva. 

Aparece, na primeira, a totalidade das alocuções efetivamente realizadas, enquanto a 

segunda é construída dentro de um espaço discursivo, estabelecida em um campo de 

referência e definida como um tipo específico de discurso que, no caso, é político. Trata-

se de uma criação ordenada pelo gênero institucionalizado nas práticas sociais de 

produção de efeitos de sentido e é por isso que pode o romance ser visto, em seu dizer, 

como redes de interações, constituídas por um diálogo que envolve o autor, a personagem 

e os leitores, figuras enunciativas cujas vozes são atravessadas por um interdiscurso 

articulador do político. 

Para os estudos discursivos, abre-se um vasto leque de possibilidades para a 

abordagem da obra literária. Todas essas possibilidades, entretanto, necessariamente têm 

que destacar o conceito de enunciação, base das teorias sobre língua, texto e discurso. 

Tal enunciação é observada, aqui, por um ponto de vista pelo qual um enunciador, para 

constituir um discurso, leva em conta o discurso do interlocutor ou na direção em que 

um determinado enunciador se apropria de outros discursos, intencionalmente ou não. 

As relações entre esses duplos podem estabelecer diferentes tipos de diálogo e gêneros 

discursivos, numa perspectiva ligada a uma polifonia possível em relações dialógicas, na 

versão clássica, traduzida como interdiscurso, heterogeneidade e outras denominações2.  

O que surpreende sobremaneira em Vila Real é a instauração de um diálogo 

produzido numa situação de risco, na hora da morte, atraindo uma proliferação de falas 

e gêneros que compõem uma força de resistência contra a voz adversária. É, pois, na 

instauração desse diálogo que se alicerçam algumas fontes de leitura. Como diz o mestre, 

quando oferece a Dostoievski a sua leitura mais original, tudo é meio, o diálogo é o fim. 

Uma só voz nada termina e nada resolve pois duas vozes são o mínimo de vida, o mínimo 

de existência (BAKHTIN, 1981, p. 158). Por tal viés, é elaborada uma nova concepção 

de linguagem que parte da aplicação do método sociológico em lingüística, na qual toda 

a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de emprego, está impregnada de diálogos. 

As relações dialógicas, inclusive as do falante com a sua própria fala, são objeto 

da metalingüística, porque a linguagem só existe na comunicação dialógica, seu 

verdadeiro campo. As relações devem ser materializadas, devem passar a outro campo 

de existência, devem tornar-se discurso, ou seja, enunciado e ganhar autor, criador de 

dado enunciado cuja posição ele expressa. Convoca-se, para refletir sobre a instância 

                                                        
2 Os analistas do discurso acabaram, em geral, por incorporar o princípio do dialogismo, mesmo quando 

entendem, por exemplo, que a interdiscursividade diz respeito à presença de vozes em um mesmo segmento 

discursivo (análise do discurso) ou processo em que se incorporam percursos temáticos e/ou figurativos, 

temas e/ou figuras de um discurso em outro (semiótica francesa). 
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desse autor na obra literária, a noção de exotopia, necessária para olhar com atenção a 

estética verbal e o romance, o diálogo que confere o acabamento. 

Em “O autor e o herói”, Bakhtin (2000) afirma que o autor-criador é um 

componente da obra que não pode ser confundido com o autor-homem. É inseparável da 

obra, como uma espécie de duplo inseparável do enunciado literário, é a representação 

de uma consciência, a consciência de um autor, que é, fundamentalmente, a consciência 

de uma consciência, é responsável pelo estabelecimento de redes de locutores e 

enunciadores. Tal instância deve ser entendida como um locutor/enunciador que 

complementa todos os demais, exatamente por possuir excedentes. O narrador, por sua 

vez, é uma instância gramaticalmente localizável no texto e, também, uma figura 

enunciativa. 
O ponto de partida para pensar aspectos enunciativos de Vila Real é o enunciado 

inaugural “Este é um conto militar”, que implica posicionamentos sobre a construção 

estética e uma pragmática para a sua leitura. Tal enunciado, que parece ser inicial, não o 

é verdadeiramente, é quase fim, a tentativa última de um acabamento de um romance 

militante. O autor-criador adquire importância na hierarquia das figuras enunciativas 

como suposto orquestrador de todas as consciências, produz sob o gênero, estabelecendo 

redes de locutores e enunciadores que dizem socialmente a realidade que refletem e 

refratam 

O autor-criador tem como ofício articular vozes coexistentes em um tema, numa 

cenografia que envolve os múltiplos aspectos discursivos da obra. Em tal 

contextualização é que se monta a cenografia sertaneja enquanto possibilidade colorativa 

do acontecimento, algo muito próximo de condições de produção. Caberá ao autor, com 

a colaboração do narrador e personagens, a colocação de uma existência social construída 

pela linguagem, a produção de um mundo terrivelmente mágico que entrelaça a vida das 

vozes, a criação de uma cenografia que se confunde com a obra que sustenta e que a 

sustenta (MAINGUENEAU, 2001, p. 134). 

A cenografia é produto de uma articulação insubstituível entre a obra considerada 

como um objeto estético autônomo; por outro lado, a condição do escritor, os lugares, os 

momentos da escrita, a vida, a sociedade.  A cenografia mais as vozes são da linguagem 

e do mundo, da realidade, da luta, sendo o campo literário o palco da representação e 

construção de um conflito permanente entre posições antagônicas. Constrói-se um campo 

de guerra encravado em território do semi-árido, numa configuração espacial que atinge 

a memória das muitas batalhas ocorridas no sertão do nordeste, como em Canudos, em 

referência explícita. O campo de batalha é não mais que conseqüência da existência do 

rural da caatinga, fruto de uma reflexão sobre o viver no rural, a consciência do cotidiano 

do rural, as formas de vida e de dizer o rural. Aquele tipo de guerra teria que acontecer 

em Aratanha ou no inferno, mas o autor-criador optou pelos dois. A cenografia/arena do 

sertão é um elemento da memória social e ficcional brasileira, que propõe um diálogo 

possível.  
A importância maior de Vila Real, entretanto, parece residir no seu tema, que 

comporta a significação sistemática em nível de língua, mas que é, sobretudo, diálogo, 

visto enquanto discurso, pois apenas ele é possibilidades de sentido. No estabelecimento 

de consciências e diálogos, assume questão fundamental a propriedade da terra e são 

convocados dois discursos que se obstêm na história e confrontos sertanejos. Trata-se de 

um diálogo que nasce com a polêmica aberta e ultrapassa a própria polêmica interna3, 

                                                        
3 A tipologia da polêmica está formulada em Marxismo e filosofia da linguagem e Problemas da poética 

de Dostoiévski. O desenvolvimento da polêmica aberta encontra-se em Sémantique de la polémique, de 

Maingueneau, uma das referências sobre o assunto. 
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porque o terceiro, o juiz pode chamar-se violência, força, destino, Deus ou o Diabo. Na 

falência de certas possibilidades da linguagem, os enunciados transformam-se em 

posições de combate físico entre proprietários e trabalhadores sem terra. Essa forma 

polarizada e dicotômica de organização serve apenas como o início de uma trajetória à 

qual o autor-criador conferirá um acabamento ético. 

As duas vozes atuantes, em uma leitura desavisada, não são exatamente duas, pois 

são constituídas de tantas outras reveladoras de outros discursos. Para definir melhor esse 

tipo de entrecruzamento, faz-se necessário destacar a primazia do objeto principal de 

exame, seu herói principal: o discurso bivocal (BAKHTIN, 1981, p. 160). A palavra tem 

duplo sentido: o objeto do discurso e o discurso do outro, jogo que é, por si, indicador de 

um nível interdiscursivo. Contrárias à presença da voz dos patrões, as vozes solidarizam-

se em direção à Vila Real, pois o inimigo é aquele que discorda (Argemiro, p. 144). 

Em sua posição cristalizada e totalitária, as enunciações produzidas pelo grupo 

proprietário retomam não propriamente as formas temáticas de dizer as suas verdades, 

mas utilizaram-se dos recursos da interdição, da dessemantização, do etnocídio, do 

silenciamento do sujeito que, juridicamente, não deve existir. É com as armadilhas 

discursivas que os atores configuram a realidade, utilizando-se de um poder na linguagem 

a partir do espaço que ocupam na estrutura social. Trata-se de uma voz que retoma 

enunciações ordenadas por  instituições historicamente marcadas como senhoras 

absolutas do poder, materializando-o, inclusive, como documento e força paramilitar.  

Contrapondo-se à visão do liberalismo econômico, é tecida uma voz popular que 

luta para a formação e afirmação de outros enunciados e proposições. É nesse diálogo 

pressuposto que irão se constituir as posições ideológicas e os espaços enunciativos. O 

discurso adversário é atraído por um discurso que quer ser próprio, deixando entrever 

formas de apropriação e tradução na constituição da polêmica. Nesse aspecto, o discurso 

do outro é o próprio tema do discurso citador. As formas de apropriação são visíveis 

também na atração dos pontos de vista concordantes, constitutivos de todo e qualquer 

discurso e que, no romance, comparecem como juízos justificadores da eliminação do 

inimigo opressor.  

Na aparente economia de personagens produtoras de atos de fala, esses atos 

proliferam e são determinantes para a composição da obra, ordenando o discurso dessas 

personagens e deixando antever a voz de Argemiro, o herói, atravessada por muitas 

outras, inclusive na constituição da autoconsciência que é, por si só, totalmente 

dialogizada: o seu outro sempre presente como a voz da infância, da existência humana 

de um homem rural que valoriza a família, o trabalho, a religião, a terra, que é símbolo e 

subsistência, a honra, que é razão da vida.  E um outro incorporado como causa para a 

descoberta de outra consciência resultante do conflito social e do jogo das vozes que se 

apresentam como formas de expressão. Pela percepção das barreiras entre a realidade 

criada e a realidade vivida, o trabalho da consciência e da expressão constrói uma rede 

interdiscursiva que reveste esta voz de diferentes lugares, de visões da vida social. 

Os enunciados de Argemiro, perpassados pelas demais figuras enunciativas, 

apresentam-se como materialidade semântica que evolui com a obra. Um momento  

especial é a descoberta da dialética e da ideologia pelo herói. O discurso político encontra 

o verdadeiro lugar polêmico, o religioso, o silenciado, a justiça, a filosofia, o discurso 

revolucionário, em uma guerra justificada pela lógica, em um mundo sem lógica. A voz 

do herói, originária de uma consciência aparentemente individual, mas que é social, 

transcende os limites entre as vozes, plasmando-se  com a do próprio narrador e suas 

referências. 

É muito significativa, também, uma voz que atua sobre as outras pelo poder que 

agrega como enunciados “guerrilheiros” do filho de Lourival. Trata-se da voz mais 
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vigorosa do discurso político, em sua vertente mais original, a que estabelece a polêmica 

hostil, ilimitada. Hibridizado pelo discurso do conhecimento, busca constituir-se como a 

voz da consciência e da verdade política que justifica a guerra, o massacre do outro por 

sua ação criminosa e seu discurso. É a voz revolucionária que preconiza e propõe uma 

discussão sobre a transformação necessária a todas as gentes e a todos os lugares, aos 

moldes de um manifesto da revolução ecoando pela caatinga.  

Trata-se, também, de um discurso pedagógico que ensina a interpretar o mundo, 

as estratégias responsivas por meio da guerrilha, uma visão alicerçada na igualdade e 

justiça sociais, um discurso inconcluso, inscrito na obra como o ideário da luta 

permanente. Político e didático, como todo discurso revolucionário, ensina a Argemiro e 

a sua gente as primeiras lições sistemáticas, para que assumam discursivamente as 

posições da luta, informa e forma uma concepção de mundo, incorpora definitivamente 

ao discurso do outro a necessidade de fazer justiça. O discurso de Argemiro é atravessado 

por esses enunciados sobre a realidade da vida e da morte, a sociedade e seus 

proprietários. 

Destaque-se, ainda, dentre tantas desvendáveis por uma análise mais ostensiva, a 

palavra religiosa de padre Bartolomeu, no interdiscurso das sagradas escrituras, às quais 

atribui acentos defensores da causa com a voz de Deus, pois, entre a vida e a morte, ela 

manda que mate: “A espada não é melhor que a enxada, mas há quem não prefira esse 

melhor. Não se deve matar. Mas não se deve morrer” (Padre Bartolomeu, p. 39). São 

enunciados praguejantes em forma de sermões, prédicas à maneira de Antonio 

Conselheiro, admoestações em defesa da justiça na terra e da doutrina cristã a modelar o 

comportamento humano. Trata-se de um discurso citativo, parafrástico e, ao mesmo 

tempo, paródico, que atrai o verbo divino e o traduz para a conveniência do conflito. 

 Em Vila Real, esses diversos enunciadores e suas enunciações participam 

ativamente da constituição do diálogo, simultaneamente à voz do autor-criador que 

confere vida e orquestra às vozes outras. O importante é verificar que todos os pontos de 

vista e a rede interdiscursiva funcionam como materialidade do discurso do herói. 

 

 

3. Os dizeres e os ditos em Vila Real 
 

Como já foi antecipado, um dos princípios do dialogismo coloca em destaque a 

relação entre discursos, ou seja, de um determinado discurso com os outros que nele se 

presentificam. Subjazem ao discurso do herói sobre a condição de condenado ao êxodo 

eterno pela caatinga e sob ameaça da morte discursos outros articulados por outros 

enunciadores que comparecem como explicação da realidade, atraídos para justificarem 

a ação guerrilheira. 

Em se tratando de um romance é explicável o destaque especial à figurativização 

e tematização do poder, que aparece ligado a situações de dominação e conflito, em 

sociedades determinadas e em conjunturas determinadas. Esse poder que não é realidade 

que possua uma natureza, uma essência que seria definida por suas características 

universais; não é algo unitário e global, mas, sim, formas heterogêneas, em constante 

transformação; o poder não é um objeto natural, uma coisa. Deve ser considerado como 

prática social, construída historicamente, observável em todo tipo de texto4. 

As relações de poder estão materializadas no discurso, nas contradições reais 

entre capital e trabalho, na usurpação da terra e do instrumento de trabalho, na tortura e, 

                                                        
4 Essa reflexão sobre o poder é desenvolvida por Foucault, principalmente em A ordem do discurso e 

Microfísica do poder. 
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sobretudo, na eliminação do outro. O poder feito linguagem da reação e ação e 

materializado em máquinas de destruição por um progresso necessário para o país, como 

quer Genebaldo, proprietário e agente da voz ideológica do Estado. 

Por outro lado, há o poder no discurso de Argemiro, transformado em poder do 

discurso, a voz autorizada de quem pode transformar a realidade. Há a voz do líder, que 

vai subjetivando-se por meio da constitutividade, de uma reflexão política que atrai 

discursos outros sem barreiras que determinem a sua composição, a sua sintaxe. A 

questão política, em Vila Real, está ligada à luta pela subsistência do grupo, mas parece 

se ligar, fortemente, à maneira de ver o mundo, como no enunciado em que se categoriza 

duas formas de ver o mundo; instauram-se, explicitamente, visões diferentes de 

realidade: Eles querem que a gente pegue os olhos deles e bote nos ocos da nossa cara e 

possa ver igual a eles (Argemiro, p. 85). 

Um fio condutor do discurso dos trabalhadores expulsos da terra transparece por 

meio de uma concepção de vida rural que interpreta a realidade a partir de referências 

externas, concebidas por um discurso sociológico e, internamente, por sua própria 

condição de ser sertanejo. Está presente no discurso de Argemiro e sua gente uma visão 

de um rural definido como um modo particular de utilização do espaço da vida social. O 

espaço rural entendido, ao mesmo tempo, como um espaço físico, lugar onde se vive e 

lugar de onde se vê e se vive o mundo. Compreende-se, aqui, duas características: uma 

relação específica dos habitantes com a natureza, com a qual o homem lida diretamente, 

sobretudo por meio de seu trabalho; a outra, as próprias relações sociais diferenciadas de 

interconhecimento. Dessas relações resultam práticas e representações a respeito do 

espaço, do tempo, do trabalho, da família e tantas outras. Essa reflexão formulada pela 

sociologia rural é constitutiva do tema em Vila Real.  

O rural é visto como categoria que atrai muitos temas, como questões ligadas à 

terra e que são o motor do romance. São atualizados enunciados presentes nos discursos 

de movimentos camponeses de ontem e de hoje e que têm como princípio uma visão de 

que a terra é objeto universal do trabalho humano e também o seu meio. Concebem a 

terra como o locus natural da existência de quem nela trabalha e que dela depende a 

subsistência, numa aproximação com a economia política. Aliem-se a essa visão os 

enunciados sobre a subsistência, permeados pela temática da fome e que convocam da 

antropologia a discussão sobre o elemento de satisfação de necessidades: “A força da 

terra não é de quem traz a ela seu suor de trabalho, mas de quem paga por esse suor e 

paga mal e no céu vale uma oração, na terra vale quem tem” (Argemiro, p. 139). 

Um discurso que dialoga orientado pelo tema da interincompreensão que obsta a 

subsistência em uma situação de êxodo pela caatinga, resultando em seres humanos 

submetidos a uma sorte adversa que traz no seu bojo a fome, a miséria, a perseguição e 

a morte, certamente, articulará enunciações que contestarão as explicações fenomênicas 

dessa realidade. O fim da guerra metafórica culmina com a guerra real. O discurso passa, 

então, a ser totalitário diante do totalitarismo do outro, como uma resposta. 

A cenografia do campo de batalha remonta às guerras de todos os justos da Bíblia 

e de antes, de todas as épocas e em todas sociedades históricas. São condições de 

produção que dizem das diferenças, mas também das similitudes das enunciações 

culturais em um confronto incessante de vozes que as define e cuja identidade é atestada 

também por meio de uma cenografia, tida como a própria situação de enunciação da obra, 

constituída pelas condições de enunciador e de co-enunciador, a topografia e a 

cronografia a partir dos quais se desenvolve a enunciação (MAINGUENEAU, 2001, p. 

126). A cenografia de confrontos sangrentos é bem peculiar às obras sobre as sagas 

sertanejas. O cenário validado mobilizado a serviço da cenografia de uma obra é também 

o produto da obra que pretende enunciar a partir dele.  
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Para pensar o interdiscurso, é necessário defini-lo no intermédio das 

regularidades. Pode-se compreender, também, uma memória pressuposta pelo conceito 

de identidade, pela diferença e pluralidades, em enunciações que provocam a ruptura, 

retomam a tradição de um interdiscurso que lhe confere a sua identidade contra o outro 

– estranho - e que numa visão de intersubjetividade, convoca a alteridade que lhe é 

própria ou que lhe é circunstancialmente conferida. A gente de Argemiro têm a dimensão 

de que a raiz da polêmica e do massacre é a intolerância: “Hoje eles vêm para nos matar, 

porque pensam que assim o mundo estará limpo” (Argemiro, p. 174). 

Dessa forma, a “caravana misteriosa”, que destrói a vida e a memória é o estranho, 

assim como os demais adversários de qualquer hora.  Define-se a identidade por um olhar 

sobre o outro, marcada fortemente quando Argemiro canta o seu ódio pelo estrangeiro, 

ou mesmo quando avalia os peões adversários, os soldados de Genebaldo, muitos dos 

quais parentes de sua gente, como quase-iguais, não fossem os espaços do poder que os 

interpelam e fazem-nos máquinas de matar. Reproduzem a visão do outro,  vêem pelo 

olho do outro: 

 

 
Que seria de mim fora de minha terra? Que sabe alguém mais do que eu sei? 

A minha língua, minhas palavras, estas coisas todas, posso esquecer? Não 
posso (...) Ninguém está na nossa pele, para ver como nos olham, mesmo 

porque todos estes se acostumaram a ver pelos olhos do dominador 

(Argemiro, p. 166). 

 

 

 

Ao constituir o romance como uma dualidade, contrapondo o discurso dos 

proprietários, institucionalizado, protegido pela lei, e o discurso dos despossuídos, 

fabularizado, na voz dos guerrilheiros, como a luta de morte entre invasor/estrangeiro e 

o invadido/nativo, o plano do debate é o político que recobre um modo muito produtivo 

de examinar a cultura. As questões respeitantes à cultura e à identidade apresentam-se 

como condição de leitura, como uma grande metáfora para dizer a ideologia, que é, na 

obra, a própria linguagem: 

 

 
Não pense nisso ou naquilo, pense nas panelas vazias e nos peitos ocados e 

pendurados, no céu seco, em todas as coisas secas, nas palavras que não 

deixaram você aprender a usar. A palavra não é de ninguém, mas sempre se 

encontra alguém que finque uma estaca de proprietário e ferre essas palavras 

com a marca que resolver (Argemiro, p. 85). 

 

 

Em Vila Real, a guerra é a possibilidade de defender não apenas a terra, mas os 

seus valores abandonados pelo Estado. Essas enunciações que são produzidas pela 

memória se defrontam com um mundo concreto, o mundo possível no qual elas possam 

se materializar. É nesse mundo possível, tão antigo quanto a própria humanidade, que se 

confrontam significações, ações e regularidades de ditos e dizeres: “Quem são os que 

vêm achando que falam a mesma língua? Quem são essas pessoas? Pois essa mesma 

língua só é possível quando se vê a mesma pintura do lado de fora da janela” (Argemiro, 

p.153). 

A guerra e as enunciações são culturais porque ela atinge e faz falar todas as 

dimensões dos mundos possíveis, num sistema de valores ligados à dignidade e à 

liberdade de existir como ser humano: “Morrer não é o pior que pode acontecer, a pior 

sina é a vergonha e a cabeça baixa” (Argemiro, p. 79). Vila Real é um romance regado a 
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“líquido vermelho”, ferro e fogo, batalha, fome, extremada opressão, realidade de poucos 

momentos de algum alívio, sonho e lembrança. Uma fala cultural exemplar representa as 

relações de poder, em um enunciado que diz que é melhor a luta e a morte do que 

escravidão: 

 

 
 

Temos por nós também a certeza de que, se não fizermos combate, 

morreremos do mesmo jeito e é melhor morrer na luta do que mandado 

ajoelhar nos pés de um homem carrasco, sem mais sustança ou vergonha, e 

assim oferecer o pescoço para a degola e fazer lombo para o facão de lado 

(Argemiro, p. 60). 

 

 

 

 Enunciações como essa são repetidas em outros textos, em outros romances que 

tratam da questão política institucional, das relações de poder entre grupos sociais, dos 

conflitos insolúveis entre forças sociais, em que uma oprime a outra obstando a 

sobrevivência.  Essas enunciações que se repetem são enunciações culturais processadas 

no campo das regularidades. O texto é uma metáfora que merece um tratamento 

semântico, enquanto o discurso, na perspectiva de um enunciado concreto, não é visto 

em uma produção histórica irrepetível. O ato de fala não é o mesmo, assim como os 

sentidos não podem ser o mesmo, mas estão enredados por uma regularidade que os 

aproximam exatamente pelos espaços de confronto em que se realizam.  

O desfecho da narrativa confirma, aparentemente, a vitória do Argemiro 

guerrilheiro, aquele que aprendeu a refletir sobre a sua condição e de sua gente, aquele 

que crê ter atingido um nível de reflexão e consciência de quem não apenas compreende 

o mundo mas quer modificá-lo: “Sou Argemiro Meia-Lua, sou a sua consciência, você 

que sem querer me escuta. Vamos brigar, vamos brigar” (Argemiro, p.176). Um desfecho 

sempre provisório, pois o diálogo permanecerá inconcluso, e o interlocutor, a razão da 

linguagem. 

 

 

4. O inconcluso de Vila Real 

 

Encontram-se, em Vila Real, muitos elementos relevantes para a discussão da 

cultura: a linguagem, o gênero, as relações com o trabalho e a terra, a religiosidade, os 

grupos familiares e de vizinhança, as relações com o meio-ambiente e tantos outros que 

marcam seres e fazeres. Entretanto, na perspectiva aqui adotada, tudo se revela como 

traço do político porque a cultura é definida pela identidade e diferença5. A perspectiva 

interna focaliza o herói nordestino constituído em sua relação com a natureza, a dieta, a 

terra, o sagrado, a morte, as relações interpessoais do modo de vida do sertão. No 

acabamento do herói são atraídos outros discursos para a construção de um líder 

guerrilheiro, aquele que se descobre preso ao seu destino: “só é possível fugir do mundo 

pela porta da morte ou pela porta da loucura”, como afirma Argemiro. 

Existem alguns níveis que podem ser associados a posições discursivas, como a 

voz do autor-criador e outras vozes constituídas ao longo da narrativa. A voz polifônica 

das personagens tem a sua expressão mais completa na fala de Argemiro, que ocupa um 

                                                        
5 Os Estudos Culturais estão representados, neste trabalho, por Stuart Hall, Raymond Williams, Homi 

Bhabha, Boaventura Santos e outros. Sobre o rural brasileiro, a obra pioneira é Os parceiros do Rio Bonito, 

de Antonio Candido. 
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espaço institucional, do líder, a voz autorizada, capaz de fazer-se representar como a de 

toda a coletividade, uma voz perplexa: “Os santos que já sofreram já sofreram como 

aqui? Não sofreram como aqui, nunca sofreram como aqui, nada é como aqui” 

(Argemiro, p. 155). Esse aqui pressupõe elementos identitários que constroem o “lá” e o 

“outro”. Não se trata, obviamente da identidade dos santos, mas do modo de vida dos 

condenados ao êxodo na caatinga. 

Podemos afirmar, entretanto, que a identidade é construída pela forma de 

articulação do discurso, a língua, um espaço na rede de tantas vozes que reivindicam o 

direito de dizer o mundo e a vida do lugar. A cultura é observável no metadiscurso que 

reflete um “sistema” de pensamento, que as vozes imperiosas do acadêmico, do autor-

criador e do narrador não conseguem comprometer a originalidade. A identidade não se 

concentra nos aparentes elementos caracterizadores da gente do sertão, mas nas relações 

estabelecidas, pela linguagem, com a sua realidade e que são sempre inconclusas. 

O caráter de orquestrador, conferido ao autor-criador, reflete-se no fato de ser ele 

o produtor do discurso, constituído por um fazer social e por um ser social, sempre 

atravessado pelo ser autor-homem, que o constitui como voz opaca no entrecruzamento 

de discursos.  Esse autor-criador que faz uma história diferente daquela em que os 

poderosos do mundo sempre querem dar a palavra final, fazendo aparecer, mais uma vez, 

a dimensão ética do diálogo e do romance. O autor-homem é o responsável por dizeres 

que vão de encontro ao sistema vigente, em um “conto militar”, no período da ditadura 

militar. 

Se a Análise do Discurso necessita defender o seu discurso e sua análise, 

necessários para a constituição do seu campo, a análise do discurso literário deve ir ao 

encontro de outras teorias, de outros campos do saber que lhe permitirão aproximar-se 

mais de seu objeto que é a obra literária. Interessou a essa expedição por Vila Real o 

propósito da investigação de práticas discursivas, que são sempre sociais, para confirmar 

as nossas intuições sobre questões da memória discursiva.  
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Resumo: Comentários sobre a radical inovação produzida por Manuel Bandeira na literatura brasileira, 
descanonizando os tradicionais materiais considerados matéria de poesia, ao introduzir a estética do 

pequeno x temática do humilde cotidiano, como pedras angulares do alumbramento / inspiração poética. 

 

Palavras-chave: Manuel Bandeira (Poesia); Poética (Estética do Pequeno); Alumbramento (Criação 

Literária). 

 

 

 

 

Quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples. 

 

Manuel Bandeira 
 

 

 

 

Segundo Davi Arrigucci Jr., em sua obra Humildade, paixão e morte, o maior 

enigma e “marca de fábrica” do poeta Manuel Bandeira é a simplicidade, que nada tem 

de vulgaridade ou prosaísmo. Antes, é fruto de um trabalho complexo de “condensação 

e depuração da linguagem”, construído através de uma experiência dorida e contínua 

com a idéia da morte iminente, por causa da ameaça da tuberculose, morte, aliás, que se 

adiou por oitenta e dois anos, e através da descoberta da rua, do mundo além do eu 

ensimesmado, dos personagens e objetos do humilde cotidiano, principalmente a partir 

de Libertinagem. 

A passagem dos três primeiros livros do poeta (A Cinza das horas, Carnaval, O 

ritmo dissoluto) para Libertinagem, talvez seja “o assunto mais abordado pelos 

estudiosos do poeta”, no dizer de Murilo Marcondes de Moura. A mudança do poeta para 

a Rua do Curvelo, em 1920, após a morte de seu pai, trouxe-lhe um material inusitado 

para sua poesia. Relata Manuel Bandeira em Itinerário de Pasárgada:  

 

 
A Rua do Curvelo ensinou-me muitas coisas. Couto foi avisada testemunha 

disso e sabe que o elemento de humilde cotidiano que começou desde então a 

se fazer sentir em minha poesia, não resultava de nenhuma invenção 

modernista. Resultou, muito simplesmente, do ambiente do morro do Curvelo 

(BANDEIRA, 2001, p. 64-65). 
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O poeta Ribeiro Couto, que foi grande amigo e primeiro biógrafo de Bandeira, 

enfatiza a importância da vivência no morro do Curvelo, para a saída do recolhimento 

íntimo a que foi forçado pela doença: 

 

 
Das vossas amplas janelas, tanto as do lado da rua em que brincavam crianças, 

como as do lado da ribanceira, com cantigas de mulheres pobres lavando roupa 

nas tinas de barrela, começastes a ver muitas coisas. O morro do Curvelo, em 
seu devido tempo, trouxe-vos aquilo que a leitura dos grandes livros da 

humanidade não pode substituir: a rua. (COUTO, apud BANDEIRA, 2001, 

p. 65, grifo nosso). 

 

 

 

1. O material 

 

A descoberta da rua, da fala popular, de personagens humildes, do que ele chama 

de “humilde cotidiano”, lhe forneceram uma concepção do poético “que reconhece a 

poesia em tudo, podendo repontar onde menos se espera e fazendo do poeta o ser capaz 

de desentranhá-la do mundo” (ARRIGUCCI JR., 1990, p. 141). Descanonizando o 

material disponível, até então, no Parnasianismo, Simbolismo e Decadentismo europeu, 

com seus crepúsculos, estrelas, luas, melancolias, arlequins, colombinas, pierrôs, virgens 

e os meios expressivos correspondentes, o São João Batista do Modernismo, como o 

chamou Mário de Andrade, adota “uma completa independência diante da norma estética 

e uma total falta de pudor diante da heterogeneidade dos materiais e dos meios técnicos, 

o que constitui o fundamento de sua atitude técnica” (ARRIGUCCI JR., 1990, p. 139). 

Exemplos são muitos, mas podemos citar “Poema tirado de uma notícia de jornal”, 

“Balada das três mulheres do sabonete Araxá” (baseado num texto de publicidade do 

sabonete), “Pensão familiar”, que, por sua delicada simplicidade, vai transcrito abaixo: 

 

 
Pensão familiar 

 

 

Jardim da pensãozinha burguesa. 

Gatos espaçados ao sol. 

A tiririca sitia os canteiros chatos. 

O sol caba de crestar as boninas que murcharam. 
Os girassóis 

                           amarelo! 

                                                 resistem. 

E as dálias, rechonchudas, plebéias, dominicais. 

 

Um gatinho faz pipi. 

Com gestos de garçom de restaurant-Palace 

Encobre cuidadosamente a mijadinha. 

Sai vibrando com elegância a patinha direita: 

-É a única criatura fina na pensãozinha burguesa (BANDEIRA, 1979, p. 95). 
 

 

Apropriando-se, portanto, com extraordinária liberdade construtiva de um arsenal 

antes considerado não-literário, não nobre o suficiente para ser matéria de poesia, Manuel 

Bandeira prenuncia a radical inovação que se consolidaria definitivamente com o 

modernismo. 
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2. Alumbramento X Inspiração Poética 

 

Mas, afinal, como Bandeira concebeu o fazer poético, qual foi sua teoria poética? 

Em vários trabalhos, mas, sobretudo em Itinerário de Pasárgada, o poeta se entrega à 

reflexão crítica sobre o próprio ofício, fazendo um balanço de sua experiência poética. 

Confessa, logo de início, “que jamais poderia construir um poema à maneira de 

Valéry” (BANDEIRA, 2001, p. 29). Valéry exigia que o trabalho de criação poética 

deveria ser o mais consciente possível (“le plus conscient possible”). Bandeira trilhou 

caminhos diferentes dos líricos modernos que teriam lançado as bases da poética 

contemporânea. Ele nada tem da “transcendência vazia” (expressão de Hugo Friedrich 

em Estrutura da lírica moderna ) de um Rimbaud, ou do hermetismo de um Mallarmé. 

Compor um poema “em toda lucidez”, à maneira de Valéry, não foi sua marca: 

 

 
 

Na minha experiência pessoal fui verificando que o meu esforço consciente 

só resultava em insatisfação, ao passo que o que me saía do subconsciente, 

numa espécie de transe ou alumbramento, tinha ao menos a virtude de me 

deixar aliviado de minhas angústias (BANDEIRA, 2001, p. 30). 
 

 

Segundo Arrigucci Jr. (1990, p. 133), o alumbramento seria “uma espécie de 

epifania, forma de manifestação do sagrado, que faria do poeta o ser maníaco, possuído 

pelo furor das musas, loucura momentânea, de origem divina, como se observa na 

concepção platônica da inspiração poética”. Continua Arrigucci: “(...) em Bandeira, ao 

contrário, a noção é essencialmente profana, ligando-se diretamente a uma raiz material 

no corpo e identificando-se com a visão erótica, freqüentemente siderada pela nudez do 

corpo feminino”, ou, observação nossa, à nudez do corpo feminino, associada à memória 

da infância. Exemplos: poema “Alumbramento”, em Carnaval, “Evocação do Recife”, 

em Libertinagem. 

Seria, então, o fazer poético em Bandeira, fruto apenas de uma poesia do instante, 

de “circunstâncias e desabafos”, nas suas palavras, ou nas de Arrigucci, “de sopros do 

deus-dará”? Não. Há uma dialética constante entre a inspiração/emoção 

poética/alumbramento  e o poema enquanto expressão lingüística na obra do poeta, o que 

torna o seu estudo extremamente “instigante”, no dizer de Arrigucci (1990, 131). O 

próprio Bandeira nos esclarece isso em Itinerário de Pasárgada: 

 

 
 

(...) compreendi, ainda antes de conhecer a lição de Mallarmé, que em 

literatura a poesia se faz com palavras e não com idéias e sentimentos, 

muito embora, bem entendido, seja pela força do sentimento ou pela tensão do 

espírito que acodem ao poeta as combinações de palavras onde há carga de 

poesia (2001, p. 30). 

 

Portanto, frisa o poeta, para se produzir poesia, faz-se necessária uma forte 

emoção poética. 

 

 

3. O Sublime Oculto no Estilo Humilde 
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O local/instante de irrupção do alumbramento, a revelação simbólica da poesia, 

se faz “no chão do mais humilde cotidiano, de onde o poético, como um sublime oculto, 

pode ser desentranhado” (ARRIGUCCI JR., 1990, p. 128-129). Desentranhar a poesia 

do mundo mediante a linguagem simples, o sermo humilis (o discurso humilde de 

Auerbach), essa é a trilha estilística complexa que adotou o poeta, a que chegou após 

lenta e longa experiência. Explicando melhor: como a intenção do poeta é descobrir o 

poético oculto no chão do cotidiano, essa operação exige um nível correspondente de 

linguagem, e “ainda que o assunto seja elevado, o tratamento deve ser simples, fazendo 

do sublime oculto uma condição primeira da linguagem poética do autor” (p. 132). 

Tal procedimento ele usa, por exemplo, no poema “Maçã”, um pequeno poema 

em que as palavras são reduzidas drasticamente ao essencial, e a simplicidade da maçã 

está associada à ocultação do sublime: nas pequenas pevides (no infinitamente pequeno) 

se concentra o infinitamente grande- o mistério da vida. É o paradoxo do pequeno, que 

contém o maior,  adverte-nos Arrigucci (p. 41). Leiamos o poema: 

 

 
Maçã 

 
 

Por um lado te vejo como um seio murcho 

Pelo outro como um ventre de cujo umbigo pende ainda o cordão placentário 

 

És vermelha como o amor divino 

 

Dentro de ti em pequenas pevides 

Palpita a vida prodigiosa 

Infinitamente 

 

E quedas tão simples 
Ao lado de um talher 

 

Num quarto pobre de hotel (BANDEIRA, 1979, p. 142). 

 

 

 

4. Estética do Pequeno 

 

Por estética do pequeno, entendemos a adesão ao pequeno, às coisas simples, ao 

ínfimo, ao humilde, ao miúdo cotidiano. Manuel Bandeira, em nossa literatura, é um dos 

autores cujo olhar melhor se enquadra nessa perspectiva. É a partir desse olhar que 

nascem o alumbramento e o desentranhar do poético em meio ao humilde cotidiano. 

No caso de minha Dissertação de Mestrado, focalizarei como “pequeno”, a 

descoberta do sublime oculto nas coisas mais simples (“a água da fonte escondida”, Belo 

Belo), as memórias da infância, a vida do eu lírico no espaço de seu quarto no morro do 

Curvelo e no beco, o olhar para a rua, os personagens da rua da União, os marginalizados 

ou mais indefesos ( as prostitutas, os suicidas, os viciados- como no poema “Na boca”-, 

os meninos pobres, a família permissiva de “Vou-me embora pra Pasárgada”, as 

lavadeiras, as mulheres feias, as criancinhas, os bichinhos, os negros, os sifilíticos, os 

marinheiros, o amante que mata por ciúme, os bêbados, os loucos, as meninas órfãs, o 

menino triste que sobrevive dentro do poeta, o “poeta  sórdido”, “em cuja poesia há a 

marca suja da vida”. 
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5. Conclusão 

 

Por sua ductilidade e versatilidade em utilizar “diferentes níveis de linguagem, 

indo de registros cultos e eruditos até formas desabusadas da fala coloquial do português 

do Brasil” (ARRIGUCCI JR., 1990, p. 140), pela descanonização do status do que era 

considerado matéria de poesia, introduzindo o poético no humilde cotidiano, pelo uso e 

abuso da intertextualidade, como nos poemas “À maneira de...” (Alberto de Oliveira, E. 

E. Cummings et al.), pela utilização dos materiais mais heterogêneos (frases feitas, 

clichês, a fala popular brasileira, notícias de jornal, bulas de remédio, canções populares 

ou folclóricas, cantigas de roda, textos de publicidade etc.), por expor as veias abertas da 

miséria brasileira, apesar da não intenção de proselitismo político, Manuel Bandeira 

extrapolou o seu tempo, permanecendo sempre atual e universal, podendo ser inserido na 

linha dos transgressores de fronteiras e, portanto, dentre as vozes de autores que 

circularam, no espírito deste Congresso. 
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Resumo: Pretende-se abordar, neste trabalho, discussões sobre a natureza da tradução sob a perspectiva de 

gênero. A questão emerge de uma das citações de The Healing, da autora Gayl Jones, de cujo texto, “Song 

for Anninho”, aventurei-me a traduzir. “There are things  that a woman sings, and only a woman knows 

the full meaning”. Pretende-se verificar como se processa uma tradução de texto no qual “uma mulher 

canta e cujo significado apenas uma mulher conhece”, quando um homem realiza a tradução. Em outras 

palavras, até que ponto a tradução de um texto feminino poderá ser reconhecida em tradução feita por voz 

masculina. 

 
Palavras-chave: Tradução (Metodologia); Tradução (Gênero); Gayl Jones (“Song for Anninho”).  

 

 

 

 

 

1. A Questão da Tradução – O Tradutor como Co-autor 
 

Antes de qualquer menção sobre a questão do gênero dentro do processo 

tradutório, algumas considerações devem ser feitas a respeito do texto-fonte (original). 

O texto entra na categoria literária, informação de relevância a ser considerada no que 

diz respeito ao trabalho do tradutor, no seu olhar em relação ao texto.  

A priori, diferentemente de um texto que possui jargões largamente usados e uma 

linguagem que busca objetividade, o texto literário quer trabalhar com o impacto: 

objetiva, antes de tudo, causar alguma reação por parte de quem o lê. Além disso, esse 

tipo de texto pretende abranger um grupo heterogêneo de leitores, e não somente num 

determinado segmento profissional, por exemplo. 

Essa questão torna-se complexa, uma vez que a impressão causada pelo texto 

original pode ser única em cada individuo ou, no que diz respeito a teorias mais modernas 

sobre a tradução de textos literários, o resultado final pode ser um texto transformado, ou 

seja, um outro texto, que causa diferentes sensações, impactos que possivelmente o 

original não provoque. 

Muitos acreditam que a tradução de poesia é algo impossível, metamorfoseando 

José Paulo Paes, em seu livro Tradução: a ponte necessária, no qual ele menciona alguns 

escritores que compartilham dessa visão, como Robert Frost, o qual define poesia como 

tudo aquilo que se perde na tradução; Voltaire, que ao falar sobre sua tradução de alguns 

versos de Hamlet, avisava ao leitor “lembrai-vos, sempre, quando virdes uma tradução, 

que vedes uma fraca estampa de um belo quadro.” e Manuel Bandeira, que fala dessa 

árdua tarefa de traduzir poesia, a qual acreditava não ser possível de traduzir em sua 

essência (PAES, 1990, p. 34-35). 

Talvez essas declarações a respeito da tradução poética cheguem a ir ao encontro 

de concepção tradicional de tradução, a qual se acreditava que uma boa tradução consistia 

em transferir um determinado grupo de signos lingüísticos de uma língua para outra, 

mantendo a idéia do original. 
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Em resumo, a definição de uma boa tradução dentro da concepção tradicional 

deve possuir as seguintes características: a tradução deve reproduzir em totalidade a idéia 

do texto original; o estilo da tradução deve ser o mesmo do texto original e; a tradução 

deve ter toda a fluência e a naturalidade do texto original (ARROJO, 1992, p. 13). Esses 

três princípios básicos são propostos pelo teórico Alexander Fraser Tytler no final do 

século XVIII (BASSNET, 1992, p. 63). 

Por parte de alguns tradutores, o que se pretende atingir é, de certa forma, que o 

trabalho final atenda a essas três características. Há aqui, entretanto um problema no que 

se refere à teoria do que seja língua: assumindo essa visão do resultado obtido com o 

texto traduzido, acredita-se que o texto é algo estático, e que o seu significado está 

estagnado nele mesmo, e que pode ser decodificado objetivamente para outra língua, 

como se fosse uma questão de signos lingüísticos. 

Sabe-se que o texto não funciona assim. Edward Sapir alega que a língua é ‘um 

guia para uma realidade social’, e que cada sistema lingüístico representa diferentes 

realidades. 

 

 
Duas línguas não são suficientemente similares para ser consideradas como 

representação de uma mesma realidade. Os mundos nos quais diferentes 

sociedades vivem são mundos distintos, não meramente o mesmo mundo 

com diferentes nomenclaturas1 (BASSNET, 1992, p. 13, tradução nossa).     
 

      

Eugene Nida considera a tradução como um transfer mechanism (MITTMANN, 

2003, p. 18), ou seja, um tipo de mecanismo que transporta uma mensagem de uma língua 

X para outra Y. Entretanto, o próprio reconhece a impossibilidade dessa tarefa. Ele afirma 

que não há maneira de evitar um certo grau de envolvimento com o texto, já que ele não 

é uma máquina. A marca da personalidade do tradutor está presente no seu trabalho, tanto 

na interpretação da mensagem da língua A como na escolha de equivalência na língua B 

(MITTMAN, 2003, p. 18). 

Assim, vê-se que a neutralidade almejada se mostra algo inatingível, embora ele 

mesmo alerte que o tradutor deve se empenhar ao máximo em reduzir sua intervenção no 

trabalho final. 

Outro argumento significativo na contestação dessa visão do processo tradutório 

vem de um dos contos de Jorge Luis Borges intitulada “Pierre Menard, autor Del 

Quijote”, encontrado no livro de Rosemary Arrojo. Menard, na tentativa de traduzir Dom 

Quixote seguindo à risca os três princípios de uma boa tradução propostos por Tytler, 

percebe que o resultado final é, na verdade, sua própria leitura de Quixote. Ao tentar 

“reproduzir” a totalidade do texto de Cervantes, ele descobre a impossibilidade de sua 

tarefa, pois as palavras do texto de Cervantes não conseguem delimitar ou petrificar seu 

significado original, independentemente de um contexto ou uma interpretação. Ao 

mesmo tempo, quando Menard se torna “autor” de Quixote, seus leitores também 

interpretam seu texto sob diferentes pontos de vista. O significado de um texto se delineia 

 

 
 

                                                        
1 No two languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same reality. The 

worlds in which different societies live are distinct worlds, not merely the same world with different labels 

attached. 
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a partir de um ato de interpretação, sempre provisória e temporariamente, 

com base na ideologia, nos padrões estéticos, éticos e morais, nas 

circunstâncias históricas e na psicologia que constituem a comunidade 

sociocultural [...] em que é lido (ARROJO, 1993, p. 19). 

 

 

 

Dentro dessa perspectiva, torna-se claro que o tradutor desempenha um papel de 

destaque dentro do processo tradutório. Não é simplesmente um “transferidor” de 

significados, uma vez que dentro do texto não se encontra uma única mensagem estática, 

imutável a ser desvendada. Como diz Arrojo, o significado depende da leitura feita do 

texto e do momento em que esta foi realizada: esse (o tradutor) contribui de forma 

peculiar ao deixar traços característicos seus na obra a ser traduzida (ARROJO, 1993, p. 

19). 

 

 

2. Algumas Metáforas Relacionadas ao Gênero 
 

Diversas metáforas foram/são criadas para descrever o processo tradutório, 

sempre relacionando a idéia de texto original (fonte) e tradução. Algumas relacionadas 

ao gênero se encontram no artigo Gender metaphorics in translation, de Lori 

Chamberlain. 

Uma dessas metáforas usa a idéia da palavra fidelidade para relacionar o texto 

fonte e a obra traduzida. É a fidelidade da mulher que importa, e não a do homem, assim 

pode ser descrita de forma diferente se o texto é visto no gênero masculino ou feminino 

(CHAMBERLAIN, 1998, p. 94). Teorias de tradução têm usado imagens de donzelas e 

amantes não confiáveis. Por um lado, os tradutores se preocupam que o processo 

tradutório possa violar a pureza do texto original, e assim conceber “bastardos”. Vendo 

o texto fonte como a imagem do homem, os tradutores receiam que a masculinidade do 

texto original seja comprometida no trabalho final da tradução. Assim como no 

casamento, nada mais do que a promessa de fidelidade garante a legitimidade, a 

paternidade dos herdeiros. Em resumo, o tradutor é visto como aquele capaz de conceber 

textos bastardos, como aquele que viola a pureza virginal encontrada no texto fonte.  

O papel do tradutor é manter a ‘castidade’ do texto, que facilmente pode ser 

perdida. A metáfora procede, uma vez que a virgindade da mulher era considerada como 

pré-requisito para o casamento. A preocupação com a virgindade feminina pode ser 

traduzida como a preocupação em se manter o privilégio autoral (CHAMBERLAIN, 

1998, p. 94). 

As imagens fornecidas pelas metáforas citadas acima mostram o trabalho do 

tradutor como algo de certa forma negativo, ratificando a visão tradicional e, ao mesmo 

tempo, a opinião de alguns escritores, como Manuel bandeira, que acreditam na 

impossibilidade de traduzir textos literários. Entretanto, com base em teorias mais 

modernas, podemos ter uma visão mais positiva do trabalho realizado com a tradução de 

textos literários, podendo vislumbrar alguns ganhos possibilitados pela tradução. 

 

 

3. Metáforas de Gênero em Estudos Modernos da Tradução 
 

Teorias modernas têm preservado essas características de gênero na descrição do 

processo tradutório. Ainda no mesmo artigo, Lori Chamberlain cita uma imagem 

encontrada em Hermeneutic Motion, de George Steiner no qual o tradutor ‘penetra’ o 

texto num ato comparado com possessão erótica, e para compensar esse ato o tradutor 
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deve realizar alguns reparos, tentar algum ato de reciprocidade (CHAMBERLAIN, 1998, 

p. 95). Ou seja, uma relação de troca para compensar essa violação. 

Admite-se, então, que não é somente uma questão de perda e violação da essência 

do texto-fonte, mas também de reciprocidade, de contribuição – através dessa relação o 

texto fonte pode ter sim alguns ganhos significativos. Isso leva ao reconhecimento da 

participação do tradutor no texto – já não é mais aquele que deve ser suprimido, distante, 

ou alguém que só reproduz as palavras de um outro.  

Outro exemplo citado por Chamberlain é o de Jacques Derrida, que, segundo o 

artigo, oferece uma das teorias mais influentes nos dias atuais. Ele alega que a fidelidade 

almejada por alguns é algo inatingível, uma vez que a lei da tradução requer transgressão, 

tornando-se assim impossível manter a fidelidade. Esta visão subverte a autonomia e o 

privilégio do texto, e, ao mesmo tempo, vai de encontro à política de tradução que 

descreve a questão relacionando-a com violência e gênero (CHAMBERLAIN, 1998, p. 

96). 

A transgressão, sendo algo necessário dentro do processo tradutório rompe com 

a idéia de fidelidade ao original, de resgatar a mensagem pretendida pelo autor, visto que, 

ao ser transformado, o texto não será mais de uma “reprodução”, mas uma leitura 

possibilitada pelo tradutor, que por sua vez pode proporcionar outras leituras desse texto. 
 

 

4. A Tradução de “Song for Anninho” e a autoridade do tradutor: 
 

 

Há coisas que uma mulher canta, e somente uma mulher sabe seu significado 

complete. Você pode cantar para um homem tão bem quanto para uma 

mulher, mas somente uma mulher sabe seu significado completo. Não sou 

uma feminista, só acho que uma mulher deveria ser verdadeira com quem ela 

acredita ser ela. Ou com quem ela quer ser. Ou com quem ela imagina ser. 

Não sei o que eu quero dizer, ou se sou eu verdadeira a alguma coisa. Não 

acho que existam muitas de nós que são verdadeiras com nossas 

possibilidades2 (apud GRAZIER; FARREL, 2003). The Healing. 

 

 

Inicio a discussão do processo tradutório do texto de Gayl Jones com uma citação 

de um outro trabalho da autora, e aqui se levanta um ponto importante no que diz respeito 

ao resultado final da tradução: a questão do gênero. De acordo com a citação acima, 

somente a mulher é capaz de entender alguns tipos de canto. Sendo assim, poderia ser 

considerada válida uma tradução feita por um tradutor? Ou melhor, seria minha tradução 

inferior à tradução feita por uma mulher? 

Natural de Lexington – Kentucky, Gayl Jones nasceu em 1949. Graduou-se em 

Língua Inglesa pela Faculdade de Connecticut em 1971, e concluiu seu mestrado e 

doutorado pela Universidade de Brown. Desde 1969, quando seu trabalho ganhou 

visibilidade nacional, Dra Jones distinguiu-se como uma autora prolífica e versátil de 

ficção, poesia e teatro. Parte considerável de seu trabalho baseia-se na presença africana 

no Brasil e no México nos séculos XVII e XVIII. 

Junto a Paule Marshall e Toni Morison, Jones pertence a uma geração na qual o 

interesse por literatura sobre a mulher e o povo negro foi despertado. No final dos anos 

                                                        
2 There are things that a woman sings, and only a woman knows the full meaning. You may sing for men 

as well as for women, but only a woman knows your full meaning. I am not a feminista. I only think a 

woman should be true to who she believes herself to be. Or who she wants herself to be. Or who she 

imagines herself to be. I don't know what I mean, or whether I'm true myself to any of that. I don't think 

there are many of us who are true to our possibilities. 
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60, a popularidade dos autores latino-americanos como Garcia Márquez e Carlos Fuentes 

nos círculos acadêmicos e o interesse nos escritos das autoras negras contribuíram para 

a visibilidade do trabalho de Jones. Entres os escritores latino-americanos, Carlos 

Fuentes foi o que mais influenciou os trabalhos de Gayl Jones. 

O Brasil do século XVII é cenário para “Song for Anninho”, um longo poema 

recitado por Almeyda, uma escrava fugida, em memória de seu marido, Anninho. 

Diferente de alguns escritores negros, Jones não defende a volta às raízes para uma 

reconstrução de uma identidade negra: o que a interessa é o processo de continuação. 

“Ela está interessada no processo contínuo de encontros de culturas, desencontros, e às 

vezes combinando em redefinições e adaptações, e ela suspeita de uma procura por um 

passado glorioso”3 (COSER, 1994, p. 146). 

No que se refere à questão da língua, vê-se que a mesma é um veículo de 

transmissão  e repositório da cultura, assim não há como mantê-la intacta, estática.  A 

avó de Almeyda lamenta o fato da perda da língua e da cultura que ela tinha na África. 

Entretanto, essa idéia que a avó tem em relação a sua língua e cultura é errônea. 

 

 
Minha avó sempre falou como 

perdemos nossa língua aqui, 
mas ela estava falando árabe quando ela  

veio para cá (...) (47)4 

 

 

Assim, ao mesmo tempo em que se pretende lembrar de sua África, Almeyda 

percebe que a cultura é constantemente construída pela interação; a língua se renova 

quando novas palavras são usadas no lugar de palavras velhas. 

 

 
Pense na língua. Faremos  

palavras de palavras. 

Usaremos as mesmas palavras,  
mas eles serão diferentes. 

(...) 

colocar novas palavras no lugar  

de outras antigas. (47)5 

 

 

Se vamos usar as mesmas palavras e elas serão diferentes, vemos, então, uma 

característica importante da língua – o fato de ela ser dinâmica, e isso permite a quem faz 

                                                        
3 She is interested in the continuous process of cultures meeting, clashing, and sometimes combining in 

redefinitions and adaptations, and she is suspicious of a search for the truth in a glorious, static past. 

4  My grandmother always talked about how we  

lost our language here,  

but she was speaking Arabic when she  

came here (...) (47). 

5  Think about language. We will  

make words out of words.  

We will use the same words,  

but they will be different. (...) 

to put new words in the place  

of the old ones. (47). 
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uso dela possibilidades diversas, até mesmo de significado. Mesmo usando as mesmas 

palavras, a idéia transmitida pode variar de acordo com quem recebe a mensagem. 

Em “Song for Anninho” podem ser encontrados exemplos da dificuldade 

encontrada por homens e mulheres de se entenderem por meio de palavras.  Numa 

história contada pela avó de Almeyda, o homem e a mulher esqueceram como se 

comunicar por meio de palavras por ter passado muito tempo sem fazê-lo. Passaram a 

não dividir o mesmo vocabulário. Ainda assim existe a possibilidade de se dizer coisas 

por meio do amor e do toque. 

 

 
E essas palavras tornaram-se as  

palavras que os homens e as mulheres não  

dizem um ao outro. As palavras   
deixam de ser palavras e se tornaram ternura. (48-49)6 

 

 

A narrativa de Almeyda concentra-se em sua memória e em seus sentimentos, 

assim ela escreve procurando mostrar o lado de sofrimento provocado pelo sistema 

escravista.  

 

 
It’s not the actions I wish to capture,  

but the spirit. (60) 

 

  

 

Alguns momentos são descritos na narrativa da escritora que demonstram esse 

desejo de descrever um momento histórico sob um ponto de vista mais humano, 

valorizando acontecimentos simples, aparentemente banais se comparados à descrição 

de batalhas e grandes feitos.  

Outro exemplo é a descrição da situação da mulher que arrancou um dos seios 

para não servir de objeto para os homens – não somente os brancos, portugueses. 

Percebe-se, por parte da narradora, uma compreensão do seu ato como resultado de seu 

desespero, pode-se dizer até mesmo uma cumplicidade: afinal, ela também é negra, 

mulher, escrava e sabe o que essas mulheres sofrem e a que, às vezes, são obrigadas a 

se sujeitar. Ela – a mulher mutilada – não quer se sujeitar, não quer aceitar, ou não 

consegue suportar o fardo de seu tempo. 

 

 
 

Minha avó disse que devemos suportar o fardo  

do nosso tempo, o que quer que seja,  

disse a mulher mutilada. (54)7 

 

 

 

                                                        
6  “And those words became the  

words that men and women do not  

say to each other. The words  

ceased to be words and became tenderness” (48-49). 

7   Grandmama Said we must bear the burden  

of our time, whatever it is,  

I told the self-mutilated woman. (54) . 
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5. A Leitura Proposta para os Cantos que só uma Mulher Entende 

 

Pode-se entender a relação do texto original em relação à sua tradução sob a ótica 

da leitura que se faz de cada texto. No ato da leitura, cada pessoa traz suas concepções 

de mundo, suas ideologias, o contexto no qual cada um se insere no momento, a relação 

com o mundo real, as experiências pessoais. Todos esses fatores, de uma forma ou de 

outra, influenciam na interpretação de cada leitor. Ao dizer que somente uma mulher 

pode entender certos tipos de canto em sua essência, Jones talvez pensasse nesse processo 

de interpretação, que no caso da mulher, traria contextos diferentes em relação aos que 

um homem pudesse trazer. 

Solange Mittmann, em seu livro Notas do Tradutor e Processo Tradutório, cita 

algumas definições do teórico Francis H. Aubert, que define o ato tradutório como um 

segundo ato comunicativo (MITTMANN, 2003, p. 25). Num primeiro momento, o autor 

produz as mensagens pretendidas, que vão gerar mensagens virtuais e uma delas se 

efetiva no tradutor. Não é a mensagem pretendida pelo autor que será o ponto de partida 

do segundo ato comunicativo, mas sim a mensagem efetiva – a interpretação do autor 

como leitor do original – que pode diferir da mensagem pretendida pelo autor.  Assim, o 

tradutor emite em seu trabalho uma segunda mensagem pretendida, que vai gerar 

mensagens virtuais, e cada leitor apreenderá uma mensagem diferente. Portanto, se a 

mensagem pretendida pelo autor é inacessível ao leitor, pois o que se tem é a mensagem 

pretendida pelo tradutor, não se pode falar em fidelidade ao original, e sim na mensagem 

efetiva que o tradutor apreendeu, que sofrerá outras mensagens virtuais, de acordo com 

cada leitor da mesma. 

Assim, vemos que não será possível a sua reprodução na totalidade, uma vez que 

no processo tradutório a interpretação do tradutor terá um papel importante e as 

características pessoais do tradutor também serão encontradas no texto, como na escolha 

do vocabulário a ser utilizado, o que fará diferença no resultado final. Entretanto, as 

percepções provocadas pelo original provavelmente não serão encontradas, pois o que se 

teria como produto final é o reflexo de uma leitura, variável de acordo com o contexto e 

o momento da leitura. 

Uma tradução realizada por uma mulher de fato pode proporcionar uma leitura 

diferente do texto de Jones, o que não significa que a tradução produzida por ela seja 

superior ou inferior. Retomando o conto de Borges, que fala da tradução de Quixote feita 

por Menard, o texto produzido sofrerá interpretações diferentes para os leitores, não 

recuperando as intenções originais pensadas por Menard. Da mesma forma, no caso da 

tradução de Anninho, caso fosse escrita por uma mulher, também sofreria os efeitos dos 

diferentes pontos de vista que cada leitor usaria ao interpretar seu trabalho. 

Mesmo considerando que só uma mulher entende plenamente certos tipos de 

canto e que um tradutor possa não ser capaz de percebê-los em sua essência, é provável 

que esse mesmo texto proporcione a compreensão desses por parte de um público leitor 

feminino, que certamente traria no ato da leitura a sensibilidade e as experiências que as 

permitem perceber esses cantos não acessíveis a um leitor masculino.  
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Resumo: Discussão de algumas propostas teóricas concernentes ao neobarroco –  etiqueta controversa que 

circula no âmbito dos estudos literários. 
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(Intercâmbio Estético e Discursivo). 

 

 

 
Que significa hoje uma prática do barroco? Qual o seu 

significado profundo? Tratar-se-á de um desejo de 

obscuridade, de um gosto pelo esquisito? Arrisco-me a 

defender o contrário: ser barroco hoje significa ameaçar, 

julgar e parodiar a economia burguesa, baseada numa 

administração avarenta dos bens; ameaçá-la, julgá-la e 

parodiá-la no seu próprio centro e fundamento: o espaço 
dos signos, a linguagem, suporte simbólico da sociedade 

e garantia do seu funcionamento através da 

comunicação. Dilapidar da linguagem unicamente em 

função do prazer – e não como pretende o uso doméstico 

em função da informação [...]. 

 

Severo Sarduy 
 

 

 

A revitalização crítica do Barroco na segunda metade do século XX deflagrou 

uma rede heteróclita de posicionamentos, promovendo um trânsito polifônico de idéias 

que atestam desde uma eufórica defesa, expressa por escritores como Severo Sarduy, 

Lezama Lima e Alejo Carpentier, até uma implacável condenação, como a empreendida 

por João Adolfo Hansen. 

Trazer à tona vozes altissonantes que integram o coro desse profícuo debate 

envolvendo o Barroco requer, no entanto, uma advertência: o rumo traçado neste breve 

ensaio não ambiciona gestar uma formulação conceitual capaz de enfeixar a diversidade 

artística que configura a cultura brasileira contemporânea, desde pelo menos o final dos 

anos 60 do século passado. Ao invés disso, o que se propõe, na esteira da reflexão sobre 

o assunto, é antes o distanciamento do horizonte teleológico de um Barroco que atravessa 

incólume séculos de existência, para a adoção de uma postura que confina com a proposta 

de um Barroco decorrente de uma causalidade acrônica – Neobarroco, na pertinente 

definição de Severo Sarduy. 

Antes, porém, de discorrermos sobre o Neobarroco, etiqueta controversa que 

circula no meio acadêmico como um mecanismo favorável à compreensão das práticas 

culturais de nossa época, é preciso lembrar aqui o quanto foram polêmicos os próprios 

estudos dedicados à apreciação do Barroco seiscentista. O interesse tardio por essa 
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estética registra, no século XIX, um olhar restrito ao conteúdo ideológico das obras 

barrocas produzidas em solo europeu. Já o século XX desloca esse enfoque, 

redirecionando-o para a investigação das formas barrocas, buscando decodificar e, 

muitas vezes, catalogar seus reiterados traços, em analogia direta com as formas ditas 

clássicas, conforme afiançam os estudos do teórico Heinrich Wölfflin. Se o século XIX 

condenou o Barroco por considerá-lo uma tendência de mau gosto, o século seguinte 

dividiu opiniões, desdobradas numa relação de repulsa e admiração pelo que se abrigou 

sob a convenção artística barroca. Divergências que engendram uma clivagem de idéias 

voltadas desde para as supostas origens legítimas do Barroco – ora espanhola, ora 

italiana, para só ficarmos com as paternidades mais reivindicadas –, passando pelos 

questionáveis vínculos com a ideologia da Contra-Reforma, até o reconhecimento do 

caráter classicista do Barroco. As referências desse dissenso, que ressuma um cabedal de 

teorias cujo fôlego ainda não se esgotou, podem ser conferidas no texto “Exame crítico 

do desenvolvimento das teorias do Barroco”, de Helmut Hatzfeld (HATZFELD, 1988, 

p. 13-37). 

 Em lugar de comentar esse forum de contendas que se perpetua aos dias de hoje, 

dado o reduzido espaço consagrado ao tema, preferimos deter nosso foco em alguns 

postulados teóricos sobre o Neobarroco, que julgamos instigantes e pertinentes, já que 

essa perspectiva, longe de se impor como um discurso centralizador visando 

homogeneizar a arte nossa de cada dia, nos fornece subsídios para pensarmos a atual 

produção artística. 

 Um dos grandes desafios dos entusiastas do Neobarroco reside justamente na sua 

emancipação do Barroco histórico. No rastro dessa discussão, convém convocarmos os 

pressupostos de Denilson Lopes, que se manifesta a respeito das possíveis diferenças 

entre o Barroco seiscentista e o Neobarroco, com as seguintes hipóteses:  

 
 

O Neo-Barroco, a contrapelo de um ideário burguês e iluminista da 

Modernidade, radicaliza o Barroco por romper seu logocentrismo periclitante, 

imagem de um universo móvel e descentrado, mas ainda harmônico, em que 

simultaneamente o artifício assegura e corrói o status quo, instabilizando toda 

a verdade. Se para os barrocos o mundo é um teatro, para os neo-barrocos o 

mundo é mais uma ópera de vozes esmagadas, solidões monumentais, homens 
caídos em espaços claustrais, de onde se escapa pela fuga, desenraizamento, 

morte ou loucura, sem nenhuma possibilidade de reconciliação com Deus, 

diferentemente da alegorização barroca. [...] o Neo-Barroco torna-se, por seu 

caráter lúdico e plural, até uma estética de transgressão e o Barroco seria 

melhor compreendido como “arte da contraconquista, de contracatequese” 

(LEZAMA LIMA, apud CHIAMPI). O Neo-Barroco escapa tanto a uma 

monumentalização academicizante do Barroco quanto ao epigônico exercício 

de repetir o já dito. (LOPES, 1999, p. 29-30). 

 

 

 

 Os argumentos empregados no sentido de se firmar a independência ideológica 

do Neobarroco face ao Barroco histórico mostram que a retomada do Barroco hoje não 

se impõe como um sintomático anacronismo de um tempo pós-utópico, mas buscam 

verificar em que medida alguns traços barroquizantes podem ser detectados na cultura 

contemporânea, bem como os possíveis sentidos evocados por essa retomada, além de 

suscitar um exame crítico da roupagem com que se encenam esses traços reincidentes.      

 As propostas de revisão crítica do Barroco, considerando os processos de 

colonização americana, foram idealizadas por Lezama Lima, nos anos 50, e por Alejo 

Carpentier, por volta da década de 60. 
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 A reivindicação assumida por Lezama evidencia, contudo, um posicionamento 

que em muito dista das tendências de caráter formalista, voltadas para a análise do 

Barroco, em voga no início do século XX. O olhar do escritor cubano sobre o Barroco 

comporta uma atitude irremediavelmente política ao reconhecê-lo como produto da 

contraconquista, resultante da arribação a uma confluência – o encontro de línguas, 

culturas, ritos e tradições, imposto pelas condições de dominação efetuadas no período 

do descobrimento (CHIAMPI, 1998, p. 7).  Nessa direção, haveria assim diferenças 

fundamentais entre o Barroco europeu e o americano. Com o intuito de sedimentar sua 

formulação, Lezama lança mão de duas categorias estéticas não pertencentes ao Barroco 

europeu (CHIAMPI, 1998, p. 8). A primeira, como esclarece Irlemar Chiampi, é a 

tensão, uma marca formal que combinaria elementos teocráticos hispânicos com motivos 

incaicos para tentar uma forma unificativa, ao invés de proceder por acumulação, tal 

como acontece no Barroco europeu: “Desse modo, o colonizado expressa o seu luto 

cultural – que é religioso e político – através do impulso para a unificação do teológico 

autóctone com o hispano” (CHIAMPI, 1998, p. 8). A segunda categoria, o plutonismo 

(denominação que remete a Plutão, senhor dos infernos, bem como ao elemento 

constituinte da crosta terrestre, o magma ígneo), diz respeito ao conteúdo crítico do 

Barroco americano em correlação direta com a tensão formal. O plutonismo assoma 

então como “o fogo originário que rompe os fragmentos e os unifica” (LEZAMA LIMA 

apud CHIAMPI, 1998, p. 8). A convergência dessas duas categorias assinala o duplo 

imperativo do Barroco americano: fragmentar e unificar. Nas palavras de Chiampi: “o 

barroco promove a ruptura e a unificação dos fragmentos para formar uma nova ordem 

cultural” (CHIAMPI, 1998, p. 8). O Barroco lezamiano consigna a inexorável condição 

do devir americano, situação que o afasta do Barroco escolástico. 

  No que toca ao método adotado por Alejo Carpentier, percebe-se que ele 

comporta uma proliferação de significantes diretamente relacionada ao conceito de real 

maravilhoso americano, operando uma reversão do estatuto da mímesis de filiação 

realista, visto que os esforços descritivos não logram retratar pormenorizadamente o real, 

porém traduzem enfaticamente a homologação desse real maravilhoso a expensas de um 

fértil barroquismo verbal. A inscrição desse excesso expressivo registraria a marca 

diferencial do escritor latino-americano. Em suma, como esclarece Chiampi:  

 

 
 
A estratégia principal de Carpentier consiste em vincular o seu conceito do 

real maravilhoso americano com uma reflexão lingüística sobre o estilo 

barroco, de modo a promover uma razão estética dessa opção retórica em sua 

prosa narrativa. Assim, a proliferação de significantes para nomear um objeto 

da realidade (natural ou histórica) justifica-se como medida (ou desmedida) 

para inscrever os contextos americanos na cultura universal, ou seja, para que 

possam ser inteligíveis (CHIAMPI, 1998, p. 9). 
  

 

O esforço de Carpentier consiste, portanto, em dar visibilidade à caligrafia dessa 

pulsão criadora que move a literatura latino-americana. 

O impulso inicial de revitalização do Barroco como recurso aliado à compreensão 

das manifestações culturais contemporâneas, a partir sobretudo do início da década de 

70, deve sua patente ao poeta, romancista e ensaísta cubano Severo Sarduy, autor da obra 

seminal Barroco, que, em 1972, cunhou o termo Neobarroco. Os fundamentos que 

delineiam seu estudo sobre o Barroco confluem para a consagração do artifício como 

procedimento encarregado de animar a potência da teatralização escritural, âmbito no 

qual concorrem vozes de diferentes estratos culturais: 
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Interpreto e pratico o barroco enquanto apoteose do artifício, enquanto ironia 

e irrisão da natureza; a escrita é uma prática da artificialização. Cada escrita 

contém uma outra, comenta-a, carnavaliza-a, torna-se o seu duplo pintalgado; 

a página enxertada de diferentes texturas, de múltiplos estratos lingüísticos, 

tornou-se espaço de um diálogo: como um diálogo em que os actores fossem 

os textos. E este teatro é por excelência cultural, citacional, paródico 

(SARDUY, 1996, p. 8). 
 

 

 

A reapropriação do Barroco na ótica de Sarduy figura como uma ressonância de 

causalidade acrônica, uma espécie de isomorfia não contígua, decorrente da idéia de 

recaimento (retombée). Para explicitar de modo satisfatório essa idéia, Sarduy 

estabelece como ponto de partida o cotejo entre os campos da arte e da ciência, à luz das 

relações entre esses dois campos nos respectivos séculos XVII e XX. Num primeiro 

momento, a isomorfia aludida pressupõe que “a oposição do círculo de Galileu à elipse 

de Kepler, marcando a revolução cosmológica do século XVII, seria isomórfica à 

oposição das teorias cosmológicas recentes: o Steady Stade (o estado contínuo) e o Big 

Bang (a explosão que gerou o universo, cujas galáxias estão em expansão)” (CHIAMPI, 

1998, p. 31). Num segundo momento, elementos da arte e da ciência são examinados sob 

o prisma de uma mesma episteme:  

 

 
 

No século XVII a elipse kepleriana (que descreve o trajeto da terra ao redor 

do sol) tem seu análogo na elipse retórica barroca (o significante que descreve 

uma órbita ao redor de outro ausente ou excluído). De modo correlato, no 
século XX a expansão galática recai em obras descentradas, ou que estão em 

expansão significante, assim como o estado contínuo (do hidrogênio) recai 

em textos “com matéria fonética sem sustentação semântica” (CHIAMPI, 

1998, p. 31-32).  
 

 

A seqüência de recaimentos assegura a primazia da artificialização como via 

possível para encararmos a rede de textos que se entrecruzam, gerando uma mestiçagem 

fértil e salutar de saberes e estéticas irmanados. Em consonância com Chiampi:  

 

 
[...] as artes e as ciências trocam seus mecanismos de representação entre si, 

os discursos se desenvolvem em funcionamento similar, que se verifica na 
retórica hábil e arguta, que procura dissimular – e naturalizar – o artifício 

da argumentação (CHIAMPI, 1998, p. 32). 
 

 

A isomorfia é aqui encarada como uma prática operacional barroca que pretende 

teatralizar, no âmbito do discurso literário, a incorporação, pela literatura, de linguagens 

artísticas e reflexivas afins. Ao aquiescer à expansão desse intercâmbio estético e 

discursivo, a literatura engendraria, por seu turno, uma gama de simulacros que, num 

primeiro momento, evocariam recursos técnicos como, por exemplo, o trompe l’oeil, 

definido por Michel Foucault como um expediente que “quer fazer passar a mais pesada 

carga de afirmação pela astúcia de uma semelhança que convence” (FOUCAULT, 2002, 
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p. 59-60). Entretanto, tendo em vista a perspectiva neobarroca, que busca incidir sobre a 

natureza artificial de sua representação, expondo as peripécias utilizadas em suas 

sucessivas encenações, verifica-se uma simulação geradora de dissociações. Efeito 

paradoxal uma vez que o gesto fundado consiste em “levar  tão longe quanto possível a 

continuação indefinida do semelhante, [alijando-o] de toda a afirmação que diria com o 

que ele se parece” (FOUCAULT, 2002, p. 59). E, neste caso, como conclui Foucault, 

“estamos o mais distante possível do trompe l’oeil” (FOUCAULT, 2002, p. 59). O que 

resulta desse movimento elíptico, no cruzamento estético e reflexivo promovido, é 

justamente a ênfase no jogo: 

 

 
 

Assim a linguagem barroca: regresso a si mesmo, pôr em evidência do seu 
próprio reflexo, encenação da sua maquinaria. A soma das citações e as 

emissões múltiplas de voz refutam a existência de um centro emissor uno e 

natural: fingindo nomear, o barroco suprime aquilo que denota, anula-o: o seu 

sentido é a insistência do seu jogo (SARDUY, 1996, p. 54). 
  

 

Do interior desse jogo especular sobressai a potência da representação, cabendo 

ao leitor, como nos adverte Foucault, em sua análise da obra pictórica “As meninas”, de 

Velásquez, “fingir não saber quem se refletirá no fundo do espelho e interrogar esse 

reflexo ao nível de sua existência” (FOUCAULT, 1995, p. 25).  

A consciência desse espaço vacante, onde repousava a solidez dos pilares 

conceituais a sustentar verdades irrefutáveis erigidas pela ratio, franqueia a proliferação 

retórica, a metástase irreprimível do discurso, a contrapelo da linguagem econômica e 

funcional, refratária ao desperdício. Assim o Neobarroco: “reflexo necessariamente 

pulverizado de um saber que sabe não se encontrar já tranqüilamente fechado sobre si 

mesmo. Arte da deposição e da discussão” (SARDUY, 1996, p. 97). 

O Neobarroco é herdeiro da orfandade que circunscreve o próprio Barroco. É 

sabido que a gênese deste último foi/é exaustivamente discutida, dando origem a uma 

infinidade de conjecturas: a pérola irregular, o silogismo (“obra de joalheria mental”, nas 

palavras de Sarduy), a bizarria, para só citarmos algumas das significações que 

ricocheteiam o histórico do Barroco. Percebe-se, no conjunto das definições hipotéticas, 

um aspecto que enreda sub-repticiamente grande parte desses discursos. Trata-se de sua 

aferição como ex-cêntrico, o elemento deslocado, condenado a habitar as margens da lei, 

mantido perifericamente em relação ao referencial de perfeição – o centro –, cujo 

paradigma é o Classicismo. O Neobarroco investe contra essa entidade logocêntrica 

usando as armas do próprio inimigo, extraindo dele sua energia produtiva. Ou seja, na 

medida em que percebemos na superfície do texto neobarroco o enxerto hipertélico, a 

incorporação voraz (antropofágica?) de outros textos, verificamos, nessa apetência 

insaciável, a vocação eminentemente paródica do Neobarroco.  

Urdir uma complexa trama de conexões múltiplas implica um modo de 

enfrentamento com a diversidade discursiva pretensamente intimidativa, legitimada 

pelos saberes cristalizados. Daí a pertinência admitirmos o Neobarroco como uma 

possibilidade de a cultura latino-americana repensar seu próprio local, sob o viés de uma 

inserção global, de uma inscrição que grava uma marca sancionada pela não submissão 

e não passividade. O sulco que registra o ato destemido dessa rebeldia tornou-se a 

condição mesma do artista latino-americano.  
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Devorar o objeto a ponto de desfigurá-lo, realizar a carnavalização neste ritual 

canibalístico e fazer desse banquete dionisíaco uma fonte produtiva de texturas híbridas, 

polifônicas, babélicas, eis alguns dos propósitos a que se destina o Neobarroco.  

Talvez possamos identificar em Machado de Assis uma atitude visionária, 

antecipadora do sentido evocado pelo devir americano, sentenciado por Lezama. E, 

curiosamente, numa época em que predominava a estética realista, com seu utópico 

intuito de repertoriar as mazelas sociais, atribuindo-se, para tanto, a inócua missão de 

descrever com imparcialidade o precário real. 

Em Memórias póstumas de Brás Cubas, o próprio título já sinaliza o movimento 

subversivo que perpassa a estrutura da obra machadiana, abalando a presumida seriedade 

do gênero memorialístico, de caráter ontoteleológico. A tão referida volubilidade do 

narrador, desfilando sem peia suas efêmeras veleidades e sua voluntariosa arrogância, 

reverbera numa escrita que reflete cabalmente essas idiossincrasias – duplicação que faz 

proliferar ad nauseam a perversão dos códigos parodiados, como a estética romântica e 

os discursos científico e filosófico. A carnavalização da retórica aforística, num capítulo 

como “Parêntesis”, por exemplo, redunda em “bocejos de enfado que podem servir de 

epígrafe a discursos sem assunto” (ASSIS, 1997, p. 169). Esse tipo de tergiversação do 

narrador, interrompendo intermitentemente o curso da narração, emerge como uma 

excrescência suplementar, uma transgressão à idéia de utilidade, louvando o desperdício, 

que rejeita o superego do homo faber em nome da volúpia e do prazer verbais. 

Na literatura brasileira contemporânea, são inúmeros os autores em cujas obras é 

possível detectar tendências neobarrocas, seja na orquestração sígnica que compõe a 

superfície textual, seja no modo como as histórias são urdidas. 

O escritor Sérgio Sant’Anna integra esse elenco, figurando como uma importante 

referência de escrita neobarroca. Seu último romance, Um crime delicado, é pródigo na 

arte de desconcertar o olhar que busca a nitidez dos espaços limítrofes concernentes às 

dicotomias interior/exterior, real/ficção, sonho/vigília. A própria capa do livro indicia o 

entrecruzamento de planos verificado na configuração da trama narrativa: a reprodução 

do quadro “Pigmaleão e Galatéia”, de Jean-Heon Gérôme, tendo ao fundo a reprodução 

de outra significativa obra pictórica: “As meninas”, de Velásquez, sinaliza um intrincado 

jogo de reflexos engenhosamente articulado de modo a impedir o desfazimento da 

ambivalência que domina toda a narrativa. 

 O narrador, Antônio Martins, é um crítico de teatro que se envolve fortuitamente 

com Inês, uma mulher manca e misteriosa, desencadeando uma atração marcada por uma 

postura ambígüa, a um tempo contemplativa e concupiscente. 

 Ao ser convidado a ir ao apartamento onde mora Inês, Antônio percebe que, em 

lugar de uma sala convencional, o que se descortina é um cenário cuidadosamente 

montado, uma espécie de instalação, cuja peça central é a própria Inês, modelo do pintor 

Vitório Brancatti. Nesse espaço prenhe de artificialidade, o crítico reconhece, na 

disposição dos objetos, a imagem do quadro, sintomaticamente intitulado de “A modelo”, 

exibido na exposição para a qual fora solicitado a comparecer dias antes. E é nesse 

cenário que Martins seduz Inês, sem sequer supor que, após esse encontro, a modelo iria 

denunciá-lo pelo crime de estupro. A narrativa em primeira pessoa constitui, dessa forma, 

uma espécie de auto de defesa do personagem. À tentativa de absolvição acresce-se a de 

tentar compreender os fatos vivenciados desde o momento em que Antônio conhece a 

moça misteriosa. A própria atmosfera de incertezas que insufla a narrativa reverbera nas 

palavras do narrador:  
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[...] eu mesmo me perguntava se era de todo inocente. Ou melhor, se desejava 

essa inocência completa. Pois uma parte minha reclamava, sem dúvida, que 

eu rompera certos limites demarcados, a princípio, por Brancatti e Inês, não 

apenas penetrando na obra e na modelo, mas fazendo com que essa se rendesse 

a mim, no final, bandeando-se para o meu lado naqueles momentos 

definidores. E se eu pretendi – embora meus atos e atitudes perante a justiça 

não pudessem assegurar-me disso – ser absolvido, era em meus termos, que 

incluíam essa posse conquistada de Inês, elevando-me da mera condição de 

fantoche manipulado pelo pintor e sua modelo à de ator consciente dentro da 
obra, apesar de eu não ter uma certeza cabal disso, procurando iluminá-lo um 

pouco melhor em minha própria obra: este relato (SANT’ANNA, 1997, p. 

119).  
 

 

 

 Além de Sérgio Sant’Anna, integram o paideuma neobarroco escritores como 

Rubem Fonseca, Bernardo Carvalho, Silviano Santiago e Rubens Figueiredo, para só 

mencionarmos alguns. Este último, vale lembrar, em seu premiado Barco a seco, concebe 

uma história que aposta no desvelamento da retórica performática. O narrador, Gaspar 

Dias, é um perito na arte de atestar a autenticidade de quadros, que se lança o desafio de 

descobrir a verdadeira autoria de pinturas atribuídas ao enigmático Emílio Vega, cuja 

existência, aliás, integra parte do mistério que bordeja a figura desse pintor, autor de 

marinhas disputadíssimas no mercado artístico. No fulcro das reflexões sobre seu métier, 

Gaspar acaba revelando a face ilusionista do discurso destinado a fundar uma verdade, 

denunciando seu inalienável poder de determinar irremediavelmente a fruição estética. 

Aqui, não é a imagem a responsável pela produção de um trompe l’oeil, mas o discurso 

legitimador do olhar selando o valor do que se dá a ver, como o confirma o narrador:  

 

 
 

Nesse ofício, o verdadeiro e o falso não podem empatar. A menor dúvida a 

respeito de um quadro transforma em borrões murchos o que um minuto antes 

parecia a radiosa visão de um artista. Às vezes me confundo ao ver como uma 

operação estritamente técnica é capaz de produzir nas pessoas o efeito de uma 

mágica. Para elas, a falta de autenticidade é um feitiço lançado no fundo dos 

olhos, um sortilégio cujo poder as impede de enxergar aquilo que as retinas, 

no entanto, continuam a ver. A palavra mágica é pronunciada e no mesmo 

instante uma rigidez domina seus olhos, um choque faz as feições afundarem 

ligeiramente no rosto e, dali em diante, nenhuma explicação, nenhuma palavra 

razoável será capaz de recuperar nem sequer uma parcela da afeição traída 
(FIGUEIREDO, 2001, p. 49). 

 

 

 Cumpre assinalar que em ambos os autores, Sérgio Sant’Anna e Rubens 

Figueiredo, a feição neobarroca se evidencia menos no nível da linguagem propriamente 

dita, sobressaindo, nesses casos, o modo como as  respectivas histórias são articuladas, 

evidenciando-se uma outra maneira de se identificar o registro neobarroco, à parte a 

verificação da superfície expressional. Referimo-nos ao nível estrutural de composição 

narrativa, evidente nos exemplos flagrados.  

Suspender a reflexão acerca da estética neobarroca exige nova advertência: o 

debate que ora se prolonga sobre a validade (ou não) do Neobarroco permite-nos 

reconhecer a resistência do meio acadêmico em aceitar como candidato ao posto de 

nomeação do contexto contemporâneo mais um rótulo, dentre tantos já inscritos (pós-

modernidade, modernidade pós-utópica, época neomoderna, alta modernidade etc.). O 

equívoco a nosso ver reside exatamente aí – na concorrência da qual não participa o 
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Neobarroco, pois, tal como compreendemos, essa designação não enseja figurar no 

frontispício desse recorte sincrônico, ainda vigente, cujo início se localizaria no final dos 

anos 60 e início dos 70 do século passado. Cremos ser mais auspicioso apostar no 

Neobarroco como um mecanismo operatório rentável, voltado para a decifração da 

engenhosa maquinaria que dinamiza a produção cultural nestes tempos incertos. Isso 

posto, deixemos de lado a fobia traumática causada pela obsessão classificatória e 

busquemos compreender, com olhos desarmados (embora, de forma alguma menos 

críticos), a safra artística que aporta no cenário contemporâneo – ainda que às vezes seja 

estrategicamente necessário chancelar uma rubrica, lançando mão de um nome.    
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Resumo: A literatura de Gramiro de Matos é marcada por formas literárias desestabilizadoras e 

procedimentos criadores, revolucionários e políticos na linguagem, movimentando a língua até seus limites 

significativos. Motivada por essas marcas a atual pesquisa busca cartografar os movimentos que compõem  

um mapa artístico de expansão de limites lingüísticos e literários de Gramiro de Matos pela linguagem, a 
partir do referencial filosófico de Gilles Deleuze e Felix Guattari.  

 

Palavras-chave: Poesia (Linguagem); Gramiro de Matos (Poesia); Crítica Literária (Filosofia). 

 

 

 

 
A linguagem é um mapa e não um decalque. 

 

Gilles Deleuze, Mil Platôs. 
 

 

 

 

Ramiro Silva Matos Neto nasceu em uma pequena cidade do interior da Bahia, 

Iguaí, em março de 1944. Cursou direito e teatro na Universidade Federal da Bahia, onde 

fez parte de movimentos artísticos que emergiam por toda a cidade de Salvador. Em 

1972, Gramiro de Matos, nome adotado após o encontro descrito pelo próprio como: 

“messiânico e telemental com o poeta medieval Gregório de Matos” (1973, p. 9), publica 

Urubu-Rei pela Editora Gernosa. Poucos exemplares foram publicados desse “livro de 

kontos-parávolas i mistórias”, como é classificado por Gramiro. Dois anos após o livro 

de estréia, Gramiro de Matos publica, pela Editora Eldorado, seu livro de contos Os 

morcegos estão comendo mamãos maduros, e em 1978 seu romance histórico-surrealista 

A conspiração dos búzios.  

A leitura incansável de Urubu-Rei despertou questões referentes a sua linguagem 

desestabilizadora e política, impulsionada por relações idiomáticas entre o português, o 

espanhol, línguas indígenas e africanas, constituindo-se por multiplicidades lingüísticas 

em uma  zona  de vizinhança entre línguas. Porém, quando Gramiro de Matos conecta 

duas ou mais línguas, não é uma questão de multilinguismo, já que o autor não mistura 

línguas, e sim ativa um uso menor da língua maior. Assim, Gramiro força a língua a 

minorar, fazendo-a fugir por um caminho que não para de desequilibrá-la. Tal escrita 

fomenta uma narrativa muitas vezes assignificante, em que a palavra tem força disruptiva 

e importância narrativa. 

Para compreender os movimentos enunciativos e políticos da obra em questão, 

deve-se trazer da filosofia de Deleuze e Guattari alguns conceitos referentes à linguagem 

e ao pensamento, que carregam uma visão inventiva e heterogênea da língua e dos 

procedimentos lingüísticos e literários. 
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Deleuze aponta, em Diferença e repetição (1988) e Lógica do sentido (2000), 

para a importância do caráter criador do pensamento, de como ele não é limitado à 

representação, de como o pensamento apresenta um movimento muito além da simples 

recognição. Conceber filosoficamente o pensamento como forma de representação e 

recognição tem como pressuposto implícito uma imagem natural do pensamento que 

permitiria a todos saberem o que significaria pensar: pensar é reconhecer. Deleuze aponta 

para essa imagem como uma “imagem moral” (1988, p. 220), já contestada por 

Nietzsche, em sua crítica em torno do caráter moral dos pressupostos filosóficos. É claro 

que os atos de recognição ocupam grande parte de nossas vidas, mas é consideravelmente 

perigoso crer que o destino do pensamento está contido nesses atos. O mundo da 

recognição é impotente no pensar a diferença justamente porque se alia ao prefixo –re, 

retirando a novidade e a criação da força do pensar.  

Emerge então o que é para Deleuze a gênese do pensamento, o pensamento que, 

além de seu movimento empírico de reconhecer, verte-se para o que não foi pensado 

ainda, a novidade radical, forjando o impensado e o não representável no próprio 

pensamento. A linguagem que o investe não se atém apenas à designação (nomeação) de 

objetos, mas deve ser forçada, ela mesma, em sua potência disruptiva, para além das 

representações cotidianas. Encontra-se em  Gilles Deleuze e Felix Guattari a figura do 

precursor sombrio ou lingüístico, conceito referente ao traço diferencial e intensivo da 

expressão. O precursor sombrio, assim como seus procedimentos, está preso ao 

procedimento filosófico, que afirma todas as coisas existentes como diferenças que 

devem estar prontas para afirmar suas divergências.  

Há várias entradas ao universo dos procedimentos lingüísticos de Gramiro de 

Matos, em seu campo de experimentação lingüística. Essas entradas multiplicam-se 

quando interferidas ou contextualizadas em sua intenção deslocadora. Vejamos uma 

passagem de Urubu-Rei em que o autor anuncia seu próprio movimento desestabilizador 

com a língua materna e com os movimentos de criação da linguagem literária: “Amafada 

minha na Kova Rosa N’kampo Santo Urubutema, vosmecê fia linduada linlua cabeleira 

viencantando prateada nexta vimalinguagem asmal k sabemos purificados nossa agora 

além poriba do povoado Q-amamos” (1972, p. 11). 

Trata-se de uma multiplicidade sígnica, da qual o leitor desconhece as leis e as 

galerias de seu movimento. Como entrar nessa multiplicidade lingüística sem perder sua 

força de estranhamento? Pensamos que há várias linhas que poderiam cartografar essas 

estranhezas: do nível fonético ao sintático, a escrita de Gramiro implica rupturas, até 

mesmo no plano dos gêneros literários. Neste momento, a pesquisa enfoca seu universo 

vocabular, especialmente as construções disjuntivas da palavra-valise: “nexta”, 

“vimalinguagem”, “amafada”, “linlua”.  

Gilles Deleuze aponta em Kafka por uma literatura menor: “O princípio das 

estradas múltiplas impede somente a introdução do inimigo, o Significante, e as 

tentativas para interpretar uma obra que na verdade se propõe apenas à experimentação” 

(1977, p. 7). As entradas múltiplas, suscitadas pelas  palavras de Gramiro de Matos, 

tornam impossível sua interpretação estrutural, com oposições formais e significantes, 

sugerindo uma característica fascinante da linguagem de Gramiro: o uso intensivo 

assignificante da língua, uso que abre a linguagem para intensidades e limites  forjados.  

Quando se observa o uso intensivo da linguagem em Gramiro de Matos, é 

importante sublinhar a distância que pode existir entre esse uso e uma apreensão 

superficial da oralidade. Não se trata de extrair efeitos de fala, e sim compreender uma 

vasta criação fonética, lexical e até sintática, que coloca a língua em choque com o senso 

comum e com suas significações cotidianas. Os procedimentos desterritorializantes da 

linguagem literária de Gramiro, seus tensores  instrumentos lingüísticos que marcam 
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um movimento da língua para seus extremos  potencializam questionamentos com 

ramificação no imediato-político, fugindo do conceito de sujeito lírico e  dando lugar aos 

agenciamentos coletivos de enunciação. Todo esse caminho reflexivo sobre a obra de 

Ramirão ão  nos leva a propor sua literatura no âmbito do que Deleuze a Guattari 

tematizam como literatura menor. 

  Analisando o procedimento de formação das palavras em Gramiro de Matos, 

encontra-se a palavra-valise “nexta”, composta pela palavra nesta do português, que 

carrega a idéia de local e momento presente, e next do inglês, que poderia ser traduzida 

como próximo, seguinte, referente ao tempo futuro. Ao observar a ressonância de “nexta” 

com o procedimento de James Joyce na composição da palavra “riverrun” em Finnegans 

Wake, traduzida por Augusto de Campos como “riocorrente”, percebe-se um movimento 

que não pode ser tratado simplesmente como licença poética. A composição dessas 

palavras move o signo significativo  para o signo encorajador, potencial, capaz de criar 

um desequilíbrio  no espaço narrativo e libertar a palavra das representações cotidianas. 

A palavra “nexta” constrói um movimento atemporal na narrativa do escrito K-Cantares-

N, impulsionando o texto por sua anomalia morfológica ao que é mais próprio da vida: 

heterogeneidade, paradoxo e incoerência. As linhas de diferença trazem uma tensão 

significativa fundamental à obra de Gramiro, não apenas em sua relevância poética, mas 

também em seu caráter enunciativo. 

 A palavra-valise em Gramiro de Matos consiste em reunir a maior quantidade de 

divergência, produzindo uma contração de palavras e ramificando séries de diferenças. 

A contração de palavras forçadas a uma coexistência, cria uma tensão que dispara a 

palavra ao experimento. O díspar na palavra "nexta” não está na convergência de duas 

séries, e sim justamente no seu contrário, na tensão criada pela coexistência violenta de 

duas palavras que não poderiam ocupar nunca o mesmo ambiente sem promover essa 

explosão que atira o leitor ao experimento criado pelo autor.  

Em Estudos deleuzeanos da linguagem (2003), Julia Almeida define a palavra-

valise em relação à  palavra esotérica, diante da distinção proposta por Deleuze: 

 
 

A palavra esotérica faz a síntese de coexistência assegurando a conjunção das 

duas séries heterogêneas. Toda palavra que preenche esta função, compósita 

ou não, pode ser qualificada de esotérica. Outro é o procedimento das 

palavras-valise. Fundadas em uma síntese disjuntiva, distinguem-se tanto das 

sínteses conectivas (palavra esotérica) quanto de uma simples contração.[...] 

A palavra-valise não apenas coordena duas séries heterogêneas mas introduz 

nelas disjunções. Mas tanto umas como outras, palavras esotéricas e palavras-

valise, são consideradas elementos paradoxais, pois experimentam 

excepcionalmente a possibilidade de dizer seu próprio sentido – fato interdito 
ao uso ordinário da linguagem. Mas só o fazem com a condição de se 

apresentarem como não-sentido, pois o não-sentido seria a única fala que diz 

seu sentido (2003, p. 137-138). 

 

 

 

 Ocorre com mais freqüência, na obra de Gramiro de Matos,  as palavras-valise 

com função esotérica, que consistem  na convergência de duas ou mais séries motivando 

ambigüidades. Ramirão ão desenvolve a palavra conjuntiva (esotérica) no escrito Os 

Demônios de Petrina, conto-delírio sobre uma “loka criola” em seu transe espiritual, 

cercada por uma poética caótica e mística: “Tangas lindos-pica-flôr parabosque 

crespusculiricos lilaslus adoidados amores eram-são muin’rosa glosa os olhos Patrina pequninos 
androgênos” (MATOS, 1972, p. 16). 
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Encontra-se acima uma amostra de palavra-valise com função de palavra 

esotérica. Coexistem em “crespusculíricos” outras expressões virtuais, como “crepúsculo 

lírico”, de maneira conjuntiva e relativamente pacífica. O disparo experimental de 

“crespusculíricos” está na convergência dessas séries, e não na tensão entre divergências 

como na palavra “nexta”. 

Um outro procedimento vocabular de Gramiro aparece no conto Los 

Subterrangos Dios, y Pontífice, em que emerge a formação “fé liz monte” quebrando as 

ligações significativas da palavra, sem descartá-la: 

 

 
 

 Yo y mis discíopulos 

   LATINOAMERICANCER 

    Comemos todos salamandras   

de fuego. El sonído de los Andes. Seguímos somvados 

   fé liz monte. Hoy tiene cobra de dos 

cabezas en los dientes de garras. Y oremos después del  

sugo de araña caranguejera (1972, p. 9). 
 

 

 

A palavra despedace-se em “sílabas-palavras”, de maneira bem próxima ao 

movimento que Michel Foucault apontou na poética de Brisset, em Sept propôs sur le 

septième ange (1986): o procedimento do à-peu-prés, que consiste, primeiramente, na 

decomposição da língua a partir dela mesma, em cavar um buraco na língua para 

encontrar, de uma maneira completamente “equivocada”, uma história sonora das 

palavras, uma cenografia na origem das palavras. Em Ramirão ão, esse procedimento 

revela a ambição de escrever em uma língua em formação, em que o autor pode construir 

sobre ela não só uma etimologia criativa, mas uma criação que não cessa, em que o som, 

a imagem e a palavra ainda se misturam e se recombinam. Luiz Carlos Maciel escreve 

na contracapa de Urubu-Rei: “A alquimia da linguagem de Ramirão ão, ão : antes de 

mais nada, o encontro com o vácuo primordial onde se processa, através da magia da 

consciência , a gestação de signos.”(MATOS, 1973). Foucault aponta para uma origem  

atemporal, na qual as palavras de Brisset não seguem um movimento ou uma etimologia 

linear. Suas desconstruções não remetem, simplesmente, a palavras criadas por 

elementos que poderiam remeter a palavras originárias. Gramiro de Matos decompõe a 

palavra materna, produzindo uma frase de seus restos morfológicos, criando outras 

palavras nas ruínas onde a violência que as originou habita. 

Os estudos dos procedimentos em Carroll, Artaud, Wolfson, Joyce, Roussel 

partindo de conceitos como palavra-valise, palavras esotéricas, palavras-sopro, ganham 

uma nova análise quando introduzimos a dimensão sintática-assintática que Deleuze 

aponta em Crítica e clínica (1997). Essa abordagem “mais complexa” dos procedimentos 

de desterritorialização de língua e linguagem será o próximo passo deste estudo, tendo 

como objeto os livros publicados após Urubu-Rei, Os morcegos estão comendo mamãos 

maduros e A conspiração dos búzios, em que Ramirão não desenvolve suas 

experimentações lingüísticas em “transformações ilimitadas que tentam uma narrativa 

ligada à atividade mental variável – não apenas uma linguagem que apresenta o mundo, 

mas a metamorfose do mundo inconsciente em movimento.” (MATOS, 1973, p. 8). 

Dessa forma, questionar-se-á como a narrativa pós-urubu-rei, e no próprio Urubu-Rei, é 

dependente dos procedimentos de composição abordados anteriormente para alcançar os 

movimentos de assintaxia e agramaticalidade, compreendendo, assim, seu processo de 
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desterritorialização da linguagem, aspecto fundamental para a compreensão do caráter 

“menor” da literatura de Gramiro de Matos. 
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Resumo: Trata da descrição do movimento McOndo e da análise do impacto de sua oposição ao Realismo 

Mágico, no que diz respeito à identidade cultural latino-americana. O movimento McOndo é composto por 

jovens escritores de vários países da América Latina que tentam retratar o ambiente urbano,  multicultural 

e globalizado em que estão inseridos em oposição ao exotismo que as obras do cânone latino-americano 

transmitem.   
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O “boom” da literatura latino-americana se deu em meados dos anos 60 na figura 

dos escritores Jorge Luis Borges, Julio Cortazar, Carlos Fuentes e Mario Vargas Llosa, 

entre outros . Sofisticados, imensamente talentosos e politizados, retrataram uma 

América Latina mágica e colorida, e ao mesmo tempo misteriosa e sombria sob a nuvem 

de regimes ditatoriais totalitários. Com a tradução do romance Cem anos de solidão para 

o inglês, Gabriel Garcia Marquez se tornou a voz mais proeminente do movimento, 

denominado Realismo Mágico. Os críticos se encantaram com o exotismo e a atmosfera 

mágica de Macondo, uma espécie de paraíso imaginado por Garcia Marquez, onde 

choviam flores amarelas. O Realismo Mágico foi então canonizado e entrou na grade de 

cursos de literatura mundo afora (MARGOLIS, 2002, p. 42). 

Na  reportagem  intitulada “Is Magical Realism Dead?” publicada no dia 6 de 

maio de 2002, o jornalista Mac Margolis da coluna Society & Arts da revista americana 

Newsweek (p. 42 a 45) descreve um movimento de jovens escritores latino-americanos 

que proclama a morte do Realismo Mágico. Na verdade, o objetivo do movimento não 

parece ser simplesmente se colocar contra o Realismo Mágico , mas reivindicar o direito 

de não ser parte dele. O movimento McOndo, de acordo com o boliviano Edmundo Paz 

Soldán (apud MARGOLIS, 2002, p. 43), um dos autores, reconhece o mérito e até admira 

o Realismo Mágico, só não quer imitá-lo.  

No front desse movimento está o escritor e jornalista chileno Alberto Fuguet, de 

40 anos, que viveu seus primeiros 12 anos na California, e hoje vive em Santiago. Fuguet 

denomina  tal movimento “a voz de McOndo” (mistura de McDonald’s, Computadores 

Macintosh e condos – abreviação de condomínios, em Inglês) num irônico jogo de 

palavras com o nome da “Terra do Nunca” de Gabriel Garcia Marquez em Cem anos de 

solidão. Lá se encontram representados os principais elementos do “Realismo Mágico” 

cujas imagens de fantasmas, velhas senhoras que levitam e ditadores que caem mas nunca 
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morrem, não só influenciaram duas gerações de escritores latino-americanos, mas 

também a maneira como o mundo imagina a América Latina (MARGOLIS, 2002, p. 42) 

O movimento começa oficialmente em 1996 [outros livros de Fuguet e coletâneas 

de outros autores organizadas por ele já vinham sendo publicadas desde 1990], com a 

publicação de uma coletânea de contos de dezoito autores jovens, com menos de 35 anos. 

O livro, com o título de McOndo, foi ironicamente lançado em uma festa na filial da 

lanchonete McDonald’s em Santiago. Os contos são irreverentes, algumas vezes 

agressivos, e tratam de temas urbanos recheados de sexo, drogas e música pop, que, de 

acordo com Paz Soldán (apud MARGOLIS, 2002, p. 43),  são mais condizentes com a 

atual realidade latino-americana que o exotismo idealizado pelos autores do “Realismo 

Mágico”.  

Com a idéia de representar a América Latina urbana, jovem e inserida no mundo 

globalizado, Fuguet tenta apresentar McOndo ao mercado norte-americano. No início, 

entretanto, Fuguet e seus amigos não foram bem recebidos tanto pelo meio acadêmico 

quanto pelo mercado editorial. Tiveram dificuldades de conseguir uma editora americana 

e uma revista se recusou a publicar um conto de Fuguet  “por não ser latino- Americano 

o suficiente”. Em ensaio publicado no site Salon.com, em 11 de junho de 1997, Fuguet 

diz que um dos argumentos para a recusa seria que tal conto poderia facilmente ser 

ambientado nos EUA (FUGUET, 1997). 

Segundo Fuguet (1997) a geração dos anos 80 e 90, que o escritor canadense 

Douglas Coupland define como Geração X em seu livro homônimo, não tem uma marca 

registrada, uma ideologia firmada. É a Geração Coca-Cola da canção de Renato Russo. 

“Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação” 

(1986). Hoje, as editoras já entendem que esse é o público da “cultura pop”, alucinado 

por imagens, que tem acesso à Internet e TV a cabo e que anseia se ver retratada no 

trabalho dos jovens do Movimento McOndo (MARGOLIS, 2002, p. 44). 

O jornalista Mac Margolis (2002, p. 43) cita também a repercussão do movimento 

McOndo em outras formas de expressão artística, como na música pop, na forma do rap 

mexicano e em filmes como “Amores Perros” de Alejandro Gonzales Iñárritu  e “Y Tu 

Mamá Tambiém” de Alfonso Cuarón, ambos indicados ao Oscar e que são ambientados 

em um México sem nenhum traço folclórico, nem a musica dos Mariachis ao fundo.  

Apesar do sucesso entre os jovens, o artigo de Mac Margolis (2002, p. 43) 

também ressalta que alguns intelectuais  rotularam os autores do movimento de levianos 

e superficiais. Além disso o artigo ressalta que setores de esquerda declararam que o 

movimento é uma apologia à alienação Yuppie, se referindo aos autores como “um bando 

de garotos-problema de classe média viciados em cultura pop”. 

No entanto, ao considerarmos a colocação do Professor Eduardo Coutinho da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em seu ensaio “Mestiçagem e 

multiculturalismo na construção da identidade cultural da América Latina”: 

 
 

 

[...] têm se verificado também casos em que o tônus predominante é a moda e 

a importação acrítica de modelos forâneos. Daí a importância da 

contextualização histórica em qualquer abordagem da questão, e a necessidade 

de mirá-la sempre com olhos críticos (COUTINHO, 2003, p. 56). 
 

 

Veremos que a crítica de  acerca do movimento McOndo vem a ser precipitada e 

simplista por não levar em conta fatores políticos e socioculturais que antecederam o 

movimento.Faz-se assim necessário que não ignoremos alguns fatores dessa ordem para 

não fazermos um julgamento precipitado e simplista sobre as motivações do movimento 
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McOndo. No entanto, não teremos espaço aqui para fazer uma explanação apropriada de 

todas as circunstâncias que, desde a colonização, vêm moldando o olhar do mundo sobre 

a América Latina. 

Eu seu ensaio já citado,Coutinho trata da tensão que sempre caracterizou o 

discurso de identidade latino-americano, ora sob o olhar do colonizador, ora por 

tentativas (muitas vezes frustradas) de desconstrução desse olhar (2003, p. 41). Portanto, 

a falta de referenciais confiáveis cria a necessidade de se produzir um novo sentido que 

não pode se basear numa memória manipulada. Essa reconfiguração do presente “destrói 

esse espelho de significação” que acaba por não mais atender aos interesses 

segregacionistas do centro. 

Sendo assim, chegamos ao ponto que Homi Bhabha define como Terceiro lugar 

de enunciação: “Trata-se do problema de como, ao significar o presente, algo vem a ser 

repetido, relocado e traduzido em nome de tradição, sob aparência de um passado que 

não é necessariamente um signo fiel da memória histórica” (BABHA, 1998, p. 67).  

Contudo,  o movimento McOndo, apesar de ter características próprias, não se 

configura como uma ação isolada  de um grupo de garotos-problema sem ideología, como 

ironicamente descreve Fuguet: “Cronologicamente, pertencem aos tempos da ditadura. 

Muitos, inclusive nasceram antes do reinado de Pinochet, mas se caracterizam por ser tão 

apolíticos que chegam a ser ideológicos”(FUGUET, 1993, tradução nossa), mas de um 

esforço, que vem desde os anos 70, com a “Escena Avanzada”, de uma arte não vinculada 

a valores pré-existentes, para não correr o risco de reproduzir suas distorções.  

A falta de compromisso com ideologias específicas é explicitamente expressa por 

Fuguet como uma característica dos contos de Cuentos con walkman (1993), que precede 

McCondo (1996): 

 
 
 

Lo que aquí se cuentan son historias vitales sobre vidas levemente aburridas; 

son la vida de ciertos jóvenes, de ciertos solteros. No pretende ser el gran 

espejo de Chile ni abarcar todo un espectro social o moral. Esto no sociología 

ni hay, aunque algunos crean lo contrario, pretensión alguna. Más que nada, 

hay vergüenza y timidez de sacar la voz. Pero también hay ganas. Y una que 

otra ambición ( FUGUET, 1993). 

 

 

No conto “Hijos, un cuento en dos actos” (1993), Fuguet reafirma o 

descompromisso de sua geração na figura do casal composto pelo narrador e Carla. 

Quando convidados a apadrinhar o filho de um casal amigo, se recusaram, na seguinte 

passagem: “’Disculpa’, le dijo, ‘pero no acostumbramos a apadrinar a nadie. Tú sabes lo 

que pienso: no hay nada más irresponsable que llenarse de responsabilidades’” 

(FUGUET, 1993). 

Sobre a presente geração, a crítica chilena Nelly Richard (2002, p. 83) argumenta 

que o presente de Transição se aproveita da incomodidade social para divorciar seu hoje 

de qualquer anterioridade. Essa atualidade “se vale desse ’hoje’ brevemente recortado 

para saturar o presente com o descompromisso de fugacidades e transitoriedades que 

carregam apenas o momentâneo, a fim de que a história se torne definitivamente 

esquecediça.”   

Devemos analizar, então, o que representa o movimento McCondo como produto 

da América Latina no contexto da Globalização. Se uma sociedade culturalmente 

engolida pelos valores culturais dos “neocolonizadores” (metrópoles culturais do 

imperialismo capitalista contemporâneo) e totalmente desprovida de identidade e 

ideologia próprios, ou como reconstrutora de seus próprios valores em constante diálogo 
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com quaisquer formas de representação cultural que venham a dar um sentido genuíno 

ao que é hoje a sociedade latino-americana. 

A recorrente alusão a símbolos culturais norte-americanos como a cadeia de fast-

food McDonalds, os computadores Macintosh ou a rede de TV MTV, entre outros, é 

evidente na obra dos autores de McCondo, o que, a princípio, parece configurar uma 

apologia ao imperialismo. No entanto, encontramos no discurso (tanto literário, quanto 

pessoal) de Alberto Fuguet, elementos de ironia que nos levam a outras conclusões a 

respeito da verdadeira motivação dele e dos outros autores do movimento em recorrer 

incessantemente a esses elementos.  

Tomamos aqui Fuguet como paradigma para todos os autores por ele ter sido o 

organizador das primeiras coletâneas de autores latino-americanos pós-modernos, 

reconhecendo nessas obras, as características que descreve no prefacio de McOndo. 

Assim, a voz de McOndo tem Fuguet como seu principal interlocutor em termos gerais, 

sem, no entanto, nos esquecermos de que a obra de cada autor terá suas peculiaridades.  

Quando perguntado pelo jornalista Mac Margolis sobre o que motivou o 

movimento McCondo, Alberto Fuguet responde que foi a tal força que os políticos e 

economistas chamam de Globalização, mas que ele prefere chamar de 

“Bastardização”[tradução nossa para Bastardization] (2002, p. 44). Por que 

Bastardização? Se fossem esses símbolos tão caros aos autores de McOndo, por que então 

se sentiriam “Bastardos” por estarem inseridos em tal contexto? 

Maria Elisa Cevasco, professora de Literatura Inglesa da Universidade de São 

Paulo (USP), diz que “A cultura, ensinam os cultural studies, deve ser entendida como o 

modo em que vivemos e construímos significados” (CEVASCO, 1999). Parece ser assim 

que o Movimento McCondo entende a cultura, ou seja, como representação do mundo 

em que vivem. Abraçar o mundo globalizado para esses jovens, não parece ser uma 

questão de escolha, mas sim de necessidade.  

As análises clássicas da produção cultural latino-americana, de acordo com 

Yudice (apud GUELFI, 1996), sempre estiveram presas a modelos totalizadores ou 

maniqueístas. Partindo deste ponto, Guelfi (1996, p. 139) argumenta que  

 
 

ou se supervalorizavam os modelos fornecidos pelos centros hegemônicos, 

menosprezando-se as produções das colônias como cópias, pálidos reflexos, 

imitações inferiores das criações metropolitanas, ou, de acordo com projetos 

revolucionários de emancipação política, econômica e cultural, pregava-se a 

ruptura ou inversão do modelo dominante, cobrando-se dos artistas completa 

originalidade.  

 

                        

De acordo com Alberto Fuguet, “McCondo é sobre o fim das fronteiras, a mistura 

de tudo” (apud MARGOLIS, 2002, p. 44, tradução nossa). Ou seja, a idéia de cópia não 

parece ser válida quando se fala de mistura ou quebra de fronteiras. Fuguet diz que apesar 

de não fazer parte do cânone latino [ele questiona se um dia ainda fará], sua casa é a 

América do Sul e sua língua é o español. No entanto, continua ele, temas como a 

migração de trabalhadores rurais, anistia, violência nos guetos, etc. são  bastante 

relevantes, mas não fazem parte da sua vivência metropolitana de classe-média chilena 

(FUGUET, 1997). 

Fuguet ambienta seus contos em Santiago, mas a Santiago descrita por ele não ser 

diferente de qualquer outra metrópole mundial como quando fala de seu livro “Cuentos 

con walkman” 
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Leer estos cuentos y relatos es como recorrer un Santiago lleno de smog en 

una micro acelerada y llena de punkies y conscriptos. Enchufado a un 

walkman, con la Rock and Pop haciendo ruido, mirando en un televisor 

portatil un capítulo viejo de Plaza Sésamo, ventilándose con el último número 

de la Zona, el viaje avanza áspero entre calles llena de neones, malls, edificios 

en construcción, piscinas llena de cloro y arbustos con formas de elefantes y 

jirafas (FUGUET, 1993 b). 

 

 

Mac Margolis (2002, p. 43) coloca em seu artigo que “enquanto os intelectuais 

latino-americanos perdem muito tempo mostrando os dentes para os [supostos] perigos 

da globalização, Fuguet & Co. a recebem de braços abertos” (tradução nossa). No 

entanto, quando vemos os símbolos que até então representavam o centro serem 

desterritorializados, o efeito acaba sendo, de acordo com de Toro, uma batalha de 

discursos mais democrática, já que não mais faria diferença a importância geopolítica-

tecnológico-científica (TORO, 1997). Silviano Santiago (apud GUELFI, 1996. p.139) 

coloca ainda que “[...] O consumo de signos estrangeiros não se configura como recepção 

passiva,despolitizada, mas como apropriação que instaura o espaço da mediação 

cultural,onde a hegemonia será desafiada.”  

Entretanto, a mesma globalização que facilita o acesso à informação, de acordo 

com  Beatriz Rezende (1999), promove também uma homogeneização da cultura em 

artigo da revista Veredas – Centro Cultural Banco do Brasil. Ela coloca que: “[...] É na 

pluralidade cultural, no reconhecimento das diversas subjetividades, nas múltiplas 

identidades [...] está a possibilidade de se reconhecer o complexo, o diferente, o outro.” 

Em entrevista à revista Veja, o cineasta canadense Denys Arcand, diretor de 

Invasões bárbaras declara que acredita que “aquilo que chamamos de civilização 

ocidental, que se iniciou na Renascença e da qual os EUA são o produto hoje mais 

ilustrativo, está de fato chegando ao fim [...]”. Ele imagina que estamos nos aproximando 

de uma espécie de Idade Média em que não haverá uma força dominante, mas sim guerras 

incontáveis e infindáveis (BOSCOV, 2004). 

O caos em que se configura a perspectiva pós-moderna, no entanto, é visto de 

uma maneira menos trágica pelo filósofo Gilles Lipovetzky. Em entrevista ao caderno 

“Mais!” do jornal Folha de São Paulo, Lipovetzky fala de seu último livro “Les Temps 

Hypermodernes”, em que analisa o avanço brutal da globalização e das novas tecnologias 

de informação a partir dos anos 80. A entrevista entitulada “O caos organizador” é 

precedida de uma pequena introdução pelo jornalista Marcos Firmino Peres que ressalta 

que o termo hipermodernidade ”define a situação paradoxal da sociedade 

contemporânea, dividida de modo quase esquizofrênico entre a cultura do excesso e o 

elogio da moderação” (PERES, 2004). Ou seja, diz Lipovetsky que, se de um lado, “é 

preciso ser mais moderno que o moderno, mais jovem que o jovem, estar mais na moda 

que a própria moda”, de outro “valorizam-se a saúde, a prevenção, o equilíbrio, o retorno 

da moral ou das religiões orientais”. 

Em um ponto, Denys Arcand e Gilles Lipovetsky parecem concordar – que o 

resultado do caos, organizador ou não, é a “fragilização do indivíduo” que, de acordo 

com Lipovetsky (2004), “vê ruir antigas formas de coesão social – Estado, religião, 

partidos revolucionários”. Denys Arcand, ao matar Remy em “As Invasões Bárbaras” 

(2003), proclama a morte do sujeito moderno, para dar lugar a um futuro ideologicamente 

vazio. 

A pós-modernidade – ou híper-modernidade, ou qualquer outra classificação para 

a sociedade contemporânea – que para Arcand é vazia de sentido e para Lipovetsky é 

paradoxal, Alfonso de Toro define como : 
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[...] a possibilidade de uma nova organização do pensamento e do 

conhecimento de uma forma realmente ‘aberta’ devido à relativização dos 

paradigmas totalitários, da descentralização do grande DISCURSO, da grande 

HISTÓRIA e da VERDADE. Assim entendida, a pós-modernidade se oferece 

como uma nova utopia [...] (TORO, 1997, p. 12, tradução nossa). 

 

 

De Toro descreve seu conceito de pós-modernidade como sendo fruto do 

posicionamento anti-cartesiano de Lyotard/Vattimo, Derrida, Deleuze/Guattari e 

Baudrillard. O resultado é a  

 
 

[...] pluralidade de paradigmas concorrentes, a diferença, a disceminação, a 

heterogeneidade, a interculturalidade e intertextualidade, [...] A filosofia pós- 

moderna é absolutamente aberta e se entende em parte como uma releitura 

criativa e transformadora de discursos estabelecidos na tradição (TORO, 

1997, p. 13, tradução nossa). 

 

 

Essa pluralidade caracterizada por de Toro é o que encontramos de mais coerente 

com o discurso McCondo. O que temos então na postura pseudo-eocolonial desse 

movimento é, na verdade, a possibilidade de diálogo que é aberta quando negociamos de 

igual para igual com o centro. Estar em pé de igualdade, no entanto, significa assumir 

provisoriamente certos símbolos do centro para então tirar deles a aura de exclusividade 

e recolocá-los no cotidiano latino-americano, reconfigurando seu valor. 

O valor de tais símbolos centrais pode também pode ser relativizado, como mostra 

a  reportagem de capa da revista Exame de 28 de abril de 2004, entitulada “O desafio de 

defender a imagem”, falando da crise de imagem por que passa a marca “McDonald’s”. 

A matéria fala do “lugar desagradável” ocupado hoje pela rede McDonald’s e que já 

coube a outras empresas como “Coca-Cola” e “Citibank”, o de símbolo do “imperialismo 

americano”. Em relação a essas duas empresas, tal associação “virou coisa de 

saudosistas. A Nike já foi muito criticada como ícone da globalização, talvez o maior 

deles. Já não é mais a única” (COHEN, 2004, p. 22). Ou seja, a transitoriedade dos 

símbolos capitalistas evidencia a falta de compromisso do ser humano, 

independentemente do lugar, com quaisquer símbolos de qualquer natureza. 

A reportagem também ressalta a natureza homogeneizante que a marca 

McDonald’s carrega em seu cardápio: é tudo “McAlguma coisa” (COHEN, 2004, p. 24). 

A ironia de McCondo se comportando como anti-Macondo (Realismo Mágico) pode se 

tratar dessa tal transitoriedade dos ícones. Eles são McCondo versus Macondo, e ambos 

são latino- americanos. O McOndo da América Latina pós-moderna versus a Macondo 

do Realismo Mágico na mesma América Latina plural.  

O Movimento McOndo de Alberto Fuguet não se priva dos símbolos imperialistas 

transitórios, mas o discurso do narrador no conto “Hijos, un cuento en dos actos” possui 

também elementos de estabilidade. O casal – narrador e Carla – já está junto há sete anos, 

e é descrito da seguinte forma: “Somos más ambient que transient [...] No gastamos en 

moda ni en cosas de moda.” No entanto, sobre a decisão de não ter filhos, o narrador diz: 

 
 

Eso que lo que le decimos a los curiosos que no entienden (o son incapaces de 

compreender) que no queramos desvelar nuestras noches o endeudarnos com 

criaturas que, una decada y media más tarde, pensarán de nosotros lo mismo 
que nosotros pensamos de nuestros limitados progenitores (FUGUET, 1993 

a).  
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A postura de Fuguet perante a geração anterior à sua (a geração de seus limitados 

progenitores) pode estar também se referindo aos limites impostos pela canonização do 

Realismo Mágico, ou seja, a geração anterior de escritores latinos . Assim, preferem não 

criar vínculos de dependência que implicarão em limites para as gerações futuras e 

também não querem sua identidade presa ao passado.       

O conto que estamos citando trata do cotidiano de um jovem casal chileno que 

não quer ter filhos por não quererem criar vínculos. São fascinados pela tecnologia que 

os conecta com um mundo de conhecimentos. Esse casal conhece um casal idoso, um 

professor e uma ex-atriz de rádio e teatro, também sem filhos.  

Pensam ter encontrado pessoas de uma outra geração tão descompromissadas 

quanto eles, e ficam felizes em poder mostrar a eles as maravilhas da tecnologia. No 

entanto, quando o narrador leva um computador de presente para o casal idoso, eles estão 

às voltas com a doença de sua gata, que deverá ser sacrificada. O narrador assiste a toda 

a movimentação em torno da gata enquanto espera para instalar o computador. 

Finalmente, conclui que, mesmo sem filhos, eles procuraram algum tipo de vínculo, e 

que naquele momento de profunda dor, o casal não daria a menor importância ao 

computador.  

Esse conto ilustra exatamente o que tentamos discutir neste trabalho, ou seja, a 

condição pós-moderna de não se estar vinculado a signos e determinações pré-

estabelecidos. O casal – narrador e Carla – é a expressão exata do sentimento pós-

moderno de quebra de paradigmas e ruptura com o passado. Enquanto que, para  Carla e 

o narrador, é importante não estarem  vinculados a nada como garantia de liberdade, o 

casal idoso não consegue ter postura semelhante. 

É justamente a obrigatoriedade de qualquer compromisso com bandeiras 

regionais ou setorizadas que Fuguet questiona através do conto. Os autores de McOndo 

não querem “ter que” denunciar os problemas do passado e do presente da América 

Latina ou afirmar uma identidade muitas vezes estereotipada pela visão colonialista do 

centro. O que eles querem é falar da sua vivência no mundo globalizado, e através dela, 

mostrar que são parte desse mundo e não estão em um mundo à parte. 

Na visão das teorias multiculturalistas, o que resulta de uma postura 

assimilacionista  como a adotada  pelo movimento McOndo é um enfraquecimento das 

margens. Eduardo Coutinho, apesar de ver a atuação das teorias multiculturalistas na 

América Latina de forma positiva do ponto de vista da crítica, do ensino e da pesquisa 

em literatura, ressalta que  

 
 

 

[...] se é fato que o multiculturalismo rejeita toda a sorte de assimilacionismo 

e defende utopicamente a coexistência harmônica de grupos étnico-culturais 

distintos, se poderia perguntar também se por outro lado ele não estaria a 

serviço de uma política segregacionista de guetização, que favorece a 
manutenção endogênica de culturas e se oferece como novo modelo de teor 

universalizante (COUTINHO, 2003, p. 56-57). 

 

 

O referido “teor universalizante” dessas teorias é o que McOndo combate. O 

simples fato de serem latino-americanos não os obriga a nada, e mesmo assim, não 

deixam de ser latino-americanos. O perigo de homogeneização da cultura que a 

globalização representa amedronta mais aqueles que temem o desconhecido do que 

aqueles que conhecem a si mesmos. Os latinos não deixarão de ser latinos, o que quer 
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que isso venha a significar em termos de hibridismo. Para o centro, do contrário, é muito 

mais confortável dialogar com uma perspectiva única de latinidade, do que perceber 

todas as nuances dessa América Latina diversa e mutante. 

A pergunta de Coutinho (2003, p. 56-57) sobre o teor segregacionista das teorias 

multiculturalistas é a mesma que tentamos responder aqui. Ao querer determinar uma 

identidade fixa à literatura latino-americana atrelada ao Realismo Mágico, não estariam 

os críticos reduzindo todas as possibilidades de discurso e diálogo a um só movimento 

que, apesar da sua importância histórico-cultural e de ter colocado América Latina no 

cânone literário ocidental, não representa a pluralidade de tudo o que somos? 

Assim, a  única bandeira empenhada por Alberto Fuguet e seu movimento 

McOndo é a da liberdade de expressão das diversas vozes latino-americanas, que, apesar 

do domínio de outras mídias disponibilizadas pelo processo da globalização, escolheram 

a literatura para ser ouvidas. Tal escolha não se deu por acaso como alega o próprio 

Alberto Fuguet no site Fuguet.com 

 
 

[...] si bien no son animales literarios, han optado por escribir ficción, algo 
que, a estas alturas del siglo, perfectamente podría ser desechado. Este sólo 

acto es un acto de fe, una acción casi retro, que los redime de sus posibles 

vacíos literarios y demuestra que, a pesar de tener la posibilidad de 

comunicarse vía otros medios, así y todo han elegido la palabra escrita. Por 

algo será (FUGUET, 1993 b). 

 

 

Na sétima página deste trabalho, argumentamos a respeito da transitoriedade dos 

signos na pós-modernidade, e também citamos em um dos contos de Fuguet, algumas 

passagens em que o narrador afirma não querer ter filhos para que estes, no futuro, não 

julguem sua geração da mesma maneira como ele hoje julga seus pais: limitados. 

A idéia de não deixar um legado parece ser coerente com o pensamento de 

McOndo de não impor novos signos que apenas substituiriam os anteriores (é tudo 

McAlguma coisa). No entanto, se os jovens de McOndo não estivessem se valendo da 

literatura como forma de expressão, o Realismo Mágico talvez continuasse como a única 

voz literária da América Latina, já que não há nenhuma garantia de que as outras mídias 

produzidas pela globalização sobreviverão. McOndo, então, deixa como legado a 

tentativa (que só o tempo dirá se foi bem sucedida ou não) de se quebrar qualquer 

hegemonia, pluralizando possibilidades. O legado de “A voz de McOndo” é o 

compromisso com a incerteza. 
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Resumo: O presente trabalho articula a literatura de Raduan Nassar com a filosofia de Gilles Deleuze e 

Félix Guattari, encaminhando aqui, respectivamente, os primeiros agenciamentos do discurso literário 

daquele e dos conceitos destes. Pretende-se traçar as questões que envolvem a produção de subjetividade 

dos personagens, em especial o narrador-personagem, por meio da criação de linhas-de-fuga.  
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arcaica).  
 

 

 
Seu pai, mais que a encarnação do falo, é 

a carnação da fala. 

 
Durval Muniz Albuquerque  

 

 

 

 

Diálogos entre realidades, talvez uma primeira definição para o romance 

novelesco Lavoura arcaica do meditar acerca do processo de criação de Nassar, seu 

projeto literário. No mínimo, uma boa estratégia paulista de Pindorama, Raduan Nassar. 

Antes de pensar primeiramente no produto literário em si, em particular a obra Lavoura 

arcaica, vale agora refrear a vontade de análise dessas realidades e para se fazer os 

primeiros elos entre o autor e sua obra. Sem querer aqui transportar a vida do autor para 

sua obra, ou vice-versa, buscamos mostrar alguns pontos singulares da atmosfera 

filosófica que Nassar, Deleuze e Guattari compartilham no processo de criação. Falo em 

atmosfera filosófica por não encontrar expressão melhor para definir, na verdade, a 

posição que esses autores assumem e defendem frente à produção de pensamento e, é 

claro, de afectos. Dissertar acerca da vida de um autor é um tanto quanto perigoso, haja 

vista, a colagem que muito já foi exercitada entre a vida e obra de vários autores. É por 

caminhar nesse terreno movediço e sujeito a críticas que convoco Barthes, autor que 

muito ajuda compreender essa mudança na forma de pensar a relação do escritor/vida e 

sua escritura/obra, para deixar um pouco mais claro o que pretendo buscar nos processos 

de criação de  Nassar, Deleuze e Guattari: “um texto é feito de escrituras múltiplas, 

oriundas de várias culturas e que entram umas nas outras em diálogo, em paródia, em 

contestação; mas há um lugar onde essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o 

autor” (BARTHES, 2004, p. 64).    
A defesa filosófica de Raduan Nassar é, acima de tudo, uma defesa à vida; quando 

é indagado acerca de sua produção literária, pergunta-se, por exemplo, se muitos autores 

o influenciaram, quem seriam eles e etc., Nassar não hesita em dizer que a leitura que 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

223 

mais estava habituado a fazer era a do Livrão, da vida que acontece fora dos livros. 

Costuma dizer também que os autores mais interessantes são aqueles “punham um 

olhinho nos pergaminhos e um baita Olhão na vida” (BOSI, 1996, p. 34). O receio em 

ser mal-entendido num universo, sobretudo, acadêmico faz com que escritores dêem 

passagem para o estritamente intelectualizado, deixando passar intensidades da vida 

possíveis de leitura. Nassar faz justamente o papel inverso, tenta capturar esses afectos, 

esses microespasmos de vida: “em literatura, quando você lê um texto que não toca o 

coração, é que alguma coisa está indo pras cucuias. Na minha opinião” (BOSI, 1996, p. 

28). É nesse espírito de experimentação da vida que a filosofia deleuze-guattariana vai 

ao encontro do sentido que a literatura tem para esse paulista de Pindorama, descendente 

de árabe e  amante de galinhas.   

A simbiose que articula literatura e vida parece ser o primeiro encontro, o início 

de um diálogo, entre os autores em questão. Da mesma forma que Raduan Nassar preza 

pela vibração da vida na literatura, Deleuze defende no primeiro artigo de Crítica e 

clínica (DELEUZE, 1997), com um título que por si só já sugere o que vem a ser dito, A 

literatura e a vida, a seguinte concepção de literatura: 

   

 
Escrever não é certamente impor uma forma (de expressão) a uma matéria 

vivida. A literatura está antes do lado do informe, ou do inacabamento [..] 

Escrever é antes um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-

se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um processo, ou seja, 

uma passagem de Vida, que atravessa o vivível e o vivido (DELEUZE, 1997, 

p. 11). 

 

 
 

A criação como um processo, processo que não está subjugado a um começo, 

quem dirá a um fim: “partir do meio, pelo meio, entrar e sair, não começar nem terminar” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 36). Por essas sendas da produção, Deleuze e 

Guattari inscrevem uma filosofia do inacabado, daquilo que sempre está por vir, em 

devir. Inacabado por nunca se esgotar, estar sempre em meio a... e nesse intermezzo tecer 

saídas, linhas de fuga. Tocar e ser tocado por aqueles pedaços de vida que pedem 

passagem.    

 

 

*** 

 

 

Em meio a uma narrativa fluida, personagens aparecem numa constante tensão 

de corpos e afectos, passam em níveis, desníveis, de intensidade e nos fazem entrar nesses 

platôs1. Em cada linha está traçado um incansável desconforto para com tudo que se faz 

estanque. Sem ainda dar nomes, personagens estão, acima de tudo, encharcados de 

sensações intensivas, numa “multiplicidade de pulsões e fluxos sensuais e eróticos” 

(SCHOLLHAMMER, 199_, p. 89). 

Por meio desses seres de sensações, que vão se fazendo ao longo de todo o texto, 

rupturas são feitas. Muitas rupturas, senão todas, são espasmos delirantes, mas é 
                                                        

1 Platô é um conceito que Gregory Bateson tomou emprestado dos estudos de Botânica e o utilizou para 

designar: “uma região contínua de intensidades, vibrando sobre ela mesmo, e que se desenvolve evitando 

toda orientação sobre um ponto culminante ou em direção a uma finalidade exterior.” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 33). 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

224 

sobretudo a ruptura entre a tradição e a subversão de uma moral, entre o pai2 e André, o 

filho, que a construção da tensão narrativa se faz. É um embate, combate, de realidades; 

são realidades afirmadas por meio do discurso, do verbo, seja o discurso exasperado, 

extravagante de André, seja o discurso dos ancestrais, da palavra paterna. Subvertendo 

todas as ordens que negam o direito à vida, o filho epilético não busca a liberdade sem 

critérios, não há rompimento gratuito: “jamais me passava pela cabeça me abandonar a 

casa, jamais tinha pensado antes me correr longas distâncias em busca de festas pros 

meus sentidos” (NASSAR, 1989, p. 69). Na linguagem deleuzeana, André não pretende 

ser livre no sentido de deslocamento sem produção, mas seu desejo é criar linhas de 

fuga, lugares não habitados em que é preciso fecundar; nas próprias palavras de André: 

“nenhum espaço existe se não for fecundado, como quem entra na mata virgem e se aloja 

no interior, como quem penetra num círculo de pessoas em vez de circundá-lo 

timidamente de longe [...] pela primeira vez senti o fluxo da vida” (NASSAR, 1989, p. 

89). 

E é por meio dessa perspectiva de emancipação que André na sua fuga de casa 

para um quarto “numa velha pensão interiorana” se despede e se despe da atmosfera 

familiar, dos sermões do pai que mais pareciam uma crosta revestindo o seu corpo, para 

criar sobretudo modos de existência que extrapolam e transbordam toda rigidez da 

tradição. Estava na sua vontade abolir a caduca sabedoria do pai, para afirmar a potência 

da palavra de uma minoria. Nada da ordem do numérico: minoria é, acima de tudo, um 

exercício de resistência. É uma minoria que precisa criar seu discurso, seu exercício de 

resistência, em meio ao “exercício de paciência” que os sermões ancestrais re-produzem, 

é uma minoria que grita com as próprias palavras do pai.  

A palavra de André pertence à mesma língua do pai, mesmo assim o pai e todos 

aqueles que exalam tradição não o compreendem. O pai dizia que a viga austera da 

família era a virtude a paciência, e “o amor na família é a suprema forma da paciência” 

(NASSAR,1989, p. 61). André com muito menos amor que desejo cumpre o discurso 

paterno. Faz assim do seio familiar seu lugar de maior gozo ao fazer de Ana, sua irmã, 

seu amor, sua enfermidade e seu respiro. Além desse amor incestuoso, André  dedica 

amor à toda família, conhecendo o odor, o cheiro pestilento, ao fuçar o cesto de roupas, 

se embriagando dos humores com cheiro avinagrado, das “manchas periódicas de 

nogueira no fundilho dos panos leves das mulheres”, da “energia encaracolada e 

reprimida do mais meigo cabelo do púbis” (NASSAR, 1989, p. 45): o amor de André se 

cumpria, amor subvertido em desejo: “ninguém amou mais , ninguém conheceu melhor 

o caminho da nossa união” (NASSAR, 1989, p. 45). 

André desorganiza a ordem, ou melhor, ele insere o discurso do desejo, dá lugar 

ao exercício da impaciência, quando não joga essa ordem de um abismo, ao se pronunciar 

como o filho epilético, o filho que traz o “demônio no corpo”.  A casa em luto, a família 

se questiona: “o que faz dele um diferente? [...] traz o demônio no corpo [...] ele tem os 

olhos tenebrosos [...] traz o demônio no corpo” (NASSAR, 1989,  p. 42). 

Era uma possessão. Literalmente uma possessão. E como demônio, André fazia rupturas, 

correndo para um não-lugar, em que, saltando-se intervalos, desatando nós, sempre se 

chegava ao meio. Desmanchava a mão déspota do pai. Nunca além nem aquém de um 

meio, pois André, o demônio, está onde o desconforto se faz, naquele espaço em que não 

há uma palavra reconfortante. O não-lugar do meio está sempre dissolvendo começos e 

fins. Habitar sempre na palavra que extrapola a medida, nos lugares em que o exercício 

da paciência foi corrompido, e se fazer menor.  

                                                        
2 No romance a figura paterna não é nomeada, o narrador sempre se refere a ele apenas como “pai”. 
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Guattari e Deleuze diriam que uma literatura menor se constrói na corrupção da 

língua materna. O que André faz é destruir e decompor a língua do pai, dos compêndios 

dos ancestrais, afirmando a sua língua sem gravidade, sem compasso definido. É num 

acesso verbal que André se faz, desfaz.   

 

 
 

eu queria gritar em furor que a minha loucura era mais sábia que a sabedoria 

do pai, que minha enfermidade me era mais conforme que a saúde da família, 

[...] e dizer tudo isso num acesso verbal, espasmódico, obsessivo, virando a 

mesa dos sermões num revertério, destruindo travas, ferrolhos e amarras, 

tirando não obstante o nível, atento ao prumo, erguendo um outro equilíbrio 

(NASSAR, 1989, p. 110). 
 

 

 Atentar para esse novo equilíbrio que André ergue ao escapolir de toda a tradição 

é retomar a não gratuidade de seu rompimento. André em seu discurso labiríntico cria 

sentidos inóspitos que o permitem sempre sair, evadir-se. E nesse desmanchar-se no 

tempo-espaço subjetividades vão se fazendo; em um só corpo, André, se faz múltiplo: 

“cada um de nós era vários, já era muito gente” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 11). 

Diferentemente da figura paterna, que insiste em criar um rosto, marcar território na mesa 

dos sermões, o filho demoníaco está sempre numa construção inacabada, não de um 

sujeito inacabado, que falta, mas sim na construção de “subjetividades como 

pluralidades, como fluxo incessante de constituição e desmanchamento de figuras de 

sujeito” (ALBUQUERQUE, 2002, p. 119). Enquanto isso, num movimento paralelo, ou 

melhor, convergente a figura do pai decai, seus sermões esfacelam-se. Para André, na 

verdade, os sermões do pai sempre foram inconsistentes, feitos de brechas possíveis de 

deslize. O pai não fazia nada mais que viver de memória da figura do avô: “é no avô que 

dormem nossas raízes, no ancião que se alimentava de água e sal para nos prover de um 

verbo limpo, no ancião cujo asseio mineral do pensamento não se perturbava nunca com 

as convulsões da natureza” (NASSAR, 1989, p. 60).  

 Diferentemente da palavra do pai, o avô “trazia uma herança pura dos ares 

libaneses” (TEXEIRA, 2002, p. 95), sem brechas ou hesitações. O código de conduta 

ditado pelo pai já estava contaminado, já tinha se tornado híbrido, e, portanto, quebradiço.   

 

 
 

(...) o avô, ao contrário dos discernimentos promíscuos do pai – em que 

apareciam enxertos de outras geografias, respondia sempre com um arroto 

tosco que valia por todas as ciências, por todas as igrejas e por todos os 

sermões do pai: “Maktub”) (NASSAR, 1989, p. 91). 

 

 

A incapacidade do pai em, sentado à mesa dos sermões, estabelecer a ordem com 

um só dito faz dele um ressentido que, precariamente com seu discurso, insiste no bom 

andamento da casa, pede coerência: palavra com palavra. André, todavia, adultera a 

ordem das palavras, as palavras de ordem.  

Desnudo da crosta que o revestia e, ao mesmo tempo, confesso do seu 

transbordamento da lei (tudo em André se fazia em excesso), André, minuciosamente, 

cria saídas, linhas de fuga. Linhas de fuga, escapamentos, que nada têm a ver com esse 

joguinho de pseudoliberdade, elas são de outra ordem; são traçadas sempre que se age 

com violência no mundo, no sentido literal de violentar: constranger, arrombar, alterar, 
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inverter e torcer o sentido. E para violentar basta o desconforto, o desajuste. Violentamos 

quando pensamos. “Há sempre a violência de um signo que nos força a procurar, que nos 

rouba a paz” (DELEUZE, 1987, p. 16). O signo de André talvez seja a própria vibração 

da vida, é por ela que André rompe com o texto escuro dos mais velhos; sua paz é 

roubada, ou melhor, ele mesmo é quem rouba sua paz, já que é na criação de sentidos, 

feita em seu próprio discurso, que equilíbrios se formam e também decaem. E é 

violentando sempre que André desliza numa multiplicidade de acontecimentos que, em 

um estalo de tempo, ganha sentidos. Seus sentidos estão colocados na mesa dos sermões 

para incomodar, são sentidos que gritam em outra língua. André não mais acredita no 

bom equilíbrio, não semeia opiniões, está convencido de que semear opiniões em nada 

apaziguará sua fome de vida. Não, não há sincronia nos discursos, André se cansou dos 

valores que o esmagam. André defende seu ponto de vista: “única coisa que sei é que 

todo meio é hostil, desde que negue direito à vida” (NASSAR, 1989, p. 166), e esse lugar 

é a sua casa.      

Procurando vida em outros territórios, físico e subjetivo, criando saídas, o filho 

epilético atenta para as microintensidades dos acontecimentos. São saídas que nunca 

estão prontas; não são, como se pode pensar,  uma abertura desmedida ou um livre 

trânsito de vontades. São como sensores que captam “o instante que passa, passa 

definitivamente” (NASSAR, 1989, p. 103).                                                                                                                                            
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Resumo: Fundamentando-se na noção de gênero textual defendida pela teoria sócio-interativa da língua, e 
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pretende discutir os limites e as interseções entre o poema e a canção em sua interface verbal (a letra).  
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Remonte-se à Antigüidade greco-latina ou à Idade Média e evidente será a 

interdependência entre música e literatura. Na época medieval, por exemplo, os 

trovadores compunham seus textos poéticos – as cantigas – para serem cantados e 

acompanhados de instrumentos como a lira. Mas com o advento de novas práticas 

formais, como as baseadas na estética humanista, os textos literários separaram-se da 

melodia, resultando no estabelecimento de dois gêneros distintos: o poema, gênero 

literário, e a canção, gênero lítero-musical. Atualmente, questionamentos têm sido 

elaborados acerca das relações entre essas formas de enunciação, na tentativa de 

comprovar ou refutar a permanência da "irmandade" entre o poema e a canção, tendo 

como mediação a dimensão verbal desta. 

Nesse sentido e sem qualquer intenção de estabelecer comparações referentes a 

juízos de valor, este trabalho pretende discutir os limites e as interseções entre o poema 

e a canção, a partir de uma sistematização das características que os identificam; além de 

verificar as possíveis implicações inerentes a análises comparativo-aproximativas 

intergêneros. 

 

 

1. Os gêneros textuais: pressupostos teóricos 

 

Graças à interferência da eletrônica nas atividades comunicativas diárias, deu-se 

o surgimento de novas formas de enunciação como os e-mails, os chats, as aulas virtuais, 

e as charges animadas. Essas práticas surgidas num momento em que a comunicação 

cultural está mais complexa possibilitam uma nova relação com a linguagem: diluem as 

fronteiras entre oralidade e escrita; unem as palavras a diversas semioses (sons, imagens 

e formas em movimento), numa hibridização que reflete o dinamismo, a variabilidade e 

a velocidade das trocas sociais e culturais. Por isso, a definição clássica de gênero e sua 

subdivisão em lírico, épico e dramático, tomando por base os textos literários, não 

comporta mais as produções contemporâneas. E dentre as noções teorizadas, da 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

228 

aristotélico-platonista às modernas, a mais adequada para a análise dos textos será aquela 

que não limite o estudo dos gêneros à literatura e que possa abranger todas as esferas de 

interação verbal (PINHEIRO, 2003, p. 267).  

Na busca de inserir-se numa postura teórica mais abrangente, este trabalho baseia-

se na noção, defendida por Bakhtin (2000), de língua como atividade social, histórica e 

cognitiva, como instrumento de ação e intervenção sobre o mundo, e não apenas como 

forma de representação e descrição desse mundo. A partir dessa hipótese sócio-interativa 

da língua, entende-se que toda comunicação verbal se realiza por meio de gêneros. E 

fundamentando-se nesse princípio básico, Marcuschi – que atualiza e complementa as 

idéias bakhtinianas – considera os gêneros textuais como fenômenos históricos 

vinculados aos fatos sociais e culturais (MARCUSCHI, 2003).  

A sistematização dos gêneros, então, atua por meio de uma relação espaço/tempo, 

determinantes de uma cultura ou sociedade: em sua função mediadora, os gêneros 

orientam a produção e a recepção de textos adequados a situações específicas (espaço), 

de acordo com cada época (tempo). Dessa forma, cada domínio discursivo, ou seja, cada 

esfera de utilização da língua elabora e comporta gêneros que lhes são próprios 

(PINHEIRO, 2003, p. 271). Da esfera jurídica, por exemplo, originam-se gêneros 

textuais que realizam ou materializam um discurso jurídico. Os discursos são práticas 

dentro das quais identificam-se um conjunto de gêneros textuais e, assim, distingue-se a 

noção de texto da noção de discurso: este é o produto de alguma instância discursiva que 

se realiza nos textos, que por sua vez são entidades concretas corporificadas em algum 

gênero textual.   

E se tudo o que fazemos lingüisticamente é feito por meio dos gêneros, estes 

refletem, indubitavelmente, as condições e as finalidades das estruturas sociais 

recorrentes e típicas de cada cultura. Por isso, os gêneros – que se particularizam devido 

a seu conteúdo temático, seu estilo verbal e sua construção composicional – devem ser 

definidos muito mais pelas suas funções institucionais, cognitivas e comunicativas do 

que por suas características lingüísticas e estruturais. Mas não se pode desprezar o 

aspecto formal, pois há casos em que as formas são também fatores determinantes dos 

gêneros, e ainda casos em que o suporte ou o ambiente nos quais surgem os textos são os 

determinantes. 

Os gêneros textuais não são, portanto, apenas meras formas lingüísticas, mas 

entidades sócio-discursivas que atuam como instrumentos dinâmicos de ação criativa e 

como organizadores das atividades comunicativas. Assim, os gêneros são mecanismos 

fundamentais para a socialização, pois por meio deles os indivíduos se inserem nas mais 

diversas atividades comunicativas e se capacitam a interagir com o mundo por meio dos 

gêneros delas resultantes.  

 

 

2. A canção e o poema: os gêneros e a análise intergêneros 

 

Discurso lítero-musical, produto do domínio artístico, a canção é um gênero 

híbrido e de caráter intersemiótico: resulta da combinação das linguagens verbal (a letra) 

e musical (ritmo e melodia). E mesmo sendo essencialmente sonoro o seu meio de 

produção e veiculação, muitas vezes as letras materializam-se na escrita (já que no 

processo de composição o autor as registra e no processo de distribuição elas são 

impressas no encarte do disco), o que facilita a percepção e a valorização de sua interface 

verbal.  

E por causa de sua interface verbal, as canções são muitas vezes tomadas como 

objeto de estudos comparativos que buscam investigar o caráter literário de suas letras. 
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Para Nelson Costa (2003, p. 107) esse tipo de análise desvaloriza as canções, relegando-

as a uma espécie de periferia nos estudos literários. Por isso, Costa defende a distinção 

entre o gênero canção e o gênero poema, recomendando ainda que as duas linguagens 

(verbal e musical) da canção devam ser sempre pensadas juntas, para que ela não seja 

confundida com o poema.  

De fato, pode-se apontar elementos para que se pense uma distinção entre essas 

duas entidades: diferentemente da canção, o poema pertence ao domínio discursivo 

literário; sua concepção discursiva, que varia entre a oralidade e a escrita, utiliza-se 

exclusivamente da semiose verbal; e é produzido em meio essencialmente gráfico.  

Mas, tendo-se em vista que as letras de música freqüentemente utilizam os 

mesmos recursos do poema, é possível estabelecer uma postura comparativa que os 

aproxime. As letras também se estruturam em estrofes com versos, possuem métrica 

(muitas vezes regular) , figuras de linguagem, rimas, exploram a sonoridade, o ritmo, e 

evocam o lirismo, com a enunciação de sentimentos subjetivos: o eu procura expressar 

suas emoções, sua experiência pessoal, ou sua interpretação da vida coletiva por meio do 

signo verbal. As funções poética, hedonística, comunicativa e a social, entre outras, que 

são tidas como características da literatura lírica, narrativa ou teatral, também estão 

presentes nas canções.   

Há inclusive casos de intertextualidade entre canções e obras da lírica brasileira. 

E por se tratar a canção de um gênero híbrido que reflete o dinamismo e a variabilidade 

do meio sociocultural, a existência de intertextualidade intergêneros deve ser 

considerada. O Tropicalismo, por exemplo, utilizou por vezes os procedimentos 

concretistas, projetando nas canções o aspecto geométrico, como em "Bat macumba" de 

Caetano Veloso e Gilberto Gil (COSTA, 2003, p. 112):         

 

 
Bat macumba ieiê, bat macumba oba 

Bat macumba ieiê, bat macumba  

Bat macumba ieiê, bat macum 

Bat macumba ieiê, bat ma 

Bat macumba ieiê, bat  

Bat macumba ieiê 

Bat macumba  
Bat macum 

Bat ma 

Bat... 

 

 

Na obra de Chico Buarque também encontramos ótimas provas de como as letras 

de canção utilizam os mesmos recursos da lírica. Tais letras abusam da linguagem 

figurada, apresentam rimas, regularidade métrica, assonâncias, aliterações e tantos outros 

procedimentos comuns ao processo de criação da literatura lírica. Além disso, são muito 

bem monitoradas lingüisticamente, com escolhas lexicais apuradas, estruturação sintática 

elaborada, com uso constante de subordinação, e estilo diversificado.  

Algumas canções buarqueanas estabelecem, inclusive, intertextualidade com 

poemas de autores brasileiros canônicos: "Doze anos", "Sabiá", "Cara a cara" e "Rosa-

dos-ventos", por exemplo, dialogam com os poemas "Meus oito anos" de Casimiro de 

Abreu, "Canção do exílio" de Gonçalves Dias, "No meio do caminho" de Drummond e 

"Soneto de separação" de Vinicius de Moraes, respectivamente.  

Em relação ao aspecto funcional, as canções de Chico Buarque não apresentam 

apenas a faceta poética, assumem ainda uma função informativa e formadora de 

conhecimento crítico, principalmente as canções nascidas durante a ditadura militar, pois, 
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além de proporcionarem prazer estético e deleite, atuam sócio-discursivamente como 

instrumento de resistência política, já que veiculam mensagens de crítica ao sistema 

vigente. Percebe-se, assim, que as letras possuem um importante papel enunciativo que 

não deve ser minorado, como demonstram os muitos exemplos encontrados na 

experiência musical popular brasileira dos anos 70: numa época em que a liberdade de 

expressão era vetada pelos órgãos censores, inúmeras vezes as canções serviram para dar 

voz àqueles que foram obrigados a se calar diante dos problemas do sistema ditatorial.  

 Além dos pontos em comum entre o poema e a letra de canção levantados até 

agora, destaca-se também o fato de muitos poetas, como Florbela Espanca, Fernando 

Pessoa, Ferreira Gullar e Glauco Mattoso, terem seus poemas musicados. Da mesma 

forma que é freqüente a interpretação das letras como poemas, é constante a 

transformação de poemas em canções, como é o caso do poema "Chama quente", de 

Florbela Espanca, musicado posteriormente pelo intérprete e compositor Raimundo 

Fagner (2000, disco 2, f. 11): 

 
 

Chama quente  
  

Gosto de ti apaixonadamente 

De ti, és a vitória, a salvação 

De ti que me trouxeste pela mão 

Até o brilho desta chama quente 

 

A tua linda voz de água corrente 

Ensinou-me a cantar... e essa canção 

Foi ritmo nos meus versos de paixão 

Foi graça no meu peito de descrente 

 
Bordão a amparar minha cegueira, 

Da noite negra o mágico farol, 

Cravos rubros a arder numa fogueira! 

 

E eu, que era no mundo uma vencida 

Ergo a cabeça ao alto, encaro o sol! 

― Águia real, apontas-me a subida! 

 

 

Para avançarmos mais um passo em nossa aproximação intergêneros, 

comparemos o poema de Florbela com a canção "Soneto", composta e interpretada por 

Chico Buarque (WERNECK, 1990, p. 102): 

 
 

Soneto 

 

Por que me descobriste no abandono 

Com que tortura me arrancaste um beijo 

Por que me incendiaste de desejo 

Quando eu estava bem, morta de sono 

 

Com que mentira abriste meu segredo 
De que romance antigo me roubaste 

Com que raio de luz me iluminaste 

Quando eu estava bem, morta de medo 

 

Por que não me deixaste adormecida 

E me indicaste o mar, com que navio 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

231 

E me deixaste só, com que saída 

 

Por que desceste ao meu porão sombrio 

Com que direito me ensinaste a vida 

Quando eu estava bem, morta de frio 

 

 

Quanto à forma, percebe-se que o poema de Florbela é um soneto (dois quartetos 

e dois tercetos), cujos versos são todos decassílabos (possuem dez sílabas métricas) e 

cujo esquema de rimas é regular: abba/abba/cdc/dcd. Como o seu próprio nome declara, 

a canção buarqueana também tem a forma de um soneto, que tem versos decassílabos e 

esquema de rimas praticamente igual ao do poema de Florbela: abba/cddc/efe/fef. 

Tanto no poema de Florbela quanto na canção de Chico Buarque, o nível 

lingüístico utilizado é elevado, a sintaxe é bem estruturada. Chama a atenção, em 

"Soneto", o uso da segunda pessoa (tu), já que atualmente seu uso foi substituído pelo 

seu equivalente em terceira pessoa (você). Isso demonstra a preocupação do autor com o 

nível estilístico em que compõe, pois, apesar do gênero canção ser essencialmente 

popular, Chico costuma valorizar o emprego da norma culta da língua.  

 Em relação ao conteúdo temático, ambas as composições tratam do amor, suas 

virtudes ou seus problemas e percalços. E o fazem por meio da linguagem figurada, 

metaforizada: no poema musicado, o amor é comparado a "chama quente", a "canção"; 

o ser amado é a "vitória", "salvação", "bordão", "ritmo" vérsico, "farol", "águia real". Na 

canção buarqueana, a situação de solidão, anterior ao encantamento, é comparada ao estar 

num "porão sombrio"; e há ainda outras imagens, como a do "raio de luz" que ilumina, 

referentes ao ser amado.   

E relevante é uma associação estabelecida pela própria Florbela Espanca no 

poema "Chama quente": quando a poetisa diz que a voz do amado foi "ritmo" em seus 

"versos" e lhe "ensinou a cantar" sua "canção", estaria assemelhando a canção e o poema. 

Também Chico Buarque, ao compor uma canção utilizando-se de uma forma literária por 

tradição e ao batizá-la com o nome dessa estrutura – soneto –, estaria de alguma maneira 

aproximando as duas artes. Tais ocorrências corroboram e validam a análise 

comparativo-aproximativa entre as canções e os poemas.  

Podemos afirmar, então, que quando se toma uma letra de canção como poema 

ela não está sendo "mutilada" de sua parte musical, tornando-se um objeto literário 

periférico. Além disso, no sentido oposto desse intercâmbio, quando os músicos propõem 

um poema como letra de canção não estão lhe "acrescentando" uma inflexão melódica 

qualquer, mas estão instrumentalizando algo já intrínseco, característico que havia. Pois, 

conforme Sérgio Bugalho, musicar um poema é "recriar uma composição, a seu modo, 

já intrinsecamente musical" (2001, p. 299), visto que a composição de um poema 

considera a interação entre ritmo vérsico e vocalização: 

 

 
[...] no âmbito da expressão verbal, o que era próprio da música [...] canaliza-

se através do verso. O verso é, então, uma estrutura símile-musical, tanto 

pelos elementos nele articulados, o ritmo e a entonação, quanto pela missão 

que assume: a mesma expressão da emoção. (BUGALHO, 2001, p. 302, grifos 

do autor). 
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A lírica seria, nesse sentido, de certo modo diferente das outras artes da palavra, 

já que a preocupação com a musicalidade de seus versos insubordina-se à sua 

estruturação sintático-semântica. 

Em resumo, como pudemos constatar, mesmo que se convencione tratar a canção 

e o poema como gêneros distintos – como protelam as atuais melhores pesquisas sobre o 

assunto –, não se pode negar que existem entre eles fortes laços de irmandade ou, se 

preferirem, de intertextualidade. Esses elos pedem e merecem análises mais minuciosas 

e abrangentes, para que possamos explorar todas as potencialidades que um texto 

comporta. Contudo, e devido à exigüidade do tempo e do espaço, este estudo é 

extremamente capsular e deve ser aprofundado. Assim, o que aqui fizemos representa 

apenas a ponta de um imenso iceberg, que continua submerso, aguardando nossas futuras 

investigações. Pois já que estamos vivenciando uma nova relação com a linguagem e, 

conseqüentemente, com os gêneros textuais, graças à diluição de fronteiras, à integração 

entre uma diversidade de semioses, numa hibridização que reflete o dinamismo e a 

variabilidade das relações socioculturais; é mister posicionar-se nessa perspectiva 

intergêneros na busca de respostas mais definitivas do que as correntes ou canônicas.  
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1. Introdução 

 

Bella Jozef em “Nova dimensão da realidade” assinala que o “método de trabalho 

de Carpentier é criação a partir de uma tradição (investigação histórica) para a fundação 

de uma consciência americana, autônoma, síntese de diversas culturas” (JOZEF, 1986, 

p. 197).  

Nesse sentido, no romance El arpa y la sombra (1978), Alejo Carpentier, à luz da 

história, revisa a aventura de Cristóvão Colombo na América, que é, pela soma de fatos 

ainda hoje controvertidos e polêmicos, terreno fértil à vitalização poética que a literatura 

enseja, como forma privilegiada que é de reflexão crítica sobre o homem e sua história.  

Nessa perspectiva, objetivamos neste estudo observar de que modo discurso 

literário e discurso histórico são trabalhados por Carpentier em uma de suas últimas 

obras. 

 

 
 

las ficciones literarias incorporan una realidad identificable, y la someten a 

una remodelación imprevisible. Y así cuando describimos la ficcionalización 

como un acto de transgresión, debemos tener en cuenta que la realidad que se 

ha visto sobrepasada no se deja atrás; permanece presente, y con ello dota a la 

ficción de una dualidade que puede ser explotada con propósitos distintos 

(ISER, 1977). 
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Essa epígrafe nos remete para o fato de que, embora El arpa y la sombra1 

constitua uma viagem às origens históricas do Descobrimento, neste Alejo Carpentier 

não visa “fazer” história, antes pelo contrário, se permite revisá-la valendo-se das 

licenças que à literatura é dado manejar. Nesse sentido, o escritor, situa o “histórico, 

mergulha nele para depois fragmentá-lo e criticá-lo” (NASCIMENTO, 1993, p. 78). 

Não se trata portanto de um romance strictu sensu. Ao tomar como matéria os 

fatos do passado o escritor reflete criticamente sobre os significados da História.  

Assim, no questionamento do discurso da história é muito importante o papel da 

ficção que, de acordo com o pensamento de Linda Hutcheon (1991), não pretende contar 

a verdade, mas sim, perguntar de quem é a verdade que se conta.  

Em Poética do Pós-modernismo (HUTCHEON, 1991), a teórica detecta uma re-

introdução  sistemática do conceito histórico na ficção e uma problematização do próprio 

conhecimento histórico, cunhando o termo “metaficção historiográfica” para descrever a 

ficção contemporânea que, segundo ela, re-escreve ou re-apresenta o passado para  evitar 

versões conclusivas ou hegemônicas da história.  

Para isso, a metaficção historiográfica utiliza a imitação intertextual do passado, 

mas marca sua diferença através da ironia. A intertextualidade que se faz presente nesse 

tipo de texto não é apenas uma tentativa de esvaziar ou evitar a história mas, sim, de 

confrontar o passado histórico com o passado da literatura (HUTCHEON, 1991).  

Dessa forma, a metaficção historiográfica incorpora e modifica os dados 

históricos, dando-lhes vida e sentidos novos e diferentes através da ironia. O romance El 

arpa y la sombra é um exemplo disso.  

 

 

2. A obra e a história 

 

El arpa y la sombra tem o personagem Colombo como eixo central de uma trama 

que enlaça História, mito e lenda, na re-escritura dos acontecimentos do passado e na 

construção de uma biografia do Descobridor feita por ele mesmo, que dá destaque à sua 

condição humana, além das dimensões já abarcadas pelo mito e pela lenda. 

Dividido em três seqüências, cada uma delas corresponde a três momentos 

históricos: a primeira, denominada “El arpa”, focaliza o século XIX, quando o Papa Pio 

IX assina um decreto que dará início a um processo eclesiástico para a beatificação de 

Cristóvão Colombo e sua posterior santificação. O fato é histórico, assim como a 

polêmica do século XIX em torno da necessidade de um santo dos navegadores, do porte 

do Almirante.  

A segunda parte, no entanto, intitulada “La mano”, faz uma volta no tempo, em 

direção às ações heróicas de Colombo. Portanto, da proposta de Pio IX de criação do 

mito religioso, passamos à empresa do descobrimento da América, em pleno século XV. 

Nesta seqüência a narração adquire um caráter autobiográfico do navegante, onde ele 

mesmo desmistifica a sua pretensa santidade:  “Ganar almas no es mi tarea. Y no si pida 

vocación de apóstolo para quien tiene ambición de banquero” (CARPENTIER, 1988, p. 

121).  

Nas palavras de Nascimento (1993) neste momento, “o humano, o pessoal, vai 

antepor-se ao histórico, ao mítico, repercutindo na negação do projeto vislumbrado pelo 

Papa de uma reconquista religiosa da América”. 

Convém ressaltar que ao revisar a sua vida, Colombo vai imprimindo no relato 

novos “documentos”, denunciadores, agora, pelos enxertos informativos que contêm, do 

                                                        
1 A edição do romance utilizada neste estudo é a 12a, datada de 1988. 
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reverso dos fatos que as fontes históricas não puderam alcançar, bem como das oscilações 

do caráter do herói, suas intenções ocultas e projetos obscuros, que as biografias oficiais 

não conseguiram reter: “(...) tiré de las  mangas un tío almirante, mi hice estudiante 

graduado en la Universalidad de Pavia, cuyos claustros jamás pisé en mi jodida 

existencia” (CARPENTIER, 1988, p. 74).  

Entretanto, para efeito da confissão ritual, que não chega a se realizar a nível da 

narração, o Almirante dispõe-se a expor, no final, somente o que, segundo ele, “pueda  

quedar escrito en piedra de mármol” (CARPENTIER, 1988, p. 187, grifo nosso). A 

verdade não passará, assim, de uma entrega de palavras enfeitadas, que lhe garantirá um 

lugar de honra na História.  

Lançando mão do jogo criado no romance entre “verdade e ficção”, Carpentier 

ao fazer Colombo dizer toda a “verdade” sobre o descobrimento, nos mostra uma 

América de contrastes, de circunstâncias históricas peculiares, mestiçagem, sincretismo 

religioso e simbiose cultural. A partir dessa caracterização, nota-se que o autor reproduz 

a utopia européia para, simultaneamente, esvaziá-la de conteúdo, fazendo aflorar a 

“realidade” em suas múltiplas e contraditórias faces.   

A última seqüência relata o julgamento eclesiástico da proposta de beatificação 

de Colombo pela Santa Congregação de Rituais, ao final do século XIX. 

Significativamente, ela tem por título “La sombra” e, significativamente também, o 

status que o protagonista ocupa é o de espírito errante de quatro século – por isso “El 

Invisible” – que assiste ao próprio julgamento, na expectativa de que se proclame a sua 

santidade.   

Lembrando que a invisibilidade do personagem, assim como o desfecho do relato, 

isto é, o não reconhecimento da competência do Almirante para ser um santo, apontam 

para uma indefinição do perfil do Descobridor: no primeiro capítulo Colombo é uma 

memória histórica envolta em lenda e passível de mitificação religiosa; no segundo é 

visto como um homem com todas as suas contradições e no terceiro é um fantasma a 

espreitar, sem destino e identidade definida.  

Nesse cenário, a resignificação do discurso histórico proposta pelo escritor, por 

meio do “processo de pessoalização da história por seu protagonista, traz a crítica ao 

poder de ‘gerenciador da verdade’ que o discurso histórico tem sobre o discurso 

ficcional”, conforme ressalta Nascimento (1993, p. 14).   

Assim, a obra se relaciona com o discurso histórico mediante uma operação que 

aponta para duas posturas opostas mas complementares: se por um lado a obra toma fatos 

da história já provados por estudiosos – uma vez que não pretende dissimular sua 

referencialidade –, por outro relata fatos que nunca foram provados – como por exemplo 

o suposto envolvimento amoroso entre Colombo e Isabel, tema apenas sugerido por 

alguns historiadores. E a partir de um tom cômico, manifesta o total desinteresse em 

ajustar-se ao referente.  

A reflexão de Pio IX, ao pensar sobre a História de Cristóvão Colombo escrita 

pelo historiador católico Roselly de Lorgues, ilustra – sempre de uma perspectiva irônica 

– a tomada de posição da narrativa de Carpentier frente à suposta legitimidade do 

discurso histórico, que por basear-se em fatos reais é tido e proclamado como 

“verdadeiro”. Diz-nos o narrador do primeiro capítulo (“El arpa”): “Y en esa historia – 

la había leído y releído veinte veces – aparecía claramente que el Descubridor de América 

era merecedor, en todo, de un lugar entre los santos mayores. El Conde Roselly de 

Lorgues no podía haberse equivocado” (CARPENTIER, 1988, p. 3). 

Nesse sentido, observações comparativas acerca da leitura da “La mano” e das  

Cartas de relación (LE RIVEREND, [s.d.]) do Almirante são extremamente 

significativas para ilustrar o embate entre discurso literário e discurso histórico, para à 
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guisa de exemplo evidenciar, também, o trabalho intertextual realizado pelo escritor 

cubano no romance. Vejamos:  

Numa carta de março de 1493 ao tesouro dos monarcas, Colombo escreve o 

seguinte: 

 

 
 

(...) dan por cosas pequeñas aún las más grandes contentándose com lo más 

mínimo o nada; yo prohibí, por tanto, que se les diesen cosas de tan poquísima 

estimación y de ningún valor, cuales son fragmentos o trozos de platos, 

escudillas y vidrio, clavos y correas [...]. Asi mismo compraban como idiotas, 

por algondón y oro, trozos o fragmentos de arcos, de vasijas, de botellas y de 

tinajas: lo que prohibí por ser injusto y les di muchos utensilios bellos y 

preciosos que había llevado conmigo, sin exigir recompensa para atraérmelos 
com más facilidad, para que reciban la fe de Jesuscristo y para que estén más 

dispuestos e inclinados de amor y obediencia al Rey a la Reina, a nuestros 

príncipes y a todos los españoles (...) (LE RIVEREND, [s.d.], p. 26).  

 

 

O personagem de Alejo Carpentier diz exatamente o contrário. Vemos aqui um 

Colombo descaradamente cínico:  

 
 

 

Y tom do lo cambiaban por cuentecillas de vidrio, cascabeles [...] sortijas de 

latón, cosas que no valían un carajo, que habíamos bajado a la playa en 

previsión de trueques posibles, sin olvidar los muchos bonetes colorados, 

comprados por mí en los bazares de Sevilla, recordando, en vísperas de zarpar, 

que los monicongos de la Vinlandia eran sumamente aficionados a las telas y 
ropas coloradas. A cambio de esas porquerías, nos dieron sus papagayos y 

algodones (...) (CARPENTIER, 1988, p. 123). 

  

 

Além da intertextualidade, a qual Barthes (1975, p. 36) definiu “como a 

impossibilidade de viver fora do texto infinito”, a polifonia, presente no romance, 

também contribui para desestabilizar o discurso histórico.  

 

 

3. O termo bakhtiniano: intertextualidade e polifonia 

 

A intertextualidade é,  na perspectiva de Bakhtin, o diálogo entre os textos, no 

sentido amplo. Ela está pois calcada naquilo que o teórico russo chama de dialogismo, 

isto é, as relações que todo enunciado mantém com outros enunciados.  

Derivado da música e originalmente formulado em referência à complexa 

interação de vozes ideológicas na obra de Dostoiévski, o termo polifonia chama atenção 

para a coexistência, em qualquer situação textual ou extratextual, de uma pluralidade de 

vozes que não se fundem numa consciência única, mas existem em registros diferentes, 

gerando entre si um dinamismo dialógico. A polifonia não aponta para a simples 

heterogeneidade como tal, mas para o ângulo dialógico em que as vozes se justapõem e 

se contrapõem, de modo a gerar algo que vai além delas mesmas. 

A revisão crítica da história que Carpentier faz no romance permite a 

possibilidade de várias versões para os mesmos fatos e a coexistência de uma pluralidade 

de vozes culturais contando seu próprio passado. O aspecto de haver na obra vários 

momentos e várias vozes que convivem em um só texto, já suscita a impossibilidade de 
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se ver a história como um discurso unívoco, principalmente quando a mesma voz pode 

“falar” de distintos ângulos e focalizar de distintas maneiras.  

 

 

4. A polifonia no romance 

 

“El arpa” – o primeiro capítulo – é narrado em  terceira pessoa; “La mano” – o 

segundo – é narrado por Colombo em primeira e “La sombra” – o terceiro – volta a ser 

narrado em terceira pessoa. Examinemos, aqui, cada um dos capítulos.  

No primeiro capítulo intitulado “El arpa” narra-se cenas da vida de Pio IX antes 

e durante seu papado. Nesta seqüência as aspirações teológicas-políticas do Pontífice 

fundem-se com sua própria trajetória pessoal. Tanto que em certa altura da narrativa, Pio 

IX, indeciso frente ao expediente de beatificação, confessa que seu desejo de beatificar 

Colombo parte de uma ambição pessoal, ponto em que se dá a resignificação desta 

primeira cena.  

“La mano” confirma as suspeitas que surgem na primeira cena acerca de uma  

identificação  forte entre Malstai e Colombo. Se a ambição leva o religioso a conceber a 

idéia de canonização do Almirante, outra ainda maior leva Cristóvão Colombo a querer 

cruzar o oceano. Mas além de mera identificação entre os dois personagens, existe a 

interação de duas partes no texto: na primeira se antecipa o fato cronologicamente 

anterior à segunda (a viagem ao Novo Mundo) instalando-se o tema da beatificação do 

navegador; diferentemente, na segunda parte se desenvolve a grande aventura do 

Descobridor, colocando-se em evidencia até que ponto ele não poderia nem deveria ser 

convertido em um santo. Sem dúvida, nota-se que se trata de um contraponto entre dois 

discursos no qual o segundo re-significa ironicamente o primeiro.  

Convém assinalar, ainda nesta seqüência, que algo acontece com a voz narradora: 

muda-se o sujeito do enunciado. Diante disto surge uma pergunta: há, nesse sentido, um 

desdobramento, muda-se a focalização, ou se abre um fenda e uma outra voz em segunda 

pessoa é alheia à primeira? Se pensarmos como Colombo permanentemente está abrindo 

juízos de valor acerca de seus atos, podemos ver nessa segunda pessoa algo como um 

fluir de consciência. Mas, se pensarmos que o Almirante não dá sinais de ter problemas 

com sua consciência (seu tom ao dizer que “debe” confessar nessa “hora de la humildad 

que reclama la cercanía del desenlace” resulta bem mais irônico dentro do contexto), 

podemos ver nessa segunda pessoa que repreende (“nueva mentira”) , insulta 

(“embustero”) e não perdoa Colombo, uma voz alheia aos fatos (CARPENTIER, 1988, 

p. 60). Em consonância com a proposta do romance, percebemos que está segunda pessoa 

atenta deliberadamente contra a hegemonia de uma voz única.  

Ainda com relação à voz de tal personagem, faz-se interessante assinalar a 

alternância que se dá entre dois ângulos de focalização: o dos fatos passados que o mesmo 

diz que deve confessar mas na realidade não confessará e do presente da narração, com 

Colombo enfermo esperando o confessor, uma consciência que aparentemente percebe 

de um modo distinto a anterior e diz: “me pongo la máscara de quien quise ser y no fui”, 

porém conclui: “De la boca me sale la voz de otro que a menudo me habita” 

(CARPENTIER, 1988, p. 186). Enquanto neste enunciado há a negação do Almirante a 

confessar a verdade, aquele está prenhe de ironia: o Almirante não se arrepende de nada, 

a consciência segue sendo a mesma. Isto é, certamente, resultado do conceito de mentira 

recorrente em todo o texto, sendo pois, explícito e constantemente abordado pelo 

Navegador nesta parte da narrativa.  

Devido serem freqüentes as alusões à palavra embuste no relato, esta acaba por 

constituir-se um grande campo semântico ao redor de si. De certa forma, isto nos remete 
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ao conceito de ficção e invenção trabalhado pelo escritor cubano no romance. Assim 

como para Colombo não era difícil simular, alterar os números, inventar histórias, 

recorrer à fantasia para alcançar seus objetivos, também, a história pode inventar e a 

literatura ficcionalizar, baseando-se nessas invenções, ir-se contra elas.  

Prosseguindo no tema das vozes, adentramos na parte III, “La sombra”. Como no 

princípio, há um narrador em terceira pessoa. Mas este narrador vai introduzindo distintas 

vozes, que somadas vão se sobrepondo umas às outras, até apresentar um quadro de farsa. 

Sobre o exame da vida de Colombo, diz o narrador:  

 
 

 
como un héroe sublime – así lo veían sus panegiristas – o como un simple ser 

humano, sujeto a todas las flaquezas de su condición, tal cual lo pintaban 

ciertos historiadores racionalistas, incapaces, acaso, de percibir una poesía en 

actos situada más allá de sus muchos documentos, crónicas y ficheros 

(CARPENTIER, 1988, p. 191). 

 

 

 

Se compararmos estas duas possibilidades em relação às partes I e II da narrativa, 

perceberemos a sua natureza irônica. Ficando toda a cena montada ao redor deste assunto 

reduzida, antes mesmo de começar, a mera pantomima. Esta cena, desde já, necessita de 

referente na história.  

No espaço da Basílica de “San Pedro”, a importância do exame fica 

absolutamente rebaixado pelo jogo dos “alabarderos suizos”, que apostam se o Almirante 

será ou não beatificado. Assim se prepara o texto para a cena do juízo, onde o auge da 

inter-relação irônica entre discursos aparecerá nas palavras do conde De Lorgues, 

referidas a virtudes de Beatriz Enríquez Arana, que cita o Postulador Balbi: 

 
 

 

A pesar de sus cuarenta años, su viudez, su pobreza, su acento extranjero, sus 

canas, quiso ser compañera suya una joven de gran belleza. Se llamaba Beatriz 

y, en ella, se anidaban todas las virtudes y toda la donosura de la mujer 

cordobesa... Pero esse rayo de luz vino a traer un poco de valor a su atribulado 

corazón, no apartó un instante al grande hombre de su predestinada misión 

(CARPENTIER, 1988, p. 214).  

 

 

 

Se retomarmos este assunto na parte II (La mano), notaremos que o mesmo 

evidenciará que Colombo se relacionava com a “guapa vizcaína” porque “sin hembra no 

puede estar el hombre” (CARPENTIER, 1988, p. 94). As classificações deste amor 

contrastam com outras confissões do Almirante:  

 
 

(...) habiendo de confesar, además, que cunado yo me la llevé al río por 

primera vez, creyendo que era mozuela, fácil fue darme cuenta que, antes que 

yo, había tenido marido. Lo cual no me impidió, por cierto recorrer el mejor 

de los caminos, en potra de nácar, sin bridas y sin estribos, mientras mi 

hermano Bartolomé iba a armar mi tinglado a Inglaterra (...) (CARPENTIER, 

1988, p. 94).  
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Nesse sentido, a predestinada missão se reduz ao Real Favor; a mulher sofria pena 

por “desapego y olvido debidos al Real Favor que sobre mí hubiera derramado, cual 

brotada de cornucopia romana, la fortuna de tres naves prestas a zarpar....” 

(CARPENTIER, 1988, p. 115).  

O tema que sugere ao escritor cubano sua “variación” é o da histórica postulação 

de Colombo a santo por parte dos papas Pio IX e León XIII. Este fato serve de base para 

todo o segundo capítulo, que em definitivo é o mais extenso e o que permite todo este 

jogo de resignificações discursivas. Toda a construção da figura do Navegador deve ser 

lido em relação aquele. Não importa se Cristóvão Colombo era um fabulador, um 

ambicioso, um embusteiro. O interessante é pensar como o texto desmascara a história 

através da resignificação dos discursos. Um papa pensando no quanto seria bom passar 

para a história como o canonizador de Colombo, um homem que se confessa mentiroso 

e pecador e que não deixa de dar fortíssimas razões para que esteja bem distante da figura 

de um santo. Dito isto, percebemos as ambições pelo poder que envolvem os dois papas. 

Desse modo, “La sombra” resulta, pois, numa farsa.  

Em suma “La mano” (segundo capítulo) é a grande destituidora de discursos. 

Uma vez que resignifica ironicamente “El arpa” (primeiro capítulo); reduz 

apriorísticamente a “La sombra” (terceiro capítulo) a uma farsa; e desde logo, se opõe ao 

discurso histórico que ainda segue chamando “Descobrimento” à Conquista e 

submetimento material e cultural dos índios.  

Com efeito, Carpentier questiona profundamente a veracidade do discurso 

histórico como tal. Em outras palavras “mais que ‘um relato histórico’, a narração do 

escritor cubano vai usufruir das ‘narrativas históricas’ para subverter o ‘discurso histórico 

oficial’, mostrando como ele vai sofrer influências e vai agir sobre o próprio processo 

histórico” (NASCIMENTO, 1993, p. 18). 

Assim, já nos dissera o sábio Aristóteles de que não é tarefa do poeta – e 

poderíamos acrescenta: ou do romancista – contar as coisas como sucederam mas como 

deveriam ou poderiam haver sucedido.  
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Resumo: O presente trabalho busca, partindo de um estudo de gêneros, investigar em alguns aspectos da 

poesia concreta de Augusto de Campos, que alia dois gêneros, a poesia e o texto de propaganda, por 

meio de um aparelho intersemiótico poético capaz de se recriar tanto como design, quanto como poema.  
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Podemos identificar, em meio às vanguardas surgidas no século XX, uma que foi 

de geração extremamente brasileira, que é o movimento da poesia concreta, criado pelos 

irmãos Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari, tendo como base a relação entre 

tradição e modernidade, que se marcaria pelo conflito entre gêneros, no caso: a poesia e 

a propaganda, um ligado à posição anti-mercantil, enquanto o outro se propõe 

basicamente à venda de objetos. Esse antagonismo se resolve aliando um caráter poético, 

tal forma como explicitado por Jackobson (1975) e com toda sua antigüidade, às técnicas 

verbivocovisuais1 desenvolvidas pela propaganda situada na mass media do século XX. 

Assim, Augusto passa a produzir sua obra, que se apresenta em três livros, a 

saber: Viva a vaia, Despoesia e Não. Nessas três obras, podemos encontrar formalmente 

amadurecida uma poesia, cujos aspectos teóricos foram desenvolvidos na década de 50, 

em Teoria da poesia concreta, escrito conjuntamente pelos três criadores do movimento. 

Com isso, passamos ao estudo da construção do poema concreto, tomando como 

base a teoria desenvolvida por Marcuschi (e Bakhtin) para fazer entender o gênero textual 

como algo que vai para além da literatura, espalhando-se por toda forma de produção de 

textos que se pode conceber. 

Luiz Antônio Marcuschi define os gêneros textuais como fenômenos históricos, 

ou seja, intimamente ligados aos fatores sócio-econômico-culturais de um determinado 

espaço, em uma determinada época (2002). São sempre mutáveis e recriáveis, renovam-

se sem parar e evoluem com a tecnologia e seus usos, mantendo sempre uma função 

comunicativa. Como exemplos temos os gêneros carta, romance, ofício, manifesto (já 

mais antigos); e conversa telefônica, e-mail, homepage etc. (como mais novos).  Seu 

número total é, portanto, incontável. Parte-se do pressuposto que “é impossível se 

                                                        
1  O vocábulo aparece pela primeira vez no monumental Finnegans Wake de Joyce. Porém, já desenvolvido 

como conceito, é proposto por McLuhan, referindo-se a uma característica da comunicação que, 

intersemioticamente, apresentasse, ao mesmo tempo, o verbal (escrito), o vocal (sonoro, a fala, instrumentos 

musicais) e o visual (cor, diagramação, fonte), de forma a tornar o texto mais múltiplo em possibilidades de 

apresentação. O próprio Augusto se refere a esse conceito para tratar da poesia concreta. 
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comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é impossível se 

comunicar verbalmente a não ser por algum texto” (MARCUSCHI, 2003, p. 22). É 

preciso pensá-los como multiplicidades. Os gêneros textuais não são apenas escritos; são, 

obviamente, também falados, e podem integrar partes não-verbais, como desenhos e 

imagens. 

É preciso, entretanto, para compreender melhor a questão dos gêneros, definir as 

diferenciações de gênero e tipo textual. O conceito de tipo está ligado à natureza 

lingüística da composição, enquanto no gênero encontramos os textos materializados em 

algum suporte (o meio pelo qual o texto é veiculado e que pode alterar o seu gênero, mas 

não seus tipos; por exemplo, um mesmo texto pode ser considerado um artigo científico 

nos Anais de um seminário, mas pode ser considerado uma espécie de reportagem se 

estiver em uma revista). Existem apenas cinco tipos textuais, segundo Werlich (apud 

MARCUSCHI, 2003): descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo e injuntivo. 

Quanto aos gêneros, já foi dito acima que são incontáveis. Daí, podemos concluir que 

qualquer gênero possui mais de um tipo textual, embora geralmente aconteça de haver a 

predominância de algum.   

É preciso também saber diferenciar  texto e discurso; nesse caso, o primeiro seria 

uma “entidade concreta corporificada em algum gênero textual”, enquanto o segundo 

seria “aquilo que um texto produz ao se manifestar em alguma instância discursiva [...] 

em outros termos, os textos são acontecimentos discursivos” (MARCUSCHI, 2003). 

Para finalizar, é preciso compreender mais uma noção: a intertextualidade inter-

gêneros, caracterizada por um gênero com a função de outro. Podemos entender, assim, 

como novos gêneros podem ser criados a partir dessas funções híbridas: basta que seu 

uso comece a ser difundido socialmente, para se tornar um gênero funcional. Então, para 

identificar um gênero, não se deve centrar na substância nem na forma do discurso, mas 

na ação que realiza. Assim, começamos a identificar a poesia concreta como um caso 

literário da intertextualidade inter-gêneros; que apresentaria recursos formais da 

propaganda, ao usar o jogo de cores, a tipografia a estrutura frasal e outras características 

desse tipo de gênero, mas com a função de poesia (arte) como propõe Adorno: uma 

resistência de si mesma ao estatuto de mercadoria, indo sempre na contracorrente da 

sociedade de consumo (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). 

Como vimos, ao estudarmos a poesia concreta, podemos encontrar uma 

intertextualidade inter-gêneros, criando um hibridismo, aparentemente paradoxal, entre 

a poesia, resistindo ao capitalismo, e a propaganda, marco principal de uma sociedade de 

consumo. Vejamos mais a fundo os dois gêneros que fazem essa interseção. 

A poesia: possui suas raízes, para o ocidente, basicamente em duas obras, Homero 

e a Bíblia; é, portanto, de cunho escrito (embora saibamos que sua origem é oral). 

Segundo Jackobson, como já apontamos, a característica poética é marcada por uma volta 

do significante sobre a própria mensagem, tomando cuidado com sua forma, e não se 

preocupando apenas com o conteúdo. A poesia situa-se numa tradição milenar da 

literatura, estendendo seus ramos, principalmente a partir das vanguardas do século XX, 

por áreas afins, como a mídia (visto que também lidam com a criatividade). Porém, 

segundo teóricos como os da Escola de Frankfurt, seu mérito estaria, na nossa atual 

sociedade, em se recusar a ceder ao capitalismo, tornando-se mero produto de mercado 

e perdendo seu estatuto de arte. A poesia sempre foi feita com palavras (como já disse 

Mallarmé) sobre a folha, tendo sempre um caráter de leitura (e não apenas de oralidade). 

Sua função está mais relacionada com causar prazer, deleite, ao leitor, podendo se imbuir 

de algum outro objetivo, como a propagação de uma ideologia qualquer. 

A propaganda: é um recurso que vem se expandindo a partir do século XX junto 

com a sociedade de consumo; é exposta em vários suportes, como o rádio, o jornal, a TV 
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e, mais recentemente, a Internet, ou seja, pelos meios de comunicação que participam 

cada vez mais da vida de um cidadão do mundo globalizado. Sua função principal, 

segundo Baudrillard (1999), é a venda de objetos, criando função para eles, que não são 

suas funções originais, por exemplo: ao comprar um carro, nos tempos atuais, não se 

compra apenas um veículo que se mova mais rápido do que andar a pé, compra-se 

também um instrumento fálico, capaz de atrair mulheres e causar inveja em homens, ou 

vice-versa; isto é, o carro ganhou, devido à propaganda, um contorno erótico que 

originalmente não possuía; a compra desse carro deixa de ser mera aquisição para ser 

tornar consumo. 

Vemos que esses dois gêneros se opõem; então, como resolver esse aparente 

paradoxo da poesia concreta? É possível notar nos poemas de Augusto um desejo de 

manter-se fora do mundo do consumo, sua obra não deseja se tornar fetiche – um objeto 

de consumo de Baudrillard –, mas para tanto ela se utiliza de meios modernos de 

comunicação para não perder o contato com o mundo que a cerca, utilizando-se desse 

aparato inclusive para fazer uma crítica ao sistema em que foi criada, gerando 

imediatamente uma sensação de desconforto ao juntar dois gêneros que supostamente 

não têm nada em comum. E é no choque causado pela estranheza do parente paradoxo 

que a poesia concreta de Augusto de Campos começa por se afirmar, como nos poemas 

que analisaremos em seguida. 

 

 
 

Começamos por esse poema, intitulado “tvgrama I (tombeau de mallarmé) 

(1988)”, visto que ele se aproxima mais da poética “tradicional”, ao usar rimas e algo 

que podemos entender como versos (CAMPOS, 1994, p. 108). Primeiramente, notamos 

que  Mallarmé, revolucionário da poesia com seu “Un coup de dés”, no qual acaba com 

a estrutura do poema baseado em verso, assumidamente uma das maiores influências 

para movimento da poesia concreta. Em seguida, temos em intertextualidade com o poeta 

francês a frase “a carne é triste e ninguém te lê”. O poema “Brise Marine” de Mallarmé 

começa por “la chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres” (MALLARMÉ, 1945, p. 

38). Porém, temos uma ironia, pois, na obra de Augusto de Campos, ninguém lê 

Mallarmé, já que a TV toma grande parte da produção cultural contemporânea. Dessa 

forma, o poema, que por sinal se estrutura em formato de uma tela de TV, faz crítica aos 

meios de comunicação atuais, por meio de um poeta do século XIX que reclamava ter 

lido todos os livros. Nesse primeiro exemplo, a linguagem do design começa a se formar 
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no momento em que a obra toma formas diversas das de um poema stricto sensu; 

entretanto a linguagem poética ainda se firma de maneira preponderante. A crítica à 

reificação da obra de arte começa a se internalizar no próprio veículo midiático. Vejamos 

um novo exemplo: 

 

 

 
 

 

No poema acima, “mercado (2002)”, tudo fica mais à mostra, mais à venda, no 

mercado globalizado (CAMPOS, 2003, p. 117). O texto inicia-se com uma afirmação 

categórica, convocando um possível interessado: “tudo à venda”. Mas, tudo o quê? 

Começa o leilão, primeiramente com produtos facilmente encontráveis, como CDs e TV 

e cinema, mas isso se desenvolve pelo “gênio da raça” (imagem do próprio artista como 

mero produto mercadológico) e pela “comunicação de massa” (o meio que torna o mundo 

globalizado e que, de certa forma, fomenta um espírito consumista via propaganda), até 

o “risco brasil”: nós à venda. Mas algo ainda resiste a esse estatuto: nenhum poema está 

à venda.  

Não que não haja poesia que se submeta às regras do mercado, nem que poemas 

não estejam sendo publicados. Os poemas que estão submetidos não são mais 

considerados poemas de verdade, perderam seu valor artístico, para ganhar o monetário; 

mas ainda se publica (o próprio Augusto o faz, e isso não é uma contradição), embora o 

público-alvo seja outro e os meios pelos quais a poesia se espalhe sejam diversos 

daqueles do mainstream pop. O cenário da globalização fica explicitado também pelo 

formato do poema, visto que os produtos se dispõem de maneira a formarem a imagem 

de um globo. O tom seco se reforça pela simplicidade das cores (fundo preto, figura-letra 

branca), além de a própria fonte ser do tipo mais simples. O ataque está feito, a brecha já 

foi aberta: todo um aparelho formal da comunicação de massas passa a ser usado pela 

poesia como forma de expressão, imposição e defesa contra a mercantilização de tudo: o 

verdadeiro poeta se afasta do grande mercado e vai para sua obra, sem esquecer o mundo 

em que vive, sem chegar aos extremos do panfletarismo.  Só resta a explosão: 
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Tudo o que antes era uma estrutura de mercado se desfaz em poesia. Como um 

vírus num computador, ela entrou na programação e começou a desconstruir: a 

linguagem típica do marketing some, o poema some enquanto estrutura verbal inteligível 

(principalmente se formos pensar que poemas têm versos). Resta ainda a poesia, 

relutando a se estabilizar. Na poesia acima, “poema bomba (1987)”, o texto reage e 

revoluciona, explode diante da face surpresa do leitor: choque é o objetivo do poeta; 

choque ao mostrar que o poema é uma bomba, não ao pé da letra (entenda-se isso com 

todos os jogos de palavras possíveis), que quebra com as estruturas já excessivamente 

fundamentadas numa sociedade (CAMPOS, 1994,  p. 97). Ele assume, via estética, um 

compromisso com uma ética, ética essa anti-mercadoria, anti-produto de mercado, anti-

valor monetário. O poema é revolucionário, e, como dizia Maiakóvski, “sem forma 

revolucionária, não há arte revolucionária”. “En la lucha de clases / todas las armas son 

buenas / piedras / noches / poemas” (LEMINSKI, 1983, p. 76). O poeta faz a sua parte.  

A aparente ininteligibilidade do poema começa a se desfazer com o título, mas 

são as duas epígrafes que selam as idéias do que se pode esperar: “je ne connais pas 

d’autre bombe q’un livre” (Mallarmé) e “le poème est la seule bombe” (Mallarmé via 

Satre). As cores (um magenta como fundo e amarelo como figura-letra) dão ainda mais 

a sensação de violência causada pela explosão, reforçando toda imagem de força de que 

o poema precisa. Mais uma vez o papel intersemiótico do design é apoderado pela poesia, 

que se desconstrói ao mesmo tempo em que explode padrões vigentes na sociedade 

capitalista atual: bomba. 

 Com esse pequeno estudo sobre gêneros, é importante perceber como em algumas 

áreas, em nosso caso a poesia, ele serve para uma melhor compreensão da função da 

obra. O caso da intertextualidade inter-gêneros é a prova maior: a utilização de um outro 

gênero, que não o inicial, como aparato formal, sempre resulta de um bom motivo. No 

nosso caso, pudemos ver como a poesia concreta passou a se utilizar de técnicas da 

linguagem do design, não para se coadunar com sua função na sociedade contemporânea, 

mas para desconstruí-la. Dessa maneira, a poesia se reinventa formalmente e faz a crítica 

ao seu tempo, sem que para isso tenha de cair num panfletarismo. Seu objetivo é a recusa 

a se tornar apenas mercadoria, produto. Frisemos o “apenas”, dado que a poesia não quer 
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ser reclusa, mas quer se firmar por valores ético-estético-artísticos. Partindo disso, 

Augusto encontra seu caminho, abre seu espaço e reverte a bomba contra aquilo que não 

quer para si; sua subversão passa a ser arte e, felizmente, não mercadoria. 
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Resumo: Procura-se estudar os poemas do autor paulista Glauco Mattoso, com o intuito de abordar seus 

sonetos (aqui, sonetos narrativos) na perspectiva da moderna teoria dos gêneros textuais. Por conseguinte, 

conclui-se que os seus sonetos não são um novo gênero, mas sim poemas com características 

predominantemente narrativas. 
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narrativos). 

 

 

 

  

As noções até pouco tempo utilizadas para abarcar os conceitos de gênero 

literário, tipo textual, texto, entre outros, encontram-se transformadas e revitalizadas; 

por isso se faz necessário apreender teorias correntes – aqui, faremos uso principalmente 

dos trabalhos de Luiz Antônio Marcuschi (2003) e de Mikail Bakhtin (2000) – que dêem 

nova luz acerca da complexidade a que chegaram esses e outros conceitos. Com efeito, 

levando-se em conta o grau de transformações tecnológicas ocorridas, principalmente 

nos últimos três séculos, percebe-se que são extremamente tênues, e nada tradicionais, 

as linhas que permitem a diferenciação entre idéias tão íntimas. Destarte, mesmo sendo 

as composições do autor paulista Glauco Mattoso – apresentadas e citadas neste trabalho 

– pertencentes a uma categoria estético-formal tradicional, o soneto, é enriquecedor fazer 

uso das atuais teorias dos gêneros textuais para analisar devidamente seu trabalho, que, 

contrário a um raciocínio menos apurado, possui um bom grau de complexidade.  

 

 

1. Pressupostos teóricos 

 

 Tendo sua definição tradicionalmente ligada às categorias literárias – gênero 

épico, lírico e dramático –, a noção de gênero foi durante muito tempo imprecisa, pois 

como afirmou Bakhtin, os gêneros literários  

 

 
 
tanto na Antigüidade como na época contemporânea, sempre foram estudados 

pelo ângulo artístico-literário de sua especificidade, das distinções diferenciais 

intergenéricas (nos limites da literatura), e não enquanto tipos particulares de 

enunciados que se diferenciam de outros tipos de enunciados, com os quais 

contudo têm em comum a natureza verbal (lingüística) (BAKHTIN, 2000, p. 

280). 

 

 

 E também como afirmou Marcuschi, fazendo uso das palavras de Swales: 
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A expressão “gênero” sempre esteve, na tradição ocidental, especialmente 
ligada aos gêneros literários, mas já não é mais assim, como lembra Swales 

[...], ao dizer que “hoje, gênero é facilmente usado para referir uma categoria 

distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem 

aspirações literárias” (MARCUSCHI, 2003, p. 29-30). 

 

 

 

  Na divisão literária, “as distinções estão fundamentalmente vinculadas ao modo 

de imitação ou de representação da realidade” (PINHEIRO, 2002, p. 263). Porém, hoje, 

essa classificação algo simplória, herdada do pensamento grego – Aristóteles e Platão – 

foi redimensionada, e temos que tomar os gêneros textuais como “fenômenos históricos 

ricos, profundamente vinculados à vida cultural e social” (MARCUSCHI, 2003, p. 19). 

E levando-se em conta que só é possível nos comunicarmos verbalmente por meio de 

algum gênero (cf. MARCUSCHI, 2003) e que todas as atividades humanas estão 

relacionadas ao uso da língua (cf. BAKHTIN, 2000), fica mais fácil entendermos que os 

gêneros textuais são, acima de tudo, entidades sócio-discursivas e estão estreitamente 

ligadas às inovações tecnológicas. Não que essas inovações simplesmente criem novos 

gêneros, mas a intensidade de seu uso na atividade humana diária exige novos caminhos 

de realização comunicativa, o que obviamente irá interferir não só na idéia de gênero, 

mas também nos limites da tipologia textual. 

 Diante disso, é pertinente diferenciarmos as noções de gênero textual e tipo 

textual, além de texto, domínio discursivo e discurso1.  

 

 Tipo textual – designa uma espécie de seqüência teoricamente definida pela 

natureza lingüística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, etc.). Os 

tipos textuais são em número limitado: narração, argumentação, exposição, 

descrição, injunção; 

 Gênero textual – textos materializados que representam características sócio-

comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 

composição característica. São praticamente inumeráveis: telefonema, sermão, 

carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, e-mail, bula de remédio, conto, 

poema, etc.; 

 Domínio discursivo – esfera ou instância de produção discursiva ou de atividade 

humana. Esses domínios propiciam o surgimento de discursos bem específicos: 

discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso, etc.; 

 Texto – embora haja muita confusão a respeito do que seja texto e discurso, 

podemos dizer que o primeiro é uma entidade concreta realizada materialmente e 

corporificada em algum gênero textual; 

 Discurso – aquilo que um texto produz ao se manifestar em determinada instância 

discursiva.                     

 

                                                        
1 Para tanto, tomaremos como base o texto já citado de Luiz Antonio Marcuschi. Ver referência 

bibliográfica completa ao final do artigo. 
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 Todos esses conceitos são importantes para o entendimento do que será exposto 

durante todo o percurso de nosso trabalho. Noções como intertextualidade intergêneros 

e heterogeneidade tipológica, as quais faremos uso no próximo capítulo, relacionam-se 

diretamente a esses conceitos e nos darão base para delinearmos o caminho buscado pelo 

poeta Glauco Mattoso ao escrever sonetos com características narrativas. A primeira 

noção trata-se “da hibridização ou mescla de gêneros em que um gênero assume a função 

de outro.” (MARCUSCHI, 2003, p. 31). Já a segunda refere-se à heterogeneidade de 

tipos textuais que constituem um texto. O autor distingue essas duas noções na seguinte 

passagem: 

 
 

A questão da intertextualidade inter-gêneros evidencia-se como uma mescla 

de funções e formas de gêneros diversos num dado gênero e deve ser 

distinguida da questão da heterogeneidade tipológica do gênero, que diz 

respeito ao fato de um gênero realizar varias seqüências de tipos textuais [...].  

Resumidamente, em relação aos gêneros, temos: 

(1) intertextualidade inter-gêneros ≡ um gênero com a função de outro   

(2) heterogeneidade tipológica ≡ um gênero com a presença de vários tipos 
(MARCUSCHI, 2003, p. 31). 

 

 

 Para deixarmos ambos conceitos mais claros, citemos os exemplos utilizados por 

Marcuschi em seu texto, ao ilustrar tais casos. No caso da intertextualidade intergênero, 

o autor comenta um poema que foi publicado no jornal Folha de São Paulo, com função 

de artigo de opinião. Ou seja, o texto possui uma configuração híbrida – é um poema 

com função de artigo de opinião –, mas pertence, acima de tudo, devido ao seu fim (expor 

determinada opinião), ao gênero artigo de opinião. Já no caso da heterogeneidade 

tipológica, ele descreve uma longa carta (este é o gênero, portanto) que possui vários 

tipos textuais: narração, injunção, descrição, exposição e argumentação. Então, 

desses inúmeros tipos concorrentes em um mesmo gênero, temos a heterogeneidade 

tipológica (cf. MARCUSCHI, 2003). 

 

 

2. O soneto narrativo 

 

 O gênero aqui classificado como soneto narrativo2, e que é objeto do nosso 

trabalho, está presente no livro, lançado em 2003, Contos familiares: sonetos 

requentados do escritor paulista Glauco Mattoso. Portanto, esses sonetos possuem o livro 

como suporte, manifestando-se, assim, em um meio de produção gráfico – e também 

sonoro se levarmos em consideração que, no processo de composição, o poeta recorre ao 

meio sonoro para contar o número de sílabas métricas, que sempre dependem de uma 

boa articulação entre ditongos e hiatos. Tais composições possuem, ainda, uma 

concepção discursiva essencialmente escrita, mas podem, mesmo que secundariamente, 

ser consideradas próximas à língua falada. Este artifício que é caracterizado em seus 

poemas por uma sintaxe livre – acompanhada de grande ritmo e musicalidade – é 

perfeitamente compreensível em um poeta cego3.  
                                                        
2 Não se trata, obviamente, de um novo gênero textual; são apenas poemas (esse é o gênero, portanto) com 

características predominantemente narrativas: possuem personagens, tempo, espaço, foco, etc. Porém, não 

abriremos mão do rótulo.  

3 O híbrido entre o soneto (forma poética tradicional e perfeitamente assentada em nossa cultura), o 

decassílabo heróico (esquema rítmico tradicionalmente melódico e musical) e a distribuição de rimas (não 

só a distribuição, mas também o tipo, afinal, são todas rimas soantes) atende perfeitamente o intento visado 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

250 

 Todos os sonetos recebem uma numeração, seguindo a ordem em que aparecem 

no livro e respeitando igualmente a seqüência de outros sonetos já lançados 

anteriormente pelo poeta, e também enumerados. Sem mais delongas, comecemos esta 

unidade com palavras tiradas do sítio pessoal do poeta, e que são ponto de partida para o 

trabalho que segue: 

 
 

 

Em CONTOS FAMILIARES, composto em 2001, a proposta de GM é 

reinterpretar poeticamente algumas obras-primas da ficção: dos contistas mais 

universais o poeta aproveita motivos para urdir sonetos narrativos – 

procedimento que ele chama “transficcionismo”. A integra do livro abrange 

os sonetos de número 436 a 499 e de 517 a 524 [...]. O ciclo 517 / 524, 

intitulado “Aventuras de João Lenão, o poeta-revelação”, figura como 
apêndice e conta a história de um poeta marginal em sua luta para sair do 

anonimato. 

Segundo o professor Pedro Ulysses Campos, “em 2001 GM embarca com 

armas e bagagens na aventura de dar forma de soneto a contos alheios, 

tomando por ‘mote’ argumentos já tematizados por grandes nomes 

internacionais, de Mishima a Maupassant, e alguns nacionais, de Machado de 

Assis a Lima Barreto. Naturalmente é apenas a sugestão da trama o que serve 

de estopim para os versos mattosianos, pois aquilo que o autor batiza de 

‘transficcionismo’ pressupõe, a par da ‘transcriação’ poética, um desvio – 

senão total redirecionamento – do percurso narrativo. Resta sempre, como de 

resto na própria prosa tomada por fonte, a imprecisa impressão de que aquela 

história já foi lida algures, donde o título CONTOS FAMILIARES: 
SONETOS REQUENTADOS dado ao livro [...]”.4 

 

 

 Então, apesar do que sugere o trecho citado anteriormente, não podemos tratar os 

sonetos glauquianos como um caso de intertextualidade intergêneros – POEMA/CONTO 

– ou de hibridização de gêneros, como alguns poderiam supor. Seus sonetos são 

pertencentes ao gênero poema, pois compreendem materialmente a forma poética fixa do 

soneto (verso em cima de verso, organizados em estrofes5). Mas, por outro lado, lembram 

os contos, na medida em que são narrativas curtas e densas, gravitando em torno de uma 

só unidade dramática, de um só conflito; possuindo, portanto, unidade de ação, espaço e 

tempo. Aliás, não podemos tomar essas características narrativas simplesmente como 

contos, mas sim como contos tradicionais, pois é próximo dessa perspectiva que se dão 

os elementos narrativos nos sonetos glauquianos, isto é, esses elementos devem obedecer 

a uma estrutura harmoniosa, de modo que, ao final, a pequena história desemboque em 

um mesmo ponto. 

                                                        

pelo poeta. O mais importante, para um poeta cego, é sentir a poesia à sua maneira; assim, entre tantos 

sentidos ainda perfeitos, a audição é o que melhor lhe cabe para compor sua obra. Por isso, Glauco, ao 

contrário de outros poetas que seguem métrica regular (João Cabral de Melo Neto e Augusto dos Anjos, 

por exemplo), faz uma poesia extremamente solta, que flui com facilidade. Outrossim, podemos dizer que 

o soneto, sendo uma forma poética (quase) estritamente fixa, pode ser “visualizado” (imaginado) por uma 

pessoa cega, ao passo que um poema em versos livres, ou concreto (que, diga-se, já foi praticado pelo poeta 

em sua fase visual), por exemplo, não podem ser tão facilmente imaginados por alguém cego. 

4 O trecho foi transcrito da página oficial do poeta. Acesso realizado em 22 de maio de 2004. cf. 

MATTOSO, Glauco, sítio pessoal. Disponível em: http://glaucomattoso.sites.uol.com.br/contos.htm. Grifo 

nosso.  

5 Não entraremos aqui na definição algo até mesmo filosófica do que seja poema, poesia etc. Ficaremos 

somente na instrução rasa exposta no corpo do texto, afinal qualquer avanço a partir disso nos levaria a 

patamares que fogem aos objetivos deste pequeno artigo. 
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 A partir disso, deixemos claro: os textos que ora analisamos pertencem ao gênero 

poema, uma vez que possuem função poética, ou seja, são compostos visando uma 

escolha vocabular particular, além de rimas, ritmo, metáforas, aliterações e outras figuras 

de linguagem que o caracterizam como poesia. São, ainda, composições em versos, que 

se agrupam em estrofes, mais restritamente sonetos, “melodia originada do strambotto, 

[que] aparece na metade inicial do séc. XIII, em pleno trovadorismo da escola siciliana, 

na poesia de Giacomo da Lentino” (SODRÉ, 2004, p. 109). O caráter narrativo de cada 

soneto é, na verdade, o tipo textual predominante no gênero, mas não o único.   

 Os contos tradicionais também não comportam digressões, divagações, excessos. 

E são exatamente esses não que encontramos nos sonetos de Glauco Mattoso, que ao 

fazer uso de sonetos para fins narrativos, lança-se numa camisa de força, mas de modo 

que consegue movimentar-se como se praticamente nada lhe impedisse o arejo dos gestos 

(cf. SODRÉ, 2004). Um arejo que, por sinal, é dado por meio do decassílabo heróico 

camoniano e busca uma chave de ouro que desafia o processo criativo ao tentar provocar 

no espírito do leitor uma impressão condensada de surpresa.  

 Devemos ainda acrescentar que os sonetos narrativos pertencem ao domínio 

discursivo poético-literário, aliás, não somente poético-literário, mas também lírico-

marginal, já que Glauco Mattoso é um poeta que produz desde a década de 70 e, por 

circunstâncias históricas, confunde-se com o movimento da chamada poesia marginal. 

Por isso, muitas experimentações inusitadas que existem em suas obras podem ser 

encaradas naturalmente6, porque, além de pretender-se arte, sua obra está inserida no 

quadro marginal de certa permissividade e independência artística7.   

 

 

3. Análise de soneto narrativo 

 

 Partindo do soneto a seguir, podemos, na prática, alargar o mote principal daquilo 

que foi inicialmente exposto. 

 
 
 

“Conto familiar” 

 

À praia vai a mãe, dois filhos junto, 

além duma vovó, que, desatenta,  

na areia dorme e, enquanto a mãe se ausenta, 

um deles, o menor, bóia defunto. 

 

A mídia repercute muito o assunto, 

por ser o pai banqueiro, que sustenta 

amante prostixuxa e que, aos sessenta, 

tem filho “teen”. Não é banal?, pergunto. 
 

Curioso é que, enterrado o rapazola, 

o pai sai mais agora em companhia 

da esposa e com o filho joga bola. 

 

                                                        
6 Essas experimentações não estão muito presentes na obra elencada para este trabalho. Há maior presença 

desses artifícios em suas outras publicações, dentre as quais destaca-se o Jornal dobabril.  

7 Com efeito, o momento da chamada geração marginal não existe mais, este foi um “movimento” que 

vigorou durante a década de 70 e caracterizou-se por certo anarquismo artístico. Porém, Glauco Mattoso 

carrega, ainda hoje, algumas atitudes características daquele período, como, por exemplo, a independência 

na produção e distribuição de parte de sua obra; por isso continuo fazendo uso da expressão marginal.   
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Um ano após, já vai onde não ia: 

na mesma praia, chora e se consola. 

Ao lado, a mulher grávida ri, fria (MATTOSO, 2003, p. 12).   
 

 

 Observamos que, no poema acima, existe uma narrativa sustentada por 

personagens, espaço e tempo. A partir dessa pequena mostra, e repetindo as palavras já 

grafadas em linhas anteriores, podemos dizer que esses poemas lembram contos na 

medida em que são narrativas curtas e densas, gravitando em torno de uma só unidade 

dramática, de um só conflito; possuindo, portanto, unidade de ação, espaço e tempo. 

Podemos, também, identificar um narrador em terceira pessoa (onisciente), que é quem 

nos conta a história de uma posição privilegiada, contando tudo de (a) todos.  

 Do ponto de vista dos mecanismos de textualidade freqüentemente à mão dos 

poetas, identificamos que somente parte dos artifícios dispostos pela coesão seqüencial 

por recorrência são utilizados (recursos fonológicos – rima, ritmo, métrica, aliterações). 

A outra parte (paralelismos, paráfrases, ecos) é sacrificada em favor da coesão 

referencial8 – esta largamente utilizada na prosa. Sem contar que há uma grande 

capacidade de dependência sintática entre versos e estrofes. No entanto, essa ligação 

sintática não pode ser chamada de enjambement, pois ela dá-se por todo o texto de modo 

que cada soneto poderia figurar como um pequeno conto tradicional, parágrafo por 

parágrafo, e não mais verso por verso. Transpondo o soneto narrativo transcrito acima, 

teríamos possivelmente: 

 
 

 

“Conto familiar” 

 
 À praia vai a mãe, dois filhos junto, além duma vovó, que, desatenta, 

na areia dorme e, enquanto a mãe se ausenta, um deles, o menor, bóia defunto. 

A mídia repercute muito o assunto, por ser o pai banqueiro, que sustenta 

amante prostixuxa e que, aos sessenta, tem filho “teen”. Não é banal?, 

pergunto.  

 Curioso é que, enterrado o rapazola, o pai sai mais agora em companhia 

da esposa e com o filho joga bola. Um ano após, já vai onde não ia: na mesma 

praia, chora e se consola. Ao lado, a mulher grávida ri, fria. 

 

   

 Isso posto, concluímos ter o poema inegáveis e pungentes características 

narrativas. A bem da verdade, todos os demais sonetos do livro também revelam assaz 

essa mesma marca. A título de exemplo consulte-se também o “Conto pactuado” 

(MATTOSO, 2003, p. 52), em que há inclusive o foco narrativo em primeira pessoa. 

Porém, não o(s) julguemos como conto(s), pois, apesar do título, temos em mãos um 

(alguns) poema(s), uma vez que, além daquelas características já apontadas no tópico 

                                                        
8 Coesão referencial é aquela que se estabelece entre dois ou mais componentes da superfície textual que 

remetem (ou permitem recuperar) um mesmo referente, através de dois mecanismos básicos: a) 

Substituição: quando um componente da substituição é retomado ou precedido por uma pró-forma 

(pronomes, verbos, advérbios, quantificadores) ou por elipse (anáfora: referente textual precede item 
coesivo, ex. Pedro saiu. Ele foi ao cinema; catáfora: item coesivo precede referente textual, ex. Ele é fiel, o 

meu cão); e b) Reiteração: faz-se através de sinônimos (cão/cachorro), hiperônimos (cão/animal), nomes 

genéricos (motor/a coisa), expressões nominais definidas (um homem/a pobre criatura), repetição do 

mesmo item lexical, nominalizações (paralisaram/paralisação). Toda a argumentação que sustenta esta nota 

e as expressões coesão seqüencial por recorrência e coesão referencial foram tomadas de A coesão textual, 

de Ingedore G. Villaça Koch, cuja referência bibliográfica completa encontra-se no final deste artigo. 
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anterior, devemos dar margem de relevo a um ponto extremamente importante quando 

se vai analisar uma possível intertextualidade intergêneros: a finalidade a que se aplica a 

composição. As composições de Glauco Mattoso aplicam-se ao gênero poema, visto que 

elas vêm confirmar a pretensão de parte do subtítulo do livro (Contos familiares: sonetos 

requentados) por meio de toda uma concepção estética apoiada, em parte, em um tipo de 

coesão seqüencial por recorrência, além de todas as composições dividirem-se em versos 

e, conseqüentemente, estrofes (mais exatamente dois quartetos e dois tercetos). Julgamos 

que a finalidade de um trabalho muitas vezes o define.  

 Com efeito, também poderíamos, por exemplo, discutir a respeito do fato de as 

letras de Chico Buarque serem ou não poemas. É claro que são; afinal, é inegável que no 

seu percurso de composição elas são poemas e irradiam poesia; todavia não podem ser 

julgadas à semelhança de versos que possuem a finalidade de figurar em um livro de 

poemas. Poetas como João Cabral de Melo Neto e Murilo Mendes, por exemplo, 

compuseram seus trabalhos a fim de divulgá-los em livros de poemas, e para tanto, 

obviamente, procuravam atender todas as expectativas que cercavam tais publicações, 

segundo os julgamentos literários de valor. A partir disso vemos que as composições – 

poesias – de Chico Buarque não podem ser julgadas sob os mesmos critérios, uma vez 

que a finalidade de seu trabalho é figurar como canção em um disco, e não como poesia 

em um livro. Destarte, as poesias de Chico Buarque pretendem atender a outras 

expectativas. Acredito que parte desse raciocínio deve ser legado às composições de 

Glauco Mattoso, objeto deste pequeno ensaio.  
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Resumo: Por meio de um ritual antropofágico, a literatura latino-americana acaba se encontrando no entre-

lugar da submissão e da transgressão. Por essa ótica de Silviano Santiago, constatada em seu ensaio “Uma 

Literatura nos trópicos”, pretende-se pensar o tropicalismo como uma resposta subversiva à relação 

conflitante entre o modelo metropolitano e a natureza calibanesca da América Latina. 
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A antropologia nos ensina que o homem tem uma tendência à visão binária de 

mundo. Quando se trata então de um contato de um povo com um outro povo, o binarismo 

não só se evidenciará como tomará, muitas vezes, aspecto claramente depreciativo. Em 

épocas de guerra, conflito ou qualquer espécie de confronto há então a desumanização 

por meio da violência e/ou da ideologia — que pode ser também considerada uma espécie 

de violência. No caso da “descoberta” da América, essa desumanização se dá a princípio 

pelos nomes escolhidos para denominar o “outro”. Assim aconteceu na Antigüidade entre 

os gregos e romanos, por exemplo, e assim também procederá no caso do encontro entre 

os metropolitanos europeus e os ameríndios. No primeiro momento da colonização, já 

temos um exemplo do racionalismo totalizador daquele europeu renascentista quando 

chamam os autóctones, aqui encontrados, de índios por acharem que estavam na Índia. 

Existiam na América povos das mais variadas culturas, mas todos tomaram inicialmente 

apenas um aspecto: o aspecto de índio. O europeu então pintou o silvícola à maneira que 

lhe fosse mais conveniente. O índio tinha ingenuidade e a ‘alma virgem’: isso era 

importante para a catequização do selvagem. O índio foi também ‘preguiçoso’ porque 

não queria trabalhar como escravo para um desconhecido. Os índios eram bárbaros 

canibais: justificativa para o genocídio. Além dessas e outras classificações que o 

silvícola recebeu e ainda recebe até nossos tempos, os países da América Latina mais 

tarde irão ser vítimas também de uma série de outros nomes torpes como Países do 

Terceiro Mundo, Países Subdesenvolvidos, Países de povos de cor, etc. Nomes tais que 

não só são depreciativos como também são de ordem homogeinizador.  

Essa tentativa de universalização já está enraizada na pergunta ‘o que é a América 

Latina?’. Já existe aqui um problema na própria expressão. Por que América ‘latina’ se 

países de língua inglesa como a Jamaica fazem parte dessa América? E mais: é possível 

classificar os latino-americanos pelo espaço geográfico? Não, visto que a província de 

Quebec no Canadá e “as minorias hispânicas no interior dos Estados Unidos” 

(COUTINHO, 2003, p. 87) estão incluídas na América Latina. E se então pensarmos na 

unidade cultural para uma possível identidade, será então que encontraremos essa 

unidade? Eduardo Coutinho de certa maneira responde: 
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A América Latina é uma construção múltipla, plural, móvel e variável, e, por 

conseguinte, altamente problemática, criada para designar um conjunto de 

nações, ou melhor, povos, que apresentam entre si diferenças fundamentais 

em todos os aspectos de sua conformação — étnicos, culturais, sociais, 

econômicos, políticos, históricos e geográficos —, mas que ao mesmo tempo 

apresentam semelhanças significativas em todos esses mesmos traços, 

sobretudo quando se os compara com os de outros povos (COUTINHO, 2003, 

p. 42). 
  

  

 

Em se tratando de uma cultura tão diversificada, tão heterogênea, será até óbvio 

afirmar que essa identidade se caracterizará principalmente pela mutabilidade. A cultura 

então passará pelo processo sucessivo de imposição seguida de multiplicação. Sobretudo 

em uma “América mestiça” em que a cultura do europeu aqui se mesclará 

progressivamente com a do silvícola e mais ainda com a dos africanos trazidos à força. 

Isso só para comentar as culturas que mais tiveram repercussão. Além de a cultura ser 

transitória, a tentativa de fixar uma identidade acarreta uma ideologia (CHAUÍ, 2001, p. 

33). Ao tentar alguma unificação da cultura, querendo ou não, estão sobrepujando as 

diferenças. Assim, sob a máscara do racionalismo, a autoridade se impõe 

fundamentando-se na premissa da totalização que cria uma aparente identificação entre 

o “dominador” e o “dominado”, estabelecendo desse modo uma pretensa ordem — 

mesmo que virtual.  Se a identidade cultural é provisória e implica uma ideologia, muitas 

das tentativas de identificação da América Latina não passarão de ecos do Diário de 

Bordo de Colombo que já inventava, fantasticamente, “pela ótica do conquistador”, essas 

terras e aquele povo que aqui habitava. 

Inocência por parte daquele que pensa que essa tentativa de invenção já não existe 

mais. Em nome da objetividade, ainda hoje se vê — e muito — a academia querendo 

perceber nas artes latino-americanas o seu enquadramento nos cânones europeus, 

parecendo, às vezes, mesmo sem a intenção, que a arte latina é uma arte parasita. Como 

praticamente no decorrer da nossa história a escrita dos autóctones quase que 

desapareceu e a dos crioulos só teve insignificantes repercussões e, ainda assim, 

mesclando com a língua das metrópoles, o que nos sobrou foram anos de uma arte 

colonial e depois “neocolonial” que se desenvolveu sob a égide da idéia de nacionalismo 

— idéia inclusive importada. Então como produzir/analisar a arte latino-americana diante 

deste contexto aparentemente desanimador? Tratando-se então de um terreno tão 

movediço, instável e natural, como poderá uma arte se comportar considerando ainda 

esta tensão constantemente imanente e irreversível que há entre a civilização 

metropolitana e a natureza da “barbárie”? Em que lugar colocar ou já se poderá encontrar 

esse terreno cultural que escapa aos sistemas trazidos pelos navios da objetividade? 

Parece que Eduardo Coutinho em seu ensaio “Sentido e função da literatura comparada 

na América Latina” dá uma possível resposta a esta questão: 

 
 

 

Não se trata, conforme o crítico [Angel Rama], da pura imitação dos modelos, 

tampouco do mero transplante de ideários ou movimentos europeus 

simplesmente adaptados ao novo contexto. Trata-se, antes, de um processo 

complexo em que os aportes da literatura européia mesclam-se com as formas 

ou tendências aqui existentes e dão origem a manifestações novas, que contêm 

elementos tanto da forma apropriada quanto da que já existia anteriormente 
no continente. Como se vê, há perdas e ganhos em ambos os lados, e o 
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resultado traz em si um traço de singularidade — em franca homologia com a 

mestiçagem/étnica e cultural do continente (COUTINHO, 2003, p. 22). 

 

 

 

Um outro crítico brasileiro, Silviano Santiago, em seu ensaio “Uma literatura nos 

trópicos”, irá discutir, também, a tensão “entre o civilizado e o colonizado bárbaro, (...) 

entre a Europa e o Mundo Novo, etc.” (SANTIAGO, 2000, p. 12). Depois de o ensaísta 

mostrar que o branco vence no Mundo Novo pela violência e pela imposição da 

ideologia, Silviano dirá que a América Latina passa a ser entendida como um simulacro 

que se quer mais parecido com o original, quando na verdade sua originalidade não se 

encontra no modelo, diz ele, mas na origem apagada pelos conquistadores. “A maior 

contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição sistemática 

dos conceitos de unidade e de pureza” (SANTIAGO, 2000, p. 18). Por esse viés, a 

literatura latino-americana deixa de ser mera cópia. Fazendo uso da língua do 

colonizador, o escritor latino brinca com os signos, combatendo o modelo no qual 

pretendia espelhar-se. Por meio então de um ritual antropofágico, a literatura latino-

americana acaba se encontrando no entre-lugar da submissão e da transgressão. Por essa 

ótica de Silviano Santiago, a partir do ensaio já citado, pretendo pensar o tropicalismo, 

mostrando como este movimento brasileiro vai dialogar com estas questões que giram 

em torno da América Latina. Não há aqui nenhuma tentativa de dizer que a América 

Latina é tropicalista. Mas é possível ver o tropicalismo como uma resposta, no Brasil, 

aos conflitos culturais que esse país latino-americano também sofreu no decorrer desses 

séculos. 

Antes de partimos para uma análise da letra “Tropicália” de Caetano Veloso, cabe 

aqui contextualizar o Tropicalismo. Desde o Golpe de 64 o Brasil vem passando por um 

processo de vigilância e censura com os atos Institucionais que culminaram com o mais 

radical em 68 — ano que surge o movimento em questão: o AI-5. O reajuste salarial já 

não mais acompanha a inflação. Esta está a galope. As propagandas da época passam a 

imagem da felicidade que se encontraria na compra de um perfume ou em um casamento. 

A música de protesto toma espaço considerável entre os universitários, sobretudo. Ao 

mesmo tempo que os Beatles explodem lá fora, aqui se faz uma passeata contra a guitarra 

elétrica enquanto a Jovem Guarda disputa a audiência na T.V. com o Fino da Bossa — 

programa apresentado por Elis Regina que quase sempre não cantava Bossa Nova. Com 

certa e limitada influência do Jazz, João Gilberto divulga pelo mundo esse revolucionário 

estilo musical — a Bossa Nova — que será apreciado pela elite brasileira. Enquanto isso, 

Silvio Caldas anda pelos seus astros distraído do que estava acontecendo com o Brasil, 

pelo menos é o que suspeitavam na época a julgar pela sua música. O ano de 68 foi um 

ano e tanto. Surge neste contexto, mais ou menos exposto, o tropicalismo. Um 

movimento dessacralizador que se influenciará pela Bossa fazendo o inverso, em muitos 

aspectos, do que ela fez: ao invés de dispensar recursos musicais e visuais da arte pop, 

aproveitará de tudo que for possível. Um movimento antropofágico que não se restringirá 

à música apenas, mas se espalhará em outras artes como no cinema do Glauber Rocha 

com Terra em transe, no teatro de O rei da vela de Oswald de Andrade, nas artes plásticas 

de Hélio Oiticica, e até no programa de T.V do Chacrinha.  Por entre passeatas e festivais 

— fotos e nomes — o tropicalismo nasce em meio a vaias e à incompreensão, trazendo, 

ainda assim, uma visão caleidoscópica e uma linguagem fragmentária que fará uso do 

processo da bricolagem. Com a música “Tropicália”, Caetano Veloso inaugurará, de 

fato, essa vanguarda em questão. Apesar da múltipla manifestação artística do 

tropicalismo, vou aqui me deter ao máximo à música recém citada, à luz da análise de 

Celso Favaretto encontrada em seu livro Tropicália: alegoria, alegria. 
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É inevitável comentar a letra de “Tropicália” sem antes considerar a música, os 

arranjos e a interpretação. Em uma entrevista cedida a José Miguel Wisnik, o próprio 

Caetano Veloso vai dizer que cada gesto, arranjo, modo de se apresentar, cada 

instrumento, contribui para uma visão geral do que é a música popular brasileira 

(FAVARETTO, 1996, p.31). O maestro Júlio Medaglia, que então compreendia o seu 

papel neste contexto, introduz a música com sons tipicamente tropicais tirados do próprio 

grupo de cordas, criando assim um suspense. O baterista Dirceu por acaso diz um texto 

de improviso, é registrado e brilhantemente o maestro aproveita o discurso do baterista 

para introduzir a letra de Caetano. A “falação” de Dirceu realça o tom de gozação ao 

gosto de Oswald de Andrade na media em que ambos fazem referência à Carta de 

Caminha. O arranjo mistura instrumentos clássicos de orquestra como violinos e 

violoncelos com instrumentos de percussão afro-brasileiros como agogô e bongó, 

acrescentando ainda o baixo elétrico. Depois da estrofe declamatória (como se estivesse 

de fato lendo um manifesto), vem um refrão ironicamente cafona (Viva a bossa-sa-as / 

viva a palhoça-ça-ça). O encontro inesperado desses elementos — o arcaico-moderno, o 

local-estrangeiro — condiz com a devoração oswaldiana que desmitifica as oposições 

históricas ao mastigar com dentes afro-brasileiros os violinos da música clássica. Faz-se 

uso da língua do estranho para que de dentro o traia, assim como o fez Caliban. Na última 

peça de Shakespeare, A Tempestade, há um personagem que muitos o têm como uma 

espécie de homem latino-americano: Caliban — anagrama de canibal — vive tranqüilo 

em sua ilha até o Duque de Milão, chamado Próspero, chegar e, depois de seduzir, 

escravizar o nativo. Ainda na primeira cena do primeiro ato, estes dois personagens 

simbólicos estão discutindo, quando Miranda, filha de Próspero, intervém dizendo que 

antes Caliban se exprimia por grunhidos, mas agora, graças aos conquistadores, ele sabe 

falar. O escravo disforme responde: “Tu me ensinaste a falar e meu único proveito foi 

aprender a amaldiçoar” (SHASKEPEARE, 1991, p. 47). É a partir dessa ótica que 

analisaremos a letra da música “Tropicália”. É possível notar que, como já observou 

Augusto de Campos em Balanço da Bossa, o suspense criado na introdução alcançará 

seu clímax com a palavra “nariz” quando muda de acorde. Diz a letra: 

 
 

Sobre as cabeças os aviões 

Sob meus pés os caminhões 

Aponta contra os chapadões  

Meu nariz            

 

 

Aqui a voz desses versos não só não se encontra no entre-lugar 

desenvolvimento/subdesenvolvimento, como ainda se vê ousado apontar contra os 

chapadões, referindo-se ao centro do Brasil onde está a então recente Brasília, conotando 

assim a interferência política. A própria preposição contra denota certa agressividade ao 

enfocar o centro das decisões de uma nação. Como o tropicalismo dispensa muitas vezes 

a metáfora para valorizar a metonímia, por que não entender esse centro em um contexto 

mais amplo? O tom indignado que se inicia com o verbo aponta no indicativo e se 

estende, como já foi mencionado, com a preposição contra, vai dissipar-se com a 

presença jocosa do nariz. De indignado passa a irônico. Faz da ironia uma arma da 

linguagem que, como Caliban, amaldiçoará qualquer representação de domínio, qualquer 

representação de centralização, qualquer representação de totalização. A letra assim 

continua: 
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Eu organizo o movimento 

Eu oriento o carnaval 

Eu inauguro o monumento  

No planalto central 

Do país 

 

Viva a bossa-sa-sa 

Viva a palhoça-ça-ça   
 

 

Como muito bem observou Celso Favaretto, é possível intercambiar os verbos: 

“eu inauguro o carnaval / eu organizo o monumento / eu oriento o movimento”; “eu 

organizo o carnaval / eu inauguro o movimento / eu oriento o movimento” 

(FAVARETTO, 1996, p. 63). Desse modo, a tríade movimento-carnaval-monumento, 

como disse o Favaretto, equivale-se semanticamente. Essa correlação semântica, que se 

perfaz pelo paralelismo, denota a “desconstrução” da intenção modelar de se verificar 

sempre uma identidade acarretada pela idéia da unificação. Constatam-se aqui várias 

vozes aparentemente díspares que se inter-relacionam. Não existe um só movimento nem 

um só monumento, mas uma orientação que se descamba na lógica do carnaval e não na 

lógica linear da universalização. O monumento/modelo é de papel crepom e prata, ou 

seja, o modelo é carnavalizado. Assim tanto há lugar na arte para a bossa como para a 

palhoça. Dá-se viva a ambas. Dá-se viva à música sofisticada consumida pela elite 

urbana, dá-se viva ao arcaico, ao sertão, ao Luar do sertão (referência à música regional 

do poeta Catulo da Paixão Cearense). Ambas compartilham de uma mesma importância 

na composição da teia da música popular brasileira. 

 
 

O monumento é de papel crepon e prata 

Os olhos verdes da mulata 

A cabeleira esconde atrás da verde mata 

O luar do sertão 

 
O monumento não tem porta 

A entrada é uma rua antiga estreita e torta 

E no joelho uma criança sorridente feia e morta  

Estende a mão 

 

Viva a mata-ta-ta 

Viva a mulata-ta-ta 

 

 

Além do que já foi dito a respeito deste segundo bloco estrófico, é evidente a 

referência ao romantismo com “olhos verdes” e “cabeleiras negras” — de Gonçalves 

Dias e José de Alencar. “Os olhos verdes da mulata” será a imagem sintética da 

mestiçagem. Mais adiante a letra voltará a fazer referência ao romantismo quando canta 

“viva Iracema-ma-ma / viva Ipanema-ma-ma”. Aqui, Iracema aponta para uma visão 

continental na medida em que a palavra é anagrama de América.  Se antes tivemos um 

encontro espacial de opostos — a bossa e a palhoça —, aqui, com Iracema e Ipanema, 

teremos um encontro temporal do primitivo com o moderno. A índia do romantismo não 

se justapõe à garota de Vinícius de Morais como se fossem elementos inconciliáveis, mas 

sim como se fosse um momento único, como se só fizesse sentido um considerando o 

outro. Mas para entender este aparente disparate, é preciso adotar a lógica disforme de 

Caliban, a lógica que percorre “uma rua antiga estreita e torta”. Esse modo de pensar 

“calibanesco” atingirá seu auge quando se diz: “e no joelho uma criança sorridente feia 
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e morta / estende a mão”.  Sugando de um recurso do surrealismo, arranca-se desta 

imagem um efeito em que o feio se torna absurdo — portanto, agressivo—, para em 

seguida ou simultaneamente se tornar sutil e delicado. Mas como explicar a presença 

aqui de uma vanguarda européia? O surrealismo é muito bem-vindo assim como qualquer 

outra vanguarda. Mas não de maneira reverente como pode aparentar inicialmente. Só 

para lembrar, Caliban fará uso da língua do dominador para amaldiçoá-lo. Da mesma 

maneira, a paródia, a ironia, os acordes dissonantes, o humor, o surrealismo, o dadaísmo 

e outros mais, serão recursos que se casarão muito bem ao estilo da resposta latino-

americana como forma de sobrepujar-se ao passado de sangue, escuridão e submissão.  

No próximo bloco estrófico encontramos um trecho que só fará sentido quando 

comparado a um outro que está mais adiante: “na mão direita tem uma roseira/ 

autenticando eterna primavera”. O outro trecho adiante diz: “no pulso esquerdo o bang-

bang / em suas veias corre muito pouco sangue”. O primeiro trecho é uma paródia de 

uma música folclórica: “na mão direita tem uma roseira / na mão direita tem uma roseira 

/ que dá flor na primavera”. Se entendermos a “direita” presente no texto de Caetano não 

de maneira limitada ao contexto político da época no Brasil, mas compreendermos como 

uma metonímia da eterna direita — uma classe que historicamente oprime o outro pela 

força ideológica —, poderemos admitir a palavra “mão” como símbolo aqui da 

autoridade que manipula um ideal conveniente que é tido como verdade. Afinal, “temos 

que produzir a verdade para produzir riquezas” (FOUCAULT, 1984, p. 180), como disse 

Foucault em Microfísica do poder. A mão é a que legitima o discurso autoritário, dá a 

autenticidade da “eterna primavera”, do aparente bem-estar de todos. É a mão da ordem, 

a mão ordinária.  Em contraposição à mão, temos o pulso. Este, menos manipulador. É 

esquerdo, é errado, é fraco.  Segue o impulso de guerrilha à moda estrangeira do bang-

bang. Se por um lado “em suas veias corre muito pouco sangue”, por outro “seu coração 

balança a um samba de / tamborim”. Imergido neste caldeirão que mescla “pouco 

sangue” e coração, “bang-bang” e tamborim; submerso na bossa, na fossa e na roça, 

restam ao pulso esquerdo as palavras de Roberto Carlos: “que tudo mais vai pro inferno, 

meu bem”. A expressão ironicamente carinhosa que termina esta frase condiz 

perfeitamente com o tom geral da letra. É este tom que está na resposta da América 

Latina. A resposta aos que a vêem como um “eco desfigurado” das metrópoles do mundo. 

O eco, se for desfigurado, como é desfigurado Caliban, ao menos não é ainda reverente, 

como demonstra o tropicalismo. Com licença para parodiar a letra de “Tropicália”, por 

mais que o monumento seja bem moderno, ele não diz nada do modelo do terno latino-

americano. Para complementar, faço uso final das palavras do crítico Eduardo Coutinho 

presentes no artigo “Mestiçagem e Multiculturalismo na construção da identidade 

cultural latino-americana”: 

 
 

Nos modos de apropriação das formas estrangeiras, sejam eles sérios ou 
jocosos, vê-se o signo da abertura americana à recepção geradora, da sua 

vocação antropofágica, que converte o produto final, não em cópia, mas em 

simulacro destruidor da dignidade do modelo. (COUTINHO, 2003, p. 49).   
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Resumo: O protagonista do romance Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, atua simultaneamente 

como personagem, narrador e crítico da própria narrativa. Examinamos as especificidades da poética de 

Riobaldo, baseando-nos nos métodos narrativos abordados por Irlemar Chiampi em um ensaio sobre a 

singularidade narrativa rosiana. 
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A metalinguagem, muito freqüente nos dias de hoje, era menos usual na década 

de 50, época em que Guimarães Rosa escreveu Grande sertão: veredas (GSV). No 

entanto, em toda a extensão da obra, encontram-se interferências do narrador discorrendo 

sobre seu próprio método de narrar. Neste trabalho,  propomo-nos a fazer, primeiramente, 

a abordagem do inusual foco narrativo em forma de “monodiálogo” e, em seguida, 

abordamos um ensaio de Irlemar Chiampi (2000) sobre narração e metaliguagem em 

Grande sertão: veredas. Buscamos em GSV elementos que comprovam a pluralidade 

dos métodos narrativos apontados em tal ensaio, elementos esses que, ao mesmo tempo, 

demonstram o incansável trabalho metalinguístico que a companha as quase 600 páginas 

de GSV. 

Sabe-se que, na literatura tradicional, há duas atitudes básicas (onisciente e 

confessional) adotadas pelo narrador, que ora tem, e ora não tem o conhecimento da 

globalidade dos fatos. Em GSV há uma atitude híbrida, com deslizamentos de foco 

narrativo. Isso engendra certa ambigüidade, responsável pela dificultação da apreensão 

do texto, visto que o narrador é ao mesmo tempo sujeito do enunciado, e  sujeito/objeto 

da enunciação. Na realidade, o narrador Riobaldo tem três atuações distintas, porém 

interpoladas: narrador, personagem e crítico. 

Dialogando com um suposto interlocutor, Riobaldo acaba fazendo com que o 

leitor se coloque no lugar do interlocutor e participe do diálogo refletindo juntamente 

com ele e assumindo uma postura crítica. 

Em GSV,  dois planos narrativos se mesclam e se entrecruzam: em um deles a 

cena se passa na casa de Riobaldo, onde ele conta sua vida a um doutor citadino, durante 

três dias (discurso direto, tempo presente). No outro, a cena se passa no sertão e dura 

desde a infância de Riobaldo até a idade adulta, ou seja, desde o primeiro até o último 

encontro com Diadorim. (discurso indireto, tempo passado). Aquele que relata e aquele 

que vive as experiências são uma só pessoa, porém distanciada no tempo. Enquanto relata 

diacronicamente os acontecimentos passados, o narrador os analisa sincronicamente, 

assim como analisa criticamente seu próprio ato de narrar. 
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1. Monodiálogo: A indefinição do foco narrativo 

 

As referências a respeito do interlocutor de Riobaldo são escassas. Sabe-se apenas 

que se trata de um Doutor, vindo da cidade, com o intuito de conhecer e entrevistar o 

famoso ex-chefe dos jagunços. Usa óculos e traz consigo uma caderneta para tomar nota 

do que vai ouvir. Estimula Riobaldo a contar suas façanhas do passado, e passa três dias 

a ouvi-lo. 

As perguntas dirigidas a ele (ou a si próprio) têm função fática, pois mantém o 

leitor atento, apesar dos resvalos. O leitor é constantemente chamado a responder e a 

perguntar-se, pois as perguntas motivam à reflexão, e esta leva ao melhor  entendimento 

de si e do mundo. O narrador preocupa-se em manter o interlocutor ou leitor atento e a 

incitá-lo a continuar a audição ou leitura de sua estória. 

 
 

 

O senhor que já me ouviu até aqui, vá ouvindo. Porque está chegando hora 

d’eu ter que lhe contar as coisas muito estranhas (ROSA, 1986, p. 335). 

 

Se soalerte o senhor, que estamos descambando: o senhor mesmo se prepare: 

que para fim terrível, terrivelmente (ROSA, 1986, p. 494). 

 

 

Embora, ao longo da narrativa, o narrador tenha feito várias insinuações a respeito 

da feminilidade do jagunço Reinaldo/Diadorim, o desvelamento do segredo só é feito no 

final. O narrador se sente no dever de justificar essa decisão pessoal para com seu 

ouvinte. 

 
 

 

Como em todo o tempo antes eu não contei ao senhor - e  mercê peço: - mas 

para o senhor divulgar, a par, justo o travo de tanto segredo, sabendo somente 

no átimo em que eu também só soube... Que Diadorim  era o corpo de uma 

mulher, moça perfeita... Estarreci (ROSA, 1986, p. 530). 

 

 

Para Chiampi, apesar da aparente forma monológica, Grande sertão: veredas é 

um diálogo, devido à presença constante do outro, mesmo que ele não tenha lugar 

espacialmente configurado, ou seja, mesmo que sua fala nunca seja precedida por um 

travessão.  Segundo ela, 

 
 

Decir que Grande sertão es un monólogo es reducir a nada el nivel de la 

narrativa B, es despojar de significación el habla crítica de Riobaldo, es negar 

el próprio sentido de su acto de elocución. Toda el habla del narrador contiene 
la de su interlocutor, y el empleo de este término ya significa hacer del huésped 

doctor un hablante, ya que no es un mero oyente, callado y atento. Para 

nosotros Grande sertão es, cabalmente, un diálogo, pues la participación del 

doctor aparece registrada en el relato (CHIAMPI, 2000, p. 164). 

 

 

A certa altura da narração, o interlocutor passa a anotar o que ouve. Para Chiampi, 

a presença da caderneta equivale ao desejo de resposta. 
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Cavalcanti Proença, em seu livro Trilhas do Grande Sertão (1958) dividiu a 

narrativa em plano objetivo e subjetivo; José Carlos Garbuglio, em seu livro O mundo 

movente de Guimarães Rosa (1972) fez a mesma coisa com outra denominação: plano 

diacrônico e sincrônico, sendo que o último se subdivide em especulação existencial e 

especulação metalingüística.  

Irlemar Chiampi, em seu livro  Barroco y modernidad (2000, p. 142),  acrescenta 

algumas considerações a essas divisões. A autora demonstra que a narrativa “B” (Ação 

de contar)  não tem autonomia; é subordinada à “A” (a vida do jagunço Riobaldo) que a 

antecede. A narrativa “B”, na qual se faz uma análise dos acontecimentos relatados em 

“A”, é duplamente subdividida pela pesquisadora, que exemplifica com excertos de 

GSV: 

 

 

1. Apresentação dos acontecimentos (pretérito) 

2. Representação do diálogo 

2.1 Avaliação do acontecimento relatado em A (no passado) 

2.2 Avaliação da vida atual do narrador e da condição humana (no presente) 

2.3 Avaliação do ato de narrar (no presente progressivo) 

 

 

Em sua análise, Chiampi demonstra que o nível da narrativa “A” aparece no 

passado, enquanto que a narrativa B aparece no presente. No entanto, presente e passado 

se deslocam, se entrecruzam e  embaralham, confundindo as dimensões temporais. Com 

o pretérito, anula-se a distância entre o personagem da narrativa n°1 e o leitor; com o 

presente estabelece-se a distância entre ambos. 

Em GSV só se conhece a voz do narrador autodiegético. Pode-se  dizer  que se 

trata de um “diálogo monologado” devido ao silêncio do interlocutor. Por outro lado, 

pode-se dizer que se trata de um “monólogo dialogado”, considerando as aparentes 

intervenções do interlocutor, expressas na fala de Riobaldo. 

 
 

 

Mas, não diga que o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa dele?! 

Não? Lhe agradeço! Sua alta opinião compõe minha valia (ROSA, 1986, p. 

4). 

Se creio? Acho proseável. (ROSA, 1986, p. 38). 

Ah, o senhor conheceu ele? Ô titiquinha de mundo (ROSA, 1986, p. 58). 
O senhor duvida? (ROSA, 1986, p. 136). 

O senhor mais queria saber? (ROSA, 1986, p. 199).  

 

 

 

Narrando ao mesmo tempo o vivido e o narrado, narrador e personagem são um 

só, o que contribui para “entrançar” os discursos, que visam não apenas a narrar algo, 

mas também ao auto-conhecimento do narrador, a um melhor entendimento de si e do 

mundo. Riobaldo corresponde também à segunda pessoa do discurso porque, de forma 

especular, ele é destinatário de sua própria mensagem, ficando o interlocutor, neste caso, 

como mediador entre o “eu” e o “tu”. “Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não 

sabe; mas principal quero contar é o que eu não sei se sei, e que pode ser que o senhor 

saiba” (ROSA, 1970, p. 175). 

 Riobaldo é sujeito do enunciado, e  sujeito / objeto da enunciação. 
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Por daí, então, careço de que o senhor escute bem essas passagens: da vida de 

Riobaldo o jagunço. Narrei miúdo, Dêsse dia, dessa noite, que dela nunca pude 

achar o esquecimento. O jagunço Riobaldo. Fui eu? Fui e não fui! - porque 

não sou, não quero ser. Deus esteja! (ROSA, 1986, p. 187). 

 

 

O Riobaldo jagunço existiu, não existe mais e deve ser ocultado. Tanto é que o 

narrador se regozija em ter um interlocutor desconhecido, um passante que ouvirá sua 

história e com ela partirá levando consigo o que se deve obliterar na vida familiar do 

fazendeiro Riobaldo.  

Segundo o narrador de GSV, tudo pode ser e não ser. Destarte, sua fala pode ser 

ou não ser um diálogo. Como seu interlocutor jamais toma a palavra, o diálogo normal 

não se concretiza, mas ao mesmo tempo concretiza-se um diálogo singular por meio dos 

ecos de uma das falas. Riobaldo certamente escolheu um Doutor como interlocutor, na 

esperança de encontrar respostas  satisfatórias para suas indagações. O silêncio do Doutor 

é muito significativo: demonstra a impossibilidade de respostas para esse tipo de 

questionamento.  

 
 

Ao abrir-se o texto, o travessão, que é a marca da oralidade, introduz, 

evidentemente, uma situação dialógica, reiterada ao longo de todo o livro, 

pelas constantes referências ao interlocutor, a cuja voz o leitor não tem acesso 

direto, mas que está sempre virtualmente presente nos sinais perceptíveis e 

constantes que deixa na fala do narrador: o senhor ri certas risadas. Essa 

situação de diálogo virtual ou pela metade, mesmo permitindo, na prática, o 

desenvolvimento daquilo que é propriamente um vasto monólogo 
ininterrupto, muda-lhe, na verdade, o sentido. A relação com esse destinatário 

em primeiro plano estabelece a comunicação entre o universo do sertão e o 

mundo citadino, entre o universo da cultura rústica de base oral e o mundo da 

cultura escrita, preservando, no entanto, o modo de ser do outro , que fala ao 

interlocutor, com quem o leitor culto de algum modo se identifica. 

(ARRIGUCCI JR., 1994, p. 18-19). 

 

 

Os pontos de vista apresentados no diálogo, em que o outro é convocado na fala 

do eu, não propõem nenhuma exatidão. Essa forma híbrida do falso diálogo  está em 

consonância com a  indefinição latente da obra e em consonância com o air du temps de 

um século multifacetado. Riobaldo não se decide entre o sim e o não; não exclui  nem 

impõe nenhuma Verdade. Em seu emaranhado discurso se faz  evidente a preferência 

pela dúvida, pela hesitação, pela indecisão ou insegurança. 

 
 

A relação entre Riobaldo e o senhor afasta-se sensivelmente da representação 

realista e não pode ser interpretada como ‘depoimento’ de uma vida 

‘pregressa’. Ela se aproxima muito mais da representação ficcional de uma 
errança, daquela travessia que visa menos a chegada no assunto particular 

(vida de sertanejo etc.) do que o livre ‘perder-se’ na errança da letra, no 

labirinto das múltiplas versões nas quais o assunto particular apenas se insinua 

para revelar uma ordem universalmente válida (ROSENFIELD, 1993, p. 185). 

 

 

 

Michele Dull S. B. Matter, em seu ensaio intitulado “As vertentes do narrar em 

Grande sertão: veredas” (2003, p. 569-574) atenta também para o fato de que, apesar de 
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não ter aparência explícita, o receptor se reflete no discurso do emissor. Tal discurso 

organiza-se, portanto, como uma interlocução. A esse receptor enigmático  acrescenta-

se um outro: o leitor, pois apesar do evidente caráter de oralidade, trata-se de um texto 

escrito e como tal a comunicação se dá mediante a leitura. Considerando que a fala se 

dirige ao Doutor, pode-se dizer que o obscuro interlocutor funciona como mediador entre 

Riobaldo e o leitor. 

 

 

2. A metalinguagem 

 

No ensaio acima mencionado, Irlemar Chiampi aponta dez métodos adotados pelo 

narrador de GSV. São eles: desordenado, detalhista,  digressivo, recorrente, 

memorialístico, seletivo, objetivador, presentificador, tensificador e fictício. Com base 

nesse levantamento, pesquisamos, em GSV, todas as intervenções do narrador no papel 

de crítico de seu próprio trabalho, e registramos abaixo alguns excertos  significativos.  

 

 

3. Método desordenado 

 

O narrador manifesta estar consciente da desordem de sua narrativa e por diversas 

vezes justifica-se junto ao interlocutor. A narrativa de Riobaldo é descontínua e 

fragmentada; histórias paralelas se encaixam, acompanhando os fluxos de memória do 

narrador. Não lhe é fácil manter a cronologia, a espacialidade e a linearidade dos fatos 

porque ele fala de algo que não entende, algo muito “entrançado” e lacunar. Além do 

mais, diz-se intelectualmente despreparado para tal empreitada. 

Há freqüentes  desvios na seqüência  dos acontecimentos. Consciente da questão, o 

narrador-crítico se interpõe:  

 
 

 

Sei que estou contanto errado, pelos altos. Desemendo. Mas não é por 

disfarçar, não pense [...] Contar seguido, alinhavado só mesmo sendo as coisas 

de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou 

pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. 

Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. (ROSA, 1986, 
p. 82). 

 

Sobre assim, aí corria no meio dos nossos um conchavo de animação, fato que 

ao senhor retardei: devido que mesmo um contador habilidoso não ajeita de 

relatar as peripécias todas de uma vez. (ROSA, 1986, p. 367). 

 

 

 

 

4. Método detalhista 

 

Chiampi vê a preocupação detalhista como  instrumento  de ilusão referencial, 

propiciando confiança e credulidade ao leitor, uma espécie de contrato fiduciário.  

No afã de não se esquecer de nada, Riobaldo é detentor de prodigiosa memória, relatando 

às vezes mínimos detalhes de fatos  passados  há algumas décadas. O narrador-crítico 

algumas vezes  entra em cena para se desculpar e justificar o detalhismo.  Segundo 

Irlemar Chiampi o recurso ao detalhismo narrativo serve para que o interlocutor creia na 

realidade dos fatos, assim como para prolongar o prazer de contar e reviver os fatos. 
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O julgamento? Aquilo  para mim foi coisa séria de importante. Por isso mesmo 

é que fiz questão de relatar tudo ao senhor, com tanta despesa de tempo e 
miúcias de palavras. (ROSA, 1986, p. 248). 

 

E tudo conto como está dito. Não gosto de esquecer de coisa nenhuma. 

Esquecer, para mim, é quase igual a perder dinheiro. (ROSA, 1986, p. 358). 

 

Ao senhor eu conto, direto, isto como foi, num dia tão natural. Será que, de 

cousas tão forçosas, eu ia poder me esquecer? (ROSA, 1986, p. 381). 

 

Mas eu estou repetindo muito miudamente, vivendo o que me faltava. (ROSA, 

1986, p. 468). 

 
 

 

5. Método digressivo 

 

A narrativa de Riobaldo é tão descontínua e lacunar quanto a memória humana. 

Considerando o fato de que a memória é seletiva, justificam-se as interpolações, 

digressões e antecipações da narrativa. Muitas vezes Riobaldo  interrompe a narrativa 

para fazer reflexões metafísicas e existenciais. Consciente dos freqüentes desvios na 

seqüência  dos acontecimentos, o narrador-crítico adverte: 

 
 

 

Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. Mas pela 

astúcia que têm certas coisas passadas - de fazer balancê, de se remexerem dos 
lugares [...] são tantas horas de pessoas, tantas coisas em tantos tempos, tudo 

miúdo recruzado (ROSA, 1986, p. 159). 

 

O senhor  me ouvindo, eu deponho. Conto. Mas primeiro tenho de relatar um 

importante ensino que recebi do compadre meu Quelemém [...] meu compadre 

Quelemém, muitos anos depois, me ensinou que [...] (ROSA, 1986, p. 131). 

 

Depois após. Mas o meu primeiro encontro com ela, desde já conto, ainda que 

esteja contando antes da ocasião (ROSA, 1986, p. 135). 

 

 

 

6. Método recorrente 

 

Como vimos no capítulo anterior, a repetição de palavras,  frases, idéias  e de 

temas é muito freqüente. A questão do diabo, por exemplo, é retomada continuamente, 

do início ao fim. As rememorações (do enunciado) mesclam-se às vozes atuais (da 

enunciação). Um mesmo episódio pode ser retomado e ampliado ao bel prazer do 

narrador. 

 
 
 

Desculpas me dê o senhor, sei que estou falando demais, dos lados. Resvalo. 

Assim é que a velhice faz. Também, o que é que vale e o que é que não vale? 

Tudo (...) Essa vida é de cabeça-para-baixo, ninguém pode medir suas perdas 

e colheitas. Mas conto. Conto para mim, conto para o senhor. Ao quando bem 

não me entender, me espere. (ROSA, 1986, p. 123). 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

267 

 

De contar tudo o que foi, me retiro, o senhor está cansado de ouvir narração, 

e isso de guerra é mesmice, mesmagem. (ROSA, 1986, p. 265). 

 

 

 

7. Método memorialístico 

 

Irlemar distingue memória de recordação. A primeira se refere à faculdade 

psíquica de atualização da experiência vivida, e a segunda, ao processo psíquico 

desencadeado pela memória. 

Contando o vivido, Riobaldo tenta entender o passado, reconstruindo-o no 

presente. Depois de velho, ele relata  acontecimentos de sua juventude e tenta ao mesmo 

tempo reconstruir, entender e avaliar o passado.  

Num jogo de palavras e de sonoridade, fazendo alusão ao mote “viver é muito 

perigoso”, repetido várias vezes, Riobaldo diz que “contar é muito dificultoso”.  

 
 

 

Tem horas antigas que ficam muito mais perto da gente do que outras de 
recente data (ROSA, 1986, p. 82). 

 

Relembrando minha vida para trás, eu gosto de todos, só curtindo desprezo e 

desgosto é por minha mesma antiga pessoa (ROSA, 1986, p. 120). 

 

Não acerto no contar, porque estou remexendo o vivido longe alto, com pouco 

caroço, querendo esquentar, demear, de feito, meu coração, naquelas 

lembranças (ROSA, 1986, p. 151). 

 

A qualquer narração dessas depõe em falso, porque o extenso de todo sofrido 

se escapole da memória (ROSA, 1986, p. 353). 
 

 

 

 

8. Método seletivo 

 

Ele se dá em 2 etapas. Na primeira, algumas omissões se auto justificam ou são 

justificadas pelo narrador. A segunda estabelece a finalidade do relato que é a de pedir 

conselho ou de tomar conhecimento do que ainda  não se sabe. 

Relatar o passado implica em buscar, na memória, fatos marcantes ou relevantes, 

mais ligados à intensidade vivida em certos momentos do que à  reconstrução 

cronológica. A medida que o processo de representação vai sendo desenvolvido, ele 

analisa seu próprio método. 

 
Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe; mas principal quero contar 

é o que não sei se sei, e pode ser que o senhor saiba (ROSA, 1986, p. 199). 

 

Falo por palavras tortas. Conto minha vida, que não entendi. O senhor é 
homem muito ladino, de instruída sensatez (ROSA, 1986, p. 432). 

 

Narrei ao senhor. No que narrei, o senhor talvez até ache mais do que eu, a 

minha verdade. Fim que foi (ROSA, 1986, p. 531). 
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[...] não narrei nada à-toa: só apontação principal, ao que crer posso. Não 

esperdiço palavras (ROSA, 1986, p. 270). 

 

 

9. Método objetivador 

 

Riobaldo é bem objetivo ao distinguir o sujeito do objeto da narração. Assim 

sendo,  adverte o leitor da distância entre ambos. Irlemar cita Todorov “desde el momento 

en que el sujeto de la enunciación se convierte en sujeto del enunciado, ya  no es el mismo 

sujeto quien enuncia. Hablar de sí mismo significa no ser ya el mismo ‘si mismo’” 

(TODOROV, apud CHIAMPI, 2000, p. 157). 

Riobaldo diz a mesma coisa sucintamente: um sentir é o sentente, mas outro é o 

do sentidor. É importante notar o distanciamento de  Riobaldo-narrador (sentente) e de 

Riobaldo-personagem (sentidor): 

 
 

De tudo falo. Não tenciono relatar ao senhor minha vida em dobrados passos; 

servia para quê? Quero é armar o ponto dum fato, para depois lhe pedir um 

conselho. Por daí, então, careço de que o senhor escute bem essas passagens: 

da vida de Riobaldo , o jagunço. Narrei miúdo, desse dia, dessa noite, eu dela 
nunca posso achar o esquecimento. O jagunço Riobaldo. fui eu? Fui e não fui. 

Não fui! - porque não sou, não quero ser. Deus esteja! (ROSA, 1986, p. 187). 

 

E é preciso, por aí, o senhor ver: Quem é que era e que foi aquele jagunço 

Riobaldo! (ROSA, 1986, p. 416). 

 

 

10. Método presentificador 

 

A narração no passado passa à percepção do presente. Segundo Chiampi o fato 

de Riobaldo dizer que ele se lembra das coisas antes que elas aconteçam significa não só 

a percepção da desordem cronológica, mas também o propósito de criar uma ilusão de 

presente no interlocutor/leitor. 

 
 

Essas coisas se passaram tempos depois. Talhei de avanço, em minha história. 

O senhor tolere minhas más devassas no contar. É ignorância. Não converso 

com ninguém de fora, quase. Não sei contar direito. (ROSA, 1986, p. 171). 

 

O senhor veja: eu, de Diadorim, hoje em dia, eu queria recordar muito mais 

coisas, que valessem, do esquisito e do trivial; mas não posso. (ROSA, 1986, 

p. 332). 

 

 

 

11. O método é tensionador 

 

No plano da estória, o narrador reserva os grandes lances para obter os efeitos 

desejados. No plano do discurso, o narrador se dirige ao interlocutor/leitor  incentivando-

o e fazendo perguntas, para mantê-lo sempre atento e para que não abandone a 

audição/leitura: “O senhor vá ouvindo. Outras artes vieram depois” (ROSA, 1986, p. 

126). 
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12. O método é fictício 

 

A consciência narrativa de Riobaldo oscila entre  arbitrariedade, invenção e 

objetividade. Fiel à sua norma de verossimilhança, o narrador tem consciência da 

impossibilidade de preproduzir o real. ”La travessía (lo real) es el próprio discurso, por 

eso el realismo de Riobaldo consistiría en usar un método de prospección de su vivido 

coherente con su propia naturaleza” (CHIAMPI, 2000, p. 160). 
 

 

Nas estórias, nos livros não é desse jeito? A ver, em surpresas constantes, e 

peripécias, para se contar, é capaz que ficasse muito e mais engraçado (ROSA, 

1986, p. 139). 

 

No mundo não tem Zé Bebelo Nenhum... existiu, mas não existe... nem nunca 

existiu... tem esse chefe nenhum... tem criatura nem visagem nenhuma com 
essa parecença presente nem com esse nome... (ROSA, 1986, p. 307). 

 

O senhor crê minha narração? (ROSA, 1986, p. 518). 

 

Mas, como vou contar ao senhor? Ao que narro, assim refrio,e esvaziado, luís-

e-silva. O senhor não sabe. O senhor não vê. Conto o que fiz? Adjaz [...] como 

vou contar, e o senhor sentir em meu estado? (ROSA, 1986, p. 524). 

 

 

 

Finalizando, o discurso direto configura  uma situação dialógica singular em 

GSV, visto que o interlocutor silencioso não participa do diálogo. A alteridade em forma 

de silêncio é uma presença importante, pois o silêncio faz parte do discurso. Não há troca 

de falas, mas há o intervalo, o reconhecimento da alteridade, o adiamento reflexivo da 

fala reiterada. 

Em um mundo “misturado” onde “tudo é e não é”, caracterizado pela 

intercomplementaridade de elementos heterogêneos, passado e presente, narrador e 

personagem, monólogo e diálogo se imbricam.  

A indefinição e a dúvida que perseguem o narrador, espelha-se tanto no 

significado quanto no significante. A nebulosidade instala-se nos conflitos interiores do 

protagonista e se expressa tanto pela linguagem quanto pela  metalinguagem.  
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LEMINSKI:  
A POESIA DO IMPOSSÍVEL DIZER 

 

 

 

Profa. Me. Letícia Queiroz de Carvalho 

 

 

 

 
Resumo: Análise de alguns poemas de Paulo Leminski, a partir do conceito de desleitura, proposto por 

Harold Bloom, tendo por foco o modo particular com que o poeta se relacionou com elementos da tradição 

e sua busca por uma dicção peculiar em meio a outras vozes poéticas consagradas no contexto literário. 
 

Palavras-chaves: Intertextualidade (Poesia Brasileira); Paulo Leminski (Poesia); Crítica Literária 

(Desleitura). 

 

 

 

 
Vejo o futuro repetir o passado,  

vejo um museu de grandes novidades,  

o tempo não pára. 

 
Cazuza, “O tempo não pára” 

 

 

 

 

Em notável ensaio sobre a poesia reflexiva de Drummond, Davi Arrigucci Jr. 

esclarece que nos versos do poeta itabirano – no caso os metapoemas – a reflexão surge 

como uma atitude paradoxal, que ocupa o centro mesmo da poética drummondiana: 

 
 
 

Na verdade, a reflexão se torna o procedimento básico para quem o ato de 

criar constitui sempre uma recorrente dificuldade, apresentando-se como 

uma procura da poesia, que é, paradoxalmente também, uma busca da 

naturalidade. (...) Assim, a reflexão surge como a condição para que o poeta 

alcance o que busca e, contraditoriamente, se torna o empecilho para isso 

(ARRIGUCCI JR., 2002, p. 58-59). 

 

 

As palavras de Arrigucci sobre Carlos Drummond de Andrade se aplicam 

perfeitamente aos versos de Paulo Leminski em seu aspecto metapoético. O empenho no 

trabalho reflexivo arrasta o poeta à procura infindável pela poesia, no sentido 

essencialmente criativo da palavra. 

Quando analisamos a intertextualidade na poética do autor curitibano, além dos 

ecos dos textos canônicos e os da cena pop mundial e brasileira que atravessam a sua 

escrita – principalmente via música – devemos observar, sobretudo,  o modo particular 

como se relacionou o poeta com esses elementos da tradição. 
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O modus operandi do discurso poético de Leminski consiste em um movimento 

que corresponde à própria essência de qualquer processo intertextual: assimilação e 

transformação. 

Nessa trajetória poética, fundamentada também pela crítica, Paulo Leminski 

seria, na observação pertinente de Samira Chalhub, o poeta do impossível dizer, não 

porque lhe falhem o pensamento e a palavra, mas porque conforme Chalhub (2002, p. 

59) o poeta, criticamente, se pergunta em seu percurso: 

 
 

 

Como dizer o inédito? Como, no tecido da cultura, no panorama literário, 

fazer poesia diante dos grandes poetas, sem correr o risco, angustiado, de 

redizê-los? Talvez nomear os nomes próprios, transformando-os em signos 

comuns?  

 

 

Transformando autores, obras e músicos consagrados no tecido cultural em signos 

de seus poemas, Leminski elabora seu intertexto que na concepção barthesiana 

(BARTHES, 2004, p. 72) vem abolir paradoxalmente a herança”: 

 
 

parar de escrever 

bilhetes de felicitações 

como se fosse camões 

e as ilíadas de meus dias 

fossem lusíadas 

rosas, vieiras, sermões (LEMINSKI, 1983, p. 21). 

 

 

Nesses versos, autores e obras voltam no texto, mas como diria Barthes (2004, p. 

73), “a título de convidados”, figurando como referências em novo contexto criativo, 

grafados com letra minúscula : “camões”, “ilíadas”, “rosas”, “vieiras” e “sermões”, 

nomes comuns que povoam a trivialidade do cotidiano, compondo o cenário da 

experiência criativa do poeta. 

A relação intertextual passa a refletir sujeitos que partilham um destino comum: 

“são os livros a matéria do sujeito, sujeito escrevente ou sujeito escrito. Em conseqüência, 

não haverá mais odisséia sem travessia da escrita” (JENNY, 1979, p. 47). 

Leminski (1983, p. 50) parece sempre buscar em seus versos o que ainda não foi 

dito, a partir daqueles que já se fizeram ouvir: 

 
 

um dia 

a gente ia ser homero 

a obra nada menos que uma ilíada  
 
 

 

depois 

a barra pesando 

dava pra ser aí um rimbaud 

um ungaretti um fernando pessoa qualquer 

um lorca um éluard um ginsberg 
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por fim 

acabamos o pequeno poeta de província 

que sempre fomos 

por trás de tantas máscaras 

que o tempo tratou como a flores  

 

 

 

No poema, o tom auto-irônico com que o sujeito se refere ao “pequeno poeta de 

província” revela a consciência de que os modelos universais não são as únicas diretrizes 

norteadoras da dicção poética contemporânea. Em seus versos, a questão da influência e 

das aspirações de grandeza dos poetas aparece, com um humor tingido de melancolia, 

por meio de uma voz que busca ser própria e forte, assumindo – ironicamente – sua 

pequenez e fraqueza, quando tenta se desviar do poema de seus precursores, tornando a 

sua própria obra uma espécie de movimento revisionário do cânone. 

Por mais que o poeta utilize máscaras em seu percurso, máscaras que tanto mais 

explicitam seu desejo de ser forte e original – ora um Homero, um Rimbaud, um 

Ungaretti ou um Fernando Pessoa, ora um Éluard ou um Ginsberg – não consegue 

autonomia plena em sua experiência criativa, pois o tempo registrou outras vozes que 

comprometeram a liberdade absoluta desse poeta de província. 

Nesses versos, a comparação metafórica entre os disfarces do poeta e as flores, 

em meio ao fluir da própria existência, sinaliza o processo da relação entre os textos na 

busca do autor por uma maneira própria de expressão. Os nomes próprios dos grandes 

autores transformam-se em elementos caracterizadores da personalidade lírica – ser 

Homero, ser um Rimbaud ou um Ungaretti – indicando o traço intertextual como 

componente formador da expressão poética. 

O poeta da província, por trás de suas máscaras, também é tratado pelo tempo 

como flor, talvez por ser também um receptáculo. Enquanto a flor recebe a chuva, o 

orvalho e se desenvolve a partir da terra e da água, ou seja, pela interação com outros 

elementos naturais, o poeta é receptáculo das tendências, idéias e outros textos que se 

cruzam em sua caminhada. 

A coloquialidade nos primeiros versos do poema – “a gente”, “a barra pesando”, 

“dava pra ser” – é substituída nos versos finais por um tom formal – “por fim”, “fomos”, 

“acabamos”. Esse movimento no texto sugere, ironicamente, a existência de um lirismo 

natural e sem premeditação, talvez muito mais próximo dos grandes poetas, já que a 

linguagem espontânea os acompanha no poema. Por outro lado, a formalidade nos 

últimos versos nos lembra o lirismo, no dizer de Manuel bandeira, funcionário público, 

sem traços de espontaneidade, comedido, próprio talvez dos poetas provincianos. 

Régis Bonvicino, poeta e amigo de Leminski, afirma que esse texto possui um 

traço ambíguo: de mostrar a ilusão daqueles que aspiram à grandeza e, ao mesmo tempo, 

de ser sutilmente perverso para os poetas considerados matrizes, já que são citados em 

um poema de um pequeno poeta de província, o que revela um movimento dialético no 

tecido poético, pois por outro lado a referência a tais poetas não deixa de ser um tributo 

à tradição. 

As referências canônicas nos intertextos de Paulo Leminski remetem-nos a 

Harold Bloom e ao que denominou de “angústia da influência”, fundada segundo o 

teórico nas relações entre o poeta jovem – efebo – e o poeta precursor, canônico – o poeta 

pai. Segundo Bloom, a leitura da poesia deveria rastrear os movimentos de desleitura do 

poeta iniciante em face do poeta precursor.  

O poeta efebo estaria, desse modo, realizando em seu percurso criativo seis 

movimentos revisionários: Clinamen – termo tomado de Lucrécio, significa um “desvio” 
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dos átomos para possibilitar a mudança do universo. Nesse movimento o poeta desvia-

se do precursor, dando-lhe nova direção em seu poema; Tessera – completude e antítese, 

movimento no qual o poeta “completa” antiteticamente seu precursor, como se ele não 

tivesse ido longe o suficiente; Kenosis – movimento de descontinuidade em relação ao 

precursor . 

Harold Bloom apresenta também os movimentos de Demonização – o poeta que 

vem depois desfaz pela generalização a unicidade da obra anterior; Askesis – o poeta 

jovem abre mão do seu dom imaginativo para separar-se de outros, incluindo o precursor, 

truncando, desse modo, o talento do poeta-pai; Apophrades – o poeta que vem depois 

mantém seu poema aberto à obra do precursor, como se ele próprio houvesse escrito a 

obra característica do poeta-pai. 

Bloom acredita que toda obra poética luta angustiadamente pela superação de 

modelos poéticos anteriores, os precursores, afinal, “os poetas fortes fazem a história da 

poesia distorcendo a leitura uns dos outros, a fim de abrir para si mesmos um espaço 

imaginativo” (BLOOM, 2002, p. 54). 

 O princípio central da tese do teórico é por ele assim descrito: 

 
 

 
A influência poética – quando envolve dois poetas fortes, autênticos – sempre 

se dá por uma leitura distorcida do poeta anterior, um ato de correção criativa 

que é na verdade e necessariamente uma interpretação distorcida. A história 

da influência poética frutífera, o que significa a principal tradição da poesia 

ocidental desde o Renascimento, é uma história de angústia e caricatura auto-

salvadora, de distorção, ou perverso e deliberado revisionismo, sem o qual a 

poesia moderna como tal não poderia existir (BLOOM, 2002, p. 80). 
 

 

 

Elegendo a impossibilidade de dizer como motivo de seus poemas, Leminski, 

quando reconhece os poetas predecessores como elementos constituintes de seus versos, 

procura abrir para si aquele espaço imaginativo previsto por Bloom. Seus anseios e 

angústias a respeito da escrita afloram na consciência que tem o poeta de outros eus a 

falarem no seu texto. 

Nos versos do autor curitibano (LEMINSKI, 1995, p. 71) somos convidados a 

compartilhar o lastro de experiências vividas pelo poeta-leitor, certos de que o prazer 

proporcionado pelo texto lírico também reside na identificação – a partir das alusões 

feitas no poema – e na singularidade, já que nem todos os leitores compartilhariam as 

mesmas referências do autor em seu universo literário: 
 

 

 
ROSA RILKE RAIMUNDO CORREIA 

 

      Uma pálpebra, 

mais uma, mais outras, 

     enfim, dezenas 

de pálpebras sobre pálpebras 

     tentando fazer 

das minhas trevas 

     alguma coisa a mais 

que lágrimas 
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Os autores canônicos – Rosa, Rilke e Raimundo Correia – inscritos no poema, 

direcionam a leitura do texto, sugerindo a relação estabelecida entre o sujeito poético, 

também leitor, com as obras desses antecessores. 

As “pálpebras sobre pálpebras” estabelecem uma ligação metonímica entre o 

olhar persistente do leitor na dimensão textual e o poder da leitura em sua dimensão 

existencial: a leitura que ameniza as lágrimas, que ilumina as trevas, a partir do princípio 

do prazer que a literatura pode proporcionar a quem dela desfruta. 

Quando todos os olhares se voltam para os textos que, por sua vez, são também o 

resultado dessas tantas pálpebras juntas, as trevas deixam de ser a completa escuridão ou 

ignorância e passam a ser algo mais, um traço diferencial na maneira por meio da qual o 

sujeito poético vê o mundo. 

Nas incursões revisionárias que Leminski fez pelo cânone, percebemos uma 

tendência ao que Bloom chamaria de askesis: a partir de uma sublimação poética das 

pulsões de agressão de uma autolimitação, aspira-se a uma realização mais plena da 

individualidade. No caso da poesia do curitibano, percebemos a inclusão do outro a partir 

de uma postura de purgação, ou seja, a força do antecessor é como que truncada pelo 

poeta efebo, quando faz de seu poema um embate com o poema do pai. 

A inquietude do autor diante dos movimentos com os quais travou diálogo – 

concretismo, poesia marginal, poesia oriental e tropicalismo – e nos quais nunca se fixou, 

revela a atitude de alguém que procurava sua própria direção no espaço literário, talvez 

buscando atingir o isolamento que Bloom chamou de “estado de solidão”, para se 

defender da angústia da influência. 

Não pretendemos enquadrar a poesia de Leminski nessa única perspectiva de 

análise intertextual, mesmo porque a pluralidade de sua poética certamente permitiria 

outras aproximações além dos movimentos de desleitura teorizados por Bloom. 

Por outro lado, não podemos deixar de perceber certa afinidade entre as teses do 

crítico e o projeto poético leminskiano, apesar de reconhecermos no lirismo do autor 

elementos e traços que não podem ser lidos apenas pela razão revisionária da askesis. 

Alguns dos versos do autor de Caprichos & relaxos integram a experiência lírica 

e o cotidiano, evocando autores e obras consagradas em um contexto no qual o poeta 

busca uma dicção própria por meio da tensa convivência com as dicções anteriores a ele: 

 

 
(...) 
não creio 

que joyce 

visse mais numa palavra 

mais do que fosse 

que nesta pasárgada 

ora foi-se 

 

tampouco creio 

que mallarmé 

visse mais 

que esse olho 
nesse espelho 

agora 

nunca 

me vê (LEMINSKI, 1983. p. 28). 
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Assim como no texto “Parar de escrever” (comentado anteriormente), as 

referências literárias – “joyce”, “pasárgada” e “mallarmé”, todas grafadas em letra 

minúscula – coexistem no espaço lírico com nomes comuns – palavra, olho e espelho. A 

recorrência dos versos: “não creio” e “tampouco creio” sugere uma manobra de auto-

valorização que pressupõe o enfrentamento dos precursores instalados no cânon. 

Os grandes nomes da cena literária, ao integrarem o cotidiano do poeta, são 

dessacralizados e questionados no poema em um movimento de redução que, por outro 

lado, eleva esse mesmo cotidiano e o poeta-efebo (que também se aparta dos leitores 

comuns, que, certamente, não lêem, ou leram Joyce ou Mallarmé). 

Esse enfrentamento que o eu poético realiza no texto traduz e sublima o desejo 

do autor em relação às matrizes literárias anteriores a sua produção. Nas cartas-poemas 

de Leminski a Régis Bonvicino, a “angústia da influência” é retomada em diversos 

momentos, nos quais a busca de uma dicção própria e forte aparece como objetivo do 

poeta, principalmente em relação aos antecessores Augusto de Campos, Décio Pignatari 

e Haroldo de Campos, fundadores do concretismo no Brasil. Nessa correspondência, 

mantida de 1976 a 1981, não faltam passagens que evidenciam o desejo de superação do 

autor diante dos movimentos que o precederam (BONVICINO; LEMINSKI, 1999, p. 

50): 

 

 
(...) 

talvez não haja mais tempo 

para grandes e claros GESTOS INAUGURAIS 

como a poesia concreta foi 

a antropofagia foi 

a tropicália foi 

 
agora é tudo assim  

ninguém sabe 

as certezas evaporaram 

(...) 

 

 

 

A busca de coerência e sentido na elaboração de um caminho pessoal passa 

também pela superação que tenta fazer o autor das tendências poéticas com as quais 

conviveu. 

Ao optarmos pela investigação do lirismo reflexivo de Leminski, naturalmente 

somos impulsionados para a leitura intertextual dos seus versos, pois percebemos que a 

partir da linguagem que se auto-referencia em uma atitude crítica diante do mundo, 

discernem-se ecos de outros textos e outras vozes, evocados num exercício revisionário 

do fazer poético. 

A singularidade da poética de Paulo Leminski comprova a força de seu lirismo 

em uma ótica algo paradoxal: os traços distintivos de sua poesia – sua maneira própria 

de expressar os elementos pop e contraculturais do seu tempo – coexistem 

harmonicamente com sua cultivada memória de leitor e os diálogos que travou com 

autores canônicos da cena literária mundial. 

A análise de alguns textos leminskianos a partir dos movimentos revisionários 

propostos por Harold Bloom revela mais uma possibilidade de leitura da poética do 

curitibano, salientando o aspecto intertextual  de seus poemas como busca constante de 

novas vias de expressão no tecido literário. 
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TRADUÇÃO, CRÍTICA LITERÁRIA  
E LEITURAS ESTEREOSCÓPICAS 
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Resumo: O presente trabalho pretende considerar a função do leitor/revisor durante o processo de tradução 

do texto literário. Pretende-se comentar as “conquistas e descobertas” realizadas por parte dos tradutores 

do conto “Brazil” de Paule Marshall e do poema narrativo “Anninho” de Gayle Jones, respectivamente 

traduzidos por Diego Rodrigues e Evandro Santana, que durante a travessia efetuada entre línguas e 

espaços culturais recorrem às ferramentas lingüísticas e literárias das línguas em questão e demonstram a 
atividade tradutória como processo hermenêutico que apresenta nuances veladas ao leitor monolíngüe. 

 

Palavras-chaves: Tradução Literária (Metodologia); Paule Marshall (“Brazil”); Gayle Jones (“Anninho”). 

 

 

 

 

 

Este trabalho apresenta os primeiros resultados de um projeto mais amplo 

intitulado 5ª Habilidade, desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas em Tradução e Estudos 

Interculturais (TEI/UFES) e iniciado em janeiro do corrente ano. Nesta etapa,  procuro 

investigar a função da tradução para o leitor bilíngüe. Por que traduzir se o original é 

legível? 

 A tradução atende ao leitor que não conhece a língua do original, mas também 

existe e, possivelmente,  significa mais ainda para aquele que conhece as duas línguas 

em questão. A posição de leitor bilíngüe é central e é o resultado do deslocamento que 

realiza às margens e entre os textos. Nabokov (apud CESAR, 1988) reclamava por 

traduções que trouxessem notas de rodapé do tamanho de arranha-céus. Aqui 

reclamamos que essas notas se alastrem pela página do texto bilíngüe, fazendo com que 

os corredores brancos entre os textos, em diálogo, proliferem as possibilidades que os 

textos proporcionam. 

Muitos textos são traduzidos e destes, uma parte será apresentada ao leitor de 

forma bilíngüe ou até poli-língüe, como é o caso das versões poliglotas da Bíblia, 

evidenciando assim, a cada página, o fato de estarmos diante de uma ou várias traduções. 

Nesse caso, diferente das edições monolíngües, a possibilidade do texto apresentar-se 

como original se extingue.  

A formatação das edições bi-poli língües direciona o olhar e a interpretação. O 

primeiro texto apresentado recebe a autoridade de texto original e passa a exercer a 

função de ponto norteador. O leitor inicia sua leitura da esquerda à direita e, ao observar 

estranhezas entre os textos, começa a criar um intertexto que irá preencher o vazio branco 

das margens com questões realçadas pela justaposição dos dois textos. A escritura do 

intertexto será mais densa quanto maior for a habilidade do leitor nas línguas envolvidas.  

Assim, e é isso que queremos argumentar, a leitura do texto bi-polilíngüe 

exercita a produção de sentido e resulta em descobertas e revelações que só se permitem 

sob análise desenvolvida por cotejo. O resultado das elaborações que surgem a partir do 
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confronto entre  diferentes línguas e culturas é a conquista de um entendimento maior a 

respeito do texto de partida, um conhecimento que a tradução proporciona também em 

relação ao texto de chegada. Conhece-se mais detidamente cada língua em diálogo 

durante o processo de tradução e os segredos – pequenos e grandes – a respeito dos textos 

em leitura serão especialmente revelados aos leitores que navegam pelos rios brancos, 

aparentemente vazios, que seguem em curso entre os textos sob análise. 

A tradução como forma de análise vem sendo realizada desde o período romano 

e, em especial, é método usado entre os estudiosos da Bíblia, que recorrem ao 

procedimento da análise contrastiva para determinar nuanças que passariam 

desapercebidos não fosse a adoção de uma leitura muito especial e atenta. Uma leitura 

que, de acordo com M. G. Rose (1997),  é semelhante à estereoscopia,  um processo 

fotográfico que, conforme explica o dicionário Aurélio, produz efeito tridimensional 

graças à utilização de dois registros simultâneos, em duas perspectivas diferentes, do 

mesmo assunto. A leitura estereoscópica é a  estratégia proposta e analisada no livro 

Translation as Literary Criticism, no qual a autora tece delicadas operações 

interpretativas a respeito da produção literária de autores como Baudelaire, Poe e Yeats 

formuladas a partir do cotejo entre o original e suas possíveis traduções.  

 Por meio da leitura estereoscópica, ocupa-se o espaço interliminar, qual seja: o 

espaço delimitado entre os textos no qual não há nada escrito,  mas do qual, de todo 

modo, se pode parafrasear. Rose (1997) recorre ao termo interliminar atendendo à 

sugestão feita por Ross, filósofo da Universidade Estadual de Nova Iorque, em 

Binghamton,  para, de forma mais técnica, referir-se ao espaço entre os textos, entre as 

culturas. Interliminar é o espaço entre as fronteiras, e – para mim – é o rio, em branco, 

nossa terceira margem rosiana, sempre estando em passagem, sendo inscrita. 

Ao ocupar-se do espaço interliminar, detê-mo-nos na parte da obra que Genette 

(1997) denomina de paratexto, i.e., aqueles textos que envolvem o texto principal tais 

como, o título, a introdução, o epílogo ou um glossário, um mapa, uma ilustração e assim 

por diante. Estes textos são examinados em relação à posição que ocupam no original e 

na obra traduzida. No período medieval, por exemplo, o autor pedia que o leitor 

perdoasse qualquer falha na obra sendo apresentada e, com freqüência, dizia estar 

traduzindo uma obra remota, perdida há muito tempo, valendo da orientação religiosa 

que possuía mas ainda assim necessitando das preces do leitor, de sua compaixão. 

Colocar-se em posição de tradutor garantia a autenticidade da obra e qualquer estranheza 

recebia o perdão do leitor por conta de sua comiseração. Apresentar-se como tradutor 

tinha função de valer-se de algo supostamente verdadeiro para, por meio da ficção, 

influenciar o leitor em determinada direção. O leitor é persuadido a aceitar desvios como 

decorrentes do fato de se tratar de uma tradução e suas expectativas são manipuladas pelo 

contexto da introdução. O paratexto, de fato, parece estabelecer o cenário. O texto 

principal, o texto propriamente dito, é emoldurado e moldado por ele. Essa moldura 

invisível, uma vez mergulhada nos rios brancos que correm entre as escrituras, ganha 

presença e materializa-se em introduções, conclusões, notas, desenhos, fotografias, 

encenações – em paratexto que tece relações com realidades do interior e do exterior do 

texto. 

Comentar o trabalho realizado pelos estudantes de Graduação em Letras, 

Rodrigues e Santana,  dos leitores e revisores do inglês e português (L. DePaula, P. 

DePaula, Coser, Rocha e Scopel), na empreitada de traduzir um conto e um poema 

narrativo do inglês para o português consiste em percorrer várias etapas que vão desde 

as reflexões sobre as motivações que fizeram surgir a tradução (reflexões sobre a escolha 

do texto), o processo fisiológico da tradução (dados referentes à metodologia usada 
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durante o ato da tradução), até a teorização sobre a tradução (recorrendo aos dados 

coletados durante a etapa anterior).  

 Walter Benjamin (apud RENDALL, 1970, p. 24) aponta três maneiras de 

eternizar um texto: pela citação, pela paráfrase e pela tradução. Os textos em questão 

estão sendo eternizados, seguindo esse seqüenciamento. No livro Bridging the Americas: 

the literature of Toni Morrison, Paule Marshall and Gayle Jones, de Stelamaris Coser 

(1994), tem-se um estudo pioneiro reunindo três escritoras norte-americanas, conforme 

nomeia o título que, cada uma a seu modo, tecem narrativas que convidam o leitor a 

repensar as geografias das Américas e a reconsiderar a noção de nação, nacionalidade e 

cidadania. Em vários artigos publicados em português, Coser (1996; 2001) vem, por meio 

da citação, dando uma pervivência, conforme Benjamin, à obra dessas escritoras 

ocupadas em deslocar fronteiras e em reinterpretar questões relacionadas à sexualidade, 

etnia, classe e nacionalidade. 

A escolha pela tradução das obras Song for Anninho e Brazil está intimamente 

relacionada ao projeto iniciado por Coser de reavaliar o Brasil considerando a 

representação que esse país recebe em outras línguas. A proposta é considerar o olhar do 

outro sobre a nossa cultura, nossa língua contudo pela perspectiva que a língua do outro 

oferece. Conhecer os textos no original, acompanhar as leituras críticas formuladas por 

Coser – não necessariamente nessa ordem – fez convergir  a necessidade de dar ainda 

maior pervivência aos textos efetuando a tradução. Uma tradução, no entanto, com uma 

certa especificidade, qual seja: a de atender aos leitores monolíngües, mas também, e 

talvez com força ainda maior, de atender aos questionamentos apresentados pelos leitores 

bilíngües. 

Durante o processo de traduzir, ler, comentar, retraduzir, reler, recomentar – 

processo este que pode desenrolar-se em forma de espiral ad infinitum – os tradutores 

pesquisadores buscaram matéria que pudesse ilustrar questões lingüísticas e culturais que 

contribuíssem para um maior entendimento das obras sob estudo. Recorrendo à leitura 

estereoscópica, os tradutores, revisores e leitores conquistaram a posse do espaço 

interlimiar e munidos dessa geografia inscrevem-se na terceira margem. 

Em Santana, a tradução do poema narrativo escrito por uma mulher negra, norte-

americana, sobre a Republica de Palmares, desencadeia questionamentos sobre a 

possibilidade de poema, com voz tão marcada por gênero, ser traduzido com sucesso por 

voz masculina. Já em Rodrigues, embora aqui também o desafio consista em traduzir o 

texto produzido por uma mulher, os questionamentos não perpassam essa questão. 

Rodrigues retoma a questão de fidelidade e analisa os dilemas que o tradutor terá que 

enfrentar para realizar o ato de recriação. Questão que há muito vem sendo 

problematizada, mas ainda de grande pertinência pois, como demonstra Rodrigues, é no 

percurso dessa problemática que as soluções adotadas para amortecer as “pedras” que 

aparecem durante o percurso se apontam e se justificam, fazendo com que elas 

mantenham o status de “pedras”, acrescidas, desta vez, do atributo “preciosas”.  

Vamos, portanto, saber das pedras “preciosas” coletadas por Santana e Rodrigues 

durante o processo de tradução. 
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Resumo: Pensando ambiguamente a palavra canto – canto de cantar, pela poesia, e canto indicando fenda, 

beirada, arquivo –, avaliarei a poética de Herberto Helder, inscrevendo-a numa dupla premissa: uma 

primeira que a conecta no retorno à invocação das musas inspiradoras camonianas (“...Que eu canto o peito 

ilustre lusitano”) e uma segunda marcada por um movimento de retorno medieval e Barroco aos afetos, 

aos dramas, às margens sociais, culturais e amorosas libidinais, de tal maneira a que a dimensão Barroca 
de sua poesia, privilegiando a periferia dos afetos e dos devires, transforma-se em Neobarroca proliferação 

de fábulas viscerais, tanto mais transcendentes quanto mais imanentes.  
 

Palavras-chave: Poesia Portuguesa (Neobarroco); Herberto Helder (Poética); Afetos (Análise Literária). 

 

 

 

 

1. Uma arte sem arte, inseduzível 

 

 Começarei este ensaio sobre a poética do poeta português, Herberto Helder, 

nascido na Ilha da Madeira, em 1930,  com uma citação clássica tirada da Odisséia, de 

Homero, que bem ilustra a resistência ocidental à sedução das musas, que bem inscreve 

o lugar das artes num mundo atravessado por objetivos pontuais, épicos, bélicos, para 

não dizer domésticos, porque, por mais paradoxal que pareça, somos pontuais, épicos e 

bélicos quanto mais domésticos somos, quanto mais partimos de nossos interesses 

particulares, de nossas identidades. Afinal fazemos guerras, professamos crenças 

fundamentalistas, odiamos, no geral, para defender interesses particulares, para proteger 

nossos ninhos de dinheiro, de parentes, de línguas, de culturas, de etnias, de gêneros, de 

rostos e de semblantes  ensimesmados em interesses afins. 

Assim tem caminhado a odisséia humana, de modo inseduzível, uma vez que a 

sedução implica um voltar-se para o outro, para a alteridade; implica um enamorar-se de, 

pelas suas diferenças, pelas suas estranhezas, e não pelas suas igualdades e semelhanças, 

as quais não seduzem, mas induzem-nos a seguir em frente, em nome da sociedade da 

intimidade, em nome de parentescos, de vizinhanças familiares, políticas, econômicas e 

estéticas.  

Diante dessas considerações, imagino que a citação homérica, a que faço 

referência, mesmo talvez para quem não tenha lido a obra,  já  esteja emergindo da 

memória alusiva de vocês, até porque não é uma citação entre outras, mas uma hiper-

citação, uma excitação intertextual quase sempre referida, quando se trata da Odisséia, 

de Homero.  

Assim sendo, refiro-me  à rapsódia XI, a que registra o momento em que Ulisses, 

no seu retorno astucioso  de vinte anos à Ítaca, sua terra natal, encontra-se ou se depara 

com as Sereias, vale dizer,  com a diabólica sedução, uma vez que, sob o ponto de vista 

da Odisséia, e de tantas outras contemporâneas, o canto das Sereias constitui uma espécie 
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de  paisagem sonoro-mágico-diabólica da sedução, uma encarnação rítmica do gozo 

caótico, capaz de fazer com que Ulisses e seus marinheiros se percam na loucura 

desenfreada de uma aventura musical-auditiva, a qual, uma vez experimentada, pode 

arrebatar as pessoas para fora das hierarquias, dos domínios racionalizantes, do 

cumprimento de papéis sociais pré-estabelecidos, expatriando-as de seus propósitos e 

objetivos familiares, econômicos, políticos e sociais.  

O perigo do canto das sereias, assim, constitui o perigo da dispersão, da 

multiplicação de subjetividades e de desejos. Um perigo que inviabiliza as codificações 

e as cristalizações de práticas existenciais e de saberes institucionais, podendo, instaurar, 

caso não seja controlado e domesticado, um  devir babélico de polifonias e dissonâncias, 

em detrimento das monotonias afetivas, intelectuais e relacionais.   

Eis o fragmento: 

 
 

Escuta agora o que vou dizer-te; aliás, um deus de novo te recordará isso 
mesmo. Chegarás, primeiro, à região das Sereias, cuja voz encanta todos os 

homens que delas se aproximam. Se alguém, sem dar por isso, delas se 

avizinha e as escuta, nunca mais sua mulher nem seus filhos pequeninos se 

reunirão em torno dele, pois que ficará cativo do canto harmonioso das 

Sereias. Residem elas num prado, em redor do qual se amontoam as ossadas 

de corpos em putrefação, cujas peles se vão ressequindo. Prossegue adiante, 

sem parar; com cera doce com mel amolecida tapa as orelhas de teus 

companheiros, para que nenhum deles possa ouvi-las. Tu, se quiseres, ouve-

as; mas, que em tua nau ligeira te atem pés e mãos, estando tu direito, ao 

mastro, por meio de cordas para que te seja dado experimentar o prazer de 

ouvir a voz das Sereias. Se acaso pedires e instares com teus homens que te 

soltem, que eles te prendam com maior número de ligaduras1.   

                                               

 

Por outro lado, jogando ainda no e com o campo semântico do mito das Sereias, 

de acordo com a versão homérica, e recuperando a força enfraquecida de seu canto 

desencantado, penso que cantar junto ao corpo infindável da amada, no caso do poeta 

português Herberto Helder, através da negatividade, não é cantar, ou estar a ouvir, o canto 

da Sereia, amarrado ao mastro, como fez o personagem Ulisses, da Odisséia, cujas 

peripécias  estavam já implicadas, de algum modo,  com o devir de um outro canto, um 

canto não cantado, nem inteiramente ouvido, ou percebível, de vez que, como salientou 

Adorno e Horkheimer, em Dialética do Esclarecimento2, Ulisses, na cena das Sereias, 

ao pedir aos marinheiros que fosse amarrado ao mastro do navio, como condição para 

ouvir a melopéia das sereias, mais que evitar ser arrastado pela sedução do canto das 

musas marítimas, estaria evidenciando a relação do próprio Ocidente proto-burguês, do 

Ocidente imperial, com os mitos e com o devir  estético-cultural,  uma vez que amarrar-

se ao mastro para ouvir o canto das Sereias pode ser interpretado como uma espécie de 

redução acantonada,  no sentido de cadinho, de gueto, uma forma de reduzir e de deslocar  

a pluralidade de sentidos, como o da audição, o da visão, o do paladar, o do tato, o do 

odor ( e outros ainda como o social, o econômico, o político, o cultural), para maximizá-

los – maximizá-los, entenda-se, minimizando-os – em proveito de uma civilização, a 

ocidental, que deve direcionar todos os sentidos humanos para a consecução objetiva de 

sua própria ordem e premissas econômicas e culturais.  

                                                        
1 HOMERO, 2003, p. 158. 

2 ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 64. 
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Ter que ser amarrado para ouvir - e ao mesmo tempo para evitar a sedução das 

sereias -, antes de tudo, mais do que a epopéia de uma força de vontade, como sugere a 

narrativa de Homero, evidencia  a covardia de uma vontade que pretende recusar à 

multiplicidade de mundos no mundo, para fechar-se apenas no mundo da razão 

instrumental, esta que não conhece senão a façanha de sua vontade de colonizar, ignorar, 

matar, explorar, enganar, em nome do império de poucos, em nome de nomes próprios, 

de sangues azuis, de uma genealogia de poucos acantonados em seus próprios impróprios 

poderes, hierarquias, domínios, vantagens, privilégios 

Acompanhemos, a propósito, o raciocínio de Anorno e de Horkheimer: 

 
 

Ulisses reconhece a superioridade arcaica da canção deixando-se, 

tecnicamente esclarecido, amarrar. Ele se inclina à canção do prazer e frustra-

a como frustra a morte. O ouvinte amarrado quer ir ter com as Sereias como 

qualquer outro. Só que ele arranjou um modo de, entregando-se, não ficar 

entregue a elas. Apesar da violência de seu desejo, que reflete a violência das 

próprias semideusas, ele não pode reunir-se a elas, porque os companheiros 

a remar, com os ouvidos tapados de cera, estão surdos não apenas para as 
semideusas, mas também para o grito desesperado de seu comandante. As 

Sereias recebem sua parte, mas, na proto-história da burguesia, isto já se 

neutralizou na nostalgia de quem passa ao largo. A epopéia cala-se acerca do 

que acontece às cantoras depois que o navio desapareceu3.  

 

 

Daí porque evitar a sedução do e no canto das Sereias equivale a evitar a sedução 

do mundo, ou dos muitos mundos no mundo, reduzindo a polissemia do substantivo canto 

à monossemia de um cantinho, um lugarzinho,  o do trono, o do privilégio cultural, 

econômico, político, sempre sob o controle hierárquico de poucos, o que não significa 

que o sentido de canto, conforme Adorno e Horkheimer, de cantar, ouvir cantorias, 

melodias, músicas, tenha sido completamente aniquilado, porque o que está em jogo, no 

caso de Ulisses, não é a inteira recusa do canto das Sereis,  uma vez que, nesse caso, 

como foi imposto ao restante da tripulação,  seria o caso dele, Ulisses, também colocar 

cera no ouvido, a fim de não ouvir  a paixão desterritorializante de seu canto.   

Permitir-se ouvir o canto das semideusas, e ao mesmo tempo resistir à força 

perturbadora de sua sedução fatal, implica, isto sim, uma pedagogia,  uma ontologia,  

uma sociologia e uma antropologia da segmentação, da redução, da atrofia dos sentidos, 

constituindo, o conjunto, um verdadeiro modelo civilizatório,  a indicar que,  para viver 

e se dar bem, ser o herói  astuto do sistema de rosticidade dominante, é necessário ser 

capaz de safar-se das múltiplas seduções do mundo, deixá-las ao largo, ignorá-las ou 

abandoná-las à sua própria sorte. 

Ulisses, na cena das sereias, torna, assim,  exemplar o próprio devir imperial do 

Ocidente, seu semblante institucional paradigmático, doravante inseduzível, 

obstinadamente voltado para sua própria libido dominante, que deve ser capaz de ouvir 

sem ouvir, dançar sem dançar, poetar sem poetar, cantar sem cantar, sonhar sem sonhar, 

viver sem viver, a fim de levar adiante as peripécias colonizadoras, dentro das quais as 

artes se transformam em adereços, em arte sem arte, sem epifania; uma espécie de 

tautologia artística, uma auto-referencialidade estética, uma forma de parnasianismos, de 

vez que, nesse contexto inseduzível, cabe à arte ser apenas arte, profissionalizar-se, um 

tornar-se, enfim, amarrada ao mastro fálico dos poderes, de modo a virar, ela mesma, um 

canto sem canto, um cantinho, um gueto, a que podemos dar, hoje, o nome de poesia 

                                                        
3 Ibid., p. 64. 
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brasileira, de portuguesa, de inglesa, de latino-americana, uma arte de identidades, 

territorializada, de corpos zumbíticos, que seduz não seduzindo, que encanta não 

encantando, que perturba não perturbando, que domestica o devir humano, o prepara, 

como ainda no caso de Ulisses de Homero, que o prepara para voltar para casa, para 

reaver os poderes familiares, os poderes da sociedade da intimidade, dos guetinhos, dos 

cantinhos, em detrimento de uma arte da exterioridade, da coletividade, da multiplicidade 

de destinos, de histórias, de alteridades, porque, para o bem do Ocidente imperial, tudo 

deve refluir, inclusive o canto das sereias, para o destino unidimensional do lucro, da 

mais-valia econômica, geográfica, política, patriarcal, monogâmica, étnica, 

antropocêntrica, numa caça sem fim às biodiversidades humanas e não humanas. 

Mais que de vida, uma arte sem epifanias, sem perturbações, constitui uma arte 

que incorpora o espírito colonizador e se deixa colonizar, ou melhor, colonializa a si 

mesma, de modo que os recursos rítmicos, sinestésicos, plásticos, híbridos, a diversidade 

de técnicas e de procedimentos, de dicções, enfim, da cultura artística milenar, passa a 

ser explorada, colonizada,  contra si mesma, contra a força de sua polifonia,  em proveito 

da produção e da auto-reprodução das castas, dos sistemas de parentescos, das mais-

valias monótonas, de modo que o que parece diversidade de muitos ( perdoe-me a 

redundância), como as tevês pagas contemporâneas, com sua profusão de canais e mais 

canais, controlados por ansiosos controles remotos entediados, transforma-se em 

diversidade de poucos, em mesmidades culturais.  

Acordar num mundo assim, num mundo sem mundos, numa arte sem arte, 

equivale a acordar na morte, a ser um morto vivo, como nos sugere o seguinte poema de 

Herberto Helder: 

 
 

Uma noite acordarei junto ao corpo infindável/ da amada e meu sangue não 

se encantará./ Então rosa a rosa murcharão meus ombros/ Quer dizer que a 

sombra carregará meus sentidos/de distância, como se tudo fosse o cheiro/que 

as ervas pungentemente perdem/através do silêncio./ Plácido chegarei à 

mesa, e de súbito/meu coração se atravessará de gelo puro./O vinho? 

Perguntarei. Flores de sal cobrirão/ a luz poderosa do meu olhar. / Tempo! 
Tempo! Eu próprio perguntarei no recente pasmo da minha carne: o vinho?/ 

Rosa a rosa murcharão meus ombros4.   

 

 

Embora o corpo da amada seja e continua sendo infindável, inscrições de 

múltiplos desejos e seduções, como o corpo do próprio poema, como o corpo do mundo,  

acordar numa época em que a arte seja apenas arte, seja palatável, codificada, 

pedagogicamente fácil de ouvir, de ler, de sentir, num tempo em que o devir artístico 

esteja ele mesmo amarrado ao mastro da cultura de massa, da publicidade, das pirotecnias 

informáticas e televisivas ou, numa palavra, das falácias do que muitos  incautos pós-

modernos chamam de negociações; acordar numa época assim equivale a estar no mundo 

em que, apesar da diversidade, apesar da proximidade do corpo infindável da amada, 

“rosa a rosa murcharão meus ombros”, quer dizer, beleza a beleza, diversidade a 

diversidade,  ainda assim estamos murchos para experimentá-las, porque  mesmo que “...  

tudo fosse cheiro” , ainda assim  “ as ervas pungentemente perdem”, vale dizer, já não 

temos narizes para sorvê-los, presos que estamos em nossa própria epopéia narcísica, 

inflada de ocidentalismos mercadológicos, de vontade de domínios gerais. 

                                                        
4 NEVES, 1967, p. 381. 
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Em termos contemporâneos,  perder os cheiros do mundo, perguntar sobre o 

vinho, o vinho?,  constitui uma espécie paradoxal de despiste, um jogo de cena, a que 

chamamos hoje de negociação, e cujo  paradigma continua sendo a exemplaridade da 

versão homérica do mito das Sereias, em Odisséia, cuja divisa pressuposta é: para poder 

ouvir o canto das sereias, vale dizer,  para negociar com o canto das diferenças, é mister 

ouvir sem se seduzir pela potência perturbadora do canto alheio, do canto da diversidade, 

configurando o modelo de  uma negociação hipócrita,  porque continua amarrada em seu 

lugar, em sua própria identidade, em sua própria visão de mundo, em seu próprio modelo 

civilizatório de gênero, de etnia, de classe, de antropocentrismo, vale dizer, continua 

amarrado no modelo dominante da heterossexualidade patriarcal, monogâmica, 

publicitária, plutocêntrica, antropocêntrica, anglo-saxônica, sendo, portanto, uma 

negociação que apenas negocia a si mesma, que usa e abusa das polifonias alheias para 

melhor afirmar a sua monotonia imperial, que lembra das diferenças de cultura, de 

civilizações, de devires outros, para esconjurá-los do quotidiano, do dia-a-dia; que 

lembra, enfim,  porque esqueceu de vivê-las, de experimentá-las, sem mastros e sem 

farsantes negociações, porque está morto e já não pode ser senão ritual de lembranças, 

como sugere a continuação do mesmo poema de Herberto Helder: 

 
 

Então lembrarei a vermelha resina, o espesso/ murmúrio do sangue./o acre e 

sobrenatural aroma das acácias./Tentarei encontrar uma forma. Guitarras 

pensarão a alegrias noturnas./Com beijos antigos um momento ainda 

queimarei/o corpo solitário da amada, direi palavras de uma ternura de 

azêbre./Uma lua partida penderá do meu sexo morto/ e uma vez mais me 

perderei, dizendo: o vinho?/ Rosa a rosa murcharão meus ombros5.  

    

 

 

2.  O nome do canto fabuloso  

 

Diferentemente de uma poética da concisão, cujo canto confina-se no papel, na 

pauta, numa, portanto, perturbação imperturbável, transformando-se num gueto, num 

devir poema pelo poema, a barroca e hermética  poética do português Herberto Helder 

parte dos intratáveis e inegociáveis rochedos marítimos, de um devir sereia, do lugar da 

sedução, das seduções, para encantar os desencantados. 

Como num ritual antropofágico, sua poética alimenta-se de diversidades, para 

mais diversificá-las. Trata-se de uma poética marítima, de maremotos, que vai 

devorando, através da sinestesia, um sentido aqui, outro lá, de tal maneira a se multiplicar 

de pontos de vista, ora falando através de bagos de uva, ora através de suas raízes, ora 

através de rios, transbordando a si mesmo e a tudo envolvendo, como no caso  de “Sobre 

o poema”, cuja metapoesia diz: 

 
 

Um poema cresce inseguramente /na confusão de carne, /sabe ainda sem 

palavras, só ferocidade e gosto,/ talvez sangue/ou sombra de sangue pelos 

canais do ser./Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência/ou os bagos 

de uva de onde nascem/ as raízes minúsculas do sol./ Fora, os corpos 

genuínos e inalteráveis/ do nosso amor,/ os rios, a grande paz exterior das 

coisas,/ as folhas dormindo o silêncio,/ as sementes à beira do vento, / - a hora 

teatral da posse. / E o poema cresce tomando tudo em seu regaço6.  

                                                        
5 Ibid., p. 181. 

6 Ibid., p. 382. 
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Mais que uma poética de intimidades, de subjetividades intimistas, Herberto 

Helder inscreve uma poética  de exterioridades, de abraços sinestésicos. A ferocidade de 

sua poesia, de sua escrita, manifesta-se como sombras, metáfora para a própria letra, 

como sombras de escritas, ou de letras, sombras-escritas que escoam pelos canais do ser, 

que circula pelos dentros viscerais, não para amarrá-los em mastros fálicos e bélicos, não 

para evitar o mundo, mas, pelo contrário, para constatar que: “Fora existe o mundo”, para 

participar da dinâmica de outros seres. 

Para tanto, sua poesia recusa tapar os sentidos, não se engana com tolices de 

estratégias infantis, como a de Ulisses, com o uso da cera,  pois sabe que o devir mundo, 

que o devir exterioridade, que o devir Sereia, vale dizer lúdico, estético, artístico, 

poemático, não têm que se condicionar e se limitar a objetivos e a determinismos 

econômicos, culturais, familiares, acadêmicos, uma vez que o canto, o canto que encanta, 

o canto da sedução, que seduz e é seduzido, a um tempo, deve crescer “tomando tudo em 

seu regaço”, deve, enfim, crescer e se embriagar de vinhos gerais, de sentidos gerais, sem 

auto-ilusão, sem fracos argumentos de ceras no ouvido, uma vez que a dignidade de sua 

presença  está na proporção da sua abertura auditiva; uma abertura que, mais que ser 

reduzida e deslibidinizada por objetivos prisionais, como o de ter que se amarrar em 

mastros, como o de prender-se a uma única família afetiva, mesmo que esta família seja 

a humanidade inteira, enfim, mais que se limitar a subjetividades e a identidades 

particulares, sua abertura as envolve também, as inclui, pois sabe que mesmo os mastros 

fálicos fazem parte da exterioridade e o melhor caminho para deslocar a sua pretensão 

imperial constitui o de transformá-los em exterioridades entre outras, para além e para 

aquém de quaisquer formas de exclusividade, diluindo-os, assim, na trama infinita de 

uma infinidade de outros afetos mundanos. 

É na trama dos muitos mundos no mundo, na de um devir de exterioridades 

simbólicas, econômicas,  ontológicas que contêm os mundos todos, existidos e por 

existir, através da criação, que a poesia de Herberto Helder vai alegorizando sua potência 

hermética, inscrevendo uma universalidade que são universalidades, pois sabe que não 

vale a pena proteger-se das Sereias, que as seduções, no plural, seduzem-nos para a 

epifania dos seres, para o milagre e o mistério de existir. 

Como Franz Kafka, no seu “O silencio das Sereias”, Herberto Helder, em sua 

poesia, sabe que o canto das Sereias pode transpassar a tudo, que o astuto Ulisses só o é 

no contexto medíocre de uma esperteza narcísica, tão narcísica que ouve sem ouvir, que 

enxerga sem enxergar, uma vez que só escuta e só enxerga suas próprias vozes  e sombras 

interiores, seus fantasmas especulares e espetaculares, mais-valia de uma estrutura de 

semelhanças, de um devir clone, que repete e repete sua monotonia, seu perfil, sua 

rosticidade dominante, protegendo-se num jogo de cartas marcadas.   

Vale a pena citar Kafka: 

 
 

Para proteger-se das Sereias, Ulisses tampou seus ouvidos com cera e deixou-

se  amarrar no mastro de sua nau. Naturalmente qualquer um e cada viajante 

antes dele, podia ter feito  o mesmo exceto aqueles aos quais as Sereias 

seduziam a grande distância; mas o mundo inteiro  sabia que tais coisas não 
serviam absolutamente para nada. O canto das Sereias podia transpassar tudo; 

e o anelo ardente daqueles por elas seduzidos teria rompido os liames mais 

fortes do que correntes e mastros. Ulisses porém, não pensou nisto embora 

provavelmente tivesse  ouvido falar sobre o caso. Confiava cegamente 

naquele punhado de cera e na impermeabilidade da corrente, e imbuído de 
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uma exaltação inocente causada por seu pequeno estratagema, zarpou em 

direção às sereias7. 

 

 

Zarpar-se em direção às Sereias, no caso de Ulisses, constitui um estratagema 

tipicamente marcado por uma pulsão colonizadora, a qual ignora a complexidade inscrita 

na polifonia sedutora das Sereias, a simplifica, a subestima, para melhor derrotá-la. 

Assim, é escutando sem escutá-la que Ulisses ignora que o canto das Sereias pode 

transpassar a tudo, pode romper os liames mais fortes de uma arrogância imperial.  

É dessa forma que as narrativas colonizadoras se lançam na aventura bélica de a 

tudo conquistar e subjugar, não ouvindo, não olhando, não tateando, não saboreando, não 

cheirando, fechando os sentidos com ceras, os internalizando, os fazendo ouvir, olhar, 

tatear, saborear e cheirar a si mesmos, como um devir masturbatório de si consigo 

mesmo. 

Diversamente, a poética de Herberto Helder se inscreve, sem dizê-lo, numa 

espécie de   devir descolonizador. Para tanto, a nada subestima, a nada simplifica, a nada 

fecha os sentidos, mas, pelo contrário, a tudo se abre, ao mesmo tempo escutando, 

olhando, tateando, cheirando e saboreando, sinestesicamente.  

Nesse sentido, sua poesia incorpora a memória expansionista portuguesa,  a 

vontade portuguesa de conhecer e de colonizar outras terras, outros mares, outros rincões, 

como aconteceu com parte do continente africano, com o Brasil, prova de  que sua poética 

de algum modo está inscrita na potência memorial da vontade expansionista portuguesa. 

No entanto, a expansão da poética de Herberto Helder, embora beba do vinho de 

uma vontade de exterioridade ibérico-portuguesa, já nada tem de desejo colonizador, 

desejo que talvez ainda pudesse estar contido no cenário imaginativo de uma Contra-

Reforma barroca, de uma estética barroca, a qual, conforme Severo Sarduy8, realiza sua 

dimensão híbrida, multidimensional, expansionista a partir de uma centralidade divina, 

sendo e se fazendo, portanto, como uma diversidade derivada da unidade, uma 

multiplicidade unidimensional, que se estilhaça e se expande para mais fazer valer sua 

força centralizadora, como estratégia colonizadora, vontade de dominação, que se 

espalha e se engorda, diminuindo a dimensão do fora, o emparedando, constituindo uma 

universalidade imperial, porque tecida e entretecida de mesmidades, de um sistema de 

clonagem de sua libido e de sua própria intimidade. 

Nesse sentido, ao invés de Barroca, a expansividade, a polifonia e a policromia 

da poética de Herberto Helder  são traços que a    próxima daquilo que Gilles Deleuze, 

em A dobra, Leibniz e o Barroco9,  chamou de estética neobarroca, cuja dimensão laica 

e órfã não parte de qualquer centralidade divina ou terráquea, ou ainda de uma reação 

contra-reformista,  mas se multiplica e se amplia agregando mundos, outras orfandades, 

outros mistérios, os da vida e os da morte, sabendo que é “enorme cantar”, que o canto 

das Sereias poéticas, sem precisar dizer sim ou não, longe dos maniqueísmos e dos 

centralismos, pode diluir a tudo em sua vontade de abertura, sem prejuízo das alteridades 

singulares, mas as enxertando de outras alteridades, através de suas sedutoras entonações 

vocálicas.  

Acompanhemos o seguinte fragmento: 

 
 

                                                        
7 KAFKA, [s.d.], p. 117. 

8 SARDUY, 1987, p. 117. 

9 DELEUZE, 1996, p. 124-126. 
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Deito-me, levanto-me, penso que é enorme cantar./ uma vara canta branco./ 

uma cidade, luzes./ Penso agora que é profundo encontrar as mãos./ 

Encomendar instrumentos dentro da angústia:/clavicórdios e liras ou alaúdes/ 

intencionados./ Cantar rosáceas de pedra no nevoeiro/ Cantar o sangrento 

nevoeiro./ O amor atravessado por um dardo/ que estremece o homem até às 

bases./ Cantar o nosso próprio dardo atirado,/ ao bicho que atravessa o 

mundo./ Ao nome que sangra./Que vai sangrando e deixando um rastro/ pela 

culminante noite fora. / Isso é o nome do amor que é o nome/ do canto. Canto 

na solidão. / o amor obsessivo/ A obsessiva solidão cantante. / Deito-me, e é 
enorme. É enorme levantar-se,/ cegar, cantar./ Ter as mãos como o nevoeiro 

a arder10.  

 

 

Eis porque, em Herberto Helder,  o canto não tem canto, como sinônimo de gueto, 

de entrincheiramentos individuais, profissionais, racionais. Eis porque o nome do canto, 

o nome do amor no canto, canta e encanta cada gesto, o de deitar, o de levantar, o de 

pensar,  pois cada qual tem seus encantamentos, sua fábula de imaginações cantantes.  

Assim como uma cidade produz cantos de luz, assim como  o corpo descobre que 

encontrar as mãos, manuseá-las, é também já um canto, assim também o canto é já amor, 

e que este é enorme, porque se ergue da imanência do mundo, do rés-do-chão de tudo e 

de todos, de modo que o neobarroquismo da poesia de Herberto Helder  vai retirando a 

sua fábula poética do milagre do nome, do milagre de nomear,  uma vez que, mais que 

expulsar a dimensão religiosa do mundo, mais que desdivinizar o mundo, a pretexto de 

afirmar a dimensão laica, a referência humana, sabe que a fábula de existir, de existirmos, 

não pode ter referências, não pode partir de, mas, obliquamente,  através de, através da 

fábula, do nome, do canto e do amor, os quais serão tanto mais abertos e milagrosos, 

tanto mais divinamente pan-fabulosos, pan-nominais, pan-cantantes e pan-amorosos, 

quanto mais forem nevoeiros a arder, de cantos, de fábulas, de amores e de nomes, 

divinos, quando cada canto é nomeado segundo a sua fábula de amores e não segundo 

mácula de horrores; segundo a sua abertura infinita de nomes fabulosos e não segundo o 

fechamento finito dos nomes próprios de castas e de impostores. 

É nesse sentido que, de algum modo, a poesia de Herberto Helder passa a ser 

exemplar para a  literatura portuguesa, para língua e para a cultura do canto de Camões, 

a do “Eu canto ao peito ilustre lusitano”, mostrando que tal canto, tal peito, e tal lusitano 

serão tanto mais ilustres quanto mais puderem, cada qual, abandonar seus dilemas, suas 

lembranças imperiais, seus ressentimentos e pretensões histórico-colonizadores, 

lançando-se à abertura sedutora dos cantos das Sereias universais, não para inferiorizá-

los,  não para abandoná-los tão logo os tenha ouvido,  mas como abertura sem fim,  capaz 

de ajudar a diluir, em sua potência descentralizadora, em sua miscigenação ibérico-

católico-tribal,  as muitas outras forças bélicas que  tentam, hoje, inviabilizá-la, dotando-

a, a literatura de língua portuguesa, de velhas e novas  incursões expansivas, não mais 

imperiais, mas como  nome que detém o seu próprio canto fabuloso e amoroso.  
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UM REVÉRBERO CORPÓREO –  
JÁ QUE AMOR É PALAVRA ESSENCIAL, DIZEM 
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Resumo: Tendo em vista a produção poética drummondiana, de Alguma Poesia a Farewell, quer-se pensar, 

analiticamente, “Amor – pois que é palavra essencial”, poema de abertura de O amor natural, livro 

póstumo. Para tanto, a partir de analogias possíveis entre poemas e textos teóricos e críticos, buscam-se 

modos de conceber o eterno e o etéreo, o prazer e a fruição. No gozo da multiplicação dos sentidos – dos 

corpos e dos signos – a linguagem é, parece, “ativa abstração que se faz carne”. 

 

Palavras-chave: Poesia brasileira (Carlos Drummond de Andrade); Carlos Drummond de Andrade (O amor 
natural); Erotismo (Análise Literária). 

 

 

 
A arte deve governar o Amor. (...) É a experiência 

que me dita esta obra. (...) O que cantaremos é o 

amor que não infringe a lei. 

 

Ovídio 
 

 

 

para o Bith 

 

 

 

 

O amor natural veio a público somente cinco anos após a morte de Carlos 

Drummond de Andrade (Itabira do Mato Dentro, MG, 1902 – Rio de Janeiro, RJ, 1987), 

revelando, ou, antes, acentuando novas faces do autor, até então quase escondidas. O 

conjunto dos 40 poemas eróticos, inédito até 1992, foi guardado em segredo, por cerca 

de duas décadas, competindo aos herdeiros a tarefa da publicação póstuma1, embora 

organizada ainda em vida pelo poeta. Alguns poucos poemas do livro foram divulgados 

em revistas eróticas na década de 70 e outros, cedidos pelo próprio escritor, serviram de 

base para uma tese acadêmica acerca do erotismo drummondiano; todavia, ao que se 

sabe, houve um certo receio de Drummond – cônscio do risco que é, quase sempre, 

                                                        
1 Quando desta sua primeira publicação, pela Record, a reunião dos 40 poemas recebeu ilustrações – que 

tematizam, também, o corpo e o erótico – de Milton Dacosta (1915-1988), marcando, assim, o ponto alto 

da parceria de Drummond com o ilustrador – que se iniciou em 1957, com a capa do livro de crônicas Fala, 

amendoeira.  
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tematizar o erótico, o sexo, o prazer, o corpo – em torná-los acessíveis a um grande 

número de leitores. 

 Antes de fazer-se escritor consagrado, e de, quem sabe, portanto, ter o que temer 

quanto à repercussão de seus escritos, publicou muitos textos, num e outro jornal, 

periódico ou revista, e continuou colaborando com vários deles até 1984, quando 

encerrou a carreira de cronista regular, depois de 64 anos dedicados ao jornalismo. A 

notabilidade de sua produção, clichês à parte, aumenta se consideramos a variedade, 

daquilo que, autoral ou tradução, tornou público, prosa e poesia, em vida. 

Talvez, mais que o risco de se expor, poeta consagrado, à má leitura que a 

divulgação dos poemas eróticos poderia suscitar, as reticências de Drummond quanto à 

publicação de O amor natural se deviam, quem sabe, ao entendimento do poeta de que 

o amor – “braseiro radiante / que (me) dá, pelo orgasmo, a explicação do mundo” 

(ANDRADE, 1993, p. 72) –, 

 
 

é como o limite para o qual tendem as nossas incessantes e sempre 

insuficientes aproximações; parece sempre transcender nossas múltiplas 

artimanhas de linguagem, nossos esforços para dizê-lo em si mesmo, direta e 

exaustivamente, permanecendo apenas refletido nas imprescindíveis e 

precárias tentativas desse dizer. (PESSANHA, 1987, p. 82-83). 

 

 

De acordo com Rita de Cássia Barbosa, em trabalho datado de pouco antes da 

morte do poeta: 

 
 
Movido por um certo escrúpulo quanto à possível repercussão desses poemas, 

Drummond se recusa a publicá-los (...). Semelhante escrúpulo não o impede, 

porém, de fazer alusão à existência desses poemas, o que também o tem 

levado, dos anos 70 para cá, a divulgar, esporadicamente, uma e outra 

composição (...). Em círculos restritos, sob recomendação de que se evitem 

olhares indiscretos, os poemas vêm circulando, o que recoloca em pauta o fato 

de que a preocupação com o amor, no momento, ocupa a atenção do poeta de 

forma significativa. (BARBOSA, 1987, p. 8). 

 

 

Desde Alguma Poesia uma concepção de Eros vai se construindo: e, em artigo 

intitulado “O erotismo nos deixa gauche?”, Affonso Romano de Sant’Anna relembra que 

embora estejam evidenciados ou privilegiados em todo O amor natural, ou antes, 

“desnudados tematicamente”, o amor e o erótico – por entranhados à vida, à linguagem, 

à língua – perpassam inteiramente a obra drummondiana, a partir de diferentes 

perspectivas, assumindo papéis variados: 

 
 

O tema do amor e do erotismo, evidentemente, não é exclusividade de O amor 
natural. Ele está presente em todos os seus livros. O que ocorre é um 

desnudamento temático. Pode-se dizer, por exemplo, que nos primeiros livros 

o amor aparece tratado ironicamente (...), não existe uma visão inteiriça do 

corpo amado. Isto contudo vai se modificando. A partir do meio da obra, o 

corpo do poeta e da amada vão ganhando mais consistência na medida em que 

o poeta gauche entra em contato com os grandes conflitos sociais (...). Ao 

mesmo tempo em que a questão amorosa começa a ser tratada de maneira 

menos episódica e irônica, começa também a ganhar uma densidade 

metafísica (...). Sintomaticamente, a temática amorosa torna-se mais presente 

nos últimos livros do poeta. (...) Os poemas ganham uma eroticidade maior, 
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como se o poeta estivesse se desinibindo, ou como se Eros estivesse jogando 

sua última cartada contra Tanatos. (SANT’ANNA, 1993, p. 82-83). 

 

 

Logo percebemos, então, que os poemas eróticos de O amor natural filiam-se a 

uma longa porém, dada sua importância temática e vivencial, exígua tradição de livros 

cujo tema central é justamente amor, prazer, corpo e sexo, em suas delicadas nuances, 

oscilando entre o erótico e o pornográfico, na eterna luta do amor contra o tempo e a 

favor da vida. Na mesma esteira ou história dos poemas de Drummond, estão, por 

exemplo, O Banquete, de Platão, e A arte de amar, de Ovídio. Os olhos com os quais 

leremos “Amor – pois que é palavra essencial” e, por conseguinte, O amor natural são 

índices, assim, de nossos conceitos e preconceitos, de nosso modo – embora particular, 

cultural – de lidar com as questões da pornografia e do erotismo, do amor e do corpo – 

numa dimensão mais estendida, do ser. Não se trata, como nos adverte Manuel 

Etcheverry, de “‘decidir’ ler o(s) poema(s) como erótico(s) ou pornográfico(s), antes, de 

apagar os limites entre o obsceno e o erótico” (apud SANT’ANNA, 1993, p. 78-79). A 

impropriedade de se tentar classificar o(s) poema(s) sob um ou outro rótulo está 

evidenciada na fusão entre signos e no tratamento privilegiado do código; o prazer vem 

do tratamento lingüístico dado ao(s) tema(s) e não das cenas, episódios ou corpos 

descritos e/ou narrados. O prazer é o texto, como rede, trama, invólucro, membrana a 

permitir trocas entre o ser e o mundo, como pele. A peleja com as palavras é suscitada a 

partir do contato com o corpo, com a pele do ser desejado – e o ser desejado são dois: o 

ser outro e o ser poema, como linguagem. 

O amor, em Drummond, tal e qual em Ovídio ou em Platão, é tratado como arte. 

Necessário pensá-lo: o amor, construção. Ambos os livros, O amor natural e A arte de 

amar, e ainda os diálogos de O Banquete, dão mostras da invenção de “uma arte sutil, 

feita de nuances e de uma incontestável disponibilidade” (SILVA, 2001, p. 8), desprovida 

da noção de pecado. O prazer, a partir dos poemas, porque estético – e só é possível a 

aproximação estética via corpo, dada a necessidade dos sentidos para que dela se usufrua 

–, libera o corpo do sexo, para, com Platão, conduzi-lo a uma fruição outra, superior: 

uma fruição dos sentidos textuais e não mais unicamente – ou, quem sabe, não mais 

“necessariamente” – corporais. Ou, citando José Américo Motta Pessanha (1987, p. 77) 

e estendendo-o de Platão a Drummond e Ovídio: 

 
 

em Platão, amor e fala, amor e discurso, amor e palavra estão intrínseca e 

definitivamente interligados. Há, para Platão, cumplicidade entre Logos e 

Eros. Para sermos mais corretos: existe estreita vinculação entre as diversas 

formas de amor – múltiplas figurações de Eros – e as respectivas linguagens 
que falam do amor e com que o amor se fala. Os discursos amorosos retratam 

as várias faces de Eros. 

 

 

O amor natural é isso: o amor, definido e adjetivado – pois que é palavra essencial 

–, começa, termina e envolve, prazerosamente, como pele, todas as canções, todo o verso, 

em metonímia, e, por que não?, toda a vida. Assim, se o amor é palavra essencial, é 

porque, sendo palavra, não pode ser excluído, esquecido. O rigor ou seriedade com que 

Drummond pensou toda a sua produção é aquele mesmo rigor que há de permitir eternizar 

o amor transmutando-o em arte, corporificando-o texto. Louvá-lo é cantar à língua e tal 

perspectiva, metalingüística – como quase toda a obra do itabirano –, revela-se no amor 

às palavras, à palavra amor, ao amor feito poema. Para clarificar, pensemo-lo, amor, a 

partir de duas categorias: 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

294 

 

 
a) amor-palavra e, por isso, amor-essência, amor-guia, amor-reflexão, amor-linguagem, amor-

poesia, metalinguagem, amor que acentua os sentidos, corporais e textuais: 

 

 

Amor – pois que é palavra essencial 

comece esta canção e toda a envolva. 

Amor guie o meu verso, e enquanto o guia, 

reúna alma e desejo, membro e vulva. 
(ANDRADE, 1993, p. 5). 

 

  

Amor como desejo de que se dê a passagem do amor ao corpo (Erótica) ao amor à 

verdade (Filosofia)2 – o que não exclui a reunião dos membros, a comunhão dos corpos: amor 

inscrito no tempo. 

Quando, no Banquete, se fala sobre o amor – palavra essencial –, esse falar tem como 

objeto o amor e também o ato mesmo de falar, ou antes, de construir discursos, já que “o perfeito 

amante (erótikos) é o verdadeiro filósofo” (ROBIN apud PESSANHA, 1987, p. 86). E se “a 

estilização do comportamento sexual, a estetização do desejo, manifesta-se também na escolha do 

seu objeto” este “deve ser o mais belo e o mais nobre” (PESSANHA, 1987, p. 84); e, ainda, se 

“Logos e Eros são inseparáveis” e se “em todos os seus tipos e níveis o amor é falante, discursante” 
porque há, sempre, “uma ligação subterrânea entre amor e fala” (p. 86), podemos concluir que 

nada há de ser mais belo e nobre – e, portanto, mais próximo ao amor – que o privilégio da 

linguagem, que a língua feita palco para si mesma, como se dá na poesia. 

b) amor-desprendido, amor-atemporal, amor-construção, amor como luta que não é vã: amor mais 

que palavra, então; amor-vida, feito universal: para além do tempo: 

 

 

Não quero ser o último a comer-te. 

Se em tempo não ousei, agora é tarde. 

Nem sopra a flama antiga nem beber-te 

aplacaria sede que não arde 
 

em minha boca seca de querer-te, 

de desejar-te tanto e sem alarde, 

fome que não sofria padecer-te 

assim pasto de tantos, e eu covarde 

 

a esperar que limpasses toda a gala 

que por teu corpo e alma ainda resvala, 

e chegasses, intata, renascida, 

 

para travar comigo a luta extrema 

que fizesse de toda a nossa vida 
um chamejante, universal poema. 

(ANDRADE, 1993, p. 55). 

 

 

Ecoam aqui, na última estrofe, os versos de “O lutador” (“Lutar com palavras / é a luta 

mais vã (...)”, publicado em José, de 1942, cinqüenta anos antes de “Não quero ser o último a 

comer-te”. Ambos os poemas seguem, embora distantes temporalmente, o mesmo percurso ou 

projeto: as palavras, erotizadas, precisam ser conquistadas; não são dóceis, e, como amantes, 

travam lutas, corporais ou não; o fim e a vida, das palavras e dos amantes, é a poesia, elemento 

unificador. “A relação amante/amado passa a se sustentar na relação mais forte, de cada um, com 

a verdade (...). Essa passagem exige a mudança dos temas e das conversações sobre o amor”, e 
convida para a luta extrema: 

                                                        
2 Ver PESSANHA, 1987, p. 84-85. 
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A troca de perguntas a respeito do amor – passando do plano das relações 

afetivas entre pessoas para o plano da relação afetivo-intelectual entre sujeitos 

e verdade – revela a troca do eixo da causalidade horizontal pelo da 

causalidade vertical: a conversão platônica [e, parece, drummondiana] rumo 

ao alto, ao “mundo das idéias” [ou, se queremos, ao “chamejante, universal 

poema”]. (PESSANHA, 1987, p. 85) 

 

 

Assim, seja em Drummond ou em Ovídio, o amor, arte, objeto de reflexão e de 

dobra sobre si mesmo, é “um grande deus” (PLATÃO, 1995, p. 153): entorpece (sendo 

paixão, tesão) e ilumina. E é em honra a este grande deus, um tanto quanto ambíguo – 

justamente porque seu fim último é a multiplicação ou exploração dos sentidos, corporais 

e textuais –, que tanto um quanto outro poeta resolvem cantar, reparando aquilo que, nos 

diálogos d’O Banquete, diagnostica-se: “nenhum homem até o dia de hoje teve a coragem 

de celebrá-lo [o Amor] condignamente, a tal ponto é negligenciado um tão grande deus!” 

(p. 100). Pensar e louvar o amor, deus, arte, é reconhecer sua importância, sua força 

contra o feio e o mau – mesmo que ele, o amor, não seja em si mesmo belo ou bom: “O 

amar e o Amor não é todo ele belo e digno de ser louvado, mas apenas o que leva a amar 

belamente” (ibidem, p. 108). Podemos perceber, nas imagens do texto poético, que, para 

o eu lírico, na morte, ou antes, no fim, é o amor, levando-nos a amar, belamente, quem 

há de dar “a explicação do mundo” e é por isso que se há de cantá-lo, e por quase nada 

mais. Diferentemente de uma concepção, grosso modo, romântica, aqui, em O amor 

natural, o amor é a razão para o pensamento, é o meio e o fim de toda explicação do 

mundo, e é ele quem há de, na efemeridade do orgasmo, na maximização dos sentidos, 

proporcionar a reunião do ser com o eterno: 

 
 

Para o sexo a expirar, eu me volto, expirante. 

Raiz de minha vida, em ti me enredo e afundo. 

Amor, amor, amor – o braseiro radiante 

que me dá, pelo orgasmo, a explicação do mundo. 

[...] 

Pois que o espasmo coroe o instante do meu termo, 

e assim possa eu partir, em plenitude o ser, 

do sêmen aljofrando3 o irreparável ermo. 

(ANDRADE, 1993, p. 72). 

 
 

 

É deste modo que 
 

 

‘o amor platônico [e também drummondiano] é, com efeito, o amor 

mitológico, mas filosoficamente revisto e corrigido. (...) Ele é menos o que 
voa do que o que faz voar’. Falante e alante, o amor é impulso ascensional, do 

sentimento e da fala. Conduz do condicionado ao condicionante, do corpóreo 

ao incorpóreo. Tende ao absoluto: (re)conduz a alma do contingente e do 

efêmero ao essencial e ao eterno. (PESSANHA, 1987, p. 86). 

 

 

                                                        
3 Segundo o Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, “salpicando de gotículas, orvalhado”. 
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A aproximação entre pensar e amar é evidenciada, ainda, na sexta estrofe de 

“Amor – pois que é palavra essencial”: “varado de luz, o coito segue”. Se luz ou 

ilustração é sinônimo, muitas vezes, de razão ou de atividade intelectual, no poema, 

Drummond evoca, em aparente paradoxo, o “coito” e a “luz”, em interdependência. O 

pensar é erotizado: a luz é potente, pode “varar”, “penetrar” o coito, o sexo, os corpos – 

razão e erotismo não se opõem e, não sendo de espécie diversa, geram poemas; sua 

cópula não é estéril. A luz, ainda, tal como o amor, se por um lado faz ver, por outro, 

cega. Parece, então, que somente nesta ambigüidade, razão e paixão, é possível a 

permanência do amor. 

“Amar belamente” é perceber, no amor, seus múltiplos caprichos e detalhes, suas 

muitas faces, é perceber, ainda, o quanto de natural há nele, por estar em toda parte, 

começo e fim de todo verso, de toda vida, sendo “aquilo que pôde ser resgatado de uma 

longa cadeia de memórias e esquecimentos, no meio de uma série de discursos 

heterogêneos, provenientes de várias épocas e entremeado de lacunas” (p. 89). O tema 

do amor, sabemos, “existe na intermediação dos discursos, no campo plural da fala, da 

interlocução sustentada pela memória, mas marcada inevitavelmente pela incerteza e 

pelas omissões do esquecimento” (p. 90); e essa incerteza leva ao ensimesmamento: pelo 

menos, de Sócrates – atestado pelo atrasar-se no caminho quando iam rumo à casa de 

Agatão, para o famoso banquete – e de Drummond – atestado pela decisão de permitir a 

publicação de seus poemas eróticos apenas postumamente. As incertezas e as omissões 

obnubilam qualquer categoria do amor. “Se, com efeito, um só fosse o Amor, muito bem 

estaria; na realidade, porém, não é ele um só” (PLATÃO, 1995, p. 107). Mesmo o amor 

na sua modalidade heterossexual, de A arte de amar e de O amor natural, tratado como 

arte, pede o desdobramento do código, dos signos, da linguagem, para poder ser dito, 

para poder criar sentido nisso que, absurdamente, não pode ser bom em si mesmo, sendo, 

porém, como já vimos, força contra o feio, o mau e a morte; talvez, também por isso, 

ainda, a linguagem, ou antes, o texto, falando sempre e de todas as formas do amor e do 

corpo, precise ser multiplicado, erotizado – como objeto de fetiche, de obsessão. Essa 

obsessão ou fetichização pelo texto e do texto, seus sentidos, suas formas, é porque vemo-

lo, texto, como materialização, “ativa abstração que se faz carne”, eternizando o ser, ou 

“jogando sua última cartada contra Tanatos”.  

O trabalho cuidadoso de construir referências múltiplas ao corpo, ao amor e à 

língua evidencia-se, dentre outras coisas, nos jogos de esconde-e-mostra – eróticos, sem 

dúvida (por exemplo, quando o poeta, manipulando o código, constrói ambigüidades, 

metáforas pouco decifráveis etc.) – e na manutenção de campos semânticos comuns para 

vários poemas de O amor natural. Tudo converge à tentativa de compreender, identificar, 

enfim, ser capaz de transformar em linguagem, de certo modo para fixar4, o outro – ou 

ainda, a si mesmo. O apaixonado, com Barthes (1994, p. 62-63), pode dizer: “às vezes 

uma idéia toma conta de mim: começo a escrutar longamente o corpo amado (...): 

vasculho o corpo do outro, como se quisesse ver o que tem dentro”. Para a penetração no 

ser (inerte) do outro ou para a eternização (fetiche?) do ser desejado (e aí, na fixação 

desse outro corpo, também a fixação do próprio corpo) a riqueza de palavras, expressões 

e imagens utilizadas para nomear, sejam: a) os órgãos genitais masculino e feminino 

(membro longo, haste, suçuarana, fera, membro, cobra desperta, falus, deus; e vagina, 

vulva, gruta rósea, concha, berilo, esmeralda, nívea rosa preta, inacessível naveta, flor, 

pulcra rosa preta, tríplice chave de urna, gruta cabeluda, gelatinoso jazigo); b) a relação 

sexual e/ou coito anal (despetalam-se as pétalas do ânus, a outra porta do prazer, a via 

                                                        
4 Como diz Barthes: “Se o corpo que escruto sai da sua inércia, se ele começa a fazer qualquer coisa, meu 

desejo muda” (1994, p. 62). 
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estreita); ou c) o orgasmo (eletricidade do minuto, gozo, fusão difusa transfusão, 

espasmo, céu, convulsão, gosma, nirvana). 

Essas redes de referências, o tratamento lúdico do código (como é o caso dos 

poemas “Coxas bundas coxas” e “Bundamel bundalis bundacor bundamor”), os jogos 

sintáticos, tudo aponta para um privilégio do contato entre linguagem e corpo, palavra e 

pele. Os poemas, respondendo à pele, ao corpo, são, pois, “a região paradisíaca dos signos 

sutis e clandestinos: como uma festa, não dos sentidos, mas do sentido” (BARTHES, 

1994, p. 56). 

Se a preocupação do poeta com a linguagem – e, portanto, com a multiplicação 

dos sentidos – é, desde sempre, inadiável e constante, na velhice, a preocupação com o 

corpo e seus sentidos reverbera no texto, pondo em pauta o amor, corporal, como palavra 

essencial, eterna e etérea. É o amor, materializado, corporificado na palavra escrita, no 

texto, quem deve guiar o verso, reunindo “alma e desejo, membro e vulva”, eternizando 

o corpo, efêmero, naquilo que, letra dura, faz-se perene: 

 
 

 
Amor – pois que é palavra essencial 

comece esta canção e toda a envolva. 

Amor guie o meu verso, e enquanto o guia, 

reúna alma e desejo, membro e vulva.  

 

Quem ousará dizer que ele é só alma? 

Quem não sente no corpo a alma expandir-se 

até desabrochar em puro grito 

de orgasmo, num instante de infinito?  

 

O corpo noutro corpo entrelaçado,  
fundido, dissolvido, volta à origem 

dos seres, que Platão viu completados: 

é um, perfeito em dois; são dois em um.  

 

Integração na cama ou já no cosmo? 

Onde termina o quarto e chega aos astros? 

Que força em nossos flancos nos transporta 

a essa extrema região, etérea, eterna?  

 

Ao delicioso toque do clitóris, 

já tudo se transforma, num relâmpago. 

Em pequenino ponto desse corpo, 
a fonte, o fogo, o mel se concentraram.  

 

Vai a penetração rompendo nuvens 

e devassando sóis tão fulgurantes 

que nunca a vista humana os suportara, 

mas, varado de luz, o coito segue.  

 

E prossegue e se espraia de tal sorte 

que, além de nós, além da própria vida, 

como ativa abstração que se faz carne, 

a idéia de gozar está gozando.  
 

E num sofrer de gozo entre palavras, 

menos que isto, sons, arquejos, ais, 

um só espasmo em nós atinge o clímax: 

é quando o amor morre de amor, divino.  
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Quantas vezes morremos um no outro,  

no úmido subterrâneo da vagina, 

nessa morte mais suave do que o sono: 

a pausa dos sentidos, satisfeita.  

 

Então a paz se instaura. A paz dos deuses, 

estendidos na cama, qual estátuas 

vestidas de suor, agradecendo 

o que a um deus acrescenta o amor terrestre. 
(ANDRADE, 1993, p. 5-7). 

 

 

Em todo o poema (e, pode-se acrescentar, em todo o livro) abundam pares de 

palavras ou expressões tangentes entre si, que, tocando-se, a partir de aproximações 

sonoras, sintáticas ou semânticas, fazem-se complementares; ou, se preferimos, são 

palavras que estabelecem trocas a partir de sentidos, como corpos de amantes5, para 

construir outros sentidos, ainda, e, quiçá, sempre. É o caso de: 

 

 
a) palavra e essência (v. 1); 

b) começar e envolver (v. 2); 

c) guiar e reunir (v. 3 e 4); 

d) alma e desejo (v. 4), alma e corpo (v. 5 e 6); 
e) membro [masculino] e vulva [feminino] (v. 4); 

f) expandir-se e desabrochar; (v. 6 e 7); 

g) grito de orgasmo e instante de infinito (v. 7 e 8); 

h) entrelaçado (ou fundido, dissolvido) e completado (v. 9, 10 e 11); 

i) um e dois (v. 12); 

j) cama e cosmo (v. 13); 

k) quarto e astro (v. 14); 

l) etérea e eterna (v. 16); 

m) rompendo nuvens e devassando sóis (v. 21 e 22); 

n) prossegue e se espraia (v. 25); 

o) além de nós e além da própria vida (v. 26); 
p) a idéia de gozar está gozando (v. 28) e o amor morre de amor (v. 32); 

q) o úmido subterrâneo da vagina (v. 34) e a pausa dos sentidos (v. 36); 

r) deuses e estátuas (v. 37 e 38). 

 

 

Especialmente a, d, e, i, j, k, l e r nos lembram Platão e algumas já bem gastas 

dicotomias: multiplicidade e mutabilidade x unidade e permanência; testemunho dos 

sentidos x conhecimento intelectual do mundo; aparência x essência etc. No entanto, 

Drummond relativiza a aparente “oposição” destes pares, quando os põe lado a lado a 

outros tantos pares, agora próximos semanticamente: b, c, f etc.  

Se, por um lado, o objetivo platônico era, grosso modo, o conhecimento das 

verdades essenciais que determinam a realidade – como uma ciência do universal e do 

necessário – para poder estabelecer certos princípios éticos que deveriam, supõe-se, 

nortear a realidade social em busca da concórdia numa sociedade em crise, o fato de 

Drummond jogar, explicitamente (“Platão viu completados”, v. 11), com os famosos – 

e, talvez por isso mesmo, vítimas da clicheria – pares platônicos ao lidar com uma 

temática um tanto quanto polêmica ou controversa, queira insinuar uma necessidade de 

pensar que as questões do corpo, do erotismo e, por extensão, do amor, mesmo o 

                                                        
5 Segundo a edição eletrônica do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “que ou aquele que tem gosto 

ou inclinação por alguma coisa; amador, apreciador”. 
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heterossexual e monogâmico, não são assim tão pacíficas – e estão presentes o tempo 

todo. 

Na construção do poema de abertura do livro, podemos seguir um percurso que 

se assemelha, parece, ao longo das dez estrofes, ao ciclo vital: 

 
a) primeira estrofe: o poeta expressa um desejo, numa analogia à expectativa gerada pela 

gravidez, pelo nascimento, pelos primeiros meses e anos de vida; 

b) segunda estrofe: o amor, corporificado, cultivado, agiganta-se e desabrocha, leva ao 
desenvolvimento, ao contato mais íntimo com o prazer, o orgasmo, o infinito, ou seja, com a 

busca do ser, da identidade, tal e qual ocorre na adolescência, com a maturação dos corpos; 

c) terceira e quarta estrofes: contato com um amor idealizado, que não conhece barreiras (cama 

/ cosmo; quarto / astros), que entorpece – um amor que não é mais o das primeiras descobertas 

mas é, antes, o do contato profundo com o ser de um outro, não mais voltado à compreensão 

das questões individuais alma / corpo, expandir / desabrochar, mas das questões de convívio, 

de troca, de comunhão. É um amor que já desabrochou e pôde ser quase transcendente, 

caminhando, todavia, para a perscrutação do corpo e não mais, exclusivamente, do ser eu ou 

do ser outro; 

d) quinta e sexta estrofes: exploração quase investigativa do corpo do outro (no caso, tratando-se 

de um amor heterossexual e sendo o eu-lírico masculino, do corpo feminino), como o sugerem 
as imagens: “delicioso toque do clitóris”, “Em pequenino ponto desse corpo / a fonte, o fogo, 

o mel se concentram”, “Vai a penetração rompendo nuvens” e “o coito segue”; há já certa 

maturidade ou prática corporal consolidada. O processo é ir, cada vez mais fundo, distante de 

si mesmo para encontrar o outro, pensando-o; 

e) sétima estrofe: agora, já não é mais o contato dos corpos o que produz sentido, o que leva a 

pensar. É, parece, a prática reflexiva, em si mesma, o prazer maior; é a idéia de gozar, a idéia 

do corpo-outro, como uma abstração, aquilo que leva ao gozo, que leva ao prazer; 

oitava e nona estrofes: a idéia, de antes, da sétima estrofe, vai, pouco a pouco, entre o sofrer 

e o gozar, atingir seu clímax – e aí, é impossível não invocar a proximidade de Eros e 

linguagem; é no “gozo entre palavras” que se pode “morrer um no outro”, em morte “mais 

suave do que o sono”; 
décima estrofe: orgasmo e morte aproximam-se, e, então, o que era “a pausa dos sentidos” 

transmuta-se em “a paz dos deuses”. Mais uma vez, Eros é o intermediário entre o eterno e o 

etéreo, entre o prazer e a fruição, entre o divino e o terrestre. 
 

O número de estrofes dedicadas a cada uma das fases da vida (infância, 

adolescência, juventude, maturidade, senilidade6) encontra alguma correspondência na 

duração, medida em anos, dos ciclos vitais humanos. A infância é breve e parece sempre 

veloz: uma estrofe – assim como a adolescência. Para a juventude, é necessário um pouco 

mais de tempo ou, ousadia nossa, uma estrofe a mais. A maturidade, análoga à juventude, 

se mais extensa que a infância e a adolescência, é, também, embora pouco menos que 

elas, ágil. E a senilidade, mais extensa, mais pausada, precisa de mais estrofes: quatro, 

que, se falam de prazer, de gozo – e, talvez por isso, de palavras –, falam também de 

morte, subterrâneo, suavidade, sono, pausa dos sentidos, paz, deuses, estátuas, gratidão: 

tudo para fixar, perpetuar, no texto, linguagem, o amor, vida. 

A senilidade ou a vetustez, para Drummond e para Sócrates, parece, não se 

confunde apenas com o ensimesmamento do ser mas principalmente com a sublimação 

da potência sexual, corpórea, em potência criativa – palavras, discursos. Se o amor, 

erótico, vai galgando, no tempo, modos de eternizar-se, filosófico, é porque, sábio, 

reconhece-se, no desejo de fixação, impulso à linguagem, à materialização, no texto, de 

si: ativa abstração. A senilidade se confunde, ou pode se confundir, sim, com serenidade. 

                                                        
6 O termo senilidade, aqui, não tem nenhuma conotação pejorativa. Ao contrário: entende-se por senilidade 

aquilo que, talvez, fosse vetustez: “estado ou atributo do que é vetusto; ancianidade, velhice; atributo do 

que merece reverência; respeitabilidade”, segundo o Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. 
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E, encerrando, Eros, o grande deus sem genitores, está na geração de todos os 

seres – por isso, pode, quem sabe, de algum modo perpetuá-los. Essa fixação temporal 

perdida do deus do amor, no caos dos discursos, assemelha-se àquilo que sabemos sobre 

a linguagem: perpassa tudo, para antes e adiante da vida e, ainda, da morte. “Um deus 

[Eros] com um homem não se mistura, mas é através desse ser que se faz todo o convívio 

e diálogo dos deuses com os homens.” (SÓCRATES apud PESSANHA, 1987, p. 96-97). 

E, assim, Eros e a linguagem, aproximam-se: têm “a função de interpretar, de transmitir” 

(p. 97): 
 

 

 

O Amor vai conduzindo à incorporeidade do belo em si, à idéia, forma ou 

essência de Beleza. Essa ascese erótica do sensível ao inteligível é análoga à 

realizada pelo “método dos geômetras”: Eros tem função semelhante à das 

matemáticas. E é uma ascese gradativa: do amor aos belos corpos passa-se ao 

amor a realidades menos corpóreas – os ofícios – para chegar à inteligibilidade 
das ciências. Até que, em ascensão universalizante e integrativa, atinge-se o 

cume: a contemplação do Absoluto enquanto Beleza. O amante de persistente 

amor, amor filosófico, defronta-se afinal com o Amado Perfeito, o Amado 

Ideal. (...) Sobre essa Beleza, fonte de todas as belezas que atraem todos os 

desejos, Diotima / Sócrates / Platão pouco falam. É que ali cessam as tramas 

da linguagem, ali é quase Silêncio. (p. 97-98). 

 

 

Aí o ser, de “igual ao mundo”, pode fazer-se “esvair do mundo”. E, então, “a paz 

se instaura. A paz dos deuses, / estendidos na cama, qual estátuas / vestidas de suor, 

agradecendo / o que a um deus acrescenta o amor terrestre”. Reunião, da cama ao cosmo, 

do quarto aos astros, entre o amor terrestre e a paz d’além mundo – morte e silêncio: no 

orgasmo, a explicação, de tudo. 
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Resumo: A comunicação faz uma breve análise da construção dos personagens Amado Ribeiro e Arandir 

da peça O beijo no asfalto. Trataremos com maior pormenor do personagem/repórter, Amado Ribeiro. Este 

elabora planos mirabolantes , planta informações para conseguir o que deseja não importando-se com o 

sofrimento e a angústia da vítima. Nesse processo os acontecimentos que a envolvem são o seu alvo, 

causando-lhe grandes transtornos e finais imprevisíveis. Nessa peça, Nelson Rodrigues traça o perfil do 
profissional de jornalismo e faz um diagnóstico de como eram feitas as matérias daquela época. 

 

Palavras-chave: Nelson Rodrigues (O beijo no asfalto); Teatro Brasileiro (Personagens); Jornalismo 

(Análise Literária). 

 

 

 

 

 

Segundo Martín-Barbero (1997), são quatro os personagens básicos para a 

manutenção do núcleo do espetáculo de melodrama: o Traidor, o Justiceiro, a Vítima e o 

Bobo que vivenciam os sentimentos de medo, entusiasmo, dor e riso. Neste momento 

iremos falar apenas de duas: O Traidor e a Vítima.  
O Traidor tem como característica uma grande contradição: ao mesmo tempo que 

é a personificação do mal e do vício, se mostra sedutor, sábio, dissimulado e, assim, 

consegue conquistar e fascinar a Vítima. Em O beijo no asfalto, o corrupto repórter 

Amado Ribeiro se enquadra nessas características. Esse tipo de personagem tenta o 

tempo todo seduzir os que estão a sua volta, usa de poderes, que a princípio parecem 

fantásticos, para encantar a Vítima, que chega a apaixonar-se por ele, acreditando na sua 

estranha bondade.  

Ele sem dúvida é a pior de todas as personagens da trama, sendo resumido por 

Nelson Rodrigues como um “cafajeste dionisíaco”. Cruel, maligno, inescrupuloso e 

sensacionalista, ele compensa seu vazio interior com abuso de poder. Compra provas, 

inventa testemunhas, se aproveita de situações e ingenuidades, planta informações, 

enfim, é uma escola sobre como o jornalismo não deve ser exercido. Não deixa de ser 

mais uma personagem frustrada das tragédias rodrigueanas. Figura real, Amado Ribeiro 

esteve presente também no folhetim Asfalto Selvagem, e foi retratado desta mesma 

forma. Em vez de se incomodar, o colega do dramaturgo dizia sempre que era ainda 

muito pior.  

O repórter age por meio de hipocrisias e imposturas, geralmente omite a verdade, 

quando diz respeito à sua origem humilde se fazendo de nobre e, baseado nestas ações, 

tem como função dentro da dramaticidade melodramática fazer a Vítima sofrer, 

maltratando-a e encurralando-a. Martín-Barbero (p. 164) explica que, “(...) Ao encarnar 

as paixões agressoras o Traidor é o personagem do terrível, o que produz medo, cuja 
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simples presença suspende a respiração dos espectadores, mas também é o que fascina: 

príncipe e serpente que se move na escuridão, nos corredores do labirinto e do secreto”. 

Elabora planos mirabolantes, terríveis maldades para conseguir o que deseja, não 

se importando com o sofrimento e a angústia dos que a cercam. Neste processo os 

acontecimentos que envolvem a Vítima são o seu grande alvo, causando-lhe grandes 

sofrimentos. 

A traição é vivida em várias situações e em vários aspectos. Torna-se quase 

impossível encontrar, na realidade, aquele burguês maldoso que o Traidor representou 

no espetáculo de melodrama, pois a traição na modernidade parece ser uma questão de 

sobrevivência, e suas características foram diluindo-se na história. A traição está 

vinculada a valores éticos, morais, como a verdade. Ao viver em uma sociedade onde a 

desigualdade é alarmante, onde as camadas sociais elaboram suas sobrevivências de 

maneira conflituosa, a traição talvez seja uma estratégia entre outras. 

Pode-se perceber que, com menor destaque em várias personagens, mas, centrada 

em uma maior, a personificação do mal, o Traidor se encontra nessa peça de Nelson 

Rodrigues.  

Outra personagem que faz parte do núcleo do melodrama, segundo Martín-

Barbero, é a Vítima. Geralmente do sexo feminino, é a própria heroína, aquela que sofre 

todas as maldades possíveis do Traidor, que suporta grandes sofrimentos e conflitos 

interiores, mas continua sendo bondosa, alegre, dócil, com extrema feminilidade e nunca 

perde a vontade de lutar pelos seus desejos. Aqui, a vítima é masculina, Arandir.  

A vítima é aquela figura que transita o tempo todo tentando fazer com que as 

pessoas amadas por ela não sofram, assumindo assim todo o sofrimento para si. Nesse 

sentido solicita proteção, não somente das outras personagens, mas também do público, 

porém, tem como virtude uma grande força interior que causa admiração e tranqüilidade. 

No espetáculo do melodrama, Martín-Barbero detecta uma função social 

desempenhada pela Vítima: 

 
 

(...) Sociologicamente a Vítima é uma princesa [príncipe no caso da peça 

analisada] que se desconhece enquanto tal e que, tendo vindo de cima, aparece 

rebaixada, humilhada, tratada injustamente. Mais de um crítico viu, nessa 

condição da Vítima de estar “privada de identidade” e condenada por isso a 
sofrer injustiças, a figura do proletariado (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 

164, grifo nosso). 

 

 

Nelson Rodrigues faz da Vítima personagem marcante em sua obra: às vezes 

pobres, outras vezes ricas; possuindo força interior ou sem a mesma; com nítida certeza 

de sua identidade, outras vezes não; do sexo feminino mas também do masculino; heroína 

ou não. Porém, sempre frágil, dócil, necessitando de proteção. Assim são as Vítimas 

rodriguianas, trazem características resgatadas do melodrama. 

A regra clássica encontrada no final do melodrama é a felicidade para os bons e 

o castigo para os maus. Nessa peça de Nelson, ele foge mais uma vez a esta regra.  Nem 

todos os finais são felizes para quem merece, e o castigo não é dado, inclusive com a 

morte, aos maus. 

As características que se encontram na Vítima são: frágil; fraco nas decisões; 

deixa-se levar, a todo o momento, pelas opiniões das outras personagens; possui amor 

fiel à Selminha; necessita de proteção mas não a tem. É uma personagem que possui 

quase todas as características para uma grande Vítima. Na peça a vida parece se colocar 

também de maneira que todos se tornam Vítimas. 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

304 

A interseção de jornalismo, literatura, imaginário e realidade fica bem evidente 

em O beijo no asfalto, a começar pela utilização do nome do jornalista Amado Ribeiro, 

amigo de redação de Nelson Rodrigues no Última Hora de propriedade de Samuel 

Wainer. Tanto o jornal quanto o seu dono também tomam lugar no texto, revelando uma 

intimidade entre personagens e escritor. A própria história foi tirada de um caso real 

presenciado pelo dramaturgo. 

A preferência de Nelson por tramas policiais é responsável por transformar as 

vítimas do jornalismo em personagens. Esse tipo de matérias é a primeira possibilidade 

de extravasar sua subjetividade, gosto e habilidade para o ficcional. São estes elementos 

que darão o contorno especial a essas reportagens. Castro mostra como eram elaboradas 

as matérias jornalísticas-literárias: 

 
 

[...] dependendo do que Nelson extraía do material, este podia render 

continuações com clímax sobre clímax e tornar-se uma série capaz de prender 

o leitor por vários dias, como o caso do pacto de morte em Paquetá, em 1926. 

Muito depois que o casal já estava enterrado e quase esquecido, a imaginação 

delirante de Nelson continuava fabricando ingênuas subtramas sobre o caso, 

com cenas de amor fremente, beijos arrebatados e uma volúpia sexual que ele 

conhecia intimamente do cinema ou dos folhetins [...] (CASTRO, 1992, p. 
48). 

 

 

A caravana, constituída por repórter e fotógrafo policial, de Crítica – jornal de 

Mário Rodrigues, 1928 – invade os lares da periferia carioca em busca de informações 

que são transformadas em violentos e requintados enredos, e, como comenta Castro 

(1992) “a seção policial de ‘Crítica’ tornou-se leitura até para os consumidores mais 

sofisticados do jornal”. E acrescenta ainda “era como ler folhetim”.  

Os escândalos e curiosidades, segundo Barthes, estariam a serviço da imprensa 

popular que tinha e ainda tem a oferecer informações com agilidade, facilidade e também 

como entretenimento. Nelson Rodrigues sempre foi adepto dessa idéia, pois chamava os 

jornalistas influenciados pela escola americana de “idiotas da objetividade”. 

O jornal foi o primeiro meio por onde o entretenimento se difundiu e o fait divers 

apresenta-se como recurso editorial para atender à massa violando padrões e rompendo 

os limites que faziam parte dos anos 60. 

Na construção das histórias é necessário que os acontecimentos soem como fatos 

universais, corriqueiros, sendo eles trágicos ou não.  

No livro A história do teatro brasileiro: de Anchieta a Nelson Rodrigues, 

Edwaldo Cafezeiro e Carmem Gadelha referem-se a O beijo no asfalto como: 

 
 

Antes de tudo a denúncia do jornalismo dito “marron” e da cafajestagem, da 

tortura e desumanidade policial. Em si, a crônica do beijo cria um crime e 

homossexualidade para Arandir; esclarece a homossexualidade do sogro, 

Aprígio. Nada disso, entretanto, pertence ao projeto da história; Os fatos 

surgem especialmente como método espúrio de vender jornal ou de vender a 
imagem policial. Aí mesmo é onde reside o grande mérito do dramaturgo. O 

sofrimento de Arandir não é nem dramático nem trágico, é fatal [...]; Os outros 

personagens [...] são embalados pelo contexto, especialmente pela notícia do 

jornal” ( GADELHA; CAFEZEIRO, 1996, p. 490). 

 

 

Os personagens têm suas ações quase que pautadas pelas notícias do jornal, 

deixando-se convencer do homossexualismo de Arandir e de seu caso com o homem 
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atropelado. É importante lembrar que o texto foi escrito em uma época em que os 

preconceitos e o estigma do homossexualismo permeavam os sensos comuns dos grupos 

sociais brasileiros mais fortemente. Colegas de trabalho e até a viúva transformam-se em 

testemunhas do relacionamento que nunca existiu, a não ser nas páginas do Última Hora. 

Conforme Castro, tudo indica que Nelson Rodrigues não se limita apenas a 

noticiar as ocorrências policiais, mas recria, de forma romanceada, a história das 

personagens envolvidas nesses fatos. Essa relação é explicitada por Meyer:  

 
 

 

[...] As notícias veiculadas nos meios populares guardavam forte marca de 

oralidade. O público tinha, portanto papel ativo na confecção dessas notícias, 

de tal modo que “a informação feita para ele não se fazia também sem ele, era 

o fruto de um diálogo, em suma” (MEYER, 1996, p. 101). 

 

 

A ausência de objetividade jornalística e a criação literária inspiraram a obra do 

autor. Em vários textos percebe-se isso: “Meu destino é pecar”, “Asfalto selvagem” e 

“O beijo no asfalto” em quem o repórter Amado Ribeiro aparece como personagem, 

exercendo mais a função de folhetinista do que de jornalista. A partir de eventos do 

cotidiano adiciona elementos fabulosos como um escritor que faz das ruas e de seus 

transeuntes seu garimpo. 

Amado Ribeiro, o jornalista canastrão, é um pouco o espelho do próprio autor, é 

um pouco sua suspensão de princípios éticos em prol da imaginação. Suas peças tentam 

conferir uma plenitude imaginária, compensando a realidade insatisfatória da vida 

cotidiana. Como descreve Morin ao falar da cultura de massa: 

 
 

 

Nossas vidas estão submetidas à lei. Nosso desejos são censurados. Nossos 

medos são camuflados, adormecidos. Mas a vida dos filmes, dos romances do 

sensacionalismo é aquela em que a lei é enfrentada, dominada ou ignorada, 

em que o desejo se torna logo em amor vitorioso, em que os instintos se tornam 

violencias, golpes, homicídios, em que os medos se tornam suspenses e 
angústias (1999, p. 117). 

 

 

Em O beijo no asfalto, a figura do repórter Amado Ribeiro utiliza a técnica do 

folhetim, na medida em que a insere em um universo característico desse tipo de 

romance: publicação em pequenas doses diárias e de maneira romanceada, de uma 

mesma notícia; excesso de sentimentos que perpassa essas reportagens e recriação, por 

meio da linguagem, da realidade. Confirma Martín-Barbero que, “[...] entre a linguagem 

da notícia e a do folhetim há mais de uma corrente subterrânea que virá à tona ao se 

configurar aquela outra imprensa que, para ser diferenciada da “séria”, chama-se 

sensacionalista ou popular” (1997, p. 183, grifo do autor). Isso atrai/prende o leitor ao 

acontecimento. 

Na cobertura jornalística o fato é o ponto de partida, mas isso não é tudo. O que 

prende a atenção de quem lê é a criação. Arandir, o personagem principal beija na boca 

um desconhecido agonizando, que acaba de ser atropelado. O repórter Amado Ribeiro 

assiste a tudo e resolve transformar em uma história de intimidade entre os dois homens, 

com depoimentos forjados obtidos através de coação tendo ajuda da polícia que pretende 

promover-se também com o caso.  
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O que seria um simples beijo acaba por tornar-se uma história de pederastia. Esta 

é a primeira notícia de Amado Ribeiro, que contava com o aumento da tiragem de um 

jornal, na década de 60 em que a TV começava a se firmar como o maior veículo de 

massa. 

 O repórter, no entanto, precisava de uma seqüência e como os folhetinistas o 

corte era imprescindível para dar o suspense do acontecimento.  

Arandir, segundo Sábato Magaldi, “ao beijar o agonizante desconhecido, beijou 

a morte na boca e se contaminou com ela”. Nelson trabalha então com a idéia de que a 

liberdade deixa o homem inseguro. Mas a história de homossexualismo não era suficiente 

para garantir a fidelidade de leitura do jornal.  

No segundo capítulo, o repórter vem com mais carga dramática, informando que 

a morte por atropelamento não foi acidente. Se os dois formavam um casal, o caso então 

se transforma em crime passional.  

Os depoimentos das pessoas são redigidos no discurso direto, com as entrevistas 

em aspas, falas introduzidas por travessão. Isso confere credibilidade, atribui 

verossimilhança ao relato. Essa técnica faz com que o número de participantes também 

seja ampliado na construção da história.  

A ironia se revela no fato de a peça ter como fio condutor reportagens de jornal e 

toda a tragédia ser gerada pela incomunicabilidade entre os personagens. Com isso, todos 

contribuem de uma maneira ou de outra para a morte do personagem central da peça. Só 

quem conhece as motivações do protagonista é o leitor, que fica impotente e mudo.  

No terceiro capítulo, o sogro de Arandir, Aprígio, que estava o acompanhando no 

dia do ocorrido, tem um “segredo”. Por motivos só revelados no final ele não pronuncia 

o nome do genro. Aprígio é instigado pelo próprio Amado Ribeiro a matar o genro com 

a justificativa de que ele estaria, de antemão, absolvido pelo público. O trecho a seguir 

mostra claramente o poder “demoníaco” de Amado:  

 
 

 

AMADO (fazendo uma insinuação evidente de miserável)- vem cá. Escuta 

aqui. Sabe que. Sinceramente. Se eu fosse você. Um pai. Se tivesse uma filha 

e minha filha casasse com um cara assim como o. Entende? Palavra de honra. 

Dava-lhe um tiro na cara! 

APRÍGIO- Você quer vender mais jornal? 

AMADO (com a sua seriedade de bêbado)- Fora de brincadeira. Não é piada. 

Sério. E olha. A absolvição seria barbada. Nenhum Juiz te condenaria, 

nenhum! (RODRIGUES, 1990, p. 143). 

 

 

 Em outro diálogo, Aprígio fala para Arandir que nenhum veículo de comunicação 

e nem ninguém iria acreditar nele. Aí vale relembrar Edgar Morin, que acentua que as 

vítimas do sensacionalismo como da tragédia são projetivas, são condenadas ao 

sacrifício, à infelicidade e à morte. Para o antropólogo, o sacrifício da cultura de massa 

é a frustração diária. O tema central do sacrifício, segundo ele, atenua-se, pois alguém 

morreu no lugar de outro. “São os outros que morrem e não eu” (MORIN, 1997, p. 115). 

 A peça chega ao desfecho com a morte do personagem principal, Arandir, 

assassinado pelo sogro que nunca pronunciou o seu nome. O motivo dessa atitude é a 

paixão que Aprígio nutre por Arandir. A incitação de Amado Ribeiro abriria mais espaço 

para o fait divers, uma vez que a imprensa sensacionalista estaria aberta à publicação de 

um material que só se justificaria pelo apelo emocional, pelo comportamento estranho 

do ser humano. O ato termina antes que seja publicada a terceira notícia, mas o leitor já 

tinha sido avisado que seria mais uma artimanha do repórter inescrupuloso.  
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 A paixão de Aprígio por Arandir também revela um golpe de folhetim, uma vez 

que utiliza reviravoltas, revelações bombásticas e surpreendentes na tentativa de guiar a 

emoção do leitor.  A falta de veracidade e objetividade da reportagem ajuda a compor o 

jornalista como uma figura sem ética como comenta Sábato Magaldi. A reportagem 

policial está voltada ao imaginário, por ser integrante da cultura de massa, o mundo do 

fait divers que para Morin é mais real que os mitos religiosos.  

 A imprensa folhetinesca, segundo Magaldi, pode ser considerada como uma 

personagem isolada nas tramas de Nelson Rodrigues. Um outro veio, agora sobre a 

ambigüidade da própria fonte, gera a relativização de tudo que é publicado que só pode 

ser considerado objeto de ficção, pois na apuração dos fatos não há limites para a 

impostura.  

 O método de confissão é a tortura e a coação, por isso, a reportagem está sempre 

associada à polícia. O que importa para Amado Ribeiro é o desenrolar da trama, o 

suspense. A surpresa espantosa no final com o assassinato de Arandir é um recurso para 

garantir a fidelidade do leitor. É um elemento bastante explorado por Nelson Rodrigues 

em O beijo no asfalto. 

 Desde o início está sugerido que Aprígio nutre um amor incestuoso pela filha. Os 

motivos mostrados à platéia não são poucos: ele nunca chama Arandir pelo nome, ele 

evita visitar a filha depois que ela se casou, ele faz Selminha acreditar nas manchetes do 

jornal. Quando ele diz que sua verdadeira paixão é o genro, a platéia toda fica surpresa. 

A revelação é quase uma brincadeira de Nelson Rodrigues, um deboche à sua própria 

norma de vínculos familiares. Como se ele quisesse mostrar ao público que não é tão 

simples assim ser Nelson Rodrigues: para se ter o seu talento, é preciso ter sempre uma 

carta escondida na manga. 
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Resumo: Em “São Marcos”, sexta narrativa de Sagarana, a par de uma reflexão sobre a linguagem que se 

relaciona com o aguçamento da percepção, ocupa posição central no conto o episódio de cegueira que 

vitima o narrador-protagonista, e que é desencadeado pelas ofensas lançadas por este contra o negro 

feiticeiro João Mangolô, as quais lhe delineiam um perfil que acusa o olhar míope do branco escravocrata 
colonizador, que reduz a alteridade à extensão dos próprios preconceitos.   
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1. Introdução 

 

“Cegos há por terem conhecido. Cegos há por não quererem conhecer, como se 

Édipo mais que personagem fosse uma sina. Centrado na estabilidade de um 

conhecimento protetor resiste-se à alteridade.” Assim Roberto Corrêa dos Santos 

condiciona o conhecimento à necessária passagem pela alteridade (SANTOS, 1989, p. 

27), entendida aqui como o domínio da diferença: “A diferença aparece como o contorno 

mais saliente e intrigante da alteridade.” (ARRUDA, 1998, p. 17). Resistir à alteridade 

equivale, de certa forma, a buscar incorporar a diferença, sob pena de o outro tornar-se 

uma ameaça à estabilidade do saber protetor.  

No universo ficcional, essa questão afeta diretamente o narrador e seu ponto de 

vista. Maria Lúcia Dal Farra, em revisão sobre o assunto, afirma que a narrativa ficcional 

é “visão e cegueira” (1978, p. 25), ou seja, a ótica do narrador não escapa a injunções de 

ordem ideológica, por vezes dramatizando-as. De outra forma: a literatura é um campo 

de conflitos, e dele não se sai ileso.  

Se, entretanto, “narrar é resistir” (ROSA, 1966, p. 74), conforme a poética do 

narrador de “Entremeio: com o vaqueiro Mariano” (Estas estórias), a ótica do narrador 

poderia, em muitos casos, apontar para uma situação bifronte: ao mesmo tempo que ela 

constitui-se como um olhar que se põe (e por vezes se contrapõe) em relação à alteridade, 

via de regra de forma conflituosa, esta alteridade se insinua nos meandros da narração, 

apontando para o conflito, de forma a relativizar a ótica do narrador, o que enseja que a 

diferença apareça em sua singularidade, em sua irredutibilidade de experiência do outro, 

ou seja, como alteridade, muitas vezes não passível de ser incorporada, o que, no plano 
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da narração e da fábula, cria situações de dilaceramento que a voz enunciadora não 

consegue sustentar, apontando para os limites de uma experiência que resiste à alteridade.  

Narrar se torna, assim, um percurso para a alteridade, nisso residindo também, no 

caso das narrativas rosianas, seu caráter de resistência, não no sentido dado de resistir à 

alteridade, embora isso esteja encenado no texto, mas de nela reconhecer, ainda que de 

forma oblíqua, a contraparte inalienável da própria identidade e, portanto, do que se 

configura como narração organizada em torno de um “eu”, de uma existência. A relação 

identidade-alteridade torna-se constitutiva do ato de narrar, e a ótica que o texto instaura, 

o deslocamento do ponto de vista formalmente representam esse movimento. Narrar se 

torna, por acréscimo de sentidos, resistir.  

A isso se relaciona, estreitamente, a questão da percepção, muito cara a alguns 

textos rosianos, mediada pela linguagem e com implicações para o ponto de vista. O 

conto “São Marcos”, de Sagarana, é exemplar acerca dessa questão. Nele a alteridade 

deflagra o ato de narrar. 

 

 

2. A visão e a potência da criação verbal em Guimarães Rosa a partir de “São Marcos” 

 

A percepção é experiência constitutiva da própria busca que remete o leitor ao 

texto literário, ensejando interpretações. Essa situação dramatiza-se quando a percepção 

e os valores que a sustêm constituem um dos elementos ordenadores da criação literária. 

É o que se observa no conto “São Marcos”, que comporta um episódio de cegueira, 

central, a nosso ver, para elucidar os conflitos que o conto encena. 

A relação entre visão, cegueira e percepção é recorrente na obra de Guimarães 

Rosa. A título de exemplo, cite-se o interessantíssimo “Antiperipléia” (Tutaméia), em 

que um sujeito narra seus périplos, idas e vindas como guia de cego, defendendo-se da 

acusação de que teria assassinado o último cego que guiou, chamado Tomé, nome de que 

extraí uma quase-conclusão, em tom aforismático: “O pior cego é o que quer ver...” 

(ROSA, 1985, p. 20), estendendo a condição de cegueira a todos: “[...] tenho de emendar 

a doideira e cegueira de todos?” (ROSA, 1985, p. 20). A associação entre o tema da 

cegueira e a percepção evidencia-se no enredo do conto, que gira em torno das 

misteriosas circunstâncias que levaram à morte do cego, e na temática metafísica mais 

ampla sobre o sentido de ver, enxergar, presente nas reflexões do narrador. 

Não se pode deixar de mencionar, também, “Campo geral” (Manuelzão e 

Miguilim), em que Miguilim, em meio a inúmeras adversidades de uma infância dolorida, 

marcada por perdas afetivas, luta para ver, enxergar, no sentido literal e simbólico do 

termo. Na cena final da narrativa, após a descoberta de seu problema de visão, Miguilim 

põe os óculos, e a cena narrada enseja um simbolismo anunciado desde o início nos 

conflitos da personagem: “E Miguilim olhou para todos, com tanta força.” (ROSA, 2001, 

p. 151). 

Eduardo Coutinho já havia observado, em Guimarães Rosa, a relação entre a 

cegueira e/ou as deficiências visuais de alguns personagens, a luta que eles travam para 

conhecer o mundo e como a linguagem atua como fator decisivo nesse processo. Não por 

acaso, “São Marcos” foi uma das primeiras narrativas rosianas que o autor privilegiou 

para essa abordagem (COUTINHO, 1991, p. 227-228). 

Em “São Marcos”, há um narrador-protagonista que relata como conseguiu livrar-

se de um feitiço que o deixou temporariamente cego no meio de uma mata fechada, 

proferindo as palavras da reza-brava de São Marcos, e que havia sido lançado contra ele 

por João Mangolô, um negro “velho de guerra”, nas palavras do narrador-protagonista 

(ROSA, 1971, p. 225), de quem este não cansava de zombar e desdenhar, provocando 
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sua ira a ponto de ver-se vítima de uma situação na qual dizia não acreditar: “Naquele 

tempo eu morava no Calango-Frito e não acreditava em feiticeiros.” (ROSA, 1971, p. 

224). 

O narrador-protagonista ora dá a entender que se chama João, ora diz que se 

chama José, não sendo nem João nem José, o que em si revela que sua identidade é um 

aspecto problemático da narração, o que é reforçado simbolicamente pelo episódio da 

cegueira. Ao ver-se subitamente acometido por uma inexplicável cegueira, reage das 

mais diferentes maneiras, até que, pela conjunção de diferentes sinais que recebe do mato, 

lembra-se das palavras da reza-brava de São Marcos e as profere, o que impele em 

direção à casa de João Mangolô. Descobre, em um vodu, um boneco cujos olhos haviam 

sido cobertos, a origem de sua cegueira e recupera a visão, ao enfrentar o feiticeiro que 

havia se tornado seu desafeto. Aparentemente, João/José reconhece o poder do feiticeiro, 

e propõe-lhe uma espécie de trégua, o que encerra a narrativa. 

Entremeada a essa estória, o narrador inscreve uma “sub-estória” (ROSA, 1971, 

p. 236-240), que comporta uma reflexão sobre a linguagem, o poder da palavra, tendo 

sido apontada pela crítica especializada (COUTINHO, 1991, p. 227-228; SIMÕES, 1988, 

p. 43-46) como uma poética do escritor mineiro inscrita no texto. Assim, poderíamos 

avançar a hipótese de que a própria linguagem está problematizada no conto, assumindo 

mesmo um estatuto de personagem, o que estaria relacionado à questão da cegueira e ao 

problema da percepção que o episódio enseja, representando, no âmbito da narrativa e na 

sua relação com a fábula, a possibilidade de pôr em evidência (e em xeque) o olhar do 

narrador.  

 

 

3. Visão, cegueira e alteridade em “São Marcos” 

 

O narrador-protagonista de “São Marcos”, ao poetizar sobre a linguagem, tem-na 

a seu favor, conseguindo fazer face ao feitiço lançado contra ele por João Mangolô e 

recuperando a visão. Essa reflexão pode ser articulada, entretanto, a um outro embate, 

não mais poético, mas ideológico e cultural, entre o narrador-protagonista e o negro João 

Mangolô, em que o olhar que arrola defeitos para o negro acaba sofrendo uma espécie 

de obnubilação. 

Em mais uma de suas costumeiras incursões dominicais pelas matas do Calango-

Frito, o narrador-protagonista tem, na passagem pela cafua de Mangolô, uma altercação 

com o feiticeiro, a quem dirige os piores impropérios, eivados de preconceito e racismo. 

Diz o narrador: 

 

 
Hora de missa, não havia pessoa esperando audiência, e João Mangolô, que 

estava à porta, como de sempre sorriu para mim. Preto; pixaim alto, branco-

amarelado; banguela; horrendo.  

– Ó Mangolô!  

– Senh’us’Cristo, Sinhô!  

– Pensei que você era uma cabiúna de queimada...  
– Isso é graça de Sinhô... [...] 

– Você deve conhecer os mandamentos do negro... Não sabe? “Primeiro: todo 

negro é cachaceiro...”  

– Oi, oi!... 

– “Segundo: todo negro é vagabundo.”  

– Virgem!  

– “Terceiro: todo negro é feiticeiro...”  
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Aí, espetado em sua dor-de-dentes, ele passou do riso bobo à carranca de 

ódio, resmungou, se encolheu para dentro, como um caramujo à cocléia, e 

ainda bateu com a porta.  

– Ó Mangolô!: “Negro na festa, pau na testa!...” (ROSA, 1971, p. 230-231). 

 

 

 

As injúrias verbais não deixam dúvida tratar-se do olhar do branco colonizador, 

que reduziu o negro à condição de escravo, vilipendiando-o, mesmo quando essa 

condição não mais vigora. Também em relação a Aurísio Manquitola, outra personagem 

do conto, o narrador-protagonista demonstra um olhar inferiorizante, nele projetando 

seus próprios preconceitos: “Aurísio é um mameluco brancarrano, cambota, anoso, 

asmático como um fole velho, e com um supersenso de cor e casta” (ROSA, 1971, p. 

231, destaques meus). 

Em “Estereótipos do negro através da literatura brasileira”, Roger Bastide, 

estudioso das religiões africanas no Brasil, faz uma revisão dos textos do nosso cânone 

literário, focando como o negro neles figura, abarcando o período que vai da época 

colonial a fins do século XIX. O autor faz um longo inventário dessas imagens, 

verdadeiros bestialógicos, e não deixa de causar perplexidade a sua permanência no 

tempo, a sua por assim dizer “tradição” em nossa literatura. Afirma que os estereótipos 

contra o negro freqüentam a literatura brasileira desde as suas origens, ainda no período 

colonial, quando, por exemplo, Silva Alvarenga enuncia preconceito que, “[...] daí por 

diante, será freqüentemente encontrado, o do negro supersticioso.” (BASTIDE, 1973, p. 

118, destaque meu). 

Segundo Bastide, o Romantismo, embora comportasse expoentes na luta contra 

o trabalho servil, não se diferenciou muito dos períodos predecessores quanto à visão 

racista do negro. Tratar-se-ia de uma posição ambígua, indo da inferiorização do negro, 

sem qualquer questionamento da ordem escravista vigente, como nos romances de José 

de Alencar, à sua apologia, como em Castro Alves, que, entretanto, segundo o autor, 

constituiria apenas “o reverso dos estereótipos correntes” (BASTIDE, 1973, p. 119). 

Anota em Alencar, entre os muitos estereótipos de negro que o autor coleciona, a imagem 

que “liga o negro à feitiçaria”, bem como: 

 

 
[...] os estereótipos [...] da feiúra simiesca, ou apenas animal do negro – o da 
vaidade pretensiosa e ridícula do mulato – o da sexualidade congênita do 

africano e da mulata [...] – o do servilismo do negro, que o predispõe de certa 

maneira, hereditariamente, à escravidão – a distinção entre os dois tipos de 

negros, o negro bom, dedicado e afetuoso, e o negro malandro [...] o da sujeira 

do negro [...] – o de sua embriaguez [...] – o dos cabelos “pixaim” como sinal, 

ou mais exatamente como estigma da raça [...]. (BASTIDE, 1973, p. 122-123). 

 

 

Dentre os estereótipos identificados por Bastide, destacamos aquele que, talvez, 

esteja na origem de todos: o negro como animal feio e bruto, capaz apenas de trabalhos 

que empregam a força física, associando o negro à bestialidade, à selvageria, à barbárie, 

opondo-o, assim, ao mundo “civilizado” dos brancos. A listagem é extensa, e os 

exemplos, inúmeros. Em Bernardo Guimarães, por exemplo, identifica uma série de 

preconceitos, bastante representativa: 

 

 
1) o negro é feio, a mulata é bela porque se aproxima da branca; 2) há dois 

tipos de negros, o negro ruim e o negro bom, o quilombola “pérfido”, “frio”, 
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“cruel”, “inexorável” e o Pai João trabalhador, fiel a seu senhor, disposto a 

todos os sacrifícios por causa dele (nota-se que este estereótipo, à primeira 

vista favorável, é no fundo antes uma apologia da bondade do senhor branco 

do que da afetividade do negro, pois os romances mostram geralmente esta 

doçura do negro associada à benevolência dos senhores); 3) o negro é 

racialmente um animal sensual e sexual; 4) a vista de negros traz desgraças; 

5) o negro é feiticeiro, mágico perigoso, supersticioso em todos os casos; 6) a 

negra é cheia de manhas e tagarela, ama o prazer, a preguiça e o luxo; 7) o 

mulato é traidor, infiel, vaidoso. (BASTIDE, 1973, p. 121). 

 

 

Identificamos, no olhar que o narrador-protagonista dirige a João Mangolô, 

muitos desses estereótipos: “preto”; “pixaim alto”; “horrendo”; “cachaceiro”; 

“vagabundo”; “feiticeiro”. Como situar esse olhar na economia do texto? Como situá-lo 

em relação à tradição literária com a qual dialoga? Que diálogo estaria sendo estabelecido 

com essa tradição? 

Em ensaio recente, intitulado “O engasgo de Rosa e a confirmação milagrosa”, 

Luiz Roncari concentra-se nesse conflito cultural. Roncari comenta as ofensas dirigidas 

por João/José a João Mangolô, mas de certa forma as atenua, ao negar a identidade 

cultural de João Mangolô: “O homem branco [...] se faz portador escarninho da expressão 

preconceituosa da velha sociedade escravista, mas é enganoso pensar que a oposição no 

caso é entre uma mentalidade religiosa branca, cristã, e uma negra, afro.” (RONCARI, 

2001, p. 125). 

Ou seja, é negada a João Mangolô a sua condição de representante de uma 

herança cultural distinta daquela portada pelo narrador-protagonista. A presença de João 

Mangolô na estória representaria tão-somente “[...] um acerto de contas com certas 

proposições colocadas pelo modernismo à literatura. É isto que parece estar incubado na 

caixa preta deste conto, simbolizada por João Mangolô” (RONCARI, 2001, p. 122). 

Assim, João Mangolô não seria negro em termos culturais, mas poderia constituir, 

paradoxalmente, a “caixa preta” do conto, em que estaria “incubado” o diálogo rosiano 

com as proposições do modernismo, em termos da incorporação estética da cultura 

popular. 

Muniz Sodré assinala a existência, no país, de duas matrizes culturais: “a cultura 

de origem judaico-cristã que serviu à ideologia da colonização e ao estabelecimento do 

Estado brasileiro, e a cultura negro-brasileira [...].” (SODRÉ, 1983, p. 120) As diferenças 

entre essas duas matrizes constituiriam “[...] o índice de uma descontinuidade e de uma 

heterogeneidade marcantes na formação social brasileira.” (SODRÉ, 1983, p. 120). 

Embora essa afirmação deva ser relativizada, em termos do legado da cultura indígena, 

não contemplada diretamente pelo autor, e das injunções de ordem histórica, política, 

geográfica e ideológica que deram a cada uma dessas linhas de força maior ou menor 

poder de afirmação, trata-se, de todo modo, da presença inegável de uma “ordem 

cultural” distinta, resistente à cultura dominante de matriz européia – assentada em um 

saber erudito. 

A cultura de origem negra, em que pesem as metamorfoses por que passou no 

país, teve seu reduto na cultura popular, no limiar da escrita. Há em “São Marcos” uma 

série de índices que se aglutinam em torno de João Mangolô – e que não poderão ser 

discutidos na exigüidade do espaço dessa comunicação – vinculando-o a uma tradição 

afra, na condição de escravo forro, sendo possível ler no conto um conflito, e mesmo 

uma oposição, entre uma mentalidade religiosa branca, cristã, e uma negra, afro, que se 

plasmaria como uma relação ambígua, contraditória – a ora afim, ora descontínua – entre 

a cultura letrada portada pelo narrador-protagonista, e a cultura popular, representada na 

simbiose entre a figura de João Mangolô e a comunidade do Calango-Frito. 
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Alfredo Bosi, em Dialética da colonização, dedicando-se a discutir a relação 

entre a cultura erudita e a cultura popular no Brasil, oferece índices que permitem 

discernir a posição de João Guimarães Rosa em relação ao primeiro modernismo, no que 

concerne à cultura popular: 

 

 
[...] o modernismo, especialmente na sua versão paulista ou concentrada em 

São Paulo, trabalhou a relação entre a cultura erudita e a cultura popular 

segundo um vetor decididamente mitopoético. Cultura popular é entendida 

[...], em primeiro lugar, como expressão da sensibilidade tupi, articulada em 

lendas, mitos e ritos. [...] De São Paulo, região industrial, capitalista, ponta-

de-lança da modernização cultural, saiu a flecha do primitivismo radical, 

como se a alternativa real fosse a expressa no famoso trocadilho oswaldiano: 

“tupy or not tupy, that is the question”. Mas essa alternativa era, apenas, uma 
alternativa estética do modernismo da década de 20: primitivismo puro ou 

futurismo, eis a questão desse modernismo. (BOSI, 1999 a, p. 333, destaques 

do autor). 

 

 

Infere-se da exposição de Bosi que os desdobramentos posteriores do 

modernismo colocaram outras questões sobre (ou colocaram-nas sob outro prisma) as 

formas de apropriação, pela cultura erudita, da cultura popular. É o caso da obra de 

Guimarães Rosa. Bosi, em mais de um estudo dessa obra (Cf. especialmente BOSI, 1989; 

BOSI, 1998; BOSI, 1999 a), afirmou sua relação intrínseca com a cultura popular, 

superando a ótica primitivista inicial, centrada no elemento indígena, em um viés ainda 

nativista. O narrador rosiano estaria colado às vozes populares, a elas dando espaço no 

cenário textual, fazendo a necessária travessia em direção a esse imaginário, o que 

comportaria uma incursão no universo das tradições culturais pertencentes a outras 

esferas:  

 

 
Nessa luta, a obra é tanto mais rica e densa quanto mais intensamente o criador 

participar da dialética que está vivendo a sua própria cultura, também ela 

dilacerada entre instâncias altas, internacionalizantes e instâncias populares. 

(BOSI, 1999 a, p. 343, destaque do autor). 

 

 

Ou seja, o narrador rosiano, ao contrário da tradição canônica criticada pelo 

ensaio de Bastide, daria ensejo à articulação de outras vozes, de certa forma 

marginalizadas até então:  

 

 
Obras-primas como Macunaíma de Mário de Andrade, Vidas secas de 

Graciliano Ramos, Grande sertão: veredas de Guimarães Rosa e Morte e vida 

severina de João Cabral de Melo Neto nunca poderiam ter-se produzido sem 

que seus autores tivessem atravessado longa e penosamente as barreiras 

ideológicas e psicológicas que os separavam do cotidiano ou do imaginário 

popular. (BOSI, 1999 a, p. 343, destaque meu). 

 

 

Assim, a perspectiva rosiana em relação à cultura popular seria a da travessia. A 

questão que Luiz Roncari delineia para Guimarães Rosa, sobre a legitimidade das trocas 

culturais, e que teria norteado a fatura de “São Marcos”, aparentemente não a contempla. 

O estudioso, no mesmo passo em que afirma constituir “São Marcos” uma narrativa 



 

Anais do VI Congresso de Estudos Literários 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdisciplinaridade                  ISBN 85-99345-03-6 

315 

fundamental para apreender o diálogo rosiano com o primeiro modernismo, relativiza o 

alcance da cultura popular na obra do escritor mineiro:  

 

 
[A importância do estudo de “São Marcos”] Está também em como foi 

concebida e trabalhada a relação entre a alta e a baixa cultura (ou a cultura 

popular), isso tanto como uma questão do autor, a ser resolvida no plano das 

convicções pessoais, como também um problema da literatura, na época em 

foi escrita a novela, e que tinha sido valorizada teórico e praticamente pelos 

modernistas brasileiros. A questão versa sobre a possibilidade e a validade 

dos contatos e trocas culturais, principalmente com as manifestações 

populares, não cultas, e como fazê-lo. Até que ponto era legítimo a alta 
literatura valorizar e absorver, enquanto temas e formas, tudo aquilo da cultura 

popular, como as várias tendências do modernismo tinham tentado fazer, 

principalmente com os elementos da arte negra e indígena, expressivas de um 

tipo particular de subjetividade e religiosidade? Este é o problema conceitual 

e teórico enfrentado pelo autor [...] (RONCARI, 2001, p. 122, destaques 

meus).   

 

 

A questão formulada por Roncari, da relação entre cultura erudita e cultura 

popular na obra rosiana, não encontra uma resposta satisfatória no seu ensaio. Falando 

com Alfredo Bosi: se esta questão da legitimidade tivesse sido colocada pelo autor de 

Sagarana, outra teria sido a perspectiva narrativa de seus textos. Bosi identifica, na fatura 

da obra rosiana, a necessária travessia de “barreiras ideológicas e psicológicas” em 

direção ao “imaginário popular”, reconhecendo, no esforço em transpô-las, a realização 

exitosa da obra. 

Em um outro ensaio, Bosi enfatiza a necessidade de admitir o caráter plural da 

cultura brasileira, como “[...] um passo decisivo para compreendê-la como um ‘efeito de 

sentido’, resultado de um processo de múltiplas interações e oposições no tempo e no 

espaço” (BOSI, 1999 b, p. 7). É tendo por horizonte essa pluralidade que temos que 

procurar apreender a figura de João Mangolô. Quando Guimarães Rosa escreve 

Sagarana, domina o pensamento intelectual brasileiro, seja na antropologia, seja nas 

obras que historiam a nossa formação, seja nas produções artísticas de maneira geral, a 

perspectiva do culturalismo, da aculturação, em que o encontro, muitas vezes conflituoso, 

entre os diferentes grupos, religiões e etnias, resulta em assimilação. No caso de “São 

Marcos”, como estaria problematizada a presença do negro? Para nós, torna-se evidente 

que é pelo prisma do conflito cultural. Os aspectos formais do conto, a fragmentação da 

narrativa, o episódio da cegueira colocam o leitor, dialeticamente, diante da possibilidade 

de ver, na série de estereótipos lançados contra o negro – enunciados por um olhar 

acometido por uma espécie de obnubilação em decorrência das ofensas que profere –, as 

injunções que, historicamente, têm dado ensejo à marginalização do negro, colocando-o 

tragicamente como elemento execrado na formação social do país. 

Dada a simbiose, no conto, entre narrador-protagonista, em virtude dos 

deslocamentos espaço-temporais que sofre o foco narrativo, a cegueira por que passa o 

protagonista, ao desafiar os poderes de João Mangolô, pode ser estendida ao narrador, 

como um problema de percepção, de entender a própria experiência, o que é ensejado 

pela própria ação de narrar, quando o narrador, no único comentário que faz sobre si 

mesmo no presente da enunciação, no que concerne à história que viveu, reconhece como 

seu, desde sempre, o problema da percepção: “E só hoje é que realizo que eu era assim 

o pior-de-todos” (ROSA, 1971, p. 225, destaques meus). O verbo realizar, no enunciado, 

assume o mesmo sentido de “perceber”, ecoando o verbo da língua inglesa to realize, que 

segundo o Webster’s quer dizer “to know or understand something as true, especially 
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suddenly” (1989, p. 234-235). Em “São Marcos”, a cegueira do passado torna-se, no 

rigoroso exame a que o narrador se submete no presente da enunciação, “marca” do 

reconhecimento da alteridade, metonimicamente representada, no conto, pela e na cultura 

negra, plasmada nas manifestações culturais populares da comunidade do Calango-Frito, 

o que torna “São Marcos” uma narrativa inaugural do diálogo com toda uma tradição 

canônica que excluía, repetindo rigorosamente o processo histórico e as narrativas que o 

legitimavam, a cultura negra da enunciação.  
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Resumo: A partir de alguns aspectos que compõem a narrativa de Sant’Anna, pretendo discutir a 
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Pois na ficção o seu criador já admite desde logo 

que possui direitos sobre seus personagens, sabre 

mentira e verdade. O simples fato de alguém 

tornar-se um ficcionista é porque já aceita uma 

realidade imaginária tão objetiva quanto a 

chamada realidade real.  

 

Sérgio Sant’Anna 

 
 

 

 

Como uma espécie de jogo de marionetes, um trato experimental, um contrato 

louco, a obra de Sérgio Sant’Anna vai desenhando-se, traçando seus próprios passos num 

ambiente de atuação e de simulacro. Nessa obra intitula Simulacros pretendo trazer a 

tona alguns aspectos desse emaranhado de ficções e posteriormente trabalhar um pouco 

o que ela tem de pós-moderna, levando em conta alguns direcionamentos que essa 

palavra traz em si. 

As personagens dessa narrativa são seres ficcionais que deixam suas vidas para 

aderir a uma espécie de programa existencial dirigido por dr. Philip Harold Davis, isso 

quer dizer que a partir do momento em que elas assinam um determinado contrato, 

passarão a obedecer aos desígnios dessa espécie de deus-diretor-mestre da obra. Com 

isso, abandonam suas vidas anteriores e assumem novos nomes que se ligam 

diretamente a sua função ou característica mais marcante dentro dos experimentos. 

Jovem Promissor, Vedetinha, Prima Dona, Velho Canastrão e dr. PhD são estereótipos 

que Sant’Anna vai desenhando num processo metaficcional, que revela não só suas 

experiências, mas o próprio ato da construção das personagens. 

Jovem Promissor é quem escreve os episódios que ocorrem dentro e fora da casa, 

relatando assim as experiências existenciais. Foi contratado por dr. PhD por possuir 

características importantes para o projeto: “A mim ele disse que eu prometia muito, 

inclusive como escritor. Daí o nome: Jovem Promissor. E que os escritores necessitam, 

antes de tudo, de disciplina. E que era precisamente isso que ele iria ensinar-me: 

disciplina.” (SANT’ANNA, 1992, p. 96). Seu nome mantém relação com seu tipo 
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psíquico, já que dr. PhD vê nele realmente um jovem promissor. Observa-se que no 

decorrer da obra JP vai traçando seus perfis até chegar a renomear-se como Escritor 

simplesmente, dada, principalmente, a sua função na casa. No episódio que se passa após 

a morte de doutor, ele se assume como tal: 

 

 

 
“Também o Jovem Promissor morreu”, eu disse. “Morreu com a morte do dr. 

PhD. Aliás, no mês que vem eu faço trinta anos”. 
“Meus parabéns, JP?”, Vedetinha levantou-se para abraçar-me. 

“Não é hoje, Vedetinha, eu já falei que é só no mês que vem. E não me chame 

mais de Jovem Promissor”.  

“É que eu estou acostumada JP. E como é que eu vou te chamar então?” 

“Daqui pra frente vocês me chamem de Escritor, que é minha função na casa. 

Igual Pero Vaz de Caminha na caravela de Pedro Álvares Cabral. Só que 

Caminha não era um escritor, era um simples escrivão.” (SANT’ANNA, 1992, 

p. 195-196). 

  
 

O simulacro na existência da personagem permanece mesmo depois que ela se vê 

livre do contrato, isso quer dizer que as identidades que assume no decorrer da obra, as 

simulações e encenações das quais participa, transformam-na em simulacro de diversos 

outros simulacros, mostrando que jamais retornará a ser o que era antes do contrato, se é 

que seja possível estabelecer um ser “real” antes do contrato, o que se nota é que mesmo 

antes as personagens constituíam-se como simulacros, talvez de uma outra espécie, mais 

cotidiana, menos berrante, mas ainda assim simulacros. 

Jovem Promissor narra tudo o que se passa com as personagens, é pelo viés dele 

que o leitor conhece as simulações, as encenações, é por meio de sua visão, de sua 

perspectiva que as histórias são contadas. Contudo, há nesse ponto todo um 

direcionamento, todo um processo de “persuasão” exercido por dr. PhD – é preciso 

lembrar que o mentor, arquiteto, diretor, espécie de deus da obra é ele, as crônicas de JP 

são quase um inspiração do doutor: 

 

 
 

[...] Ao mesmo tempo em que se narrariam, num estilo lítero-jornalístico, 

fatos verdadeiros, estes fatos seriam provocados por uma intenção 

imaginária-ficcional e de caráter eminentemente científico-experimental. 

Tanto é que a encarregar-se da escrita do livro fora chamado um dos próprios 

voluntários de toda a experiência e que seria também experimentado nesta 
atividade mesma: escrever. O que tornaria o livro experimental na acepção 

mais exata da palavra. Pois experimentavam-se não só os experimentos, 

como também as personagens e até o autor. Este considerado aqui não como 

um livre criador, mas como artífice manipulado por uma entidade ou ser 

supremo, uma espécie de deus (modestamente ele mesmo, dr. PhD) que 

apenas sintoniza seu auxiliar em determinados canais de captação e 

compreensão (SANT’ANNA, 1992, p. 95). 

 

 

 
Está em jogo aqui o próprio ato de narrar, Jovem Promissor ao mesmo tempo que 

em narra as ficções dos experimentos de dr. PhD, narra também a si mesmo, num 

processo em que ele é testemunha e escritor, quase como um diário de seus atos e das 
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demais personagens. Luis Alberto Brandão Santos, ao tratar da narrativa de Sérgio 

Sant’Anna, ressalta esse caráter duplo de alguns narradores criados pelo escritor: 

 

 
A relação dentro-fora como relação paradoxal que instaura o espaço do 

narrador está presente em toda e qualquer narrativa. Isso ocorre porque 

sempre há um hiato entre sujeito da enunciação e sujeito do enunciado, há 

sempre alguma distância entre o dizer e o dito. Ao narrar, o narrador lança 

um olhar em direção aos fatos narrados. Ao mesmo tempo, ele é colocado na 

posição de objeto da narrativa, ou seja, a narrativa constrói um narrador como 

um dos elementos de seu próprio desenvolvimento. No caso de texto em que 

aparece figurado, identificando-se como personagens, tal relação é ainda 
mais nítida. Nesse caso, sua figura sofre um desdobramento explícito, uma 

duplicação: o narrador, abertamente, se narra. Está dentro e fora das ações   

(SANTOS, 2000, p. 26). 

 

 

 

O ato de narrar faz parte da estratégia ficcional do autor, ele lança Jovem 

Promissor como um escritor, valendo-se do jogo de autoria e do texto autobiográfico. Tal 

qual ocorre em outro texto seu intitulado As confissões de Ralfo, o narrador participa da 

história e conta-a como uma espécie de diário, fazendo do ato de narrar parte fundamental 

da obra, dando-lhe entre outras características o caráter metaficcional, fazendo de Jovem 

Promissor e Ralfo, uma espécie de analista de si mesmo. 

 A análise de dr. PhD essa espécie de deus-diretor, reserva em si diversas marcas 

do simulacro, em especial porque é ele quem dirige todo o experimento, é ele quem traça 

os destinos das personagens. 

 Philip Harold Davis é um cientista norte-americano que desenvolve suas 

experiências “no campo do existencialismo científico” (SANT’ANNA, 1992, p. 94) no 

Brasil. Para tanto se vale de “cobaias”, ou como prefere chamar, voluntários que 

desempenham papéis. Desde o início da obra ele dá a elas seus destinos – lembrando aqui 

que se trata de uma infinidade de destinos – como uma espécie de deus ou, como diria 

Jovem Promissor, “espírito malfazejo, inventor maluco, gênio do mal” (SANT’ANNA, 

1992, p. 82). Ele elabora os papéis e faz com que as personagens os assumam, 

contracenando entre si e levando-as aos caminhos existenciais que ele analisa. Seu 

desfecho se dá com sua morte, realizada pelos próprios simulacros que criou. Num ato 

extremo de dominação e desejo de liberdade, as personagens o executam para depois vê-

lo ressurgir nos olhos do filho de Vedetinha. 

 A análise desse “espírito malfazejo” tem de perpassar necessariamente pelas 

estruturas de poder e as relações que elas desempenham na obra. O título acadêmico, a 

nacionalidade, a formalização do contrato com as personagens, a manipulação e a 

hierarquia formam o universo de jogo e simulacro que ele cria e recria. O poder aqui está 

sendo tratado na sua forma explícita, marcado pelo contrato, e na sua forma implícita, 

designada por Bourdieu como “poder simbólico”, ou seja, “esse poder invisível o qual só 

pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão 

sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2003, p. 7-8). As relações que esse 

tipo de poder estabelece tendem mais à dominação psíquica que à física, as personagens 

manipuladas por dr. PhD o temem não por seu poder físico, mas pela tortura psíquica que 

ele exercer. 

 Um exemplo desse poder simbólico é sua nacionalidade, visto que se trata do 

“conhecido cientista norte-americano Philip Harold Davis” (SANT’ANNA, 1992, p. 94) 

que se instalou no Brasil para realizar suas pesquisas baseadas no existencialismo 
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científico. Aqui existe todo um aparato de dominação exercida não por ele, mas por sua 

nação de origem, que, nas palavras de Jameson:  

 
 

 

Como devo lembrar ao leitor o óbvio, a saber, que nova cultura pós-moderna 
global, ainda que americana, é expressão interna e superestrutural de uma nova 

era de dominação, militar e econômica, do Estados Unidos sobre o resto do 

mundo: nesse sentido, como toda a história de classes, o avesso da cultura é 

sangue, tortura, morte e terror (JAMESON, 2002, p. 31). 
 

 

Não é interesse dessa análise tratar do poder exercido pelos Estados Unidos sobre 

os países em desenvolvimento, mas ressaltar que as relações de dominação, partilhadas 

por dominantes e dominados no processo de aquisição de poder, vão além da economia 

e da força militar, estão impregnadas na intelectualidade e no modo de ver o mundo. Há 

no caso do Brasil e do dr. PhD uma valorização do estrangeiro que é determinada por sua 

nacionalidade e não por seu conhecimento intelectual. Observa-se isso claramente no 

momento em que, no texto, há referência ao título de Doutor Honoris Causa, concedido 

por uma Universidade brasileira, por suas pesquisas: 

 

 
[...] notabilizou-se internacionalmente por seus estudos visando resolver os 

problemas da fome mundial através do canibalismo. Também participou das 

pesquisas que culminaram com a descoberta e fabricação de bomba de efeito 

psicológico-paralisante e foi membro de três fracassadas expedições polares, 

em busca de um novo habitat para o homem do século vinte e um. 

(SANT’ANNA, 1992, p. 94). 
  

 

 

 Vedetinha, Prima Dona e Velho Canastrão fazem parte das personagens que 

somente atuam nas simulações, elas não tem papel criador na obra, como Jovem 

Promissor e dr. PhD, elas atuam e seguem o contrato, como uma espécie de exemplo da 

experiência, como a forma mais clara de desenvolvimento dos simulacros. A primeira é 

uma mulher sensual, daí seu nome, baseado em seu estereótipo. A segunda é uma dama, 

uma senhora de meia idade que em algumas encenações vive a mãe de Vedetinha. O 

terceiro é marcado pele estereótipo do fracasso, tanto que em dado momento da obra ele 

e dr. PhD simulam seu próprio suicídio. Jovem Promissor descreve a si mesmo e aos 

demais personagens dizem que “Na crônica daquela casa não se escreviam pessoas, 

profissões, mas tipos, personagens, protótipos estereotipados a simularem papéis [...]” 

(SANT’ANNA, 1992, p. 82). Ora, sua fala mostra a mutabilidade que essas personagens 

vão adquirindo no decorrer da obra, constituindo-se como elementos ficcionais a serem 

(re)inventados. 

 O que se passa com essas personagens pode ter relação com o que Jameson 

denomina como “morte do sujeito” (JAMESON, 1993, p. 29), o desaparecimento do 

individualismo e do eu individual e da identidade, aqui as personagens perdem suas 

identidades a todo momento, num processo de mutação constante e determinada por dr. 

PhD. 

 Para construir essas identidades flutuantes o autor se vale de múltiplas 

encenações, sejam dirigidas por dr. PhD, sejam teatralizadas cotidianamente pelas 

personagens. Uma delas que chama bastante atenção trata do momento após a morte de 

dr. PhD – aqui já não é ele quem indica o que se deve ou não fazer, o simulacro é 
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construído pelas personagens e por suas próprias simulações – Jovem Promissor, 

Vedetinha, Prima Dona e Velho Canastrão juntam-se numa espécie de ritual que inclui a 

degustação simbólica de dr. PhD. No momento em que eles comem o rosbife sangrento 

preparado por Prima Dona estão exercendo um simulacro de um ritual primitivo, no 

entanto, não se trata aqui do sacrifício de um animal, mas ironicamente de um rosbife. 

Gassner trata do ritual primitivo e do sacrifício de animais em função de uma divindade: 

  

 
 

Podemos afirmar que a vida também era afirmada pela adoração da potência 

de um animal [...] como no que se encarnava com freqüência o espírito 

ancestral e a unidade da tribo. Torna-se costumeiro para a comunidade 

sacrificar um touro, cavalo, bode ou outra criatura e incorporar seu mana ou 

poder mágico através da partilha da carne e do sangue (GASSNER, 2002, p. 

8). 

 
 

  

Tomando por base esse ritual é possível aproximá-lo do que Sant’Anna faz com 

suas personagens. Claro que no momento em que elas cortam o rosbife e o distribuem 

não é o ritual nos moldes primitivos, mas uma espécie de pastiche, uma artimanha pós-

moderna. JP ao tratar disso diz: “E cortei três pedaços de carne, servindo-os a Vedetinha, 

Velho Canastrão e a mim próprio. Qualquer que fosse o simbolismo que Prima Dona 

quisera dar àquela carne sangrenta, nós deveríamos comê-la juntos” (SANT’ANNA, 

1992, p. 193). Esse ato de distribuir a carne e o sangue remete ao ritual primitivo também 

porque se trata de uma espécie de divindade que está sendo celebrada. Por mais que as 

personagens, num ato de desespero e libertação tenham matado dr. PhD, elas vêem nele 

uma espécie de deus, um deus insustentável que necessitava ser banido, como disse JP 

“foi um ato de limpeza” (SANT’ANNA, 1992, p. 193 ), mas é preciso lembrar que ainda 

assim se tratava de um deus. 

 Com base nas análises anteriores, a obra de Sérgio Sant’Anna mescla aspectos da 

modernidade, marcada em especial pelo texto experimental, e aspectos da pós-

modernidade, tais como o problema de identidade, o simulacro, a efemeridade, a 

descontinuidade.  

 Entende-se por pós-modernidade o período que se segue ao pós-guerra, quando 

muitas mudanças de ordem tecnológica, filosófica e psíquica, transformaram o modo do 

homem ver o mundo. Um dos apontamentos que Jameson faz sobre essa nova ordem diz 

respeito a esse momento em que as mudanças passam a ocorrer, deixando claro que isso 

se deu de forma gradativa e, de certo modo, sem que se tivesse exato conhecimento delas: 

 
 

[...]a preparação econômica do pós-modernismo, ou do capitalismo tardio, 

começou nos anos 50, depois que a falta de bens de consumo e de peças de 

reposição da época da guerra tinha sido solucionada e novos produtos e novas 
tecnologias (inclusive, é claro, a da mídia) puderam ser introduzidas. Por 

outro lado, o habitus psíquico de uma nova era exige uma quebra radical, 

fortalecida por uma ruptura de gerações, que se dá mais propriamente nos 

anos 60 (lembrando que o desenvolvimento econômico não pára em função 

disso e continua em seu próprio nível, de acordo com sua própria lógica) 

(JAMESON, 2002, p. 23). 
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 Dá-se início a um outro paradigma, em que a descontinuidade, o simulacro, os 

valores econômicos passam a ser a grande dominante. Os limites entre a realidade, a 

encenação e a ficção são quebrados, dando lugar ao simulacro como grande potência. A 

pós-modernidade terá seu grande referencial nos países desenvolvidos, onde o 

capitalismo atinge seu auge de industrialização e tecnologia, nesse ambiente surgem os 

processos de cultura de massa, da arte como mercadoria, a perda da profundidade, a 

fragmentação do sujeito, a sociedade do espetáculo, entre outras infinidades de 

mudanças. 

 Para Jameson, 

  
 

A concepção de pós-modernismo aqui esboçada de uma concepção histórica 

e não meramente estilística. É preciso insistir na diferença radical entre uma 

visão do pós-modernismo como um estilo (opcional) entre muitos outros 

disponíveis e uma visão que procura apreendê-lo como a dominante cultural 

da lógica do capitalismo tardio. Essas duas abordagens, na verdade, acabam 

gerando duas maneiras muito diferentes de conceituar o fenômeno como um 

todo: por um lado, julgamento moral (não importa se positivo ou negativo) e, 
por outro, tentativa genuinamente dialética de se pensar nosso tempo presente 

na história (JAMESON, 2002, p. 72). 
 

 

 

Trata-se pois de uma questão não apenas estilística e estética mas mudanças 

profundas na história, transformando o modo do homem ver seu presente, seu passado e 

seu futuro. Essa nova ordem estará marcada fortemente nas artes, na arquitetura e na 

literatura, demonstrando a transição entre um modo de pensar moderno e pós-moderno. 

É preciso dizer, entretanto, que o segundo encontra-se impregnado do primeiro, 

demonstrando o caráter transitório dessa nova ordem. 

 Agora, é possível falar de pós-modernidade na América Latina, aonde o 

desenvolvimento econômico e industrial ainda não chegou ao seu auge? Tudo depende 

do que se entende por pós-moderno. Caso se acredite apenas que são as mudanças 

provocadas pelo capitalismo tardio, essa concepção não se aplica. No entanto, se se leve 

em consideração o modo de conceber o mundo, as mudanças de ordem psíquica e 

filosófica que atingiram também os países subdesenvolvidos, talvez seja possível, com 

cautela, usar essa terminologia para analisar o contexto desses países.  

 Canclini relativiza esse conceito dizendo: 

 

 
[...] concebemos pós-modernidade não como uma etapa ou tendência que 

substituiria o mundo moderno, mas como uma maneira de problematizar os 

vínculos equívocos que ele alarmou com as tradições que ele quis excluir ou 

superar para constituir-se. A relativização pós-moderna de todo o 

fundamentalismo ou evolucionismo facilita revisar a separação entre o culto, 

o popular e o massivo, sobre o qual ainda simula assentar-se a modernidade, 

elaborar o pensamento mais aberto para abarcar as interações e integrações 

entre os níveis, gêneros e formas da sensibilidade coletiva (CANCLINI, 1998, 

p. 28). 

 

 

Essa forma de ver a pós-modernidade como algo relativo e que se funde, muitas 

vezes, a modernidade, pode ser aplicada ao contexto latino-americano, já que nele 

encontram-se essas duas ordens, esses dois mundos, ora diversos, ora próximos. 
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 Eduardo Coutinho discute em um artigo intitulado “O pós-modernismo e a 

Literatura Latino-Americana contemporânea” a utilização do termo pós-moderno na 

América Latina. Ele aponta dois modos divergentes de apropriação desse conceito. De 

um lado encontram-se os favoráveis a sua aplicação, defendendo a tese de que aqui se 

encontram formações híbridas, descontínuas, chamando atenção para as culturas tribais 

em um ambiente de grandes metrópoles. Nesse posicionamento encontra-se ainda a 

coexistência de mundo e tempos distintos, uma espécie de convivência entre 

componentes modernos, medievais e até mesmo pré-históricos. Sobre isso Coutinho, 

utilizando Yúdice, chama atenção para um problema desse posicionamento: 

 

 
[...] o argumento peca sobre tudo por não levar em conta o fato de que as 

transformações socioculturais referidas não são o resultado de estratégias pós-

modernas, mas, ao contrário, produzem-se como afirmou George Yúdice 

(1991, p. 88) pela implementação desigual da modernidade (COUTINHO, 

2003, p. 104). 

  
 

O outro argumento, contrário a esse primeiro, diz respeito à impossibilidade de 

se dizer que a América Latina é pós-moderna dado ao seu processo de industrialização e 

estágio do capitalismo, ele se funda na condição que esse contexto nada tem a ver com 

as sociedades desenvolvidas e voltadas para a informação e o processo de avanço 

tecnológico. Essa posição limita, de certa forma, a visão da pós-modernidade, voltando-

a apenas ao que se refere, basicamente, ao contexto econômico. 

 Coutinho propõe uma visão mais ampla do conceito dizendo que: 

 

 
Se admitimos a heterogeneidade como marca do Pós-Modernismo, bem 

como a desconstrução sistemática das grandes narrativas que põe em  xeque 

constantemente o papel do Iluminismo para a constituição da identidade 

cultural na episteme moderna, torna-se pelo menos viável um exame da 

produção cultural latino-americana sob a ótica do Pós-Modernismo. Mas, 

ainda assim é preciso entendermos a Pós-Modernidade como respostas ou 

propostas estético-ideológicas locais diante da transnacionalização capitalista 
não apenas na América do Norte e na Europa, mas em todo o mundo. Essas 

respostas/propostas poderão sem dúvida integrar o quadro amplo que vem 

sendo designado pela crítica da cultura atual como pós-moderno (este 

mosaico de peças díspares), mas são povoadas de signos peculiares que 

encerram inclusive contradições como as que sinalizam as diferenças entre 

as sociedades pós-industriais altamente tecnizadas e o contexto latino-

americano (COUTINHO, 2003, p. 106). 

 

 

 Partindo do princípio que a pós-modernidade pode ser vista como um “mosaico 

de peças díspares” e carregada de contradições na sua própria tentativa de definição, pode 

ser possível sua utilização em uma análise como a proposta aqui, posto que se encontram 

na obra de Sant’Anna elementos que apontam para o que se intitula pós-modernidade. 

Há, sem dúvida, muitos pontos a serem levantados a esse respeito, mas me restringirei a 

algumas questões que parecem importantes serem consideradas neste momento. Uma 

delas é a própria questão do simulacro, termo que foi apropriado por muitos autores que 

discutem essa problemática, levantado como uma grande vertente que vê na simulação, 

na teatralização do cotidiano o que há de mais profundo: a própria realidade. Não é 

possível considerar um mero acaso o título da obra de Sérgio Sant’Anna ser exatamente 
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esse, além disso, é preciso levar ainda em consideração que se fundem ali dois universos 

distintos, o norte-americano, marcado pela pós-industrialização e pelo capitalismo tardio, 

e o contexto latino-americano, ainda impregnado de subdesenvolvimento, regimes 

totalitários e descontinuidades.  

 Um outro ponto que parece pertinente, já mencionado anteriormente, é o que 

Jameson chama de morte do sujeito. Essa concepção aplica-se, em muitos casos, à análise 

da identidade, ou das várias identidades das personagens, não só marcadas pela troca de 

nomes, mas, principalmente, pela produção de novos “eus” a cada nova simulação. 

Entende-se aqui como morte do sujeito a morte de “um eu e de uma identidade privada 

únicos, a uma personalidade e individualidades singulares” (JAMESON, 1993, p. 29). 

As personagens de Sant’Anna são como seres mutantes que vão se modificando, 

assumindo personalidades e identidades, como se observa nas mudanças ocorridas com 

Jovem Promissor, que ora é padre, ora caçador em Chapeuzinho Vermelho, mas, 

especialmente, é o escritor e o marido de Vedetinha, além do que era antes de assinar o 

contrato. 

 São tantas as possibilidades de análise para essa obra que se mostra um 

emaranhado de textos e de gêneros, que, por muitas vezes, torna-se necessário voltar-se 

para apenas algumas questões. Nesse momento optei por estudar as influências do título 

na obra, tratando de suas personagens e construções ficcionais, tentado estabelecer um 

laço de união entre o simulacro, o texto de Sérgio Sant’Anna e a pós-modernidade na 

América Latina.   
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Resumo: Este trabalho traça um estudo comparativo do romance Cien años de soledad de Gabriel García 

Márquez e do conto “A volta do marido pródigo” de Guimarães Rosa tendo como foco a análise de duas 

personagens: Aureliano Buendía e Tio Laudônio. Sem negligenciar as diferenças existentes entre esses 

autores, e as especificidades da tradição literária a que cada um pertence, as reflexões intentam trazer à luz 

as similaridades entre suas obras, baseadas no conceito do realismo maravilhoso americano. 

 

Palavras-chave: Gabriel García Márquez (Cien años de soledad); Guimarães Rosa (“A volta do marido 

pródigo”); Maravilhoso (Análise Literária). 

 

 

 
 

para a Maria Amélia 

 

 

 

 

(...) muchos sucumbieron al hechizo de una 

realidad imaginaria, inventada por ellos mismos, 

que les resultaba menos prática pero más 

reconfortante. 

 

 Gabriel García Márquez 
 

E assim se passaram pelo menos seis ou seis anos 

e meio, direitinho deste jeito, sem tirar nem pôr, 

sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma 

estória inventada, e não é caso acontecido, não 

senhor. 

 

Guimarães Rosa 

 

 

 
 

 

Muitos anos depois diante das páginas em que escrevia Cien años de soledad será 

que Gabriel García Márquez recordou-se do dia em que Seu Oscar instou com seu pai, 

Major Anacleto, em favor de Lalino Salãthiel?  

Qual seria a importância, dentro de uma narrativa, de qualquer fato que, a 

primeira vista, apresenta-se de forma incidental? Para chegar a uma resposta a essa 

indagação podemos buscar apoio na assertiva de Lotman: “un texto artístico es un 

significado de compleja estructura. Todos sus elementos son elementos de significados” 
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(1978, p. 23). Se tomarmos, e tomaremos, por digno de respeito tal pensamento, pode-se 

abrir diante de nós todo um leque de questões sobre a narrativa latino americana. 

Cien años de soledad, sem dúvida, é uma obra que nos traz infinitas 

possibilidades de leitura e análise. Assim, aqui nos propomos a, partindo de duas 

personagens – coronel Aureliano Buendía e Tio Laudônio –, e baseados no conceito do 

realismo maravilhoso americano, tecer algumas reflexões comparativas sobre essa obra 

e o conto “A volta do marido pródigo” de Guimarães Rosa, publicado em Sagarana. 

Não parece que seria forçado vasculhar a importância de passagens de Cien años 

de soledad, acerca de fatos ocorridos durante a vida da personagem coronel Aureliano 

Buendía, tendo em vista suas aproximações com fragmentos de “A volta do marido 

pródigo” que remetem à personagem Tio Laudônio.  

A afirmação de que existem traços semelhantes nas duas obras implica, porém, 

para que resulte verdadeira, o dever de ser colocada à prova. Então nos cabe, por meio 

de uma empreitada comparativa, a tarefa de validar a assertiva.  

Antes de aprofundarmo-nos no tema central deste trabalho, devemos passar 

nossos olhos pelo realismo maravilhoso para que se tente estabelecer a melhor 

conceituação possível, diminuindo a possibilidade de distorções durante o 

desenvolvimento de nossas reflexões. Para tanto, primeiramente, parece necessário fazer 

a distinção entre o realismo mágico e o realismo maravilhoso.  

Angel Flores, em conferência (“Magical Realism in Spanish American Fiction”) 

na qual discute os obstáculos referentes à classificação dos movimentos literários 

hispano-americanos com base nos cânones europeus, indica que seria pertinente 

acomodar várias obras de autores contemporâneos no assim chamado realismo mágico, 

que é por ele conceituado como “the same preocupation with style and also the same 

transformation of common and the everyday into the awesome and the unreal” (1955, 

apud CHIAMPI, 1982, p. 24). Tal acepção, entretanto, recai no equívoco de restringir o 

realismo mágico às obras em que, segundo ele próprio, “time exists in a kind of timeless 

fluidity and the unreal happens as part of reality” (1955, apud CHIAMPI, 1982, p. 25). 

Esse raciocínio, ao privilegiar a naturalização do irreal, deixa de lado seu oposto, que 

seria sobrenaturalizar o real. Reunidas as reflexões de Flores acha-se uma síntese delas: 

“the practioners of magical realism cling to reality as if to prevent ‘literature’ from getting 

in their way, as if to prevent their myth from flying off, as in fairy tales, to supernatural 

realms” (1955, apud CHIAMPI, 1982, p. 25). Torna-se, então, impraticável a atribuição 

dessas designações a uma grande quantidade de obras latino-americanas.  

Já que o realismo mágico não era suficiente para cobrir toda a narrativa hispano-

americana, foi necessário cunhar uma outra classificação, que veio a ser o realismo 

maravilhoso, mas afinal o que seria esse realismo maravilhoso? Partindo do próprio 

léxico da palavra “maravilhoso” podemos chegar a algumas hipóteses.  O maravilhoso é 

algo que foge ao andamento comum das coisas e do humano. Mirabilia é o vocábulo 

latino de que se originou maravilha, portador de “coisas admiráveis”. No termo mirabilia 

encontramos “mirar”, olhar intensamente ou ver através de. O verbo latino mirare está 

no étimo de miragem, efeito ótico que embaça os sentidos; e de milagre. O maravilhoso 

é o insólito, o extraordinário.  

Pela recorrência da confusão acerca do que seria o extraordinário faz-se 

necessário ressaltar que não é somente o que é belo e agradável que se caracteriza assim, 

deve-se considerar também tudo que tem caracteres insólitos, belo ou feio, aprazível ou 

abominável, ou seja, qualquer coisa que se desvia dos preceitos constituídos é 

maravilhosa.     

Alejo Carpentier, em prólogo a El reino de este mundo, texto que depois foi 

republicado de forma independente, tece comentários sobre o real maravilhoso 
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americano e, segundo Irlemar Chiampi, suas palavras conduzem a “dois níveis de 

definição...” (1980, p. 33). O primeiro estaria fundado na maneira como se dá a percepção 

do real pelo escritor e o segundo seria estabelecido pela “relação entre a obra narrativa e 

os constituintes maravilhosos da realidade americana” (1980, p. 33).  

A explicação do autor cubano para o modo de percepção dá-se da seguinte 

maneira: 

 

 
o maravilhoso começa a sê-lo de maneira inequívoca quando surge de uma 

inesperada alteração da realidade (o milagre), de uma revelação privilegiada 

da realidade, de uma iluminação não habitual ou particularmente favorecedora 

das desconhecidas riquezas da realidade, de uma ampliação das escalas e 

categorias da realidade, percebidas com especial intensidade em virtude de 

uma exaltação do espírito que o conduz a um modo de "estado-limite” 

(CARPENTIER, 1987, p. 140). 
 

 

O maravilhoso, então, surge como resultado da percepção desfigurante do autor 

e como um elemento da realidade. No que tange ao outro nível de definição do real 

maravilhoso, o que se dá na relação existente entre o referente extraliteráio, que deve ser 

entendido como a própria América e suas peculiaridades, e o signo narrativo, há que se 

levar em conta que incorre em erro aquele que tem por incompreensível ou impraticável 

um fenômeno sobrenatural ou sobre-humano.  

Para Carpentier a própria história da América é uma crônica do real maravilhoso. 

A disposição de dados desiguais oriundos de diferentes culturas representa uma realidade 

histórica totalmente inovadora na medida em que faz soçobrarem os modelos 

convencionais da racionalidade do ocidente. Isso, agregado freqüentemente ao realismo 

mágico e assinalando a reunião de artefatos e episódios da realidade que tornam única a 

América na conjuntura ocidental, é a manifestação do realismo maravilhoso americano.   

Neste continente há uma complexidade cultural enorme, que já havia à época dos 

“descobridores”, que utilizavam o termo “maravilha” para descrever o cenário 

encontrado. O afastamento conceptual que está presente na relação do real maravilhoso 

americano com a Europa revela a condição de vinculação colonial que edificou e 

sustentou uma estrutura social fundamentada em conflitos de ordem cultural, racial e 

religiosa. 

Feitas essas observações, já se pode chegar ao ponto que mais interessa aqui: por 

meio do confronto de Tio Laudônio e coronel Aureliano Buendía, encontrar traços 

convergentes e divergentes entre Cien años de soledad e o conto “A volta do marido 

pródigo” e, por extensão, entre a literatura brasileira e hispano-americana. 

O famoso coronel Aureliano Buendía chama-nos a atenção, entre outras coisas, 

pelo fato de durante a sua vida passar por momentos singulares. Em cada uma das etapas 

de seu desenvolvimento, defrontamo-nos com situações bastante inusitadas.  

Da mesma maneira, o personagem de Rosa, segundo o narrador, que faz em 

rápidas palavras uma espécie de resumo de sua vida e de suas peculiaridades, apresenta-

se para nós como um ser de características e experiências inusitadas. 

Cien años de soledad configura-se como uma macronarrativa construída por 

várias micronarrativas, e uma dessas histórias dentro da maior é a da personagem 

Aureliano. Isso pode ser visto também em “A volta do marido pródigo”, pois a passagem 

referente a Tio Laudônio é “apenas” um parênteses dentro da estrutura do conto, assim 

como certas passagens acerca do coronel, também o são, devido ao fato de que, quando 

da ocorrência delas, ele não é o protagonista da diegese. 
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Márquez construiu a vida de sua personagem ao longo de um romance inteiro, 

com fragmentos fazendo referências a ela durante toda a narrativa, enquanto Rosa fez a 

construção da vida do irmão do Major Anacleto em apenas dois parágrafos, todavia sem 

que se perdesse um fato sequer dela. 

Podemos apontar outras similaridades entre os dois personagens. Tio Laudônio, 

“quando rapazinho, esteve no seminário; depois, soltou vinte anos na vida boêmia” 

(ROSA, 1982, p. 96). Assim como o coronel, que durante uma parte de sua vida foi 

compenetrado nos estudos e avesso a assuntos de sexualidade, para depois se tornar pai 

de mais de uma dezena de filhos, que não poderiam ser concebidos sem que ele passasse 

por uma vida desregrada.  

O interesse do Buendía por uma criança, com a qual veio a se casar depois que 

ela se tornasse moça, parece ser compartilhado também pelo benfeitor de Lalino, pois é 

somente “por causa da moça – nada de comprometedor” que ele abandona sua solidão. 

A personalidade introspectiva, e o isolamento a que se submetem, no caso do 

coronel, dentro da oficina, e de Tio Laudônio, não indo ao arraial, além de serem 

característicos, também são quebrados por esparsos acontecimentos que os arrancam de 

sua condição. Em ambas as narrativas alguns desses episódios estão ligados ao circo.    

No âmbito da biografia das personagens, outro traço que salta à vista é a 

similaridade do acontecido com as duas personagens quando, segundo seus respectivos 

narradores, choraram na barriga de suas mães: 

 

 
 

Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo (...) Había llorado en 

el ventre de su madre y nació com los ojos abiertos. Úrsula no volvió a 

acordarse de la intensidad de esa mirada hasta un dia en que el pequeño 

Aureliano (...) entró a la cocina en el momento en que ella retiraba del fogón 

y ponía en la mesa una olla de caldo hirviendo. El niño, perplejo en ala puerta, 

dijo:<Se va a caer> La olla estaba bien puesta en el centro de la mesa, pero 
tan pronto como el niño hizo el anuncio, inició un movimiento irrevocable 

hacia el borde, como impulsada por un dinamismo interior, y se despedazó en 

el suelo (MÁRQUEZ, 1983, p. 72). 

 

Porque, Tio Laudônio, quando rapazinho, esteve no seminário; depois, soltou 

vinte anos na vida boêmia (...) Devoto por hábito e casto por preguiça (...) Fala 

sussurrado e sorrindo, sem pressa, nunca repete e nem insiste, e isso não deixa 

de impressionar. Além do mais, e é o que tem importância, Tio Laudônio 

“chorou na barriga da mãe” e, como natural conseqüência, é compadre das 

coisas, enxerga no escuro, sabe de que lado vem a chuva, e escuta o capim 

crescer (ROSA, 1982, p. 96). 

 

 

Nessa passagem de Cem anos de Solidão em que é descrito o episódio da queda 

da panela, encontramos esta ambígua construção sintática: “...pero éste lo interpretó 

como un fenómeno natural”. Esse trecho é referente à postura de José Arcadio Buendía 

diante do ocorrido. A partir da frase, podemos entender tanto que a queda da panela 

quanto a premonição do menino eram fenômenos naturais. Encontramos um paralelo 

pertinente no conto do médico mineiro, pois “Tio Laudônio chorou na barriga da mãe e, 

como natural conseqüência...”. Percebemos aqui que os fatos decorrentes do episódio 

intra-uterino são classificados por ambos autores como implicações totalmente cabíveis 

dentro da narrativa. Então a assertiva: 
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(...) lo mágico puede transformarse en lo real com la misma facilidad que lo 

real en lo mágico (...) No hay un lugar que sea má real, o más mágico, que 

otro, porque todo puede intercambiarse y todo es parte de la misma <<realidad 

total>>... (PALENCIA-ROTH, 1983, p. 69). 

 

 

 

feita sobre a obra de Márquez parece poder ser estendida, sem prejuízo, também à obra 

de Rosa.  

Na construção da passagem onde somos informados de que Tio Laudônio chorou 

no ventre de sua mãe, há a sugestiva afirmação de que “além do mais” é justamente esse 

fato o que teria importância. Essa assertiva parece andar de mãos dadas com o 

pensamento de Lotman: “... a tendência para tudo interpretar num texto artístico como 

significativo é tão grande, que estamos bem fundamentados para considerar que numa 

obra não há nada de contingente...” (1978, p. 49); pois Rosa chama a atenção, por meio 

da construção frasal, para um acontecimento periférico dentro de sua narrativa. Podemos 

colocar a assertiva do teórico russo lado a lado com a recorrente referência (que traz para 

o fato um caráter de elemento importante dentro da obra) ao acontecido com o coronel, 

já que a diferença é que Márquez, como mecanismo para afirmar a importância do 

acontecido, realiza sistemáticas menções a ele durante a narrativa. Percebemos que, de 

alguma forma, o autor brasileiro teoriza sobre a literatura dentro de sua própria obra, 

assim como o colombiano o faz, no episódio do transporte dos livros no vagão de 

bagagens do trem.  

A passagem da premonição do pequeno Aureliano pode ser ainda utilizada para 

tecermos considerações acerca do real maravilhoso americano. Quando o coronel chorou 

no ventre de sua mãe, a associação que foi feita com esse fato é que disso decorreria – 

mesmo que não se tratasse de causa e sim apenas de um anúncio dela –, a capacidade de 

premonição da personagem. Durante a narrativa há várias alusões a seu poder de prever 

as coisas. Isso gera uma sensação, no leitor, de que a habilidade de adivinhação estaria 

realmente ligada ao acontecido. Todavia, um leitor atento acha, numa conclusão a que 

Úrsula chegou sobre o assunto 

 

  
(...) la lucidez de la decreptud le permitió ver(...)que el llanto de los niños en 

el vientre de la madre no es un anuncio de ventroliquía ni de facultad 

adivinatoria, sino una señal inequívoca de incapacidad para el amor 

(MÁRQUEZ, 1983, p. 291). 

 

 

 

a porta aberta para refletir que a questão parece ser tratada realmente como a interpretou 

José Arcadio  Buendía: “un fenómeno natural”. Ou seja, uma criança chorar no ventre 

de sua mãe seria uma espécie de referente extraliterário, um dos muitos “constituintes 

maravilhosos da realidade americana” (CHIAMPI, 1980, p. 33), enquanto que o poder 

de prever os acontecimentos pertenceria simplesmente ao mágico. Mas ainda assim 

teríamos aqui uma questão complicada, por causa da própria tessitura da narrativa. A 

ambigüidade constante no trecho da premonição sobre a queda de la olla continua a 

incomodar o leitor. O que significaria o emprego do termo “natural”? Indicaria ele que 

não houve nada de “anormal”? Seu uso apontaria para uma possível indicação de que o 

fenômeno foi provocado por forças da natureza? Ou se trataria, justamente, disto: dúvida, 

variadas possibilidades de interpretação (assim como a América)?  
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Levando a reflexão para Tio Laudônio, encontramos problema similar na 

depreensão do sentido do vocábulo “natural”. A “natural conseqüência” pode ser 

entendida tanto como uma normal, automática implicação, quanto como o resultado de 

uma força da natureza. “Além do mais, e é o que tem importância” (1982, p. 96) – para 

usar as próprias palavras de Rosa –, os dois choraram nas barrigas de suas mães e, seja 

qual for o sentido que dermos ao termo “natural”, durante a vida desenvolveram poderes 

sobre-humanos e fizeram uso deles. Isso nos remete ao argumento de Chiampi sobre um 

romance de Carpentier, quando diz que “a sobrenaturalidade de um fenômeno é 

aparencial; o suposto fantástico recebe uma explicação científica (...) que, se lhe dispensa 

o inverossímil, não lhe subtrai o aspecto prodigioso ou insólito...” (1980, p. 37). Todas 

as capacidades de Tio Laudônio – escutar capim crescer, saber de que lado vem a chuva, 

enxergar no escuro, além de ser compadre das coisas – poderiam ser elucidadas à luz da 

ciência. Alguém acostumado à observação do ambiente pode decifrar os sinais existentes 

na natureza que indicam a proximidade de uma intempérie, por exemplo. Não parece ser 

imprudente estender tal afirmação ao coronel. Então vislumbraríamos aqui a 

sobrenaturalização do real, que tinha sido excluída pela conceituação de Angel Flores. 

Entretanto, novamente devido à ambigüidade, encontramos também aqui a naturalização 

do irreal. Dois fatores essenciais ao realismo maravilhoso americano.  

Em Tio Laudônio, encontramos ainda mais uma possibilidade de interpretação na 

tessitura narrativa, pois a maneira como o narrador dispõe as palavras que enumeram as 

habilidades do irmão do Major Anacleto parece também sugerir metáforas sutis para 

exemplificar características humanas naturais. Ninguém escuta o capim crescer (talvez 

haja alguém que o faça), porém, hiperbolicamente, a expressão pode servir para ilustrar 

um ser com grande capacidade de concentração, por exemplo. Parece que uma diferença 

pode ser apontada entre as obras a partir de então, pois fica a impressão de que é no 

segundo nível de conceituação do real maravilhoso – a relação da narrativa com os 

constituintes da realidade – que Rosa se distancia de Márquez ao espalhar pelo seu texto 

os sentidos, gerando uma ambigüidade de natureza diferente daquela referente ao termo 

“natureza” utilizado por ambos. O autor brasileiro faz uso de um mecanismo de 

construção do texto em que a ambigüidade dá-se no nível semântico devido ao uso de 

metáforas enquanto o colombiano constrói na sintaxe de seu texto o engenho que gera a 

ambigüidade. 

Arriscar-nos-íamos a dizer que as duas personagens, cada uma a seu modo, são 

representações de culturas, costumes, crendices de dois povos diferentes: o povo da 

América espanhola, se tomarmos Macondo (local fictício) como uma síntese da mistura 

cultural oriunda da cultura européia e da existente na América dominada; e o povo do 

sertão brasileiro (local ficcionalizado: o conto tem como plano de fundo a construção da 

rodovia BH – São Paulo). As personagens que representam essas culturas puderam ser 

inseridas tanto num espaço e tempo completamente ficcionais (Cien años de soledad), 

como num espaço e tempo ficcionalizados, a década de 50 em Minas Gerais (“A volta 

do marido pródigo”). 

Agora podemos então retomar aquela insinuação de haver a possibilidade de que 

Márquez tenha partido da lembrança do conto de Rosa para construir sua personagem, 

proposta no início destas reflexões. Diante do que foi exposto sobre as “vidas” de 

Aureliano e Laudônio parece que o mais sensato seria pensar que, mesmo se o autor 

colombiano tivesse conhecimento das peripécias de Lalino Salãthiel, isso seria fator de 

importância secundária na obra de Márquez, pois como vimos ao longo destas páginas 

tanto o Brasil quanto a América Latina, assim como as obras de García Márquez e Rosa, 

têm peculiaridades que convergem em alguns pontos. Sendo assim El coronel Aureliano 

Buendía existiria independentemente de Tio Laudônio, assim como este último existiu 
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antes daquele. O sertão brasileiro, e especialmente o sertão de Rosa, também possui lá os 

seus “constituintes maravilhosos da realidade americana” (CHIAMPI, 1980, p. 33). 
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PERO DA PONTE E OS TREBELHOS DE TISSO PÉREZ 
 

 

 

Prof. Dr. Paulo Roberto Sodré 

UFES 

 
 

 

 
Resumo: Pesquisas mais recentes têm apontado que as cantigas satíricas galego-portuguesas têm alcance 

literário maior do que se supunha. Além disso, com a leitura mais atenta de Las siete partidas, leis reunidas 

por Alfonso X, percebe-se que os trovadores eram instados a criar cantigas em que a elaboração artística 

deveria acompanhar a preocupação com a diversão da corte, relativizando-se assim o teor moralista dos 

versos contra os vícios do tempo. Este trabalho pretende observar o tema da sodomia homossexual em 

cantigas satíricas de Pero da Ponte, trovador do séc. XIII, considerando o estatuto jurídico sobre o trovar. 

 

Palavras-chave: Sátira galego-portuguesa; Pero da Ponte (Cantigas Satíricas); Sodomia (Análise Literária). 

 

 

 
 

(...) no es juego donde hombre no ríe, pues sin falta el 

juego con alegría se debe hacer, y no con saña ni con 

tristeza. Por esto quien se sabe guardar de palavras 

excessivas y desapuestas, y usa de estas que dicho 

hemos en esta ley, es llamado palaciano. 

 

Alfonso X, el Sábio 

(Las siete partidas. Partida II, tít. 9, ley 30) 

 

 

 

 

Nada se sabe sobre Dom Tisso Pérez, “trebelhedor sodomita”, para usar a 

terminologia da época, que assombra com sua insistência amorosa o trovador da cantiga 

“Don Tisso Pérez, queria hoj’eu”, de Pero da Ponte. Sabe-se apenas, por meio dos três 

quintetos decassílabos e do refrão-monóstico, que é um homem que adora trebelhar, a 

despeito da queixa do eu lírico. Embora Rodrigues Lapa tenha editado a cantiga como se 

a voz fosse de uma mulher, o manuscrito do Cancioneiro da Biblioteca Nacional não 

deixa dúvida: trata-se de um homem (“queria hoj’eu/ seer guardado do trebelho seu”), 

como admitiram Saverio Panunzio e Graça Videira Lopes. Vejamos a cantiga: 

 

 
Dom Tisso Pérez, queria hoj’eu 

seer guardado do trebelho seu,    
a[r] perdoar-lh’o batom que fui meu;   

mais nom me poss’a seu jogo quitar;   

e, Tisso Pérez, que demo mi o deu,   

por sempre migo querer trebelhar? 

                                                        
 Resultado parcial da pesquisa Os homens entre si: homoerotismo masculino na lírica medieval galego-
portuguesa, desenvolvida na UFES. A primeira parte, “Os homens entre si: os fodidos e seus maridos nas 

cantigas de Pero da Ponte, séc. XIII”, foi apresentada como comunicação no II Congresso da Associação 

Brasileira de Estudos da Homocultura, em Brasília, em 2004. 
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De trebelhar mi há el gram sabor, 

e eu pesar, nunca vistes maior; 

ca non dórmio de noite com pavor,   

ca me trebelha sempre ao lũar.    

[Que] demo o fezo tam trebelhador,   

por sempre migo querer trebelhar? 

 

Cada que pode, mal me trebelhou;   
e eu por en já mi assanhando vou   

de seu trebelho mao, que vezou,   

com que me vem cada noit’espertar;   

e Tisso Pérez, Demo mi o mostrou, 

por sempre migo querer trebelhar1 

 

 

 

 A cantiga do trebelho parece tratar, não obstante aquelas dificuldades de leitura, 

de dois amantes em crise (“já mh’assanhando vou”), devido ao jeito desastrado de Tisso 

“trebelhar” (“sseu trebelho mao, que vezou”). O queixoso parece se por na posição de 

quem recebe passivamente (“ca non dormho de noite con pavor”, “ca me trebelha senpre 

ao lũar” e “de sseu trebelho mao”. Itálico acrescentado) o assédio amoroso, não 

conseguindo evitá-lo. 

 A cantiga não parece tratar de rompante de sodomita; trata, sim, do exagero de 

Don Tisso Pérez no lidar com seu companheiro, cujo cansaço (“con que me vem cada 

noit’espertar”) não percebe nem considera. Desse modo, o que se evidencia não é, a 

princípio, a sátira contra a sodomia, mas o escárnio sobre a luxúria compulsiva, o desejo 

obcecado, o “trebelho” incômodo. 

 O terceiro verso da primeira estrofe intriga: “a[r] perdoar-lh’o batom que fui 

meu”. A explicação de Lapa – para o verso que ele edita como “e er doar-lh’ o baton que 

fui meu” – reforçaria nossa leitura sobre a passividade do queixoso, não fosse sua escolha 

pela voz feminina na cantiga: “e restituir-lhe o baton com que ele me mimoseou”. 

Panunzio, que segue mais de perto a lição do códice, esclarece que “perdõar-lhe” 

significaria translaticiamente “poupar-lhe, evitar-lhe”; quanto ao “ba[s]ton”, não há 

dúvidas de que se trata do órgão viril. Mas o final do verso, “que foy meu”, é o ponto 

que Panunzio não discute. O que significariam, assim, os versos (em versão livre): “Dom 

Tisso Pérez! Queria hoje eu/ ser guardado do trabalho seu/ e evitar-lhe o bastão que foi 

meu”? 

 De imediato, a resposta seria simples: o amante queixoso diz a Tisso Pérez que 

não quer mais “trebelhar”, evitando-lhe usar o “bastão” que, de tanto Pérez lançar mão 

dele, já não lhe pertence. Entretanto, outro sentido pode ser detectado: queria hoje eu ser 

guardado de seu trabalho e evitar-lhe o “bastão” que já não quero mais. A ambigüidade, 

para além dos equívocos que se percebem na cantiga (“trebelhar”, “ba[s]ton” e “jogo”), 

permanece. 

 Além do mozdobre, com o verbo “trebelhar”, e do refrão, o dobre “demo” (“Que 

diabos!”), posicionado no início e no meio do penúltimo verso de cada estrofe, corrobora 

o campo semântico da irritação (“mh’assanhando”, “con que me vem cada noit’espertar”) 

e do desgosto (“e eu pesar, nunca vistes mayor”, “con pavor”) a que chegou o amante 

incomodado com a lascívia estabanada de Tisso Pérez.  

                                                        
1 A edição mais recente da cantiga é de Graça Videira Lopes (2002, Cantiga 324: p. 389). Cf. ainda Saverio 

Panunzio (1992, Cantiga XXXI: p. 207-208), e Rodrigues Lapa (1995, Cantiga 372: p. 238). 
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 Pero da Ponte, acirrando a engenhosidade satírica, aproveita ainda o tópico da 

noite como favorecedora dos amantes: “ca me trebelha senpre ao lũar”. Contudo, o tópico 

é posto pelo avesso, quando o trovador sugere não o favor mas o desfavor da noite que 

lhe traz o amante atrapalhado. 

Como as outras duas cantigas de Pero da Ponte sobre sodomitas2, “Don Tisso 

Pérez, queria hoj’eu” apresenta um elaborado fazer poético, tendo como base a 

“equivocatio”, ou equívoco, trebelho. Nove vezes a palavra aparece na cantiga, em 

diferentes categorias gramaticais: substantivo (trebelho), verbo (trebelhar, trebelha, 

trebelhou), adjetivo (trebelhador). Seu sentido literal, como se pôde notar, é o de 

trabalhar ou brincar. A palavra “jogo”, no quarto verso da primeira estrofe, reforça a 

polissemia de trebelho, de maneira que toda a cantiga conduz o leitor a desconfiar do que 

seja esse trebelho feito “senpre ao lũar”. Inevitável, portanto, é a acepção erótica: “jogo 

amoroso, fornicação” (LAPA, 1995, p. 386), ou seja, “trepada”. 

 Panunzio e Lapa, como vimos, tendem a considerar a voz queixosa do escárnio 

como se fosse a de Pero da Ponte: “certo Don Tisso Pérez que, curtido no vicio, non lle 

dá trégua nin tan sequera por unha noite ó pobre de Pero, a quen fai obxecto das súas 

antinaturais inclinacións” (PANUNZIO, 1992, p. 31). Lapa, por sua vez, afirma:  

 

 
cantiga de sentido confuso e que admite duas interpretações: uma que 

desabona a compostura moral do grande escritor galego, por no-lo mostrar 
muito à vontade nos seus vícios de pederasta, que também lhe serviam de 

tema, como se vê em outras suas composições; outra que consiste em vermos 

nela uma cantiga de mulher, a qual se queixa da insistência de certo Fulano 

em se servir dela, a seu pesar. (LAPA, 1995, p. 238, n. sobre a Cantiga 372). 

 

 

 Graça Videira Lopes prefere ver na cantiga o “maldizer aposto”, ou seja, cantiga 

cuja voz não coincide com a voz do trovador: “Apesar de a cantiga estar na primeira 

pessoa, penso que esta ‘confissão’ de Pero da Ponte não é muito verosímil e que é 

provável que a cantiga seja um maldizer aposto” (LOPES, 2002, p. 389). 

 Nota-se que a preocupação dos editores é evitar que a pecha de sodomia recaia 

sobre Pero da Ponte, a despeito do que afirmou Ramón Menéndez Pidal sobre a acusação 

de Alfonso X de que Pero da Ponte havia roubado e matado o amigo Afonso Anes do 

Coton, na cantiga “Pero da Ponte á feito gran pecado” (LAPA, 1995, Cantiga 15, p. 28.):  

 

 
Yo pienso que Pero da Ponte no fue homicida sino en el lengauje bromista 

del rey. En estos escarnios, lo mismo gallegos que provenzales, hay mucha 

expressión metafórica, puros juegos satíricos, rudas burlas, que en nada 

menoscaban la estimación personal del satirizante respecto del satirizado, y 

que no puede entenderse al pie de la letra (MENÉNDEZ PIDAL, 1991, p. 

207-208). 

 

 

Quer isso dizer que Pero da Ponte não é nem assassino, nem ladrão, como aponta 

o Sábio, nem sodomita, como deduz Panunzio, mas um trovador preocupado em trovar 

bem seu tema satírico, de acordo com a expectativa dos cortesãos alfonsinos: a diversão. 

Tal dedução é corroborada pelo conjunto de leis peninsulares do século XIII, a que 

                                                        
2 Trata-se de “Eu digo mal, com’home fodimalho” (LOPES, 2002, p. 359) e “De Dom Fernão Diaz 

Estaturão” (LOPES, 2002, p. 382).  
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Alfonso X deu o título de Las siete partidas. As três primeiras Partidas tratam do direito 

eclesiástico (I), do direito político-administrativo (II) e do direito processual (III); as três 

últimas, do direito civil (IV), do direito das obrigações e contratos (V), do direito das 

sucessões (VI) e do direito penal (VII). 

 Se o riso e a maledicência são desaconselhados na Partida I (“pecado venial es 

[...] decir en algún lugar palabras de escarnio o en las que no hay pro ninguna” 

[ALFONSO X, 1992, Tít. 5, ley34, p. 94-95), já que pode tornar o homem um “cazador 

del diablo”; e se a cantiga satírica é considerada um meio de difamação na Partida VII, 

dedicada aos crimes (“La cuarta [maneira grave de desonra] es por cantigas [canciones] 

o por rimas [piezas en verso] o por famoso libelo [carmen famosum, libelo difamatorio] 

que alguien hace por deshonra de otro” [ALFONSO X, 1992, p. 386-387]), tanto o riso 

como a cantiga de escárnio e maldizer são estimulados na Partida II, em que se trata da 

convivência do rei com sua corte, formada inclusive por trovadores e jograis, alguns 

clérigos. 

 Nas partidas alfonsinas, como conclui Jesús Montoya Martínez, no artigo 

“Caracter lúdico de la literatura medieval (A propósito del ‘jugar de palabra’. Partida 

Segunda, tít. IX, ley XXIX)” – cujas reflexões este estudo acompanha bem de perto –, é 

realçada a necessidade de relaxamento do rei e de sua corte, proporcionado pelas 

atividades lúdicas, como a caça, o jogo de xadrez ou a audição de “cantares y sones de 

instrumentos”. Ao tratar das três atividades palacianas, a de “librar los pleitos” (deliberar 

pleitos), a de “comer” e a de “hablar en gasajado” (entretenimento coletivo), o legislador 

alerta para a importância da conveniência. Mais adiante, ao especificar a atividade do 

“hablar en gasajado”, momento em que se apresenta, entre outras diversões, o trovar, o 

legislador prescreve:  

 

 
Título 9 (Cuál debe ser el rey con sus oficiales, y con los de su casa y de su 

corte, y ellos con él) 

 

Ley 30: Retraer [contar, referir, publicar] en los hechos o en las cosas cómo 

fueron o son o pueden ser es gran bienestancia a los que en ello (retraer) 

saben avenir [produce agrado en los que saben realizarlo]. Y para esto ser 

hecho como conviene, deben allí ser consideradas tres cosas: tiempo y lugar 
y manera. (...) Y [en quanto a la] manera: deben cuidar de retraer en manera 

que digan por palabras cumplidas (corteses) y apuestas (adornadas) lo que 

dijeren, y que semeje que saben bien aquello que dicen; otrosí, que aquellos 

a quienes lo dijeren tengan gusto en oírlo y en aprenderlo; y en el juego 

deben cuidar que aquello que dijeren sea apuestamente dicho (...); y esto 

debe ser dicho de manera que aquel con quien jugaren [hicieren objeto del 

juego verbal] no se tenga por denostado (ofendido); y más, lo tomen con 

placer, y que tengan con qué reír de ello, tanto él, como los otros que lo 

oyeren. Y otrosí, el que lo dijere, que lo sepa bien reír [convertir en motivo 

de risa] en el lugar donde conviniere, pues de outra manera no sería juego; y 

por eso dice el verbo antiguo que no es juego donde hombre no ríe, pues sin 

falta el juego con alegría se debe hacer, y no con saña ni con tristeza. Por 
esto quien se sabe guardar de palavras excessivas y desapuestas, y usa de 

estas que dicho hemos en esta ley, es llamado palaciano (...) (ALFONSO X, 

1992, p. 172-173, negrito acrescentado). 

 

 

  

 Observa-se na lei a preocupação com a natureza do jogo (“el juego con alegría se 

debe hacer, y no con saña ni con tristeza”), de modo a proteger os visados do jugar de 

palabra, que não deve ser difamatório, e manter a harmonia palaciana. Por juego e jugar 
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entenda-se brincar com os sentidos equívocos das palavras, recurso típico das cantigas 

satíricas e, mais escassamente, de algumas cantigas amorosas (lembremo-nos da cantiga 

da ama, de João Soares Coelho). 

 Não convém, como afirma a lei citada, jogar com o covarde, dizendo que ele é 

esforçado, nem com o esforçado, dizendo que ele é covarde, jogo que poderia ofender o 

alvo da sátira; não conviria, assim, ao jugar de palabra de Pero da Ponte dizer a Tisso 

Pérez, presumidamente sodomita, que ele é trebelhador de mulheres, senão que, para 

além de ser sodomita, é, passe a palavra moderna, compulsivo sexual. Segundo a lógica 

da lei, portanto, se a lemos corretamente, poderíamos deduzir que Tisso Pérez é 

provavelmente sodomita. 

Essa dedução, no entanto, cria um problema de interpretação: se Menéndez Pidal 

afirma, provavelmente apoiado na leitura de Las siete partidas, que Pero da Ponte não é 

o homicida nem o ladrão de que o acusa Alfonso X, fazendo zombaria do trovador, 

poderíamos também inferir que Tisso Pérez não se enquadraria entre aqueles que se 

deitam “unos con otros contra natura, e coſtũbre natural” (ALFONSO X, 1992, Partida 

VII, tít. XXI, ley 2). Como se sabe, tanto o homicídio, o latrocínio, como a sodomia eram 

crimes punidos pelas partidas. 

 No caso da sodomia, sua prática era considerada um perigo para a comunidade 

medieval, como o fora para as famosas cidades vetero-testamentárias Sodoma e 

Gomorra. Desse modo, a lei exigia que os sodomitas fossem denunciados, e contra eles 

fosse dada a pena máxima: 

 

 
cada vno del pueblo puede acuſar a los omes que fizieſſen pecado contra 

natura, e eſte acuſamiẽto puede ſer fecho delante del judgador do fizieſſen tal 
yerro. E ſi le fuere prouado deue morir porende: tambien el que lo faze, como 

el que lo conſiente. Fueras ende, ſi alguno dellos lo ouiere a fazer por fuerça, 

o fueſſe menor de catorze años. Ca eſtonce non deue recebir pena, porque los 

que ſon forçados non ſon en culpa, otroſi los menores non entienden que es tan 

grã yerro como es aquel que fazen (ALFONSO X, 1992, p. 72-73). 

 

 

 

 Como se percebe claramente, a pena de morte inclui tanto o “sodomita” (ativo) 

como o “efeminado” (passivo)3, exceto quando há estupro (“por fuerça”) ou quando um 

dos envolvidos é menor de catorze anos.  

 Não obstante a severidade da lei, e considerando que “la vida siempre prevalecerá 

sobre las leyes positivas” (MATÍNEZ MONTOYA, 1989, p. 434), a sodomia era mais 

tolerada do que nos fazem supor os textos doutrinários contemporâneos, que glosaram as 

mesmas advertências jurídicas contra os sodomitas (vale lembrar a menção de Fernão 

Lopes aos amores do rei D. Pedro e Afonso Madeira, no séc. XIV: “E como quer que o 

el-rei muito amasse, mais que se deve aqui de dizer”. [1977, p. 64]). Contudo, 

paralelamente a essa literatura da negação, a cultura popular veiculava valores que, se 

não estimulavam a sodomia, encaravam-na de modo atenuado: “o povo, produtor real de 

valores morais, podia desconhecer a teoria sobre as circunstâncias do ato humano, – 

teoria clássica dos tratados teológicos –, mas vivia em condições e circunstâncias 

concretas em que condenava mais o incesto e o estupro do que atos sexuais entre homens” 

(LEERS; TRASFERETTI, 2002, p. 79).  

                                                        
3 Charles Caldwell Ryrie comenta que a diferença entre “efeminados” e “sodomitas” está na posição sexual 

passiva daqueles, e na ativa destes (cf. A BÍBLIA, 1994, 1 Coríntios 6:9-10, p. 1439). 
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 Como as cantigas satíricas galego-portuguesas recendem (permitam-me a 

metáfora) imensamente à cultura popular, não é de estranhar que, mesmo sendo 

produzidas para o “hablar en gasajado” da corte, com intenção de juego, tais cantigas 

mantenham valores ou tolerância populares, de que a cantiga do trebelhador incansável 

pode ser testemunha manuscrita. 

 Diante desses ditos e contraditos, o certo é que Tisso Pérez foi alvo dos dichotes 

de Pero da Ponte, e que ele provavelmente deve ter se divertido com os jogos de palavra 

de que serviu o trovador para zombar de sua prática sodomita fictícia ou não. Podemos 

talvez supor que a sodomia, tema de vinte e nove cantigas (LOPES, 1994, p. 217), era de 

alguma maneira tolerada, haja vista o à vontade e o bom humor com os quais era tratada 

nas cantigas. 

Embora a literatura medieval esteja sempre buscando cumprir o horaciano 

“docere et delectare” (MONTOYA MARTÍNEZ, 1989, p. 433), não nos parece que na 

cantiga sobre o insistente Tisso Pérez o docere esteja na preocupação de Pero da Ponte. 

Deleitar a corte é o propósito que se extrai dos quintetos em que o mozdobre (trebelhar) 

é o desdobramento de um equívoco, ou seja, o próprio “jugar de palabra” cujo alvo mais 

certeiro é a boa risada. Se há ensinamento aí, talvez seja o de que Tisso Pérez aprenda a 

dosar seus impulsos ao luar, exercitando-se melhor na prática amorosa e agradando o 

queixoso e sanhudo amante. 

As observações que aqui apontamos não objetivam senão tornar mais presente, 

nos estudos sobre a sátira galego-portuguesa, o esquecido pensamento de Menéndez 

Pidal, ao concluir que as cantigas de escárnio e maldizer pretendem a broma, a zombaria, 

o divertimento, “puros juegos satíricos”, cuja literalidade e moralismo não devem ser 

levados em conta sem muitos cuidados. Além disso, estes apontamentos levantam um 

aspecto que nos parece relevante: a tolerância zombeteira da sodomia na cantiga de Pero 

da Ponte. Em seus versos, o que importa não é o fato de Pérez deitar-se ou não com 

homem contra a natureza, crítica previsível a um vício de luxúria no século XIII, mas a 

insistência (“por sempre migo querer trebelhar”) e a incompetência amorosa (“de seu 

trebelho mao”) de Dom Tisso. 

 Nesta altura do estudo, talvez fosse adequado adentrarmos uma discussão sob os 

auspícios da teoria queer4, relacionando a cantiga de Pero da Ponte à história dos gays e 

sua representação na cultura ocidental medieva. Adequado, sim, mas não oportuno para 

o que pretende ser nosso escopo de trabalho.  

Por ora, aqui ficamos, nos limites do séc. XIII, segundo as leis que regem seu riso 

e seu indevassável desejo. 
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Resumo: Pretende-se aqui enfatizar a crise da in(ter)ferência do leitor especializado e não-especializado 

em relação à arte que flerta com as culturas de massa e seu alto grau de redundância, reaquecendo uma 

reflexão sobre a influência destas na poesia de hoje (pós pop-art). Para isso utilizar-se-á de uma abordagem 

semiótica, de Charles Sanders Peirce, de construção e desconstrução dos sentidos, propondo uma 
correlação dos clássicos conceitos do signo, deste teórico, às noções crítico-musicais de José Miguel 

Wisnik e ao “Mundo cão”, de Arnaldo Antunes. 

 

Palavras-chave: Poesia Pós Pop-Art; Arnaldo Antunes (“Mundo cão”); Literatura e Música; Literatura e 

Artes Plásticas. 
 

 
 
 

Crianças gostam de fazer 

perguntas sobre tudo. Nem todas 
as respostas cabem num adulto.  

 

Arnaldo Antunes (“Tudos”, As 

coisas) 

 

 

 

 

1. Apresentação 

 

O poeta aqui em questão, Arnaldo Antunes, nasceu em São Paulo, 1960. Publicou 

os livros de poesias: OU I (1983), Psia (1986), Tudos (1991), As coisas (1992), Nome 

(1993) – juntamente com um CD e um vídeo-home de mesmo título com a colaboração 

de Celia Catunda, Kiko Mistrorigo e Zaba Moreau –, 2 ou + corpos no mesmo espaço 

(1997), Palavra desordem (2002), ET EU TU (2004), com fotografias de Márcia Xavier, 

e ainda teve um livro de ensaios organizados por João Bandeira: 40 escritos (2000). 

Participou de diversas publicações coletivas e exposições de poesia visual, entre estas as 

Bienais de Arte Moderna em São Paulo (1998) e Porto Alegre (1999). Integrou o grupo 

de rock “Titãs”, com o qual gravou sete discos: Titãs (1983), Televisão (1985), Cabeça 

dinossauro (1986), Jesus não tem dentes no país dos banguelas (1987), Go back — ao 

vivo em Montreux (1988), Õ blésq blom (1989) e Tudo ao mesmo tempo agora (1991). 

Em carreira solo, lançou os CDs: Nome — já citado acima (1993), Ninguém (1995), O 

silêncio (1996), Um som (1998), Paradeiro (2001), Saiba (2004), além do 

conhecidíssimo Tribalistas (2003), com Marisa Monte e Carlinhos Brown. 

Esta apresentação se faz necessária para demonstrar a relevância da versatilidade 

do artista, pois:  
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Não é casual o interesse do poeta paulista pelo repertório que a parafernália 

cibernética oferece: as mais variadas técnicas de computação, simuladores, 

ilhas de edição, bancos de imagens e sons, realidade virtual, animação, 
mixagens em geral tornam-se instrumentos os quais o poeta contemporâneo 

poderá agenciar em proveito de um redimensionamento da criatividade e do 

exercício do imaginário (SALGUEIRO, 2001, p. 209). 

 

 

 É, portanto, neste “redimensionamento” que tentar-se-á aqui uma abordagem 

correlacionando as categorias semióticas de Charles Sanders Peirce — “primeiridade”, 

“secundidade” e “terceiridade” (apud NETTO, 1980, p. 61) — às de “silêncio”, “ruído”  

e “som” exploradas por José Miguel Wisnik, em seu livro O som e  o sentido: 

  
 

 

O rádio é uma boa metáfora para que se entendam as relações entre som, 

ruído e silêncio, em seus muitos níveis de ocorrência. Como no rádio, o 

silêncio é um espaçador que permite que um sinal entre no canal. O ruído é 

uma interferência sobre esse sinal (e esse canal): mais de um som (ou mais 

de um pulso) atuam sobre a faixa, disputando-a (o ruído é a mistura de faixas 
e estações). O som é o traço entre o silêncio e o ruído (nesse limiar 

acontecem as músicas) (WISNIK, 1999, p. 33-58). 

 

 

Adiando um pouco o embate entre essas categorias para reforçar a versatilidade 

do roqueiro poeta e poeta artista-plástico, na notória integração dos recursos multimídia 

à matéria-prima do poema, que é a palavra, volta-se aqui ao seu “kit” livro-CD-vídeo: 

Nome – produtos interdependentes desde a sua concepção com artistas dos mais variados 

segmentos, mas podendo cada qual ser merecedor de teses específicas. No entanto, é na 

associação dos meios – palavra-página, palavra-música e palavra-imagem – que se pode 

constatar melhor o grau de autonomia de cada um, embora:  

 
 

 
Dos três aparatos de Nome, o vídeo é o que melhor sintetiza a idéia da obra. É 

na tela que se dá a comunhão palavra-som-imagem, radicalização do trabalho 

de um poeta que surgiu na mídia como cantor compositor de rock e se lança 

como vídeo-maker que utiliza recursos gráficos do computador como 

instrumento de visualização da escrita e gerador de imagens em movimento 

que só poderiam vir do cyber-space (MEMELLI, 1998, p. 219). 

 

 

Ainda:  

 
 

O livro aponta a uma possibilidade de inscrição e diálogo numa tradição 

artística. É a própria memória da ação sobre a linguagem que caracteriza o 

fazer poético. O disco é a base da sustentação mercadológica do projeto, pois 

a música popular é, no conjunto, o objeto cultural mais à vontade nos circuitos 
da indústria cultural. O vídeo, enfim, é o meio em que se dá mais 

evidentemente a constituição de um projeto de experimentação, a aspiração a 

um poien que se articula numa base plástica capaz de enquadrar o lingüístico 

e o musical (ALBERTINO, 1999, p. 24-25).  
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Apesar de integrado às tecnologias do seu tempo e reconhecedor das contradições 

do mesmo, apresentando isto também em sua obra teórica (ver 40 escritos), não são 

poucos os problemas com a crítica especializada e não-especializada (apesar dos trechos 

acima citados), que vão desde o seu processo de experimentação pós-vanguardista até o 

fato do predomínio de conteúdos mais voltados para metaconstrução de linguagens em 

detrimento de obras de cunho exclusivamente multiculturalistas e memorialistas 

(engajamentos e subjetividades). Estas linguagens, por estarem  geralmente vinculadas 

aos problemas imediatos da humanidade, são tratadas como “realistas”; portanto mais 

“sérias”. Contudo,  

 
 

Desaparecer dentro do texto é atitude recorrente em muitos poetas em outras 

épocas. O que procuro relevar em Arnaldo Antunes é o fato de que sua poesia 

vem propondo uma busca interminável e lúdica. Se o poeta prefere o 

descompromisso, então é capaz de desaparecer ou de criar, ficcionalizar sua 

pessoa. Em ambos os casos nota-se uma indisposição para explicar o que viu 

e o que é (LIMA, 2001, p. 328).  

 
 

Tal característica – o desaparecimento elocutório do sujeito – muito interessa para 

demonstrar como pode ser tão complexa qualquer tentativa de in(ter)ferência do leitor na 

obra do poeta, que, por exemplo, afirma, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, de 

17 de outubro de 1993: “Eu tenho obsessão com a definição. Daí uma poética que procura 

eliminar qualquer subjetivismo ou obscurantismo. É sempre uma objetividade extrema. 

Muitas vezes é esse excesso que gera estranhamento” (Destaque nosso).  

 

 

2. Gradações de sons, ruídos e silêncios sentidos 

 

Sendo "o silêncio [...] o começo do papo" (ANTUNES, 1992, p. 51), é dele que 

aqui se parte para uma labuta de correlacionar as categorias supracitadas. Assim, 

grosseiramente, das wisnikianas às peircianas: o silêncio estaria mais para 

“primeiridade”, pois, conforme Teixeira Coelho Netto (1980, p. 61), esta “recobre o nível 

do sensível e do qualitativo, e abrange o ícone, qualissigno, rema” e da acomodação por 

analogia imediata, em antagonismo ao som da “terceiridade” (analogia mediata), que 

“refere-se à mente, ao pensamento, isto é, à razão: cobre o campo do símbolo, legissigno 

e argumento”, pois, neste caso, já há uma acomodação cultural do signo num repertório 

prévio que o acalenta, historicamente, e o torna cúmplice do sentido, como música para 

os ouvidos; enquanto o ruído (sinais de som e silêncio: contigüidade) flerta predominante 

com a “secundidade”, que “diz respeito ao nível da experiência, da coisa ou do evento: é 

o caso do índice, sinsigno, dicissigno”, relativo ao estranhamento, à perplexidade, àquilo 

que não cabe em si: inesgotável coisa. Pois:  

 
 

não há som sem pausa. O tímpano auditivo entraria em espasmo. O som é 

presença e ausência, e está, por menos que isso apareça, permeado de silêncio. 

Há tantos ou mais silêncios quantos sons no som, e por isso se pode dizer, com 
John Cage, “que nenhum som teme o silêncio que o extingue”. Mas também, 

de maneira reversa, há sempre som dentro do silêncio: mesmo quando não 

ouvimos os barulhos do mundo, fechados numa cabine à prova de som, 

ouvimos o barulhismo do nosso próprio corpo produtor/receptor de ruídos 

(WISNIK, 1999, p. 18). 
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Assim também as categorias peircianas não se apresentam de modo estanque, 

podendo elas interagir de acordo com “o signo em relação a si mesmo (qualissigno, 

sinsigno, legissigno), o signo em relação ao objeto (ícone, índice, símbolo) e o signo em 

relação ao interpretante (rema, dicissigno, argumento)” (NETTO, 1980, p. 62). Ainda:  

 
 

 

de acordo com uma das suas muitas e triádicas definições sobre o assunto, 

signo é algo que, para alguém ou alguma inteligência, representa outra coisa. 

Em diversa formulação, signo é um Primeiro que, para um Terceiro (o 

interpretante), determina seu conhecimento de um Segundo (o objeto). A 

semiose, ou percurso da significação, configura-se como um processo movido 
pela relação triangular envolvendo, necessariamente, o signo, o objeto e o 

interpretante (MACHADO, 2001, p. 316). 

 

 

 

Não cabe a este trabalho o desenvolver à exaustão tais “definições” peirceanas, 

pois, além da sua complexidade, “seus manuscritos cobrem cerca de 70.000 páginas — 

além dos que se perderam — e destas pelo menos uma 10.000 páginas são consideradas 

de relevante importância filosófica e fundamentais na obra do autor” (NETTO, 1980, p. 

52); então, passa-se agora para a obra do poeta como tentativa de elucidação da proposta 

e, como o título sugere, o mote para isto será o poema visual “Mundo cão” (em anexo), 

do livro 2 ou + corpos no mesmo espaço (ANTUNES, 1997, p. 56-57), privilegiando 

neste uma confluência das noções clássicas de signo:  

 
 

 

Ícone é um signo que tem alguma semelhança com o objeto representado. 

Exemplo: a escultura de uma mulher, fotografia de um carro, e mais 

genericamente, um diagrama, um esquema. Índice é um signo que se refere ao 

objeto denotado em virtude de ser diretamente afetado por esse objeto. [...] 

Exemplo: fumaça é signo indicial de fogo, um campo molhado é índice de que 
choveu etc. [...] Símbolo é  um signo que se refere ao objeto denotado em 

virtude de uma associação de idéias produzida por uma convenção. O signo é 

marcado pela arbitrariedade.[...] Exemplo: qualquer das palavras de uma 

língua, a cor verde como símbolo de esperança etc. (NETTO, 1980, p. 58). 

  

 

Em síntese, a obra em questão é de uma página central na qual está uma fotografia 

(ícone) de um aparente muro de qualquer cidade do mundo com cartazes sobrepostos 

(índice), em colagens aleatórias, nas quais, com algum custo, se lêem as palavras 

(símbolos): “cão”, “caça”, “mundo”, “quem”, “tem”, o que para um leitor urbano não 

passaria de uma redundante poluição visual.  

Decerto esta redundância, em páginas ou muros, não remeteria àquilo como algo 

passível de atenção ou relevância informacional (terceiridade), pois: “por sua própria 

natureza, a comunicação é uma espécie de processo variável e estatístico condicionado 

pela interdependência dos sinais, ou seja, pelas normas e regras que os relacionam e que 

decidem sobre o seu grau de informação” (PIGNATARI, 1980, p. 49). Poder-se-ia, 

sumariamente, encerrar aqui a discussão, mesmo sendo o objeto em questão um signo 

poético, pois “no que diz respeito à arte como objeto de análise [...] os produtos e estados 

estéticos não seriam mais vistos como linguagens, não constituiriam mais textos. Não 
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haveria mais uma estrutura, os signos deixariam de sustentar-se e o sentido não teria uma 

lógica” (NETTO, 1980, p. 112), numa primeiridade que condiziria ao que Oswald de 

Andrade, em seu Manifesto Antropófago, proferiu: “Nenhuma fórmula para a 

contemporânea expressão do mundo: Ver com olhos livres”, em afinidade com a epígrafe 

aqui apresentada: “Crianças gostam de fazer perguntas sobre tudo. Nem todas as 

respostas cabem num adulto” (ANTUNES, 1992, p. 13).        

Destaca-se, então, o silêncio “qualitativo” perante o “borrão” causado pela 

redundância do discurso da caótica acumulação de sentido das cidades, que, por 

antinomia, já é uma paradoxal terceiridade denotada pela sintaxe urbana, remetendo a 

uma secundidade (experiência) poluição-ruído visual, sem perder sua primeiridade, pelo 

deslocamento do objeto para um livro de poesia, à Duchamp: 

 
 

 

[...] deslocado do contexto (o urinoir), esvazia-se de sentido, não significando 

nada além de si próprio, e é, assim, um ícone puro. Ao mesmo tempo, ele é 

um sin-signo devido ao gesto da escolha do artista. Esta escolha faz do produto 

de massa industrial uma obra singular, que só se refere, além de si mesma, ao 

artista que fez do objeto uma obra de arte através do seu ato de seleção e 

exposição (SANTAELLA, 2001, p. 147). 
 

 

 

Mas, a priori, “se tratando de uma instalação para a exposição Arte Cidade (1994), com 

cartazes impressos em tipografia, colados e rasgados em várias camadas sobrepostas” 

(ANTUNES: 1997, “notas” [s. p.].), tal expressão configura-se numa terceiridade como 

“informação estética”:  

 
 

Esta resulta de uma peculiaridade estatística em relação à ‘norma’, cifrando-

se, em última instância, numa inovação de natureza estatística, num signo 

geral de acentuada imprevisibilidade. Claro que a norma é estabelecida por 

certas relações estatísticas constantes; uma redução ou um acréscimo 

deliberado de redundância num determinado texto (de letras, palavras etc.) 

produzirão um coeficiente estatístico de raridade, de conseqüências estruturais 

constatáveis. Sirvam de exemplo o poema ‘A pedra no caminho’, de 

Drummond; a poesia-e-prosa de Gertrude Stein; a prosa de Guimarães Rosa, 
em Grande Sertão: Veredas.” (BENSE, apud PIGNATARI, 1980. p. 60). 

  

 

A imprevisibilidade (secundidade) do “Mundo cão”, então, ocorre por “um 

acréscimo deliberado de redundância num determinado contexto”, ou seja, por excesso 

de referencialidade cultural (terceiridade), que a poesia em questão problematiza para 

colocar em xeque seu valor de “signo selvagem” (artístico). Ainda são abordagens 

informacionais: o título no sumário e o conhecimento de um CD, vendido junto ao livro, 

no qual há uma faixa cantada de maneira estridente, numa estética punk, com a seguinte 

concatenação dos sintagmas: “quem tem cão caça com cão / quem tem cão caça com cão 

/ quem tem cão caça com cão / mundo, mundo, mundo cão”; que vai da sua redundância 

poética (aliterações e assonâncias) à paródica com o provérbio popular: “Quem não tem 

cão caça com gato”. Música causadora de perplexidade pelo embrutecimento estético do 

mundo “da experiência, da coisa ou do evento” (secundidade). 

A esta altura do trabalho, já se deve estar claro que a classificação numérica 

ordinal peirciana – primeiridade, secundidade e terceiridade – não acontece 

necessariamente nesta ordem e que estas relações com a obra se fortalecem de uma 
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efemeridade sígnica num mundo de grandes projeções mercadológicas, não menos 

efêmeras, com uma profusão de cartazes, panfletos, out-doors etc., extremamente 

redundantes. Por exemplo:   

 
 

[...] o livro comercial ideal é o que contém 10% de  novidade... Na publicidade, 

na televisão, nas revistas de fotonovelas, vigora o mesmo primado da 

redundância. Mas o mercado de consumo... consome, e exige sempre 

novidades: os veículos não podem proceder como as universidades, que se 

dão ao luxo de limitar o seu mercado; daí que, contraditoriamente, são eles 

obrigados a, ao lado da redundância, promoverem também a experimentação, 

na qual o público toma parte intensamente, comprando ou não comprando, 
fazendo subir ou baixar os índices de audiência.” (PIGNATARI, 1980, p. 78-

79, grifo nosso). 

 

 

 

 Resguardada certa complacência de Décio com as idéias do seu correligionário 

(o papa da comunicação: Marshall McLuhan), em que a mensagem é o meio, pode-se 

dizer que boa parte da arte contemporânea, vanguarda e pós-vanguarda, privilegiadora 

do ruído, em qualquer das “idades” aqui abordadas, está em baixa audiência, de certo 

modo, com um público, de maneira geral, “ignorante” da relevância da redundância ou 

acomodado a ela, quando esta tem pouca informação (estética ou não). Em tal contexto 

dá-se o problema da recepção da arte desde o início do século XX e este vem 

aumentando, inclusive nas “universidades”, embora já se tenha afirmado que: 

 
 

O preconceito que considera os traços redundantes não pertinentes e os traços 

distintivos os únicos pertinentes está desaparecendo da Lingüística, e é mais 

uma vez a teoria da comunicação, particularmente quando trata das 

probabilidades transicionais, que ajuda os lingüistas a  superarem a tendência 

de ver os traços distintivos e redundantes como sendo respectivamente 

pertinentes e não-pertinentes (JAKOBSON, 1969, p. 76). 
 

 

 

 Aqui, provocativamente, o trabalho utiliza-se desta citação, por apresentar a 

Lingüística como representante da competência acadêmica (pesquisa), até pela sua 

proximidade com a poesia e com a ciência da informação, ainda apostando, pelo menos, 

numa melhoria da recepção por parte desse público para com a obra do poeta e afins, 

pois estes se posicionam no limiar entre redundância e distinção, e numa confluência de 

linguagens e velocidade de informação que exigem do leitor-espectador uma noção das 

possibilidades de produção pertencentes ao nosso tempo, para fugir do bombardeio da 

mesmice e participar do movimento vivo e pulsante deste nosso mundo cão: Muitas vezes 

é esse excesso que gera estranhamento.    
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Resumo: Este artigo estuda a implicação subjetiva de romancistas em suas obras narrativas, essencialmente 

segundo o caráter descritivo das mesmas. O alvo será literatos franceses como Balzac, Daudet e Proust, 

que terão então exprimido dimensões de sua experiência subjetiva perceptiva mais ou menos interiorizada.  

 

Palavras-chave: Literatura Francesa (Balzac, Daudet e Proust); Narrativa (Sujeito Percipiens); Romance 

(Descrição). 

 

 
 

Tu n’es pas ce que tu vois, ce que tu saisis, ce 

que tu es, me dit l’Étranger, car tu  disparaîtras 

un jour sans que cela cesse d’être. Ces eaux  se 

se refermeront.1 

 

Yves Bonnefoy, L’étranger de Giacommeti. 
 

 

[...] un livre  est  le  produit  d’un  autre  moi  

que  celui  que  nous   manifestons   dans   nos  
habitudes, dans la société  dans  nos  vices.  Ce   

moi-là, si nous voulons essayer de le compren- 

dre, c’est au fond de nous-même,  en  essayant   

de le  recréer  en  nous,  que  nous  pouvons  y  

parvenir.2 

 

Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve. 

 

 

 

 

 O ponto de partida da reflexão, que expressamos aqui acerca da posição do autor 

face à atitude criativa de sua obra e ao que ele diz a propósito de seu mister artístico de 

escritor, trata de fatos abordados essencialmente na matéria quente e viva da produção 

literária em si – acham-se estes neste recôndito lugar entre lusco-fusco, em que, como 

                                                        
1 Tradução proposta: Não és o que vês, o que percebes, o que és, disse-me o Estrangeiro, pois desaparecerás 

um dia sem que isso cesse de ser. Estas águas tornarão a clausurar-se. 

2 Trad. proposta: um livro é o produto de um outro eu que aquele que manifestamos em nossos hábitos, na 

sociedade, em nossos vícios. Esse eu, se queremos tentar compreendê-lo, é, no fundo de nós mesmos, 

tentando recriá-lo em nós, que podemos consegui-lo.  
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esclareceu Proust em seu Contre Sainte-Beuve (1973, p. 221-222), revela-se o próprio 

eu.  

Em que medida isto se realiza? Balzac sublinha, em sua correspondência, a parte 

de discreção que implica este procedimento. De fato, como veiculara, falando da pálida 

imagem que fornece na personagem de Mme. de Mortsauf de sua grande amiga Mme. de 

Berny em seu romance Lys dans la vallée, “j’ai horreur de prostituer mes propres 

émotions au public, et rien de ce qui m’arrive sera connu”3. Essa discreção se encontra, 

pois, em relação direta com os seus vividos pessoais que se estendem, normalmente, ao 

que lhe é, em princípio, perceptivamente exterior, como a tomada de modelo de 

personagens a partir de pessoas mais ou menos suas conhecidas.  

Foi deste modo que Daudet, em seu retrato de Numa Roumestan, no romance de 

mesmo nome, compilou traços próprios a três personagens políticos de sua época, Léon 

Gambetta, Numa Baragnon e Agénor Bardoux, os dois primeiros com as características 

pessoais evidentes de originários do sul da França, necessárias para a composição do 

personagem título de seu romance. Zola ao elaborar o personagem de político de Eugène 

Rougon para o seu Son excellence Eugéne Rougon, deverá ter lançado mão de semelhante 

subterfúgio, pois seguramente do nada, nada é feito – em particular, seguindo desta forma 

sua estética de investigação naturalista.  

É o que se deu igualmente com Flaubert ao interessar-se, para sua Madame 

Bovary, sob conselho de sua egéria Louise Bouilhet, pelo caso conjugal Delamare, em 

que se coadunavam duas instâncias referenciadas reproduzidas em seu romance, o caso 

de duplo adultério e morte do cônjuge feminino e a situação geográfica provinciana do 

drama. Quanto à situação topográfica escolhida, o escritor, fiel a suas origens, optou pela 

Normândia, o que lhe permitiria investir sua experiência pessoal, pois, como sabemos, 

originário desta região. A tendência, por assim dizer, naturalista, de busca de fontes de 

composição narrativa atiçou a curiosidade de numerosos críticos literários e jornalistas, 

que vieram a situar o modelo de Yonville na vila de Ry4.  

Estas tendências englobam uma visão composicional dupla por parte dos 

escritores: uma em que dá vazão à sua imaginação ficcional e outra em que se interessa 

pela sua experiência pessoal e de mundo – experiência suscetível de transpor-se em 

conteúdo de escrita narrativa. Independentemente de escolas literárias precisas, trata-se 

aqui de uma atitude universalizada, em que o literato, em sua atividade criadora, apela, 

ao mesmo tempo, e para as dimensões imaginativas da ficção que realiza, e, mais ou 

menos conscientemente, para a riqueza de sua experiência psicológica e física de mundo. 

Foi assim que Alphonse Daudet considerava a si próprio, segundo sua própria expressão, 

assinalada em suas Notes sur la vie, como um “homo duplex”, isto ao referir-se às suas 

próprias vivências e às de seus personagens – em particular, comuns a seus romances e 

às transcrições dramáticas que fazia de suas obras: 

 

 
 

[...] Homo duplex, Homo duplex! la première fois que je me suis aperçu que 

j’étais deux, à la mort de mon frère Henri, quand papa criait si 

dramatiquement: “Il est mort! Il est mort!” Mon premier Moi pleurait et le 

second pensait: “Quel cri juste! Que ce serait beau au théâtre!” J’avais 

quatorze ans. 

                                                        
3 Apud de Sacy (BALZAC, 1980, p. 287). Trad. proposta: tenho horror de prostituir minhas emoções em 

público, e nunca nada do que que me acontece será conhecido. 

4 Para mais detalhes sobre esse assunto, assim como acerca das precisões anteriores de gênese do romance 

flaubertiano, cf. “Introdução” de Gothot-Mersch à edição Garnier de Madame Bovary, p. viii-xxi. 
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Cette horrible dualité m’a souvent fait songer. Oh! ce terrible second Moi que 

je n’ai jamais pu ni griser, ni faire pleurer, ni endormir! 

Et comme il y voit et comme il est moqueur!5 

 

 

 

 Em Numa Roumestan, o autor de Lettres de mon moulin tira partido de sua 

experiência de doente que freqüentava estações de águas termais – no caso do romance, 

a vila de Allevard, disfarçada em Arvillard-les-Bains (1994, p. 1099) – para colocar, sob 

a pena de um de seus personagens, Hortense Le Quesnoy, uma descrição em “mise en 

abyme” desta estação, na carta que endereçava à irmã Rosalie, informando sobre sua 

estadia aí, ao abrir-se assim por este artifício o capítulo XI do romance em questão. Este 

excerto finaliza com o comentário metalingüístco crítico que visa à orientação literária 

dita naturalista dos comtemporâneoss de profissão de Daudet, em cujos romances, lidos 

pelos curistas, “tout se passe comme dans la vie” 6 (p. 117).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Ao nível psicológico a presença das vivências do escritor é inelutável nas 

narrativas que sejam quer de orientação realista, quer de cunho idealista. Neste último 

caso, Mme de La Fayette em sua La princesse de Clèves fará com que sua heroína 

confesse a seu marido moribundo que “La vertu la plus austère ne peut inspirer d’autre 

conduite que celle que j’ai eue; et je n’ai jamais fait d’action dont je n’eusse souhaité que 

vous eussiez été témoin”7 (1966, p. 162-163): revela-se assim o comportamento ascético 

que o personagem adota na ficção romanesca de acordo com seus princípios morais. Por 

sua vez, Camus (1962), três séculos após, seguindo esta orientação idealista, ilustrará no 

comportamento de seu herói de L’étranger, uma conduta social ilustrativa do famoso “Je 

est un autre” rimbaldiano (1972, p. 250).   

 Infalivelmente, cada autor lançará mão de sua experiência pessoal na análise da 

ficção psicológica criada entre seus personagens. É o que realiza magnificamente, 

segundo uma orientação dita realista, Balzac, sob a máscara do narrador onipresente, ao 

interessar-se pela paixão que ressente sua heroína título de La duchesse de Langeais 

(1958, p. 123-124),  

 
 

 
[...]  Elle n’aimait pas encore, elle avait une passion. 

L’amour et la passion sont deux différents états de l’âme que poètes et gens 

du monde, philosophes et niais confondent continuellement. L’amour 

comporte une mutualité de sentiments, une certitude de jouissances que rien 

n’altère, et un trop constant échange de plaisirs, une trop complète adhérence 

entre les coeurs pour ne pas exclure la jalousie. La possession est alors un 

moyen et non un but ; une infidélité fait souffrir, mais ne détache pas ; l’âme 

n’est ni plus ni moins ardente ou troublée, elle est incessamment heureuse ; 

enfin le désir étendu par un souffle divin d’un bout à l’autre sur l’immensité 

du temps nous le teint d’une même couleur : la vie est bleue, comme l’est un 

ciel pur. La passion est le pressentiment de l’amour et de son infini auquel 

                                                        
5 Apud Bornecque, Cogny, 1958, p. 142. Trad. proposta: ...Homo duplex, Homo duplex! a primeira vez que 

percebi que eu era dois à morte de meu irmão Henri, quando papai gritava tão dramaticamente : “Morreu! 

Morreu!” Meu primeiro Eu chorava e o segundo pensava: “Que grito justo! Como seria belo no teatro!” Eu 
tinha quatorze anos. / Esta horrível dualidade seguidamente deu-me a pensar. Oh! este terrível segundo Eu 

que nunca pude fazer perder o brilho, nem chorar, nem adormece! / E como ele percebe nestas situações e 

como é escarnecedor!  

6 Trad. proposta: tudo se passa como na vida. 

7 Trad. proposta: A virtude, a mais austera, não pode inspirar outra conduta senão a que tive; e nunca agi 

de forma que não houvesse desejado que você tivesse sido testemunha do que fazia. 
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aspirent toutes les âmes souffrantes. La passion est un espoir qui peut-être 

sera trompé. Passion signifie à la fois souffrance et transition ; la passion 

cesse quand l’espérance est morte. Hommes et femmes peuvent, sans se 

déshonorer, concevoir plusieurs passions ; il est si naturel de s’élancer vers 

le bonheur ! mais il n’est dans la vie qu’un seul amour. Toutes les discussions, 

écrites ou verbales, faites sur les sentiments, peuvent donc être résumées par 

ces deux questions : Est-ce une passion ? Est-ce l’amour ? L’amour n’existant 

pas sans la connaissance intime des plaisirs qui le perpétuent, la duchesse 

était donc sous le joug de la passion ; aussi en éprouva-t-elle les dévorantes 
agitations, les déssechants désirs, enfin tout ce qu’exprime le mot passion : 

elle souffrit. Au milieu des troubles de son âme, il se rencontrait des 

tourbillons soulevés par sa vanité, par son amour-propre, par son orgueil ou 

par sa fierté : toutes ces variétés de l’égoisme se tiennent. Elle avait dit à un 

homme : Je t’aime, je suis à toi ! 8 [...]. 

 

 

 

 A idealidade ou artifício de restituição do real pela Literatura se efetua segundo 

dois níveis denotativos formais: o da seletividade narrativa, que funciona segundo um 

clímax dos eventos relatados, cuja tendência é resumir a complexidade qualitativa 

referenciada das respectivas situações, e o da distensão descritiva, que vem compensar 

os atalhos e brancos denotativos que operam as instâncias de seletividade narrativa9. É 

nesta última instância que vem inscrever-se o longo trecho citado anteriormente. Tudo 

isto se realiza pela contribuição da potencialidade significativa das palavras que, no 

âmbito da abstração própria aos fenômenos afetivos e cognitivos da subjetividade, são o 

único meio denotativo de que dispõe esta instância interiorizada da experiência. Estas 

palavras, como a « paixão », à qual se acha submetida a duquesa de Langeais, são a 

síntese de uma riquíssima realidade denotativa ressentida pelo personagem, a qual, 

graças, ainda uma vez, às palavras e, naturalmente, ao investimento indireto da 

experiência pessoal do autor, é suscetível de encontrar sua expressão. Com a unidade 

significativa « paixão », assiste-se a uma remissão referenciada que, paradoxalmente, não 

é capaz de deter maiores precisões qualitativas, além da denotatividade de uma gradação 

intensiva de incidência do fenômeno afetivo. Em seu autobiográfico Les mots, obra em 

que analisa seu destino literário, Sartre definiu todavia este recurso às palavras, 

                                                        
8 Trad. proposta: Ela não amava ainda, sentia uma paixão. / O amor e a paixão são dois diferente estados 

de alma que poetas e pessoas em geral, filósofos e néscios confundem continuamente. O amor comporta 
uma mutualidade de sentimentos, uma certeza de fruições que nada altera, e uma demasiado constante troca 

de prazeres, uma demasiado completa aderência de corações sem excluir os ciúmes. A possessão é então 

um meio e não um fim; uma infidelidade faz sofrer, mas não desprende; a alma não é nem mais nem menos 

ardente ou perturbada, é incessantemente feliz; enfim o desejo distendido por um sopro divino de uma 

extremidade à outra na imensidade do tempo no-lo tinge de uma mesma cor: a vida é azul como o é um céu 

puro. A paixão é o pressentimento do amor e de seu infinito ao qual aspiram todas as almas sofredoras. A 

paixão é uma esperança que talvez será desenganada. Paixão significa ao mesmo tempo sofrimento e 

transição; a paixão cessa quando a esperança morre. Homens e mulheres podem, sem desonrar-se, conceber 

diversas paixões; é tão natural de arrojar-se em direção da felicidade! mas não é na vida senão um só amor. 

Todas as discussões escritas ou orais, feitas acerca dos sentimentos, podem pois resumir-se nestas duas 

perguntas: Será uma paixão? Será o amor? O amor não existindo sem o conhecimento íntimo dos prazeres 

que o perpetuam, a duquesa estava pois sob o jugo de uma paixão; por isso, dela experimentava as 
devorantes agitações, os involuntários cálculos, os dessecantes desejos, enfim tudo o que exprime a palavra 

paixão: ela sofreu. Em meio às inquietações de sua alma, encontravam-se os turbilhões levantados por sua 

vaidade, pelo amor próprio, por seu orgulho ou por sua arrogância: todas estas variedades do egoísmo 

possuem laços estreitos. Ela dissera a um homem: Amo-te, sou tua! 

9 Já assinaláramos em artigo (MASCARELLO-BISCH, 2000, p. 153-154), esta dualidade própria à 

Literatura Narrativa – dualidade que opõe contextos descritivos a narrativos. 
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particularmente em um âmbito significativo mais geral, como « a quintessência das 

coisas » (1964, p. 121).  

Ademais, a abstração de fenômenos próprios à subjetividade necessita de uma 

possibilidade subsidiária direta para definir-se qualitativamente: para tanto, lança mão 

do recurso indireto ou desviado das correspondências sensoriais verticais, de acordo 

com as teorias de Swedenborg (1985), expressas no século XVIII, sustentadas mais tarde 

pelas precisões de Henri Mitterand (1996, p. 384). Está-se aqui face à dinâmica 

significativa que funciona essencialmente por designação analógica, que a linguagem 

vem realizar através dos tropos ou figuras de linguagem de sentido (FONTANIER, 

1977).  

 Voltando ao assunto específico de nosso artigo, Balzac aborda, de viés, em seu 

romance de educação Les illusions perdues, pelo intermediário dos personagens literatos 

de Lucien de Rubempré et Daniel D’Arthez a problemática da escrita literária que nos 

interessa. Em particular, este último personagen, D’Arthez, toca uma das características 

da escrita balzaquiana, que é justamente a distensão formal de suas descrições, para as 

quais, ao fazer a crítica do romance histórico L’archer de Charles IX, escrito à Walter 

Scott, por seu colega Lucien, confessa que precisamente a língua francesa se presta tão 

bem para tanto (1961, p. 230).   

Balzac, neste seu romance, defendento uma estética realista, interessa-se 

sobretudo pelo aspecto sócio-econômico precário dos escritores que querem construir 

uma carreira literária efetiva face a editores, crítica e público – este último naturalmente 

manipulado pelos primeiros. Formalmente, suas descrições são essencialmente 

tributárias da sensorialidade visual dos objetos percebidos, com a justa precisão de que 

tais descrições, como assinalou Lévy-Delpla (1983, p. 62-63), visam a uma seleção 

daquilo que seus leitores e leitoras potenciais da época, pertencentes a uma classe 

abastada, ignoram: o objetivo é então mergulhá-los em universos desconhecidos, para 

descrever o inesperado, o revelador e o surpreendente. Páginas que se dedicam à análise 

da subjetividade, como o caso do estado de paixão em que vive a duquesa de Langeais, 

são relativamente raras, e, quando acontecem, revelam um fundo psico-filosófico 

inegável, haja vista a série de romances do ciclo de estudos filósoficos, em que se salienta 

a presença das teorias das correspondências e representações swedenborgianas. O 

romance de Louis Lambert – personagem título do romance, leitor de Do céu e do inferno 

(1980, p. 33), obra do filósofo sueco – termina pela explicitação de uma série de conceitos 

(p. 162-174), na base dos quais, por um lado, situam-se os diversos avatares da substância 

em matéria e, por contigüidade, em vontade, pensamento e fala, além de, por outro lado, 

efetuar-se uma aplicação teosófica do conceito aristotélico de número.  

A aplicação poética destes conceitos que tendem para a elaboração de uma 

espiritualização subjetiva característica da matéria, dedicada ao indizível expresivo por 

parte da humanidade, encontra sua plenitude no final de Séraphîta, em que os heróis 

Wilfrid e Minna, « en rentrant dans les liens de la chair », « se sentaient comme au matin 

d’une nuit remplie par de brillants rêves dont le souvenir voltige en l’âme, mais dont la 

conscience est refusée au corps, et que le langage humain ne saurait exprimer »10 (1980, 

p. 858). 

 Partindo de uma ancoragem da matéria humana corpo, dotada naturalemnte de 

uma espiritualidade introspectiva, Proust, no desenrolar de atualidades narrativas de A la 

recherche du temps perdu, efetua diversas transfigurações memoriais do real perceptivo, 

                                                        
10 Trad. proposta: voltando aos laços da carne », « sentiam-se como na manhã de uma noite repleta de 

resplandecentes sonhos cuja lembrança adejava na alma, mas cuja consciência é recusada ao corpo, e que 

a linguagem humana não saberia exprimir.  
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seja ele praticamente momentâneo ou, ainda, ao alçar-se às profundezas mais ou menos 

remotas do passado revivido pela memória. Neste último caso, o famoso episódio da 

« madeleine ». No anterior, acha-se o episódio dos campanários de Martinville, em que, 

sob uma forma literária de ordem poética, a atitude interiorizada de introspecção opera 

momentaneamente um desligamento temporal do real perceptivo destes objetos. Isto se 

dá segundo o reconhecimento por uma transferência metonímica do movimento efetivo 

dos objetos visados, na mobilidade de uma dupla personificação, pela qual « la voiture 

ayant tourné, elle nous déposa à leurs pieds; et ils » (os campanários) «s’étaient jetés si 

rudement au-devant d’elle, qu’on eut que le temps d’arrêter pour ne pas se heurter au 

porche»11 (1954, p. 181). Isto ilustra perfeitamente a opção subjetiva da dupla concepção 

filosófica assinalada por Bergson (1939, p. 82), segundo a qual « la reconnaissance d’un 

objet présent se fait par des mouvements quand elle procède de l’objet, par des 

représentations quand elle émane du sujet »12 – a descrição proustiana, naturalmente, 

situa-se no segundo caso.  

Em outros termos, achamo-nos face a duas energias possíveis: a do objeto 

percebido cujo movimento excita nossa percepção graças a uma ação de inflição face a 

nossa sensibilidade sensorial, outra, de origem subjetiva, em que o sujeito percipiens 

percebe o real a partir de uma interiorização representativa. Esta última instância 

perceptiva, vem ilustrar aquilo que é do âmbito do dito improvável perceptivo, de ordem 

poética, como assinalara Barthes (1964, p. 238-239), dependente da sensibilidade 

individual de cada um, pois, segundo o que já frisáramos anteriormente em outros 

escritos, não é suscetível de beneficiar-se de uma « universalidade probatória » (1998, p. 

169). Está-se aí em meio ao que constuituiria a imaginação poética; esta se distancia, de 

certa maneira, da ambição narrativa própria à imaginação romanesca, caracterizando-se, 

como sublinhou ainda Barthes, por sua relativa timidez neste domínio (1964, p. 238-

239).  

Neste sentido, a obra de Proust parece fazer exceção a uma regra imposta pela 

tradição, e realiza-a magistralmente. Deparamo-nos, destarte, com um admirável 

exemplo de apego ao poder expressivo das palavras, pouco antes do excerto acima que 

se refere aos campanários de Martinville – encontra-se uma comparação de ordem 

metalingüística, desta vez segundo uma personificação do caminho pelo qual passava o 

carro: «Sans me dire» (é o caminho que fala) «que ce qui était caché derrière les clochers 

de Martinville devait être quelque chose d’analogue à une jolie phrase, puisque c’était 

sous la forme de mots qui me faisaient plaisir que cela m’est apparu»13 (1954, p. 181). 

 Terminaríamos, ressaltando que Proust, em sua À la recherche, ao findar seu 

último tomo, Le temps retrouvé, destaca uma temática que, em sua globalidade, é um 

hino à memória literária imaginativa, uma vez que este «tempo reencontrado» não é outro 

senão o romance que chegou ao seu término em sua completude de conteúdo. Trata-se 

nesta obra de nove tomos, ou nove «procuras temporais», que se salientaram sobretudo 

pela análise psicológica desenvolvida, em que o narrador se apresenta precisamente sob 

a homonímia do autor, Marcel. Este fato não deixa de representar um piscar de olhos do 

escritor em relação ao investimento da experiência pessoal que efetuou ao longo de sua 

vasta obra.  

                                                        
11 Trad. proposta: o carro tendo virado, colocou-nos a seus pés; eles se lançaram tão rudemente à sua frente 

que não se teve senão o tempo de parar para não bater contra a escadaria. 

12 Trad. proposta: o reconhecimento de um objeto presente se faz por movimentos quando ele procede do 

objeto, por representações quando emana do sujeito. 

13 Trad. proposta: Sem dizer-me que o que estava escondido atrás dos campanários devia ser algo análogo 

a uma linda frase, já que era sob a forma de palavras que me causavam prazer que isso me apareceu.   
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Em outras palavras, de alcance generalizado, a dinâmica de composição narrativa 

se apresenta realçada pela dimensão subjetiva na elaboração da obra romanesca, pois 

deverá considerar-se, inalienavelmente, que todo relato histórico literário é uma 

experiência de passado, em que o autor terá vindo investir, em um maior ou menor grau, 

sua experiência pessoal de mundo. 
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ao erotismo, expressões análogas, para um poeta que busca através da poesia atingir a totalidade. 
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1. Surrealismo 

 

Ao se falar de surrealismo em Murilo Mendes, é válido pontuar de que tipo é esse 

surrealismo. Murilo vê nessa poética mais do que simplesmente seu cunho estético, como 

os métodos de escrita automática, por exemplo, recolhendo dela o que mais lhe interessa, 

a sua alta carga utópica.  

De fato, “originariamente o surrealismo não se queria um estilo a mais, e sim uma 

autêntica revolução cultural” (MERQUIOR, 1994, p. 12). Hoje, o surrealismo enquanto 

estilo desapareceu, como também não chegou a vingar enquanto revolução. Todavia seus 

elementos permanecem difusos entre muitos poetas que apresentam seus poemas plenos 

de imagens e técnicas surrealistas, sem se reconhecerem surrealistas no sentido de escola. 

Sobre isso, Mário de Andrade faz este comentário a respeito de Murilo Mendes: “Murilo 

Mendes não é surrealiste no sentido de escola, porém me parece difícil da gente imaginar 

um aproveitamento mais produtivo e convincente da lição sobrerrealista” (ANDRADE, 

1974, p. 42). 

Consultando Breton, o precursor do surrealismo, encontramos uma mensagem 

bastante convidativa no seu segundo manifesto: 

 
 

 

Tudo leva a crer que existe um certo ponto do espírito no qual a vida e a morte, 

o real e imaginário, o passado e futuro, o comunicável e o incomunicável, o 

alto e o baixo deixam de ser percebidos contraditoriamente. Ora, é em vão que 

se buscaria na atividade surrealista um outro móvel que não a esperança de 

determinação desse ponto (BRETON, 1976, p. 42).  

 

 

 

Duas passagens desse depoimento de Murilo parecem ser capitais: “a criação de 

uma atmosfera poética baseada na acoplagem de elementos díspares” e 

conseqüentemente “a criação de uma atmosfera insólita”. Esse é um projeto que perpassa 

toda sua obra, pois nasce de uma “exigência de considerar a poesia como centro de 
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relações, ou de que ela deveria “exprimir a unidade da vida humana em suas múltiplas 

manifestações” (MOURA, 1995, p. 48). 

As múltiplas manifestações abrigam, obviamente, planos contrários, ou melhor, 

contrários para o olhar viciado do homem moderno, sem espírito para perceber que é 

necessário “sacudir os sonhos” e instalar o “estado de bagunça transcendente” 

(MERQUIOR, 1994, p. 12). 

O surrealismo de Murilo Mendes pode ser ampliado através de sua identificação 

com o ideal cristão, sem perda de seu reconhecimento. Nessa busca de apreender a 

“poesia total”, como a chama Murilo Marcondes de Moura, o poeta acaba criando 

/utilizando elementos próprios de um visionário, habitando seu universo “colunas da 

ordem e da desordem”, manequins chiriquianos, “a mulher do fim do mundo”, estátuas, 

todas revelando imagens surrealistas, apreendidas ao gosto muitas vezes “cristão” do 

poeta. 

José Merquior situa bem essa “vertente” de Murilo Mendes, que não o deixa nem 

nos livros finais, como Convergência, no qual parece ter atingindo um estado máximo 

de depuração, atuando como um “operador do texto”. “Murilo extrai do cristianismo uma 

dupla concepção de poesia” (MERQUIOR, 1994, p. 15), registrando tais concepções 

como de martírio e de redenção: a primeira, como testemunha do sofrimento do ser 

humano, representado fundamentalmente na figura do Cristo crucificado; a segunda, 

como anunciadora de um tempo novo, fora deste tempo e espaço, tendo, não raras vezes, 

a mulher como perfil maior da Igreja. 

Não seria inútil antes de tratarmos da “Igreja Mulher”, que não por acaso dá título 

a um poema de Murilo, nos determos nos conceitos de totalidade e de essencialismo, 

palavras caras ao poeta, tanto quanto o próprio surrealismo. Tentando não ser redundante, 

mas apenas mais claro, o poeta concebe a totalidade estritamente relacionada à poesia, já 

que é esta que “deveria exprimir a unidade da vida humana em suas múltiplas 

manifestações” (MOURA, 1995, p. 48). Qualquer coisa se combina, tudo conflui, mesmo 

uma alcachofra e um manequim num quadro de Chirico. 

O essencialismo é a “concepção de mundo” do poeta Ismael Nery, possivelmente 

a maior influência de Murilo Mendes. “Segundo Ismael Nery o homem deve sempre 

procurar eliminar os supérfluos que prejudicam a essência a conhecer: a essência do 

homem e das coisas só pode ser atingida mediante a abstração do espaço e do tempo, 

pois a localização num momento contraria uma das condições da vida que é o 

movimento” (BANDEIRA, 1994, p. 35).  

Ismael Nery tem a esperança de que a idéia de abstração do tempo possa ser 

organizada, pois o homem sofre continuamente a pressão dessa idéia, mesmo que 

inconscientemente. Além disso, crê que a vida eterna principia aqui, para quem consegue 

distinguir “o espírito da matéria, a necessidade da liberdade, o bem do mal, e que aceita 

a revelação de Cristo como solução para o enigma da vida” (BANDEIRA, 1994, p. 36). 

Murilo Mendes segue-lhe os passos, desembarcando em Roma, em 1957, com “fama de 

católico evangélico” (PICCHIO, 1994, p. 27). 

Numa postura que não chega a ser paradoxal, pelo que já foi dito aqui, Mendes, 

a respeito de seu amigo Ismael Nery, revela que ele só poderá ser explicado sob a luz da 

revelação católica, tecendo um comentário esclarecedor sobre o que é a Igreja para si 

mesmo: 

 
 

A Igreja de Jesus Cristo pela sua doutrina, pelos seus dogmas, pelos seus ritos, 

é a única entidade capaz de conferir ao homem esse tratado de 

“supernaturalidade” a que André Breton alude no manifesto do supra-

realismo, e que em vão os poetas desse grupo procuraram encontrar na 
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deformação de certas lendas, nas especulações espíritas e na representação 

automática das idéias e das imagens. A Igreja cristã, sim, é completa: na sua 

concepção do mundo figuram os dois planos, o realista e o supra-realista 

(GUIMARÃES, 2001, p. 49). 

 

 

 

Dito isso, podemos destacar a mulher, ou ao menos uma faceta da mulher, nos 

poemas de Murilo Mendes. A Igreja mulher “toda em curvas”. 

 

 

2. Mulher 

 

“Nossa vida é uma contínua alusão a uma realidade superior que nos escapa na 

sua totalidade, mas da qual percebemos todos os dias indícios e centelhas. Nem tudo nos 

é revelado, mas nem tudo ignoramos” (MENDES, 1994, p. 847). 

Esse aforismo, de O discípulo de Emaús, confere o interesse do poeta por uma 

realidade superior. Recebendo desta “todos os dias inícios e centelhas”, é através da 

poesia, ou do “sentido poético de viver”, que Murilo Mendes a tenta alcançar ainda nesta 

vida. 

Nos seus quatro textos evangélicos, o primeiro poema trata do paralítico de 

Betsaida. Como não tivesse quem o mergulhasse na piscina no momento em que a água 

se movia, o único instante propício para a cura, o paralítico perdia a chance. Mas Jesus o 

livra da moléstia. O que se segue então, nas últimas estrofes do poema, é o gosto carnal 

de viver: “Desligado do seu demônio, Simão marcha, / Aderindo outra vez à corrente da 

vida” (MENDES, 1994, p. 794). 

Não há tematicamente, nesses textos, grande enigma, pois o próprio Jesus Cristo 

é o poeta, trazendo aquela realidade superior para junto dos homens. O enigma é 

decifrável nos atos do profeta, que prega uma única mensagem, de um Deus que cria uma 

história onde o ser humano assume uma personagem de destaque. Vale o aforismo de 

Murilo Mendes: “O poder do homem é tão forte que provocou a encarnação da Segunda 

Pessoa da Santíssima Trindade” (MENDES, 1994, p. 833). 

Esse desejo de “totalidade” parece esbarrar na “continuidade” expressa por 

Bataille. “Somos seres descontínuos, indivíduos que isoladamente morrem numa 

aventura ininteligível, mas que têm a nostalgia da continuidade perdida” (BATAILLE, 

1987, p. 16). Essa continuidade poderá ser vista no ser amado, que aos nossos olhos 

parece ilimitado, trazendo a libertação. Vale citar que Bataille divide o erotismo em três 

manifestações: dos corpos, dos corações e sagrado, e Mendes acaba mesclando bem o 

primeiro ao último ou titubeando entre um e outro. Logo, esse ser amado, tanto é a 

mulher: “Hesito entre as ancas da morena” (MENDES, 1994, p. 232), quanto Deus: “Eu 

sou da raça do Eterno” (MENDES, 1995, p. 250). 

Como a idéia platoniana de tornar-se “amante de todos os belos corpos” 

(PLATÃO, 1995, p. 172) e gradativamente chegar a um ideal maior, que é o de tocar no 

real, e não mais em sombras, assim é o desejo muriliano, mostrando-nos um caminho 

análogo num poema como “O rato e a comunidade”, em que  “A mulher que escolhemos, 

a única e não outra” (MENDES, 1994, p. 408) é que nos reapresenta o mundo, mediando 

o conhecimento entre todos os homens. 

Diferentemente, no poema “Os três círculos”, a mulher, assim como a Igreja, não 

consegue dizer ao poeta o que o Cristo diz. Mesmo assim, ao menos a mulher é parte 

presente do seu culto, constituindo um dos três círculos. 
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Os três círculos 

 

Não encontro minha paz na Igreja 

Tu, monge, não podes me dizer o que o Cristo me dirá: 

Recolheste d’Ele a menor parte. 

E o Seu corpo e o Seu sangue 

Não fazem circular a vida no meu corpo e no meu sangue. 
Tu, mulher, criatura limitada como eu, 

Recebes a melhor parte do meu culto. 

Eu te amo pela tua elegância, pela tua mentira, pela tua vida teatral, 

E nem ao menos posso repousar a cabeça na pedra do teu corpo. 

Só tu, demônio, nunca me faltas nem um instante (MENDES, 1994, p. 287). 

 

 

 

Já em “Ecclesia”, a mulher novamente aparece como mediadora de uma realidade 

superior. Essa “Grande mulher” exige do poeta o que a musa Berenice não pode exigir: 

sua entrega total, comungando no seu corpo e no seu sangue. A entrega a essa mulher, 

revestida com o próprio nome de “Ecclesia”, não é tranqüila, pois exige que o poeta se 

despeça do que tem certeza hoje, conhecendo outra “certeza”, de modo que, nessa 

liturgia, ele parece estar contra si mesmo. 

 
 

 

Ecclesia 

 
Berenice, Berenice, 

Uma grande mulher se apresentou a mim 

E te faz sombra 

Ela exige de mim 

O que tu não podes exigir. 

Ela quer a minha entrega total 

E me oferece viver em corpo e alma 

A encarnação, a paixão, o sacrifício e a vitória. 

Desenrola diante de mim a liturgia do mundo, 

Querendo que eu tome parte nela contra mim mesmo. 

Berenice, Berenice, tua rival me chama, 
Ataca-me pelos cinco sentidos, 

Desdobrando diante de mim a toalha da comunhão. 

Eu recuo aterrado 

Porque não me permites, Berenice, 

Comungar no teu corpo e no teu sangue (MENDES, 1994, p. 293). 

 

 

 

Por fim, a fusão é inevitável. “A igreja toda em curvas avança para mim”, diz em 

“Igreja Mulher” (MENDES, 1994, p. 303), sintetizando que em tudo há matéria (sem ela 

não há poesia) e possibilitando um comentário de Merquior, que vê em Mendes uma 

consistente realização do anarcoerotismo surreal. Uma igreja com “i” minúsculo, que, 

limitada ou não, como o poeta, pelo espaço e pelo tempo, corrobora na união de todos os 

planos. 
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Resumo: Este trabalho, com base em projeto de dissertação de mestrado, pretende investigar os lugares 

híbridos e fronteiriços apresentados na obra Wide Sargasso Sea, da autora caribenha Jean Rhys. Para isso, 

busca analisar o entre-lugar da protagonista feminina que luta por espaço, voz e identidade em uma 

sociedade colonialista decadente do Caribe do século XIX. 

 
Palavras-chave: Jean Rhys (Wide Sargasso Sea); Fronteira (Análise Literária); Feminino (Análise 

Literária). 

                                        

 

 

 
 

Identities are never unified and, in late modern times, 
increasingly fragmented and fractured; never singular 

but multiply constructed across different, often 

intersecting and antagonistic, discourses, practices and 

positions. 

                                                                                              

                                   Stuart Hall   

 

 

 

 

  O Caribe compartilha uma diversidade cultural de línguas, etnias e raças. As 

culturas européias, africanas e asiáticas contribuíram para fazer do local uma área como 

nenhuma outra no mundo: um espaço que Stuart Hall nomeia “impuro” (2003, p. 34). 

Segundo Hall, o Caribe é o exemplo de uma diáspora moderna, pois quem ali se encontra 

tem uma sensação de estar em um lugar diferente, marcado por identidades não-

homogêneas (2000, p. 35). 

  É nesse cenário híbrido pós-colonial que Jean Rhys narra, em Wide Sargasso Sea, 

a luta de Antoinette Cosway por um espaço na sociedade, onde sua incessante busca por 

uma voz feminina deve continuar presente em diversos momentos de tensões culturais 

vividas na Jamaica do século XIX. 

  A protagonista da história é uma herdeira "creóle"1, descendente de uma família 

proprietária de escravos. Após a emancipação dos escravos na ilha através do decreto de 

1833, Antoinette passa a ser ignorada pelas pessoas brancas ali residentes e odiada pelos 

negros. Assim, sem poder pertencer a qualquer comunidade, a personagem passa a ser 

chamada de “white nigger”(“negra branca”) e “white cockroach”(barata branca), termos 

                                                        
1 Termo usado para referir-se às misturas interculturais. 
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freqüentemente usados contra ela em Wide Sargasso Sea e que têm conotações ofensivas 

e humilhantes. 

  Criada por Christophine e usando roupas inglesas desde a infância, Antoinette 

vive entre duas culturas, mas não pertence a nenhum lugar. Em diversos momentos da 

narrativa, ela questiona a sua identidade: “eu sempre me pergunto quem sou, onde é o 

meu país, a que lugar pertenço e por que nasci” (RHYS, 1966, p. 85). 

  Esse sentimento de ausência ou perda de sua identidade é igualmente descrito na 

parte II do romance quando seu marido Rochester passa a chamá-la por Bertha: “os 

nomes são importantes, quando ele deixou de me chamar Antoinette, eu vi Antoinette 

escapando pela janela, com o seu perfume, suas lindas roupas e o seu espelho” (RHYS, 

1966, p. 147). 

  Na mente de Rochester, moldada de conformidade com as normas puritanas do 

período vitoriano, onde não se concebia que os desejos da mulher aflorassem, Antoinette 

se torna uma figura temida e assustadora por desejar realizar-se sexualmente, lutando 

contra a repressão e a opressão sexual do seu marido. Por não se moldar na concepção 

de mulher vitoriana preconizada pela ideologia do império, ela é rotulada de louca, e, 

como tal, pode ser controlada por meio do confinamento.  

  Essa questão da loucura vivida pela personagem de Wide Sargasso Sea nos 

remete a outra obra que serviu de inspiração para Rhys: Jane Eyre, de Charlote Brontë, 

publicada em 1847. As duas escritoras abordam o tema da loucura e da opressão feminina 

diante de uma sociedade machista que enfatiza a dicotomia “homem/mulher” que 

permeia a questão de gênero. De acordo com Schneider, o texto de autoras que trazem à 

tona a questão da loucura passa a constatar “o conflito de identidade que o sujeito 

feminino enfrenta dentro da sociedade patriarcal” (2000, p. 126). 

  Em Jane Eyre, Bertha Mason é retratada como uma lunática que precisa ficar 

trancada para que não interfira nos assuntos do seu senhor ou marido.  Brontë evidencia 

que Bertha era uma ameaça para a sociedade, representando-a sempre fora de cena.  Em 

contrapartida, o principal objetivo de Rhys, ao retomar o texto inglês e transportá-lo ao 

contexto pós-colonial da Jamaica, era dar uma “voz” e uma história para Antoinette. A 

louca em Wide Sargasso Sea mostra a sua voz feminina narrando a maior parte da obra. 

  A loucura, tal como é apresentada na obra de Rhys, pode indicar a incapacidade 

de muitas mulheres em ajustarem-se às definições de “sanidade feminina” da cultura 

patriarcal. De acordo com tais modelos culturais, as mulheres deveriam aceitar 

conformar-se com sua marginalidade. Segundo Liane Schneider, “a loucura feminina 

pode ser encarada como um sintoma, ou como uma resistência ao conflito de identidade 

imposto às mulheres dentro de grupos regidos pela lei patriarcal” (2000, p. 135). 

  Assim, o modelo feminino de mulher subalterna e histérica, retratado na obra de 

Brontë, vai tomando outro viés no romance de Jean Rhys, abrindo novas possibilidades 

para se pensar em gênero a partir de contextos culturais e, sobretudo, discursivos. O 

discurso da protagonista desloca o fluxo de identidade fixa e homogeneizante e dá lugar 

ao discurso politicamente contemporâneo do ser “estranho”, ou, neste caso, creóle, 

resultante de diversas interseções multiculturais de língua, raça e gênero.  

  À medida que essas questões são tecidas na obra é que corroboramos a instigante 

e pluralística forma como Jean Rhys reescreveu Jane Eyre.  

  Nascida em Dominica, uma pequena ilha do Caribe, Rhys, a partir de sua própria 

experiência das Índias Ocidentais2², faz a releitura de Jane Eyre, de Charlote Brontë, sob 

uma ótica do “estar” no mundo, do ser um híbrido no contexto caribenho tentando, 

sobretudo, reproduzir o discurso feminino de modo que o mesmo tenha a possibilidade 

                                                        
2 Termo usado para referir-se às ilhas do Caribe. 
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de transgredir fronteiras e “ construir representações do feminino fora do sistema binário 

de significações” (SCHNEIDER, 2000, p. 135). Segundo Liane Scheider, 

 

 
Textos desse tipo, através do questionamento da organização social com base 

sexual, podem auxiliar na desconstrução de conceitos relacionados a gênero 

que foram impostos e que se reproduzem dentro da sociedade ocidental. Ao 

mesmo tempo, o(a) leitor(a) tem a oportunidade de entrar em contato com uma 

concepção diferente e alternativa de sociedade (2000, p. 135). 

 

 

  Desse modo, não é possível ler Wide Sargasso Sea sem atrelar conceitos culturais 

fluidos e analisar a articulação social da diferença como uma negociação complexa e em 

andamento, onde o ponto de encontro desses questionamentos jaz no local do trânsito, da 

fronteira. Ou, melhor dizendo, nas palavras de Homi Bhabha: 

 
 

O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de 

passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de focalizar 

aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação de 

diferenças culturais. Esses “entre-lugares” fornecem o terreno para a 

elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão 

início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e 

contestação, no ato de definir a própria idéia de sociedade (1998, p. 21). 
  

   

  Para finalizar, sem a pretensão de concluir, a obra de Rhys convida o leitor a 

revisar e “revisitar” esse entre-lugar fronteiriço do Caribe e, por conseguinte, repensar a 

literatura e a sua própria história.  
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Resumo: Como parte de uma ampla transformação das sociedades modernas a partir do século XX, 

assistimos à incessante fragmentação das identidades culturais que, no passado, nos tinham fornecido 

sólidas localizações como indivíduos sociais. Na discussão do conto “Uso diário”, abordarei a questão da 

negociação cultural e a configuração das identidades envolvidas no texto, tendo como orientação as lentes 

críticas de Stuart Hall, Homi Bhabha e Frantz Fanon. 
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O afastamento das singularidades de “classe” ou 

“gênero” como categorias conceituais e organizacionais 
básicas resultou em uma consciência das posições do 

sujeito – de raça, gênero, local institucional, localidade 

geopolítica, orientação sexual – que habitam qualquer 

pretensão à identidade no mundo moderno. 

 

Homi K. Bhabha 

 

 

 

 

1. Introdução 

 

Proponho neste trabalho a análise do conto de Alice Walker, “Uso diário” (1973). 

Neste conto, que integra a coletânea Os herdeiros de Poe: uma antologia do conto norte-

americano no século XX (MUTRAN, 1998), Alice Walker, utilizando um intenso 

realismo lírico e influência da tradição oral, centra-se nos sonhos e fracassos de pessoas 

comuns, ressaltando a busca da dignidade da vida humana. Alice Walker, afro-

americana, escritora “mulherista” (como chama a si própria), está há muitos anos ligada 

ao feminismo, apresentando a existência negra através da perspectiva feminina.  Seu 

trabalho é reconhecido  como um dos mais importantes da literatura de minorias. 

Na discussão do conto “Uso diário”, abordarei a questão da negociação cultural e 

a configuração das identidades envolvidas no texto. 

 

 

2. Mercantilização da Alteridade 

 

Como parte de uma ampla transformação das sociedades modernas a partir do 

século XX, assistimos à incessante fragmentação das paisagens culturais de classe, 
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gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido 

sólidas localizações como indivíduos sociais. Uma das conseqüências destas 

transformações é o fenômeno conhecido como “homogeneização cultural” e, segundo 

Stuart Hall, “[...] o que está sendo discutido é a tensão entre o ‘global’ e o ‘local’ na 

transformação das identidades” (HALL, 2003, p. 76). Ao lado da tendência em direção à 

homogeneização global, há também um interesse pela diferença, um interesse pelo 

“local” com a mercantilização da etnia e da alteridade. 

No conto de Alice Walker este interesse pela diferença como mercantilização da 

etnia e da alteridade, é apresentado de forma sutil na visita que a personagem 

Dee/Wangero faz a sua mãe. Nesta visita a personagem Dee/Wangero surpreende sua 

mãe com um repentino interesse por alguns objetos da casa. Este interesse é estranho 

porque a mãe inicialmente apresenta Dee/Wangero como alguém que rejeita as suas 

origens. Rejeição marcada pelo ódio a sua casa: “Ela odiava demais aquela casa”. (...) 

“Esta casa é numa pastagem, também, como a outra. Não tenho dúvida que quando Dee 

a vir vai querer derrubá-la” (WALKER, 1998, p. 156). 

Sua visita não é um retorno. É como um viajante que pára fora de uma estrada e 

procura suvenires e lembranças para levar para casa. A Mãe de Dee está confusa de como 

a filha reagirá quando chegar. Ela acredita que a filha ainda tem aversão ao local onde 

ela e Maggie moram e que vai querer destruir a casa. 

Dee/Wangero procura como um “arqueólogo” objetos que, de alguma forma, 

ligam-na à sua herança cultural. Mas esta busca não é por algo vivo, mas por objetos que 

só servirão como alegoria de uma identidade que ela não mais reconhece como sua. 

“Dee queria coisas bonitas” (WALKER, 1998, p. 156). Mas agora ela: “[...] tira 

fotos e mais fotos de mim sentada ali, em frente da casa [...]” (WALKER, 1998, p. 158). 

A descrição da casa mostra uma construção precária mas, mesmo assim, Dee/Wangero: 

“Nunca tira uma fotografia sem ter certeza de que a casa foi incluída” (WALKER, 1998, 

p. 158). 

É como se antes de incorporar essa cena Dee/Wangero queira, com as fotografias, 

moldar esse mundo. Quer definir suas fronteiras para que possa segura-lo, sem fazer parte 

dele.    

Há uma distorção na busca de Dee/Wangero por sua herança cultural. Ela busca 

por aspectos de sua história que estão presentes em alguns objetos da casa e estes objetos 

são considerados por ela exóticos e dotados de valor estético. Este é o seu interesse: 

“Posso usar a tampa da batedeira como uma peça decorativa para o centro da mesa da 

alcova – ela disse, deslizando um prato sobre a batedeira – e vou pensar em algo artístico 

para o batedor” (WALKER, 1998, p. 160). 

Seu interesse é desvinculado de história e tradição. Este fenômeno é observado 

por S. Hall: 

 
Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 

lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e 

pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades 

se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, histórias e 

tradições específicas e parecem “flutuar livremente” (HALL, 2003, p. 75). 

 

 

 

                                                        
 A personagem em questão é inicialmente apresentada na narrativa com o nome Dee. Quando no conto 
Dee chega na visita à sua mãe, ela apresenta-se com outro nome: Wangero Lee-wanika Kemanjo. Por isso 

opto por essa configuração (Dee/Wangero) ao me referir à personagem em meu texto. 
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É um interesse marcado pela “mercantilização”. Um interesse flutuante como o 

próprio processo em questão. Agora Dee/Wangero quer ficar com as colchas velhas que, 

na época da faculdade: “[...] ela me disse que isso não se usava mais, estava fora de 

moda” (WALKER, 1998, p. 161). Mas agora: “[...] elas não têm preço, ela está dizendo 

agora, furiosamente” (WALKER, 1998, p. 161). 

Este percurso descrito salienta, como fenômeno pós-moderno, a negociação entre 

diferentes grupos culturais. “Reciclam” permanentemente suas tradições, desconstruindo 

e reconstruindo suas relações com as influências externas e internas. Essa negociação 

rejeita a existência de um centro cultural puro, não contaminado, e também a idéia de 

cultura como essência ou fenômeno acabado, preferindo trabalhar com a idéia de cultura 

como processo, em constante estado de construção e transformação. Entendendo aqui o 

Pós-Modernismo não como um período ou um estilo que tenha substituído o 

modernismo, mas como um movimento intelectual de intenso questionamento da 

modernidade, o fenômeno descrito aqui discute também, o caráter cultural das 

identidades subjetivas, a natureza simbólica da realidade exterior e as novas formas de 

se lidar com o tempo e com o passado. 

 

 

3. Hibridismo 

 

O conceito de hibridismo surge nos Estudos Culturais  relacionado  às  questões  

de fronteira, exílio, diáspora, gêneros impuros e busca analisar, principalmente, a questão 

das identidades dos grupos minoritários e suas relações com a contemporaneidade. Os 

Estudos Culturais produzidos na Inglaterra por Stuart Hall e Paul Gilroy enfatizam em 

suas pesquisas, o caráter híbrido das produções culturais das Américas. O indiano Homi 

Bhabha tornou-se um dos maiores divulgadores do conceito de hibridismo na atualidade 

e, segundo ele, hibridismo      

                                                 
 

Não é simplesmente apropriação ou adaptação; é um processo através do qual 

se demanda das culturas uma revisão de seus próprios sistemas de referência, 

normas e valores, pelo distanciamento de suas regras habituais ou “inerentes” 

de transformação. Ambivalência e antagonismo acompanham cada ato de 

tradução cultural, pois o negociar com a “diferença do outro” revela uma 

insuficiência radical de nossos próprios sistemas de significado e significação 
(BHABHA, apud HALL, 2003, p. 74-75).   

            

 

 

No conto “Uso diário”, a personagem Dee/Wangero configura-se como híbrida 

ao longo do texto. Primeiramente a personagem Dee/Wangero é apresentada como sendo 

“diferente”. Ela não obedece ao padrão de comportamento de sua família (os Johnson’s) 

que, não têm uma “língua afiada”, que não são capazes de olhar “nos olhos de um homem 

branco desconhecido”. E segundo a Mãe/Narradora: “Com Dee era diferente. Ela sempre 

olhou nos olhos de qualquer pessoa. A hesitação não faz parte de sua natureza” 

(WALKER, 1998, p. 155). “Aos dezesseis anos ela tinha um estilo próprio: e sabia que 

estilo era esse” (WALKER, 1998, p. 156). 

Este reconhecimento da personagem Dee/Wangero sob o aspecto da diferença é 

fundamental para entender a abordagem proposta. Este reconhecimento sinaliza para a 

passagem entre identidades fixas e a possibilidade do hibridismo cultural  que acolhe a 

diferença. É a identidade “diferente” da personagem Dee/Wangero que promove a busca 

pela negociação com outras identidades. A personagem em questão busca a negociação 
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com outras “comunidades”, ela vai estudar “fora”, ela procura um modo de 

transformação social, que implicará, no processo de hibridização, na revisão de seus 

valores e gera uma tensão entre tradição e a tradução cultural, e também atuará na 

configuração de “novas identidades”.      

Um dos aspectos do hibridismo é caracterizar-se como um processo de tradução 

cultural que nunca se completa, que permanece sempre indefinido. S. Hall, observando 

as formações de identidades de grupos que foram dispersos de sua terra, descreve: 

 
 

 

Essas pessoas retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas 

tradições, mas sem a ilusão de um retorno ao passado. Elas são obrigadas a 

negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem 

assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades (HALL,  

2003, p. 88).  

 
 

 

Na visita a sua mãe, a personagem Dee/Wangero revela outros aspectos do 

processo de hibridização. Ela não é mais Dee. Ela troca de nome e, segundo ela, chama-

se agora “Wangero Lee-wanika Kemanjo”. Ela justifica essa mudança dizendo: “Não 

pude suportar mais carregar o nome das pessoas que me oprimem” (WALKER, 1998, p. 

158). 

Ela retorna com um nome africano e com roupas africanas. Ela sai do carro com: 

“Um vestido que vai até o chão, nessa época de calor. Um vestido tão berrante que fere 

meus olhos. Há amarelos e laranjas suficientes para espantar a luz do sol” (WALKER, 

1998, p. 157). 

Se com a mudança de nome ela procura desvincular-se de seu passado, essa 

atitude não esta afinada com seu comportamento na visita à sua mãe. Essa visita é 

marcada pelo estranho interesse por objetos comuns da casa, mas esses objetos têm 

ligação com a história de sua família e, conseqüentemente, com sua própria história. O 

que fica mais evidente aqui é que o processo de hibridismo é marcado pela indecibilidade. 

Há uma revisão de referências, normas e valores mas essa revisão não transcende as 

complexas relações que marcam o processo. Há também custos e deslocamentos, 

conquistas e perdas, e a única certeza é que esse processo nunca se completa, não tem 

um fechamento.   

A busca da personagem Dee/Wangero pelos objetos mencionados pode ser 

interpretada como uma tentativa de recuperar sua história reprimida, é o que o 

psicanalista Frantz Fanon observa na sua leitura de reconhecimento da presença cultural: 

“O contexto colonial, já o dissemos, caracteriza-se pela dicotomia que inflige ao mundo. 

A descolonização unifica este mundo, exaltando-lhe por uma decisão radical a 

heterogeneidade, conglobando-o à base da nação, às vezes da raça” (FANON: 1979, p. 

34). 

Em seu depoimento sobre a luta anticolonial na Argélia, “Fanon reconhece a 

importância crucial, para os povos subordinados, de afirmar suas tradições culturais 

nativas e recuperar suas histórias reprimidas” (BHABHA, 1998, p. 29).  

 
 

 

A cultura que é afirmada é a cultura africana. O negro que jamais foi tão negro 

como a partir do instante em que esteve sob o domínio do branco, quando 

resolver dar testemunho de cultura, fazer obra de cultura, percebe que a 

história lhe impõe um terreno determinado, que a história lhe indica um 
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caminho preciso e que lhe cumpre manifestar uma cultura negra (FANON, 

1979, p. 176). 

 

 

 

No conto, as colchas velhas têm: 

 
 

 

[...] pedaços de vestido que vovó Dee tinha usado mais de cinqüenta anos 
atrás. Pedacinhos e partes de camisas de tecido de lã estampado do vovô 

Jarrell. E um minúsculo pedaço de um azul desbotado, do tamanho de uma 

caixa de fósforos de um centavo, que foi do uniforme que o bisavô Ezra usou 

na Guerra Civil (WALKER, 1998, p. 160). 

 

 

 

Agora as colchas velhas têm para Dee/Wangero um valor inestimável, “elas não 

têm preço”. Neste ponto a personagem busca nesses objetos uma forma de recuperar e 

preservar sua herança cultural, é uma herança que faz parte de sua identidade que é 

múltipla. É mulher, é negra e está em negociação com outras identidades, está em 

processo de mutação cultural que é inquieto e descontínuo e que não se fecha em si 

mesmo. E essa busca gera conflito, o que é história para Dee/Wangero é presente para 

sua a mãe e sua irmã Maggie. Os objetos que fazem parte da história de Dee/Wangero 

estão no presente de sua mãe e de sua irmã, como objetos de “uso diário”. 

  

 

4. Os quilts 

 

Remendar roupas rasgadas com retalhos já era prática comum na Antigüidade. 

Com o passar dos séculos, o que constituía simples medida de economia acabou virando 

recurso estilístico, e assim surgiram os tecidos feitos de retalhos, conhecidos como 

patchwork ou quilt. A técnica consiste em unir pedaços de tecidos de cores e estampas 

diferentes ou aplicar retalhos sobre um tecido neutro de base, compondo temas 

figurativos e/ou abstratos. 

O problema da relação de Dee/Wangero com os quilts pode ser pensado em 

termos econômicos. Quando ela aparece primeiramente com as colchas nos braços, e 

pergunta a sua mãe: "Posso ficar com essas colchas velhas?” (WALKER, 1998, p. 160), 

Dee/Wangero está especulando sobre o valor dos quilts.  E quando sua mãe diz que já as 

têm prometidas a Maggie, a reivindicação de Dee é que as colchas “não têm preço”.  

Uma polarização é estabelecida: Maggie e sua mãe representam “o uso diário” e  

compreendem os quilts como um processo e não como um produto; Dee/Wangero 

representa uma falsa estética que coloca coisas fora do uso, fora do lugar, ela vê os quilts  

como uma “coisa” que poderia concebivelmente circular como um produto. O contraste 

não é entre o uso e o não uso, entre pôr os quilts no uso diário ao contrário de pô-los fora 

do uso pendurando-os sobre uma parede. 

Os quilts representam a herança cultural que os afro-americanos herdaram de  

seus antepassados e que também tem um “valor” flutuante dentro da perspectiva do pós-

moderno. É um objeto que metaforicamente possui características de hibridismo, é 

construído através da união de pequenos pedaços com histórias e origens diferentes, 

unidos por mãos que se unem para configurar algo novo mas que tem em si as marcas de 

múltiplas identidades envolvidas. Sua construção é também processo de negociação com 
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a história e com a tradição, com seus custos e perigos. É uma estrutura complexa que têm 

a marca da diversidade e do deslocamento. 
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Resumo: Este trabalho busca alinhavar algumas hipóteses acerca da representação do feminino na literatura 

fantástica de Hoffmann, especificamente no conto “O Homem da Areia” e sua personagem, a boneca 

Olímpia. Para tal, utilizaremos conceitos da Psicanálise a fim de melhor entendermos a questão do 

feminino e sua representação na literatura. 
  

Palavras-chave: Crítica Literária (Psicanálise); Hoffmann (“O Homem da Areia”); Feminino (Análise 
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1. Introdução 

 

O objetivo deste trabalho é apontar alguns aspectos do feminino na literatura 

fantástica de Hoffmann, especificamente em seu conto “O Homem da Areia”. Para tal 

estaremos utilizando conceitos da Psicanálise freudo-lacaniana para melhor entendermos 

a questão do feminino e sua representação na literatura, interrogando o saber inconsciente 

presente no texto à revelia do escritor. 

 As contribuições da literatura como fonte de conhecimento do inconsciente são 

freqüentemente utilizadas por psicanalistas, dentre os quais devemos citar o próprio 

Freud, que no final de sua conferência “A feminilidade” adverte: 

 
 

Se desejarem saber mais a respeito da feminilidade, indaguem da própria 

experiência da vida dos senhores, ou consultem os poetas, ou aguardem até 

que a ciência possa dar-lhes informações mais profundas e mais coerentes 

(FREUD, 1996, p. 134, grifo nosso). 

 

 

 A escolha de tal obra se deu por entendermos que o conto de Hoffmann, sobretudo 

sua personagem, a boneca Olímpia, expressa bem um tipo de representação das mulheres 

no século XIX. Século marcado por diversos discursos acerca das mulheres, seu corpo e 

seu “caráter”; não foi diferente na literatura. É, também, nesse século no qual obtemos 

várias informações sobre a origem social do sofrimento sintomático das histéricas que, a 

partir da escuta analítica, Freud pôde ouvir outra coisa dessas mulheres e fundar os pilares 

da Psicanálise. 

 É claro que não objetivamos aqui fazer um levantamento exaustivo da 

representação das mulheres na história e nem na literatura, mas sim um recorte tão 

arbitrário quanto as escolhas nos são possíveis dentro do movimento do desejo.  

 Entretanto, a análise de tal personagem do conto “O Homem da Areia” encontra 

sua relevância na medida em que aborda uma questão bastante significativa de seu tempo 
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e que ainda hoje permeia o imaginário social, sobretudo o imaginário masculino, 

apontando para um mais além, ou seja, algo que retorna sempre e que ainda assim 

permanece impronunciável ou no mínimo sem uma única resposta: Existe a Mulher? O 

que é o feminino?1  

 

 

2. A boneca Olímpia e as bonecas de cera 

 

 Em Hoffmann vemos transparecer aspectos de sua época, ou seja, o século XIX, 

com a inclusão da ciência em vários aspectos da vida cotidiana, inclusive no que havia 

de mais humano, permitindo todo tipo de fantasia, desde as mais divertidas até as mais 

sinistras; mas aqui a mecânica acoplada ao vivente, não leva apenas ao riso. Um vaivém 

se instala entre a mulher e o robô: “ora o robô é preferido e substitui a mulher, ora a 

mulher se torna autômato e com isso inumana” (DOTTIN-ORSINI, 1996, p. 94). 

 A personagem Olímpia – autômato, e a noiva de Natanael – Clara, ilustram bem 

o ponto acima ressaltado, pois se trata da alternância entre esses dois pólos. Segundo 

Dottin-Orsini ‘A Mulher’ era o problema do celibatário fin-de-siècle e esse problema era 

insolúvel: 

 
 

ele não podia prescindir dela, nem viver com ela, mais obsedante por ser 
repelida, mais sedutora por ser perigosa. A época não conhecia os 

hologramas, o cinema só estava nascendo: era, portanto o fetiche, sob suas 

diversas formas, que trazia ao problema uma solução mais concreta, 

suscetível de infindos prolongamentos literários (DOTTIN-ORSINI, 1996, p. 

88). 

 

 

 

No conto “O Homem da Areia”, além de idealizada, a mulher aparece na história 

como o objeto inatingível do desejo, impossível quanto mais perto dele o sujeito consiga 

chegar, pela incidência da angústia que esmaga qualquer prazer. Embora Freud tenha 

centrado sua análise do efeito do estranhamento no tema do Homem de Areia que arranca 

os olhos das crianças, aqui destacaremos a figura da personagem Olímpia em função das 

possibilidades de articulação com a questão da representação do feminino na literatura. 

Nesse conto a figura feminina se divide entre Clara, a idolatrada por Natanael, e Olímpia, 

a beleza estática. 

 Atentos à perspectiva freudiana, devemos destacar todas as duplicações que se 

encontram no conto. Para começar, as duas vertentes da imago paterna: o pai 

propriamente dito, bondoso e vítima dos acontecimentos; e Coppelius, seu horrível 

contraponto. Por sua vez, este par ambivalente é reproduzido a respeito da boneca, obra 

de dois artífices, o amável professor Spalanzani e o grotesco Coppola. E no que concerne 

a Natanael, em ambas as moças se projeta e se desdobra: Clara, sua paixão original, 

próxima como uma irmã, é depositária de seu amor, quase sua semelhante; e Olímpia, a 

maquinária, é a personificação alienada do seu narcisismo, sendo seus olhos o espelho 

onde se cristaliza sua ilusão de completude. 

                                                        
1 Utilizaremos a palavra “feminino” não como adjetivo ou referência a tudo que diz respeito à mulher, mas 

sim em relação à feminilidade, categoria criada pela psicanálise e que diz respeito a uma construção 

contigencial, no um a um para cada mulher. 
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 Em termos gerais, extrapolando a lógica fantástica do argumento, é interessante 

observar a forma como o escritor apresenta os olhos, a visão, o olhar em seu escrito. Os 

olhos, aliás, são o elemento central de convergência de todas as fantasmagorias 

apontadas. Os de Clara comparados a um lago translúcido, capaz de refletir a natureza 

em seu esplendor. Os de Olímpia, frios e imóveis, como se sua dona dormisse sem fechá-

los. Os de Coppelius, esverdeados e felinos, revestidos de uma maldade infinita. Ou as 

centenas de olhos cegados que o menino viu ao espreitar os afazeres esotéricos do pai. 

Deixando por último os olhos do infeliz protagonista, ameaçados e sub-repticiamente 

roubados de si, para ornamentar o autômato. 

 De acordo com Cesarotto (1987) “uma leitura psicanalítica consistente da obra de 

Hoffmam tem de levar em boa conta os meandros da pulsão escópica, o leit-motiv de 

todos os seus contos” (p.140). Entretanto, nosso objetivo aqui não é fazer um estudo 

completo da obra hoffmanniana, mas esse aspecto também não poderia ser 

negligenciado, uma vez que tal tema está presente em todo o conto “O Homem da Areia” 

e por ser fundamental na construção do delírio e desenlace do destino do pobre Natanael. 

 Eis chegada a era dos sucedâneos, dos paliativos, das imitações, dos substitutos, 

dos chamarizes e, também, ao mesmo tempo, sintomas e remédios. Segundo Dottin-

Orsini, no século XIX falavam de maneiras mil que a realidade física da mulher não 

podia ser aceita. Os discursos tinham como objetivo evitar ao homem os engodos 

femininos, mas só conseguiam refletir as múltiplas imagens do medo e só podiam saciar 

impunemente os desejos de homicídio. “Diante do autômato ou da obra de arte, as 

narrativas mostrarão, assim, os mesmos desejos de morte, as mesmas obsessões” 

(DOTTIN-ORSINI, 1996, p. 88). 

 Quanto mais a imitação pareça com uma mulher viva, quanto mais o objeto se 

torna incômodo, mais o patológico desponta. Daí, podemos entender o efeito de 

estranhamento causado no leitor ao duvidar da natureza da personagem Olímpia e da 

insuspeita de Natanael a respeito do caráter autômato da boneca. Seu delírio é disparado 

ao perceber o seu ‘equívoco’ a respeito de Olímpia. Mais que a boneca de pau, ou a 

estátua de pedra, a figura de cera lembra a possibilidade de confusão com a realidade, se 

não com o corpo vivo, pelo menos com o cadáver maquiado. A história dessa estatuária 

está ligada à representação da morte e à medicina; museus de cera de cunho mais ou 

menos médico perambulavam pela Europa de 1880.  

Mas, por que justamente a personagem feminina Olímpia é uma das causas de 

estranheza nesse conto?  

 A narrativa oferece o interesse de justapor como pode, na falta de uma síntese, as 

principais representações imaginárias do Eterno feminino. Seja em Clara, em Olímpia, 

na mãe ou na babá de Natanael. Mas essa questão do feminino merece uma melhor 

explanação.  

 

 

3. A Psicanálise e o feminino 

 

A questão da mulher e da feminilidade são caros à Psicanálise, ou seja, o que é 

uma mulher? O que ela quer? Qual é o seu enigma?  E por que todo esse mistério? Ou 

seja, preocupações acerca da identidade da mulher e da procura da essência do feminino 

abrem interrogações que permeiam o pensamento contemporâneo, sem terem obtido, até 

agora, uma resposta definitiva. O que quer uma mulher não é transparente a ela própria, 

não pode ser dito inteiramente. Algo escapa. O que ela quer, sem poder dizê-lo, não lhe 

dá consistência de ser. O que é uma mulher é, então, uma questão impossível de 

responder: Não há significante para dizê-lo. 
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Daí a pertinência de pensarmos o que quer uma mulher? Por não ser passível de 

definição a partir de si própria, por não haver uma insígnia feminina, a feminilidade se 

vê revelada como um mistério. Toda a obra freudiana parece ser atravessada pelo tema 

do mistério do desejo feminino. Na elaboração de sua teoria sobre a sexualidade 

feminina, Freud conclui que é preciso tornar-se mulher, que há um caminho a ser 

percorrido pela menina, um caminho de mudanças, de trocas, ganhos e perdas, para que 

ela escolha ou não o caminho da feminilidade. 

 A contribuição lacaniana desloca a diferença dos sexos para as formas de gozar, 

aproximando a questão da feminilidade das formas de amar do homem e da mulher, pois 

na falta de algo que sustente uma identidade feminina, é necessário que a mulher construa 

para si uma imagem de mulher, neste sentido a mulher é uma “mascarada”. Parece-nos 

que os escritores são privilegiados em apreender e nomear as várias máscaras que uma 

mulher possa lançar mão, embora quando falamos de uma “mascarada” não estamos 

supondo algo de essência do feminino, pois o que há são máscaras sob máscaras uma vez 

que não há algo que sustente uma “essência” da mulher. É sob esse aspecto que podemos 

compreender no conto de Hoffmann os desdobramentos das máscaras femininas em 

Clara e, principalmente, Olímpia, pois do simulacro de substituição ao fetichismo para 

com o ídolo que encarna o eterno feminino, de boneca à estátua, o caminho não é longo. 

De marionete, autômato, só fazem resumir de maneira notável e terrível, o mistério 

atribuído ao feminino. 

Dado o caráter problemático do tema da Mulher, não foi à toa que Freud deu as 

imagens de cera, as bonecas e os autômatos como exemplos do que ele definiu por 

“inquietante estranheza”. Entretanto, é interessante notar que Freud faz uma ressalva em 

seu artigo: 

 

 
mas não posso achar – e espero que a maioria dos leitores da história concorde 

comigo – que o tema da boneca Olímpia, que é em todos os aspectos um ser 

humano, seja de alguma forma o único elemento, ou de fato o mais 

importante, a que se deva atribuir a inigualável atmosfera de estranheza 

causada pela história (FREUD, 1919, p. 245). 

 

 

É verdade que Freud estava mais interessado em levantar exemplos na literatura 

para elucidar a questão do Unheimlich, presente tanto na ficção quanto na vida cotidiana. 

Mas o que era o Unheimlich para Freud? Trata-se de um recorte conceptual da 

convergência do desejo e da angústia; e para melhor entender esse ponto ele vai buscar a 

etimologia da palavra, tendo como ponto de partida a língua alemã. Não é nossa intenção 

aqui refazer o caminho tomado por Freud, mas é interessante ressaltarmos os resultados 

alcançados. O vocábulo descreve uma série de emoções que vão do prazer ao desgosto, 

numa mudança radical de enfoque. Tal significante se potencializa nas várias qualidades 

que giram ao redor do espantoso paradigma. Elas podem, segundo Cesarotto (1987), ser 

sintetizadas numa frase emprestada por Schelling: “denomina-se Unheimlich tudo aquilo 

que devendo permanecer oculto acabou manifestando-se” (p. 119). 
Mas por que Freud vai buscar na literatura pontos para elucidar sua questão? 

Mesmo que na nossa trivial existência não faltem oportunidades suficientes para 

experimentar este sentimento, ainda que indesejável, é no plano da ficção que o 

encontramos com maior freqüência. Outro ponto importante é que alem das indicações 

de conteúdo para o termo Unheimlich, Freud encontra os usos que essa palavra já teve, 

inclusive nos exemplos de diversos escritores, muitos deles românticos. Pelas 

características da literatura romântica e, também, pela capacidade do fantástico de 
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propiciar situações que escapem à materialidade dos fatos, a produção artística parece 

ilimitada enquanto invenção de circunstâncias que dispensam verossimilhança. 

Freud trabalha a personagem Olímpia de uma forma diferente da que estamos 

propondo, entretanto, não chega a ser uma forma divergente da nossa, pois em seu artigo 

“O estranho” levanta algumas hipóteses e utiliza-se da literatura para testar e\ou validar 

sua tese. A boneca Olímpia aparece analisada em relação ao duplo, isto é, uma duplicação 

do personagem de Natanael:  

 
 

 

essa boneca nada mais pode ser do que uma materialização da atitude 

feminina de Natanael em relação ao pai na sua infância. Os pais da boneca, 

Spalanzani e Coppola, nada mais são, afinal, do que novas formas ou 

reencarnações da dupla de pais de Natanael (FREUD, 1919, p. 250). 

 

 

 O caminho percorrido por Freud, ao longo de sua obra acerca do enigma da 

feminilidade, vai sofrendo reorientações que culminam na elaboração de seu artigo “A 

sexualidade feminina” (1931) e “Feminilidade” (1932), concluindo que algo escapava à 

compreensão do tema. Embora as contribuições lacanianas a essa questão foram por ora 

deixadas de lado, não deixamos de tocar em algumas delas quando foi necessário. 

 E quanto ao enigma da mulher? O que podemos dizer acerca desse enigma após 

percorrer o caminho freudiano em torno da questão da feminilidade? Será possível 

responder esse enigma?  E o que pensar a respeito da representação do feminino e da 

mulher no conto de Hoffmann? Aqui cito Serge André (1987) quando diz que “a 

feminilidade se vê reverenciada como um mistério, como o impegável objeto furado cujo 

centro está em toda parte e a circunferência em parte alguma” (p. 138). 

 

 

4. Ainda a concluir 

 

 Eleger a literatura como campo privilegiado de nossa análise é supor uma outra 

possibilidade discursiva acerca das mulheres e da feminilidade, apostando que outros 

efeitos de linguagem e, portanto, outras incidências e possibilidades de constituição 

subjetiva possam advir. Se, para chegarmos até aqui, fizemos um breve percurso sobre a 

tradição que constituiu há dois séculos o que temos hoje como ‘posição feminina’ e o 

modo como essa posição foi associada às mulheres, não é para propor que esta tradição 

possa nos revelar o verdadeiro ser da mulher, mas o contrário: desnaturalizando o que foi 

construído pela cultura, permitindo maior mobilidade possibilitando às mulheres que a 

partir daí possam constituir como lhes convier a relação com a feminilidade. 

 Nem boneca de cera, nem autômato, mas sujeitos de sua própria história. 

Entretanto, não temos a pretensão de afirmarmos que o século XIX foi o único período 

da história da humanidade em que a relação entre as mulheres e a feminilidade se 

desestabilizou, pois essas estruturas estão constantemente sendo construídas e abaladas, 

reconstruídas e novamente desestabilizadas ao longo da história. Apenas quisemos fazer 

um recorte da literatura de Hoffmann e sua estreita relação com uma das representações 

do feminino no século XIX. Como já dissemos acima, recorte tão arbitrário quanto pode 

ser o movimento de nosso desejo. 

 Mesmo que ainda a concluir, resta dizer que a personagem feminina, construída 

e produzida no registro do masculino, não coincide com a mulher. Não é sua réplica fiel, 
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como muitas vezes crê o leitor ingênuo. É antes, produto de um sonho alheio e aí ela 

circula, neste espaço privilegiado que a ficção torna possível. Citando Silviano Brandão: 

 
 

 

O eterno feminino é ilusão de completude, ficção ideal criada pelo horror da castração. 
Horror que cria o fetiche, corpo fálico do feminino, com as roupagens e o brilho de seu 

próprio encarceramento. A voz que aí se ouve não é feminina, mas seu simulacro, fina 

modulação da ilusão que a faz existir. Gesto alheio que cria espaço onde se aliena a 

mulher, estrangeira de seu desejo, boneca que faz fluir o som da voz de seu 

ventríloquo. Passageira da voz alheia, na medida em que se cala, calando seu próprio 

desejo desconhecido (1989, p. 19, grifo nosso). 

 

  

 Neste sentido, a boneca Olímpia enquanto figura feminina é fina voz retirada de 

registro masculino, que se constrói de forma similar ao ventríloquo e seu boneco: 

Spalanzani e Coppola, confusão de vozes, perversa construção enganosa; Natanael e sua 

crença indubitável, fantasma consciente ou inconsciente nestes tortuosos caminhos do 

desejo, que se mimetizam ou reduplicam nas linhas do texto. Forma que sempre se 

reveste de novas e inéditas aparências, nem sempre confortáveis; às vezes plenas de um 

inquietante sentido gerador de novas significações: UNREIMLICH! 

 É no leito mesmo onde se tecem as palavras – o texto ficcional – que elas revelam 

sua potencialidade criadora de novos caminhos, imprevistas soluções, inesperadas 

veredas. Ainda resta muito a concluir... 
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Resumo: Apresentação da morte da tragédia, quando um novo gênero, com pressuposto diferenciado, passa 

a orientar a arte, o racionalismo socrático, presente na obra de Eurípides. Nesse contexto, apresenta-se 

breve leitura de Medéia, obra cujas características determinam a morte da tragédia ática, deixando uma 

lacuna com esse fenecimento.   
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Em seu livro O nascimento da tragédia, Nietzsche faz um percurso, mergulhando 

na cultura grega, para apresentar o que considera o nascimento da tragédia, demonstrando 

uma concepção estética que denomina metafísica estética, desconstruindo as certezas do 

racionalismo científico, propondo uma nova forma de enfrentamento com o real. Nesse 

trabalho, nossa proposta é fazer um recorte desse percurso, no intuito de esclarecer como 

se deu a morte da tragédia ática, a partir dos pressupostos nos quais Nietzsche  baseia-se 

para explicitar o nascimento da tragédia, colocando como a base desse gênero de arte,  

duas forças entrelaçadas, a força apolínea e a força dionisíaca, caracterizando a origem 

da tragédia numa perspectiva ontológica e não histórica. E, assim, partindo do 

nascimento da tragédia, esclarecer como se deu a morte dessa tragédia a partir do 

surgimento de uma nova estética, inaugurada pela obra de Eurípides, que teve como 

fundamento os princípios racionalistas de Sócrates. Nesse sentido, apresentamos uma 

breve leitura de Medéia, situando as características dessa obra que apontam para uma 

direção diferenciada da tragédia, promovendo a ruptura dos laços entre as forças 

apolíneas e dionisíacas presentes na antiga  tragédia, demonstrando assim que a obra de 

Eurípides já não é mais arte dórica, tragédia Ática, é intitulada por Nietzsche de nova 

comédia Ática. 

Esclarecemos que o texto ora empreendido apresenta conceitos filosóficos que 

tentamos, na medida do possível, ir situando. No entanto, propomos um caminho a seguir 

e algumas concepções são tocadas de forma superficial para que não nos perdêssemos da 

trilha proposta que é apresentar a morte da tragédia ática dentro da perspectiva adotada 

por Nietzsche, sem, contudo, adentrar em todas as concepções que esse autor aborda para 

apresentar o que é, para ele, o nascimento e a morte da tragédia ática. 

A tragédia, na concepção em que foi abordada no livro O nascimento da tragédia, 

teve seu ocaso deixando uma lacuna em seu lugar, embora apareça a partir dela um novo 

gênero, a nova comédia ática. Isso ocorre porque, segundo Nietzsche, esse novo gênero 

apresentará os traços que caracterizam exatamente a morte da tragédia.   

Como explicita Nietzsche, no referido livro, a tragédia é caracterizada pelo forte 

laço entre as forças apolíneas e dionisíacas, uma fortalecendo a outra, tendo como fio 
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condutor, por assim dizer, a sabedoria mítica, sendo, então, a tragédia um misto de poesia, 

linguagem mítica, louvor dionisíaco, de modo que qualquer tentativa de destruição de 

algum desses elementos, destruiria conseqüentemente a tragédia, desfazendo o laço ente 

Apolo e Dionísio. 

Segundo Nietzsche, o fim da tragédia ática iniciar-se-á com Eurípides que 

instaurará um espetáculo diferenciado, trazendo o espectador à cena, ou seja, o homem 

cotidiano passou a ser tema de seu espetáculo: “O homem da vida cotidiana deixou o 

âmbito dos espectadores e abriu caminho até o palco... (p. 73) (...) No essencial, o 

espectador via e ouvia agora o seu duplo no palco euripidiano e alegrava-se com o fato 

de que soubesse falar tão bem” (1992, p. 74). 

O espectador, agora, não se reencontra no coro de forma universal, mas se 

identifica com o herói de forma particular, pois o herói terá características humanas 

contextualizadas historicamente.  

Eurípides, preocupado com a clareza e a sobriedade, procurará “Expulsar da 

tragédia aquele elemento dionisíaco originário e onipotente” (NIETZSCHE, 1992, p. 78). 

Dessa forma, Eurípides tentará colocar a arte a serviço da realidade imediata, da 

consciência e da clareza, baseado no princípio socrático de que somente o entendimento 

racional é que "salva o homem" e produz o belo. Assim passa a fundar uma nova estética, 

uma estética mais engajada, se assim podemos dizer. 

Eurípides substitui, assim, o herói mítico que era Dionísio em diversas máscaras, 

pelo homem cotidiano, expondo um espetáculo saturado da realidade imediata do 

homem, centrado principalmente nas relações humanas, com uma tendência mais 

psicológica. Ocorre, dessa forma, uma grande revolução na arte trágica. Luzia Gontijo 

Rodrigues esclarece a esse respeito: 

 
 

 

A crença de Eurípedes na importância da clareza do entendimento era 

originária de um mundo distante daquele habitado tanto pela estética apolínea 

quanto pela dionisíaca. Impulsionado por esse credo, Eurípedes pretende, por 

meio do esclarecimento para o espectador do desenrolar do drama, por meio 

da dissipação daquela, para ele equívoca, obscuridade enigmática permitida 

por todos os poetas até então, transformar o teatro em veículo para uma 

pedagogia para a consciência (...) dando origem a um "teatro naturalista" a 

serviço de uma pedagogia para a verdade (...) (1998, p. 69-70).  

 

 

A arte, a partir de Eurípides, passa a servir ao princípio fundante da civilização 

ocidental, baseado nos princípios de Sócrates: "tudo deve ser inteligível para ser belo, só 

o sabedor é virtuoso", e, nessa concepção, o herói é representante desses princípios, passa 

a expressar o laço entre virtude e saber, mas se assim o personagem não se expressa, a 

tônica é a de que assim deveria ser. A arte de Eurípides passa a "obedecer" a um novo 

impulso, o impulso racionalista e não mais aos impulsos apolíneos e dionisíacos. 

Segundo Nietzsche esse impulso constitui uma força demoníaca destruidora dos saberes 

de até então, principalmente a sabedoria mítica. 

Sócrates foi o arauto dessa voz “racionalista”, incentivando a todos de seu tempo, 

mais de perto Eurípides, a contrapor o instinto pela razão: “O ‘influxo socrático’ para a 

verdade e correção do saber promoverá a erradicação do que para os gregos foi sonho, 

embriaguez e arte” (RODRIGUES, 1998, p. 33). 

Sócrates apresenta para o grego uma nova arma contra a dor da existência: a 

“racionalidade”, ou seja, a felicidade está no saber, na consciência de si e da realidade, 

somente o conhecimento racional justifica a existência. 
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Como já foi observado, essa postura racionalista é fundante de nossa cultura 

ocidental e Nietzsche lamenta o curso dessa história e questiona como pode-se crer nos 

poderes limitados da razão. Segundo Nietzsche, constitui um erro a crença entre verdade 

e ilusão e coloca-se, ele, contra esses princípios, fazendo ruir a certeza racionalista de se 

determinar o real, separando-o do que seria ilusão. Não aprofundaremos aqui essa 

questão, muito embora não possamos resistir e asseverar que concordamos com 

Nietzsche e acreditamos que a arte consegue atingir a "verdade" de forma mais pujante 

que a razão cientifica. Mas não vamos entrar nessa discussão. O nosso propósito, nesse 

momento, é tentar esclarecer em que medida a obra de Eurípides apresenta diferenças em 

relação à tragédia, laço entre Apolo e Dionísio. 

Eurípides institui uma nova linguagem, apresentando o teatro como um espaço 

em que a palavra e o argumento passam a ter grande importância. É o que se pode ver 

em Medéia, onde a protagonista usa a palavra para convencer. Isso fica patente no debate 

estabelecido entre Medeia e Jáson nos versos 630 a 715. Apresentamos um pequeno 

fragmento (versos 665 a 6779) desse debate em que se pode constatar o poder dado à 

palavra: 

 
 

Sem dúvida sou diferente em muitas coisa 
da maioria dos mortais. Assim, entendo 

que alguém, se além de mau é hábil no falar 

merece punição ainda mais severa, 

pois confiado no poder de seus discursos 

para ocultar os maus desígnios com palavras 

bonitas, não receia praticar o mal. 

Mas ele não é tão solerte quanto pensa. 

Pára também de me impingir tua conversa 

cínica e artificiosa. Uma palavra 

apenas é bastante para confundir-te. 

Não fosses tu um traidor e deverias 
ter começado por tentar persuadir-me 

antes de consumar teu novo casamento, 

em vez de ser omisso com tua amiga. 

 

 

Dessa forma, além de o público se ver no palco, não se reencontrando no coro, 

mas no herói, também: “...o povo aprendeu a observar, a discutir e a tirar conseqüências, 

segundo as regras da arte e com as mais matreiras sofisticações.” (NIETZSCHE, 1992, 

p. 74). É o aspecto pedagógico invadindo o espaço da arte, no caso, o teatro. Era a 

tentativa de levar o espectador ao palco a fim de habilitá-lo para a verdade e iniciar um 

juízo sobre o drama, a ação. 

Essa postura de Eurípides pode sugerir um avanço deste em relação a Sófocles se 

analisada simploriamente. Segundo Nietzsche a idéia de que “Eurípides levou o 

espectador ao palco, a fim de torná-lo verdadeiramente apto ao ajuizamento, era apenas 

uma afirmação provisória, e que devemos procurar uma compreensão mais profunda de 

sua tendência”.(1992, p. 76). 

Para Nietzsche, Eurípides tratou o público com audácia e auto-suficiência, uma 

vez que impunha, atirava ao público sua tendência: “como poeta, Eurípides sentia-se (...) 

muito acima da massa.” (1992, p.76). Segundo Nietszche, Eurípides só não se colocara 

acima de dois espectadores. O primeiro espectador era o próprio Eurípides, o Eurípides 

pensador, crítico e não poeta, e o segundo era Sócrates, a quem fortemente se aliou para 

a construção de sua obra: 
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Sócrates, porém, foi aquele segundo espectador, que não compreendia a 

tragédia antiga e por isso não a estimava; aliado a ele, atreveu-se Eurípides a 

ser o arauto de uma nova forma de criação artística. Se com isso a velha 

tragédia foi abaixo, o princípio assassino está no Socratismo estético...     

(1992, p. 83). 

 

 

Morre assim a tragédia a partir dessa tendência socrática, deixando um vazio em 

seu lugar, pois a Nova Comédia de Eurípides não traz mais em seu tecido os fios de 

Apolo e Dionísio, mas a voz de Sócrates, propondo uma nova forma de arte, a arte que 

atende, que serve ao conhecimento racional com o objetivo de doutrinar, direcionar para 

um caminho. 

A obra de Eurípides apresentará, assim, uma linguagem bem distinta da tragédia 

antiga. O primeiro aspecto, por assim dizer, a diferir é que a nova comédia vai introduzir 

o prólogo, que tinha uma função didática de situar a história a ser apresentada, de modo 

que ficasse claro para o espectador o 'antes', o 'agora' e o 'depois'. Acreditamos que esses 

elementos levam ao fortalecimento da tensão épica do enredo, da ação, levando a uma 

ruptura com a tragédia em que o efeito não era centrado na ação, no enredo, mas no 

pathos, isto é, era centrado na dor e no temor em que o protagonista estava mergulhado 

e que compartilhava1. 

A obra euripidiana terá, dessa forma, um caráter pedagógico e doutrinador e, 

nesse ponto, colocamos aqui, uma breve leitura de Medéia, obra com características 

marcantes dessa nova comédia, que são o argumento e o estabelecimento de juízo com 

objetivo de passar uma mensagem com intuito doutrinador: “Terrível e difícil de curar é 

a cólera que lança amigos contra amigos e os separa! (...) Amor sem freios não traz aos 

mortais honra ou virtude.” (Eurípides, Medéia, v. 595-596 e 726-728). 

Ao lermos Medéia, vemos que Eurípides nos expõe uma mulher, cujo 

comportamento integra o espaço do desvio ao padrão estabelecido e esperado pelo 

homem grego.  A partir dessa proposição há duas leituras possíveis, mas as duas com 

caráter pedagógico, demonstrando que o saber é fonte de libertação, poder e também de 

destruição. A primeira, mais improvável e ingênua, é que se pode ler, situando a peça 

como uma denúncia da condição da mulher no sentido de fazê-la libertar-se da submissão 

masculina através do conhecimento, do saber que leva ao poder. No entanto, analisando 

todo o contexto grego, parece que o intuito não era bem esse.  Medéia é apresentada 

como uma mulher que não aceita a condição de vida imposta às mulheres gregas, uma 

condição de inferioridade, destinada somente à procriação e completamente submetida 

aos desejos e leis masculinas. Medéia foge ao estereótipo, é uma mulher que detém um 

conhecimento, o domínio sobre o efeito das ervas, infusões e raízes, no entanto, não são 

poderes mágicos, mas conhecimento, saber e, ainda, não aceita o que para ela é 

determinado, pois ao se apaixonar por Jáson, foge para se casar com ele. Nos versos de 

240 a 300 Medéia discorre, num grande lamento, sobre toda a condição de vida da mulher 

em completa desvantagem em relação à condição de vida do homem. Afirma que de 

todos os que têm vida, a mulher seria o ser mais infeliz pela obrigação de aceitar um 

homem a quem não podia repudiar e, ainda, por ter que passar a vida a descobrir o que 

                                                        
1  Dionísio, força da não individuação, se apresenta na cena, na pele do herói, que por sua vez é a 

representação do espectador. O herói, na tragédia, é Dionísio sofredor, é esse deus experimentando os 

padecimentos da individuação, uma vez que Dionísio se destrói esfacelado para depois se recompor, como 

é o princípio da própria condição humana: individualidade fragmentada e não individuação embriagada. 

Para maior compreensão dessa questão, que caracteriza a tragédia, ver o livro, já referido, O nascimento da 

tragédia. 
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fazer para agradar ao homem e ao final quando ele se cansa do lar, abandona-a pelos 

amigos ou por outro leito. Afirma, ainda, a protagonista que em caso de gravidez, preferia 

lutar com escudo três vezes a parir uma só vez, o que vai totalmente de encontro ao que 

o homem grego esperava da mulher: que fosse silenciosa, submissa e disposta à 

procriação. 

Essa atitude pode parecer-nos a nós modernos como uma tentativa de apresentá-

la positivamente, mas o desfecho do drama mostrará Medéia como monstruosa, portanto 

como extremamente negativa. Medéia comete um crime que contraria toda a civilização 

grega: assassina os próprios filhos, o que a coloca na condição de fera: “...uma leoa e não 

uma mulher, ser muito mais feroz que os monstros mais selvagens.” (Medéia, v. 1533 e 

1534).  Todo esse comportamento de Medéia remete para o que deveria ser realmente o 

comportamento feminino, ou seja, o que caracterizava a civilização grega era, entre 

outras coisas, a mulher submissa, reservada ao lar e à maternidade: “Monstro! Mulher de 

todas a mais odiada por mim e pelos deuses, pela humanidade!” (v. 1509 e1510), “... 

jamais houve uma grega capaz de um crime destes, e eu te preferi em vez de outra.” 

(Medéia, v. 1530-1532). Jáson lamenta-se ter casado-se com uma estrangeira e dá a 

entender que todo aquele sofrimento só ocorreu por ser Medéia uma mulher que não se 

submetia passivamente às condições estabelecidas para a mulher naquela sociedade. Isso 

nos leva a crer que a peça é um "alerta" aos homens e mulheres no que diz respeito ao 

cumprimento dos papeis sociais e as escolhas feitas. O homem acaba recebendo castigos 

quando age de forma inadequada. Jáson sofrerá por sua escolha e Medéia, mulher 

estrangeira, bárbara, no entanto dotada de determinado saber, espalhará a desgraça a 

serviço de seus interesses. Parece que a mensagem é clara no que diz respeito ao lugar 

que a mulher deve ocupar dentro da sociedade, pois saber significa deter um poder que 

não foi feito para ela, uma vez que ao assassinar os filhos demonstra que deixa de ser 

humana, coloca-se no nível dos brutos e, portanto, perde a sua função de mulher, visto 

que para os antigos gregos a principal finalidade da existência feminina era a procriação 

e os princípios gregos eram considerados mais avançados. Jáson afirma que a grande 

dádiva que ele, cidadão grego, havia ofertado a Medéia foi tê-la tirado de terras bárbaras, 

trazendo-a para residir na cultura helênica que conhecia a justiça, a ordem e as leis, é o 

que se constata nos versos 610 a 615: “...como compensação mais do que deste. Explico-

me: primeiro, a terra grega em vez de um país bárbaro passou a ser tua morada. 

Conhecestes as leis e podes viver segundo a justiça,(...)”.  

Percebe-se, de qualquer forma, que o saber, o conhecimento estão presentes na 

temática dessa obra e aqui a mensagem, também, nos parece clara, o saber é fonte de 

domínio do mundo e o saber aqui nada tem a ver com magia, pois que Medéia não era 

feiticeira, mas uma conhecedora dos efeitos das ervas, o que era de certa forma comum 

nas mulheres da época, que manipulavam as ervas para se tratarem e tratarem a família 

No entanto, Medéia, além de possuir esse saber de forma profunda era bárbara, não 

civilizada, não aceitava os desígnios da lei e sendo assim, o saber em mãos erradas 

produzem destruição. 

A partir dessa breve leitura de Medéia, pode-se perceber em que medida a obra 

de Eurípides vem inaugurar uma nova estética. É uma arte voltada aos acontecimentos 

imediatos, com finalidade determinada e por isso o contexto histórico é preponderante, o 

que aponta para uma direção diversa da tragédia antiga que tinha em sua base impulsos 

criadores inerentes à vida e à condição humana, sem compromisso em trazer 

conhecimento racional, esclarecimentos de questões sociais, jurídicas, mas trazendo gozo 

estético, ao trazer à tona a condição de duplicidade do ser: "subjugado" ao mesmo tempo 

por Apolo (individuação e fragmentação) e por Dionísio (embriagado e inteiro). Essa 
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sensação, provocada pela tragédia, transforma o horror da vida, fazendo suportável a 

existência. 

Inferimos, assim, que em Eurípides a arte grega toma um novo rumo, traçado por 

Sócrates, atendendo ao impulso racional, deixando para trás a tragédia, laço entre Apolo 

e Dionísio, inaugurando outro gênero de arte: a nova comédia Ática. 

Concluindo, a tragédia, fruto de forças apolíneas e dionisíacas entrelaçadas, 

produz efeito estético que transforma o horror da existência, é o otimismo helênico para 

o pessimismo de Sileno2 . A arte trágica, por sua característica apolínea e dionisíaca faz 

emergir para o espectador a sua dupla condição: ser indivíduo, delimitado, fragmentado 

e ao mesmo tempo ser ou estar no Todo, sem delimitações, sem fragmentações. Essa 

realidade que provoca no ser angústia e ao mesmo tempo prazer: “cada um sabe a dor e 

a delícia de ser o que é”3, presentes na tragédia, promove um efeito terapêutico, um efeito 

de catarse, tornando suportável a existência. 

Mas num determinado momento surge o filósofo Sócrates, preconizando a busca 

do conhecimento racional como forma de conhecimento de si e do mundo, numa tentativa 

de revelar o real da ilusão e assim curar a ferida da existência, o que para Nietzsche 

também é uma ilusão. E Eurípides, tomando esse caminho produzirá em sua obra o 

divórcio entre Apolo e Dionísio e nela não permanecem nem um nem outro, mas a voz 

racionalista e soberana de Sócrates.  

A obra de Eurípides, engajada, situada num tempo e num espaço já não produzirá 

o efeito estético da tragédia ática, mas estará a serviço de determinadas finalidades. É a 

arte, através de um refinamento da linguagem submetendo-se aos princípios educativos. 

Princípios esses que atendem ao processo civilizatório ocidental do qual somos herdeiros 

e do qual, confessamos, dificilmente nos libertamos.  
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Resumo: Faz-se um estudo sobre algumas técnicas que se tornaram características da escrita de Julio 

Cortázar: a escolha  das palavras, o deslocamento no tempo e no espaço, a estrutura circular de seus textos. 

O foco do estudo concentra-se no conto “Continuidade dos parques”, de onde são retirados exemplos dos 

aspectos literários abordados. 
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(...) que o leitor tenha ou possa ter a sensação de 
que, de certa forma, está lendo algo que nasceu 

por si mesmo, em si mesmo e até de si mesmo, no   

máximo com a mediação, mas jamais com a 

presença manifesta do demiurgo. 

 

 J. Cortázar 

 

 

 

 

Lá fora, o vento da tarde sopra através dos galhos de carvalhos antigos. No interior 

de um escritório, envolto em silêncio e no aconchego da poltrona favorita, um homem 

retoma a leitura de um  livro que havia sido abandonada por causa  de negócios urgentes. 

Sentindo-se confortável, abre o livro em busca das páginas finais do romance. O enredo 

o leva, então, para dentro das tramas da narrativa, num ponto  em que  um casal de 

amantes acerta os últimos detalhes do assassinato de um terceiro personagem.  Após 

carícias que não conseguem esconder “a figura de outro corpo que era necessário 

destruir” (CORTÁZAR, 2004)1, os dois se separam e partem em direções opostas. O 

homem leva consigo o punhal com o qual pretende conquistar a liberdade e o amor.  

Quando chega à casa, tudo está exatamente como a mulher havia dito.  Entra sem 

problemas e vai em direção ao salão.  Sem dizer ao leitor o que acontece, Cortázar  

encerra a história  num ponto já conhecido do leitor:“(...) a luz dos janelões, o alto  

respaldo de uma poltrona de veludo verde, a cabeça do homem na poltrona lendo um 

romance.” 

O conto “Continuidade dos parques”, além de dar provas da habilidade do autor, 

é um convite à reflexão sobre a leitura, esse ato que nos permite a transposição a um 

plano onde o espaço que conta não é o real e que nos leva à abstração do tempo em sua 

marcha constante. Além de atrair e intrigar, o conto dá mostras do “poder dinamitador” 

                                                        
1 Os trechos sem referência são retirados do conto em análise, “Continuidade dos parques”.  
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(ARRIGUCCI JR., 1973, p. 29), da astúcia que tornou  real o projeto literário 

cortazariano. Antes, porém, de iniciarmos a análise do texto, propomos um rápido desvio 

pelas trilhas do tempo, sem perder de vista o bosque de carvalhos, caminho escolhido 

para adentrarmos a escritura cortazariana. 

É opinião de Silviano Santiago que o escritor, se não deseja  ter suas obras 

consideradas medíocres, precisa ser um “narrador-leitor (...) que com a ajuda da citação 

e da alusão, através de jogos intertextuais infinitos, seleciona com o sol da atenção telas, 

biombos, cenários, espelhos, molduras, para as situações dramáticas que se desenrolam 

no texto propriamente dito.” (SANTIAGO, 1988, p. G-4). 

Cortázar foi um grande leitor. Ainda jovem, aprendeu a gostar dos clássicos e isso 

o levou a  desenvolver uma auto-crítica severa: achava que nunca atingiria o nível dos 

grandes mestres literários. Na certeza, porém,  de que ninguém  chega a compor uma 

grande obra sem esforço, gastou muitos anos escrevendo e jogando fora aquilo de que 

não gostava, até a publicação de Bestiario em 1951 (PREGO, 1991, p. 26-28). 

A narrativa cortazariana engloba muitas referências culturais, sendo que acima de 

tudo fica mundo do jazz, como “símbolo de indeterminação  e busca” (AMORÓS, 1989, 

p. 131). Juntam-se a ele a música clássica,  pintores clássicos e contemporâneos, 

escritores clássicos e modernos de várias nacionalidades, cientistas, desportistas, 

cineastas, críticos de artes, e outros.  Indagado sobre o porque de uma lista tão longa, 

Cortázar explicou que “tudo influi na nossa visão de mundo” (CORTÁZAR, 1989, p. 

133). 

Os  movimentos artísticos de vanguarda surgidos no final do século XVIII e início 

do  XIX  trouxeram,  como ponto em comum, a vontade de mudar, de romper com as 

regras, de inovar, enfim. Na realidade, mudar era a ordem do dia. Os trabalhos científicos 

e filosóficos que introduziram novos conceitos sobre o homem,  como os de Freud e 

Nietzsche, trouxeram para ele a responsabilidade perante sua própria  vida, frente ao 

mundo,  já que o sentido de religiosidade que o amparara por tantos séculos desmoronava,  

e o sistema, obsessivamente materialista,  só o via como parte de uma máquina que não 

podia cessar sua produção.  Como conseqüência,  esse homem passou a buscar sua 

individualidade e isso se transportou para  a arte –  de modo especial  a literária –  como 

uma forma de extravasar a angústia de não entender sua própria subjetividade.  Buscou-

se, então, a liberdade de criação: quebraram-se as amarras; tudo tornou-se válido.  

 Nascido no final da primeira Grande Guerra, Cortázar entra em sintonia  com esse 

desejo de mudança e adota uma  forma de escrever que, embora  encontre eco no realismo 

fantástico latino-americano, revela o traço de sua  excepcional criatividade, junto com 

uma  “proposição de estranhamento diante do mundo” (ARRIGUCCI JR., 1973, p. 79) e  

da  própria literatura. Dizia que, para ele, escrever sempre foi um ato mais  pessoal do 

que uma busca por reconhecimento, como mostram suas próprias palavras numa 

entrevista a Omar Prego: “A  verdade é que tudo que escrevi, tanto na minha juventude 

como anteontem, foi escrito num terreno que não leva  absolutamente em conta um 

eventual leitor.  De jeito nenhum.  É uma espécie de ajuste de contas entre algo que nos 

está rondando, que está me exigindo uma expressão literária, e mim mesmo”  (PREGO, 

1991, p. 29). Davi Arrigucci Jr., entretanto, considera que “Cortázar propõe uma poética 

da invenção e da lucidez que é simultaneamente, uma poética mágico-mítica de busca de 

participação do outro, de liquidação da dualidade, da integração do homem numa 

realidade digna desse nome” (ARRIGUCCI JR., apud CORTÁZAR, 1974, p. 9). 

Se essa preocupação com os leitores está ausente,  isso só acontece “na batalha 

da escrita”, diz Omar Prego (1991, p. 29), pois em Cortázar cada palavra é pensada e 

usada de modo calculado para que o supérfluo seja eliminado. A concisão de 

“Continuidade dos parques” dá bem mostras disso: as frases são “enxutas” mas trazem 
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em si, como em todos os textos cortazarianos, o imperativo de quebrar  a rotina, de 

“romper a ‘fantasia romanesca’, [de]misturar estruturas” (MORAES, 2003, p. 30). A 

linguagem, para Cortázar, era  a mediadora “entre a tensão daquilo que se quer, o que se 

busca no plano metafísico, e aquilo que se pode ter em termos de expressão lingüística.” 

(ARRIGUCCI JR., 1973, p. 29). 

A economia de palavras era proposital. A José Julio Perlado (1983, p. 4), afirmou 

que, com o passar dos anos, sua escrita estava “mais seca”, “mais sintética”. Ao 

entrevistador, disse: “Me dou conta  ao escrever,  que cada vez elimino mais elementos, 

não direi  enfeites, mas elementos de estilo que no começo do meu trabalho se deixavam 

ver, se faziam sentir, e que talvez  dessem mais folhagem, mais adorno aos contos.” 

(PERLADO, 1983, p. 4) 

A fascinação pelas palavras surgiu cedo para o escritor.  Ele afirmou que: “(...) 

aos oito ou nove anos – [entrou] numa etapa que poderia ter sido perigosa e desembocado 

na loucura: quer dizer, as palavras começavam a valer tanto ou mais que as coisas” 

(PREGO, 1991, p. 21) Gostava de analisar as palavras, de ouvir seus sons. Mais tarde, 

essa atração viria a se expressar em contos inspirados por jogos de palavras, tais como  

palíndromos e anagramas. 

Ao se libertar dos moldes canônicos, Cortázar aprendeu a ser “sentinela de sua 

própria linguagem” (PREGO, 1991, p. 54). Uma dívida que, dizia,  nunca se cansaria de 

pagar a Borges.  

 
 

A primeira coisa que me surpreendeu ao ler os contos de Borges foi a 
impressão de ‘secura’. Eu me perguntava: ‘O que está acontecendo aqui?  Isso 

está dito de maneira admirável, mas parece que em vez de um acréscimo de 

coisas, trata-se de uma contínua subtração.  E efetivamente percebi que 

Borges, se podia não colocar nenhum adjetivo e ao mesmo tempo qualificar o 

que queria, fazia exatamente isto (PREGO, 1991, p. 54). 

 

 

Sentia-se também intrigado pelo que chamava de seus “estados de passagem”, 

essa possibilidade  que o ser humano  tem de se deslocar no tempo, através do 

pensamento e procurou trazer o registro desse fenômeno para dentro de seus textos. A 

experiência de reviver acontecimentos passados, ou seja, esses momentos em que sentia 

que “escapava” ao tempo muito o intrigavam e acabaram inseridos em seus textos, 

marcando-os indelevelmente.   

O deslocamento espacial, em “Continuidade dos parques,” efetua-se através da 

leitura e pelo  artifício da inserção de uma obra dentro de outra.  Lentamente, o 

personagem se entrega ao texto “deixando-se levar pelas imagens que se formavam e 

adquiriam cor e movimento” e,  absorvido pelas tramas do romance, passa para o plano 

da fantasia. Em mise en abymé, o leitor do conto também vai sendo transportado e se 

deixa enredar: “(...) a fantasia novelesca absorveu-o quase em seguida. Gozava do prazer 

meio perverso de se afastar, linha a linha, daquilo que o rodeava, e sentir ao mesmo tempo 

que sua cabeça descansava comodamente no veludo do alto respaldo (...)”.  
 

Detemo-nos aqui para destacar a estratégia sutil que o autor usa para desvelar os 

mecanismos através dos quais o texto  nos fisga e  hipnotiza, sem que notemos: “linha a 

linha”, “palavra por palavra”, nós, os leitores, somos atraídos para dentro dos labirintos 

da linguagem que constrói sonhos e ilusões. Se a leitura é feita às pressas, não 

apreendemos as informações que o escritor insere. É necessária a atenção para que se 

note a “implosão” que Cortázar  realiza na “organização fabular” (MORAES, 2003, p. 

30) e para que se percebam os traços indicadores de sua criatividade.  No tecido do texto,  
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as frases que revelam o fazer literário mesclam-se às imagens, deixando  ao enredo o 

trabalho da sedução,  já “decidido desde o começo”.  

Quanto ao deslocamento no tempo, vejamos as palavras do próprio autor: “o 

símbolo, a metáfora do conto perfeito, é a esfera, essa forma da qual não sobra nada, que 

envolve a si mesma de maneira total, na qual não há diferença de volume, porque nesse 

caso seria outra coisa, já não seria uma esfera” (CORTÁZAR, apud PREGO, p. 55)   

Presente, passado e futuro se interpenetram num movimento circular. O tempo da leitura 

se inicia quando se busca o texto. Desse ponto em diante, o presente se desfaz, esconde-

se nas linhas formadas por palavras enfileiradas que, uma por uma, demandam 

interpretações.    

A preocupação com as várias instâncias do tempo, na verdade,  não  isola o 

escritor argentino dos outros mortais: ela  é antiga na humanidade. Os gregos já faziam 

diferença entre  o  tempo  cronológico, de Cronos (em grego Khronos) que é sempre 

presente (DELEUZE, 2000, p. 167-173),  e ao qual estamos acostumados pois nossa vida 

se acha  subordinada  a ele, e Aion, o “lugar dos acontecimentos incorporais e dos 

atributos distintos das qualidades” (DELEUZE, 2000, p. 167). Somos informados ainda 

que Aion também é “a instância paradoxal ou o ponto aleatório, o não-senso da superfície 

e a quase-causa, puro momento de abstração cujo papel é, primeiro, dividir e subdividir 

todo presente nos dois sentidos ao mesmo tempo, em passado-futuro, sobre a linha do 

Aion (DELEUZE, 2000, p. 171). 

Nesse intervalo, no Aion, às vezes nos sonhos, Cortázar buscava seus temas, 

muitas vezes fantásticos. Indagado sobre a atração que sentia pelo tempo, Cortázar 

mencionou as experiências que tinha quando criança e lia aventuras que o arrancavam 

do presente e que eram, segundo ele “uma espécie de ginástica mental [que o desligavam] 

de maneira absoluta, durante o tempo da leitura, das circunstâncias que [o] rodeavam” 

(PREGO,1985, p.57). E acrescenta: “Havia (...)  em mim  uma capacidade de sair das 

coordenadas tirânicas do tempo e do espaço e me perder, mergulhar completamente na 

leitura”. Essa possibilidade, no seu entender, ajudou-o a avaliar a importância da 

linguagem por ser ela o que torna possível esse deslocamento de barreiras temporais 

motivadas, às vezes, pela simples conjunção de uns poucos vocábulos (CORTÁZAR, 

apud PREGO, p. 57-58).  

Vale ressaltar ainda o deslocamento do próprio texto que, na seqüências das 

frases, deixa de ser aquele que nós, leitores empíricos, estamos lendo e passa a ser o do 

romance que o personagem cortazariano lê. O movimento é fascinante e o enredamento 

do leitor é inevitável.  Impossível escapar da sedução da trama que se revela pela voz do 

narrador e pelo eco da voz da mulher que instrui: “primeiro uma sala azul, depois uma 

varanda, uma escadaria atapetada. No alto, duas portas (...)”.   

A composição de “Continuidade dos parques” é exemplo perfeito do movimento 

circular de que Cortázar fala e  utiliza.  A cena final repete o cenário inicial: um homem 

sentado numa poltrona de veludo verde, lendo na tranqüilidade de seu escritório.  É como 

se nosso olhar, como uma câmera cinematográfica, realizasse um movimento esférico 

pela sala, enquanto o personagem se entrega às páginas do livro. Entretanto, alerta Flávio 

Martins  Carneiro (1996):   

 
 

Uma imagem vista de outro ângulo é outra imagem.  O movimento circular 

efetuado pela narrativa não é o desenho de uma circunferência perfeita, como 

pode parecer, ou seja, a imagem do início se repetindo no final da história.  

Mais do que isso, o movimento sugere uma espiral, as pontas do círculo não 

se encontrando mas se superpondo uma à outra, iniciando então um novo 
círculo. 
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A primeira e a segunda imagens do homem lendo um romance são 

semelhantes, mas não idênticas.  Entre uma e outra algo se passou, e é 

justamente a passagem de tempo que impede que sejam idêntica.  Uma 

acontece depois da outra, em continuidade à outra. 

 

 

É pela leitura que a mente se desliga do ambiente físico e realiza um passeio em 

diferença, entregando-se ao jogo das combinatórias que tornam o texto literário uma 

passagem, uma travessia pelos sentidos (BARTHES, 1988, p.71-72). A conclusão de tal 

travessia vem encontrar o leitor semelhante ao que era, não mais o mesmo. O tempo 

passou e trouxe consigo seus efeitos irreversíveis. “Assim, o homem da primeira imagem, 

da cena inicial do conto, não pode mais  ser o mesmo de quando o conto acaba.  Entre o 

momento em que ele aparece pela primeira vez e o momento em que é mostrado 

novamente alguma coisa aconteceu” (CARNEIRO, 1996). A leitura que fez, o tempo que 

gastou em seu escritório, envolvido pela bruma que envolve os sentidos das palavras e 

do próprio texto, fazem dele um outro ser.    

Para Michael Foucault ([s.d.]), depois de Nietszche, Freud e Marx a interpretação 

deixou de ser uma coisa simples, linear, com limites determinados e se tornou um 

processo infinito e de tempo circular, onde  “este tempo está obrigado a passar por onde 

passou” (FOUCAULT, [s.d.]). O olhar agora deve ir mais fundo, além da superfície, em 

busca do significado escondido atrás das máscaras dos signos. O sentido tem de ser 

buscado no intervalo da criação, local em que o tempo não conta – espaço escolhido por 

Cortázar para construir a ambigüidade necessária e manter esse “caráter ilusório da 

realidade” (ARRIGUCCI JR., 1973, p. 187), algo que desejava permanente. 

O final de  leitura dos textos ficcionais de Cortázar pode trazer ao  leitor a 

sensação de desconforto e confusão, mas essa sensação é proposital: ela se destina  à 

tarefa de fazer com que aquele que o lê  não saia de seus textos sem material para pensar. 

Cortázar não pretende levar o leitor pela mão  a um ponto previamente decidido.  Muito 

pelo contrário,  ele apenas indica o caminho e deixa que o leitor trace seu próprio rumo 

dentro da obra, em busca de sua interpretação pessoal e única.  Seus textos, na verdade, 

exigem a participação efetiva do leitor, desejam sua co-autoria. O projeto cortazariano é 

trazer vida e movimento às suas páginas; tem a intenção de deslocar esses mesmos 

leitores para longe da acomodação, do pretenso conforto da doxa, impulsionando-os à 

reflexão. Entender os vocábulos que compõem o texto não é o bastante; gostar do texto 

não preenche os objetivos do autor. O seu desejo é que o leitor, ao se levantar da poltrona, 

busque a continuidade de reflexões que o texto lhe apresenta; que aceite o convite para 

ir além dos muros que cercam o parque; que supere a rotina e a acomodação. Cortázar 

foi um criador de sentidos. Ler sua obra implica  percorrer  caminhos de significados em 

que a soma de vivências contidas no espaço da criação espera se unir às dos que se 

proponham transitar pelos caminhos em que a espiral da interpretação se movimenta  

sempre que acionada pelo leitor. 

A linguagem não diz exatamente tudo;  há sempre um significado encoberto que, 

por sua vez, é sempre o mais importante. É justamente esse sentido que o leitor de 

histórias cortazarianas deve buscar: aquilo que subjaz as palavras simples, secas e 

cotidianas. As técnicas que o autor usa, sua preocupação com o enxugamento do texto,  

o cuidado em  construir a estrutura  mais perfeita  e  a necessidade de trazer ao mundo 

das sensações aquilo que se realiza fora das instâncias normais do tempo destinam-se ao 

crescimento de sujeitos que possam  reescrever suas páginas, mantendo-as vivas em sua 

atemporalidade, mesmo que estejam/principalmente quando estiverem acomodados 

numa poltrona confortável, longe de qualquer tipo de incômodo, prontos para caminhar 

pelas trilhas do sonho.  
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AS TRÊS MIRAGENS DO RIO: 
SILÊNCIO, LINGUAGEM E ENCANTAMENTO 
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Resumo: Guimarães Rosa, em “A terceira margem do rio”, consegue transportar os leitores para um rio-

texto. Rio que produz  um reflexo flutuante, espelho que seduz e convida-nos a viajar pela literatura. No 

conto observamos o sujeito desprendido da linguagem, razão que o tornou estranho, mistério para o 

próprio narrador. Rosa parece revelar que aqueles que fogem da linguagem e cultivam o silêncio, estão à 

margem da vida. Nesse sentido, nosso enfoque se baseará nos preceitos de Lacan sobre o sujeito e a 

linguagem. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade (Literatura e Psicanálise); Guimarães Rosa (“A terceira margem do 

rio”); Silêncio (Análise Literária). 

 

 
 

 

 

 

O conto “A terceira margem do rio”, de João Guimarães Rosa, funda-se na 

narração do personagem filho a respeito do pai e de si mesmo: “Trata-se de um relembrar, 

de um reviver a experiência infantil que se desdobra pela vida/conto afora, (...)” 

(CARVALHO, 1994, p. 20). 

O pai parece ter sido “homem cumpridor, ordeiro, positivo” (ROSA, 1988, p. 

32)1, desde menino, conforme testemunhas indagadas pelo filho. No entanto, uma 

característica marcante em sua vida foi a do silenciamento: “Só quieto”, qualidade esta 

que o tornará, no percurso do conto, um ser indecifrável pelo narrador. 

A obra inicialmente apresenta o personagem pai como um homem dentro das 

convenções, apenas de pouca linguagem. Queremos realçar que, 

 

 
 

Muitas vezes, reduz-se a linguagem a um simples meio de comunicação no 
interior de uma ordem constituída. Para Lacan, uma tal descontinuidade entre 

existência e linguagem significa o fracasso da antropologia, pois a linguagem 

é inseparável do sentido da existência. A ordem da cultura, em suas relações 

sociais e parentais, equivale à da linguagem (LEMAIRE, 1979, p. 32).  

 

 

Se para Lacan existimos na linguagem e esta se relaciona com a cultura e o social, 

acreditamos que aqueles que fogem desta ordem convencionada abrem mão da sua 

existência. Talvez nosso personagem principal caminhe nesta direção, pois a figura 

paterna encomenda uma canoa especial: “de pau de vinhático, pequena, mal com a 

tabuinha da popa, como para caber junto o remador”. E que fosse forte o suficiente para 

                                                        
1 A partir desta, as citações que vierem sem indicação bibliográfica foram retiradas do conto “A terceira 

margem do rio” (ROSA, 1988). Os grifos são meus. 
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durar “na água por uns vinte ou trinta anos”. Uma pequena embarcação que tornou a 

viagem, digo, a leitura pela terceira margem do rio um dos mais prazerosos fetiches da 

nossa literatura. O itinerário oscila entre as fronteiras do real e do surreal: “Enveredar-se 

pelo universo encantatório de Rosa equivale a embrenhar-se em atalhos e trilhas que 

conduzem, entre o maravilhamento e o espanto, à descoberta do rico e complexo tecido 

pelo qual o escritor revela sua arte.” (CAMPOS, 2000, p. 444)  

Construída pela imaginação de Guimarães Rosa, a canoa, apesar de ser um 

veículo simplório, levará o pai do narrador para uma zona obscura e enigmática da 

condição humana, zona inabarcável pela inteligência, pois a estória não responde pela 

parte clara, apreensível e mensurável do pensamento lógico. Este acontecimento, talvez, 

esclareça que 

 

 
 

O registro dos recônditos da alma humana não se submeteria jamais a uma 
rigorosa análise como os fenômenos racionais podem fazê-los. Em 

conseqüência, todo empréstimo a outras ciências deverá, na psicanálise, sofrer 

a marca do humano, uma marca de irracional, de imprevisto, de mistério e de 

rodeios (LEMAIRE, 1979, p. 77). 
 

  

 

Uma característica latente no conto é o silêncio do pai, que desde o início sempre 

prevaleceu: “Nosso pai nada não dizia”. Ora, sua tranqüilidade não levaria ninguém a 

crer que com aquela canoa iria nadar - sustentar-se e mover-se à superfície da água por 

anos. Seu silêncio funciona como um lugar de recuo, necessário para que o não-dizível 

faça sentido. “(...) em ‘A terceira margem do rio’ com o cessar da palavra finda-se o 

humano, o natural e o silêncio, ausência de palavras, abre a dimensão metafísica da 

estória” (LIMA, 2000, p. 759). 

Terceira margem do rio é comparável aos Écrits de Lacan, pois 

 
 

 

Num percurso que, para nós, se faz lento e cheio de desvios. A fórmula 
lacaniana tantas vezes repetida – ‘O inconsciente é estruturado como uma 

linguagem’ – serviu-nos de itinerário. Este o nosso traçado: partindo da  

estrutura do inconsciente e sua lógica formal, deparamo-nos com a palavra do 

pai, suas leis, sua força determinante. Sujeitos a ela, nós, também sujeitos, 

passamos a questionar o lugar da nossa fala, tão pouco nossa, tão do outro 

(CHULAM, 1995, p. 26). 

 

 

Tudo leva a crer que, na busca de uma total compreensão do seu próprio ser, o 

pai resolve abandonar a linguagem  e mergulhar num vazio existencial.  

No conto, a palavra não será totalmente extinta, mas revelada  por extremos. 

Observe-se, nesse sentido, que: “(...) a linguagem tem mesmo suas fronteiras, de que 

confina com três outras modalidades de manifestação – a luz, a música e o silêncio -, que 

fornece prova de uma presença transcendente na estrutura do mundo” (STEINER, 1988, 

p. 59). 

Luz, música, silêncio, três extremidades da linguagem patentes em “A terceira 

margem do rio”. Luz metaforicamente representada pelas palavras exigidas na 

convivência familiar e social, nas interpretações do que é visível, nas dissimuladas 

imagens do significante e significado, todavia, a figura paterna, ao romper com as regras 
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sociais, causa uma ruptura no mundo racional, produzindo uma sombra existencial. A 

este respeito Lemaire observa 

  

 
Não que a existência, as figuras culturais, as estruturas de parentesco se 

convertam em esboço lingüístico! É verdade que uma ou outra frase 

percuciente deixaria apreender um idealismo da linguagem. Cremos, antes que 

Lacan entenda  desenvolver em todas as suas conseqüências o  fato central que 

a palavra simboliza para o homem; ela torna simbólica a essência das coisas. 

Pela linguagem, tomada na extensão de suas estruturas formais, retóricas e 

semânticas, tudo que tem sentido para o homem inscreve-se dentro dele até 

nos arquivos do inconsciente (LEMAIRE, 1979, p. 32, n. 3).  
 

 

 

A voz enunciadora relembra a moradia próxima ao rio: “Nossa casa, no tempo, 

ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua (...)” O narrador recorda a 

imensidão fluvial: “o rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre”. 

Inconscientemente traz à tona uma importante observação: pai/rio – como eles se 

identificam. O rio possui em suas profundezas um mistério sem fim – calado pela 

natureza. Seu pai sempre foi homem de poucas palavras – calado. Nota-se que: “O texto 

rosiano vale-se, dialeticamente, da não palavra, da palavra não-dita, como forma de 

desdobramento dos mistérios. Por isso, o velho da canoa, em ‘A terceira margem do rio’, 

resguarda em seu silêncio todo o sabor do enredo” (LIMA, 2000, p. 759, n. 6). 

Pai e rio – significantes que se assemelham metaforicamente. Contudo na visão 

lacaniana a presença/enunciado do conto não dá conta da ausência/enunciação, pois 

notamos “o significante sempre flutuante, a significação não se referindo a nada real mas 

se remetendo a outra significação (...)” (CHULAM, 1995, p. 125, n. 7).  Significação esta 

comparada ao inconsciente, lugar obscuro e de difícil compreensão. Na trama textual 

juntam-se vários significantes, no entanto a busca é pelo seus pontos de estofo. 

 
 

 

Uma coisa é certa: estes points de capiton, embora tracem seu percurso em 
direção à verdade, nunca atingem uma significação total, isto é, nunca atingem 

o real, o impossível. Do que resulta ser a linguagem um engodo no que diz 

respeito à sua relação com a verdade (CHULAM, 1995, p. 125). 
 

 

A natureza em seu silenciamento vela muitos mistérios. Seus segredos se 

interagem por meio de uma linguagem de sons totalmente harmônica, no entanto, a 

música é incompreensível aos homens mais sensatos, mobilizados pela razão. É antiga: 

“A noção de que a estrutura do universo está ordenada pela harmonia, de que há uma 

música cujas modalidades são os elementos, a harmonia das órbitas planetárias, o acorde 

da água e do sangue (...)” (STEINER, 1988, p. 61, n. 5). 

Em sua fuga do âmbito da linguagem, o pai do narrador vai ao encontro da 

harmonia do rio, enquanto desliza pelas correntes, cercado de murmúrios, se põe à escuta 

das águas sempre solidárias ao ser imagético. Assim, Guimarães Rosa consegue 

transportar os leitores para uma terceira margem; estes, aos poucos, projetam uma 

imagem ilusória, deixando-se levar pelo fluir das águas do rio-texto. No trecho a seguir, 

explana-se a importância das imagens e sensações, nos textos rosianos.  
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Não é só a imagem que interessa a Guimarães, ele também traz para o seu 

texto todas as sensações do real: cheiros, gostos, sons, espessuras e visões, 

sinestesicamente, encontram-se impregnados nos significantes e significados 

de seu discurso. Os rumores, existentes na realidade descrita, migram para a 

linguagem, fazendo com que os significantes tenham sentido em si mesmos 

(NETTO, 2000, p. 746). 

 

 

A canoa pronta. “Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu 

um adeus para a gente.” A família perplexa e o acontecimento  imprevisto, ali. E o sujeito 

paterno: “nem falou outras palavras.” Sem voz, expressava ocultamente seu desejo. 

Anseio de partir, fugir, quem sabe descobrir-se? Interrogação irreconhecível, visto que: 

“Nosso pai suspendeu a resposta?” Mais uma vez o silêncio, necessário a quem pretende 

desligar-se das convenções. No texto, como um todo: “O silêncio ganha muita relevância 

(...) Trata-se de um silêncio desafiador, em termos de interpretação” (MACHADO, 2000, 

p. 11) Talvez, porque 

 
 

A linguagem não pensou um nome para nomear o sujeito na sua diferença, 

pois lá, onde o sujeito fala, não há forma possível de designar-se. É efeito da  

linguagem a anulação do sujeito: ao  submeter-se à linguagem, fica exposto à 

sua abolição como sujeito. É a  linguagerm quem fala, não o sujeito. Falo, logo 

não existo. Não se trata de um jogo de palavras. A linguagem aparece porque 

o sujeito desaparece (CHULAM, 1995, p. 143, n. 7). 

 

 

  Antes da partida, o filho indagou: “Pai, o senhor me leva junto, nessa sua canoa?” 

Apenas com um olhar o pai  o mandou para trás. Atitude consciente  para uma pessoa 

que caminha rumo ao desconhecido. A surpresa foi que o pai não voltou; no entanto, “Ele 

não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles 

espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, nunca 

mais”. 

Meio a meio, duas margens que possibilitaram uma terceira margem no rio, 

universo ideal para um homem aprofundar-se no ermo e imergir totalmente no seu 

interior. A mudança do meio social para um meio natural é um horizonte de 

possibilidades para o ser desvencilhar-se de um EU encalcado por valores sociais 

inautênticos. O silêncio natural produz uma atmosfera essencial para a reflexão 

existencial. Conforme Freud retrata na psicanálise: 

 
 

A psicanálise, buscando compreender o homem, é para o espaço do silêncio 

que dirige seus faróis, porque o homem só está no seu silêncio, como o homem 

está só no seu silêncio, espaço de sua privacidade, onde uma colméia de vozes 

se oferece para que, ao selecioná-las, ele possa optar por sua autenticidade. É 

então no silêncio que somos, é no silêncio que o homem se define, sem as 
máscaras sociais e as convenções que são obstáculos do Ser (SENDRA, 2000, 

p. 92). 
 

 

 

Lemaire (1979, p. 44) observa que Lacan já enfatizava “o fato de que os 

simbolismos sócio-cultural  e ‘linguístico’ impõem-se com suas estruturas, como ordens 

já constituídas, antes da entrada que neles faz o sujeito ‘infans’.” Para  os  homens, então, 
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todos aqueles  que  não se  enquadram  nas imposições sociais e apresentam  algum tipo  

de singularidade são taxados de loucos. Mas qual será a verdade? 
 

 

 

Para J. Lacan, cuja obra procede de uma brilhante reflexão sobre a história da 

ciência e da filosofia, aparece claramente que a Verdade se furta à linguagem. 

A história da humanidade é escandida pelas descobertas de valor no domínio 

das ‘ciências conjecturais’, segundo a própria expressão de J. Lacan, mas esses 

‘pontos de estofo’ em direção à verdade falham sempre no essencial,  isto é, 
no impossível: a Verdade, o real (LEMAIRE, 1979, p. 82, n. 3). 
 

 

 

Na terceira margem do rio, a família acreditava numa possível “doideira” do pai, 

apenas por este ter assumido um estado diferente. Ora, “(...) o ficar louco implica  

exatamente a perda da racionalidade.” (GARCIA-ROZA, 1996, p. 27); a família do 

narrador não poderia especificar a forma de loucura do pai, porque “(...) produzir o saber 

sobre a loucura é produzir a própria loucura.” (GARCIA-ROZA, 1996, p. 28). E, se não 

se pode definir um ato como absoluto, resta o calar-se: “Nossa mãe, vergonhosa, se 

portou com muita cordura, por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não 

queriam falar: doideira”. Faltavam palavras para amenizar a situação. O querer 

compreender talvez gerasse mais confusão. A esse respeito se encaixam as palavras de 

Ionesco, em Linguagem e silêncio. 

 
 

 

Palavras extinguiram imagens ou as ocultaram. Uma civilização de palavras é 

uma civilização atormentada. Palavras criam confusão. Palavras não são 

expressão. (...) O fato é que palavras nada dizem, se assim posso dizer. (...) 

Inexistem palavras para a experiência mais profunda (...) (STEINER, 1988, p. 
72, n. 8). 

 

 

 

Aspecto  importante  é  o  papel  da  solidão vivida  pelo  pai  e  pelo  filho  em   

“A terceira margem do rio”. O pai  livre,  solto  dos  preceitos  dos  homens,  todavia,  

pagou  o preço da solidão: “(...) descrevendo que nosso pai nunca se surgia a  tomar terra,  

em  ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava o rio, solto 

solitariamente.” 

A terra  não  fazia mais  parte do seu universo excêntrico. E, longe dos homens, 

o rio-parceiro perfeito sempre se manteve fiel, compreensível. Só, apenas na mente da 

razão. Guimarães Rosa criou um espaço ficcional com grande poder de sedução, capaz  

de ofuscar qualquer tentativa de desvelamento. O sentido do conto pode ser associado ao 

inconsciente. Pois 

 
 

As formações do inconsciente, na face em que se apresentam à consciência, 

são como a linguagem, incompreensíveis palavra por palavra. Elas são 

analisadas como rébus, com referência aos contextos subjacentes ao 

enunciado. Contextos que empregam metáforas e metonímias, ou seja, 

condensações e deslocamentos (LEMAIRE, 1979, p. 85, n. 3). 
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O rio produz um encantamento que nos seduz, convida-nos a imergir em suas 

águas, rio abaixo - rio acima, navegamos junto com o personagem. Sonhos, sim. 

Deslocamento de pensamentos  do “real” para ficção em busca do sentido. O conceito 

freudiano esclarece a complexidade da interpretação dos sonhos: “O sentido de um sonho 

nunca se esgota numa única  interpretação, e isso porque todo sonho é sobredeterminado, 

isto é, um mesmo elemento de sonho manifesto pode nos remeter a séries de pensamentos 

latentes inteiramente diferentes” (GARCIA-ROZA, 1996, p. 69, n. 19). 
Para transcendência do homem, é essencial interromper a ligação com a “terra”. 

Desta maneira, o pai foi muito perspicaz, pois estando no solo e pisando em chão poderia 

ser influenciado pela razão. Assim, optou por habitar em outro mundo que não fosse 

sólido: “Nosso pai passava ao largo, avistado ou diluso, cruzando na canoa, sem deixar 

ninguém se chegar à pega ou à fala”.  Uma aproximação requer contatos e naquela 

situação “Falar, assumir a privilegiada singularidade e solidão do homem no silêncio da 

criação, é perigoso” (STEINER, 1988, p. 58, n. 8). “A terceira margem do rio”, a criação 

de Guimarães Rosa, “traz em si a crucial alusão àquilo que está fora da língua, àquilo que 

aguarda o poeta se ele chegar a transgredir as fronteiras do discurso humano.” 

(STEINER, 1988, p. 58). O sentido pode estar muito além da linguagem, pois, “O que há 

para além da palavra humana é revelador de Deus.” (STEINER: 1988, p. 59). 

Percebe-se que “o conto se estrutura de forma triádica.” (CLAYTHON, 1994, p. 

28).  Temos rio, pai e filho, que formam a figura principal. Na terceira margem “O rio é 

o ritmo, a dicção do texto, a singular leitura, a invenção do meio.” (CLAYTHON, 1994, 

p. 28). Pai e filho ocupam os outros lados, enquanto o rio representa o equilíbrio, as 

extremidades do pai e filho simbolizam a tensão familiar. 
Apesar da semelhança descendente retratada pelo narrador – “Às vezes, algum 

conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai” – o filho vive 

um eterno conflito: se por um lado enxergava seu genitor, do outro havia um ser 

estranho: “(...) ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mal e magro, 

ficado preto de sol e dos pêlos, com aspecto de bicho.” Um homem que decide viver no 

ermo se distingue do homem racional e identifica-se com o animal (ser irracional). O 

animal não pensa, age silenciosamente, inquestionável no seu destino. A esse respeito, 

se encaixam as palavras de 
 

 

 

Noam Chomsky, retomando Schlegel, dizia que os animais e as crianças 

vivem num mundo de ‘estados’ e não num mundo de ‘objetos’, isto é, num 

mundo sem ordem e sem coerência. Somente a linguagem permite instituir 

ordem no mundo e operar os atos de reflexão, de consciência sobre o mundo 

e as impressões sensíveis. A linguagem, prossegue ele, serve antes de tudo 

como órgão do pensamento, da consciência e da reflexão (LEMAIRE, 1979,  

p. 95, n. 3). 

  

 

Muitos podem ser os significados de um triângulo, Guimarães Rosa soube 

explorar de forma extraordinária este símbolo antiquíssimo. Dentre as significações,   

 
 
(...) o triângulo pode significar duas linhas de força produzindo uma outra, a 

resultante da tensão entre o positivo e o negativo; ou a natureza tresdobrável 

do universo entre o divino, o humano e o natural; ou a idéia da família, com 

pai, mãe e filho; ou a relação entre corpo, mente e espírito; ou a Terra, o céu, 

e o ar que medeia entre ambos (GALVÃO, 1978, p. 44). 
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No decorrer do conto as imagens ternárias concorrem para efetivação da trama 

textual. À medida que as palavras triádicas da mesma classe gramatical se unem, formam 

pequenas figuras simétricas, que unindo-as com outras alhures contribuem para o 

desdobramento e a combinação de um número enorme de leituras. 

De “tempos em tempos”, na memória do narrador surgem lembranças do 

passado: “Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim (...)”; o que  não correspondia `a 

realidade, “o que não era o certo, exato; mas, que era mentira por verdade.” Repleto de 

dúvidas, o filho volta-se para si próprio, para sua consciência e tenta, no seu  presente, 

encontrar a garantia da distinção entre o verdadeiro e o falso. Por que o pai “(...) não 

subia ou descia o rio, para outras paragens, longe, no não encontrável?” As reflexões o 

acirram cada vez mais: “O seu conflito não está ligado ao seu ser, mas ao seu modo de 

ser, àquilo que determina a sua ação, à  aparência sob a qual o seu ser se acha diluído e, 

de certa forma, comprometido.” (ALBERGARIA, 1983, p. 525). 

Até que um dia ele cai em si: “Eu fiquei aqui, de resto.” Só, o filho confunde o 

seu futuro com o destino do próprio pai. Então, permanece “Como o pai – colado ao rio, 

preso ao rio, tornado-em-rio até a sua consumação (...)” (ALBERGARIA, 1983, p. 525). 

O rio “é o tempo que passa e a eternidade que flui incessante.” (CARVALHO, 1994, p. 

22, n. 1). O narrador não percebe e alienando-se,  
 

 

 

é como mascarado, como persona, que entra na ordem da linguagem, ordem 

que faz ser o seu discurso um ato de representação da carência de ser. 

Dissimulando-se, a si e aos outros, o sujeito percorre um caminho que o 
distancia, cada vez mais, de sua verdade (CHULAM, 1995, p. 48, n. 7).  
 

 

 

Com o tempo, a memória, assim como o corpo, começa a fraquejar, o percurso 

dos canais da inteligência não mais possibilita a chegada a caminhos precisos. O filho 

“sofria já o começo de velhice – esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha 

achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo.” A identificação do 

filho com o pai faz-se tão intimamente “que aquele é capaz de sentir em seu corpo os 

sintomas que imaginariamente pensa estarem acometendo o pai. A sua solidão é um  

espelho da solidão do pai no ermo do rio.” (CARVALHO, 1994, p. 21, n. 1). 

E é espelhando-se que ele reproduz a imagem paterna: “Sou homem de tristes 

palavras.” À margem da família não consegue desvincular-se da figura do pai. Na ordem 

natural da vida os filhos substituem os pais  na sucessão de gerações; no entanto, na 

terceira margem do rio acontece o inusitado, o filho parece ter sido seduzido pela imagem 

do pai e mirando-se neste deixa a vida passar. O pai se vê, se encontra no rio submerso, 

o filho  encantado não consegue fugir da sua  “imagem”  refletida no rio. O espelhamento 

nesse sentido produz  “A presença do espelho não mais com a simples função de reflexão, 

mas como objeto hostil que se transforma num abismo capaz de absorver o que lhe é 

oferecido.” (MESSA, 2000, p. 230).    

O texto rosiano traz à superfície a questão do conflito entre o ser e a aparência. 

O espelho reflete a imagem do ser, que sendo reflexo já não é ser, mas parecer. A água 

do rio produz um reflexo flutuante, pois não pára, todavia quem se contempla não percebe 

que ora sua imagem se eleva, ora se desloca, o fictício  torna-se  “real”. “Esse movimento 

remete o entendimento de volta, porém em maior órbita, à reflexão sobre verdade, 
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mentira, conhecimento, saber, intuição, raciocínio, leis, honestidade, sutileza, aventura, 

ficção (...)” (CHAVES, 2000, p. 468). 

Entre desvario e incertezas o filho foi “tomando idéia” e na constante  busca do 

sentido do incompreensível estabelece a identidade com o pai: “Sem fazer véspera. Sou 

doido?” O imaginário serve como tentativa de preencher a falta paterna. Diante da 

ausência  do pai 

 

 
O sujeito não se satisfaz com o reflexo que o espelho lhe proporciona: há 

sempre uma aspiração a mais, o desejo de ver-se representado em uma  

totalidade que lhe falta e que transparece como um furo na imagem refletida. 

Desse furo advém  o seu fascínio. Nesse caso, o próprio espelho pode se 

tomado como uma representação do vazio que nos seduz, que tentamos 

insistentemente apreender e, se há um furo na imagem que não pode ser 

suturado, podem-se afastar os contornos desse furo para que ele transborde 

pela superfície. A tentativa de retirar as imagens do espelho ou a subtrair-lhe 
as molduras estão registradas em nossa literatura (PARAIZO, 2000, p. 495). 

 

 

E transbordando para superfície as imagens do inconsciente, o filho resolve 

comprovar a presença do pai no rio: “Só fiz, que fui lá”. Acreditando estar na razão: “Eu 

estava muito no meu sentido.” Mas talvez seu sentido fosse o de triste, sensível, 

suscetível, etc. O inesperado acontece: “Ao por fim, ele apareceu, aí e lá, o vulto.” 

Não é possível um homem depois de viver durante anos no ermo de um rio surgir 

repentino. Assim, no imaginário do filho aparece o vulto. Cujo aspecto pode não 

corresponder à  realidade. Esta experiência, talvez, fosse totalmente alucinatória. “A 

experiência de “A terceira margem do rio” subverte os limites perceptivos que 

distinguem o familiar do estranho, o real do alucinatório, o vivo do morto, e o racional 

do louco.” (GINZBURG, 2000, p. 287). 

A manifestação psíquica se intensifica: “Ele me escutou. Ficou em pé. Manejou 

remo n`água, proava para cá, concordando.” A proposta de substituí-lo na canoa foi 

aceita, porém depois de “(...) tamanhos anos decorridos!” O filho disse: “eu não podia...” 

As reticências que seguem a frase negativa revelam o seu temor. Não seria uma 

manifestação visível de um ser sobrenatural: “Por pavor, arrepiados os cabelos, corri, 

fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado.” Afinal, “(...) ele me pareceu vir: da 

parte de além.”  Se é da parte do além transcende a linguagem e o entendimento humano. 

Ao filho resta aceitar e conformar-se com  “(...) o que não foi, o que vai ficar calado.” 

Há esperança de que o “(...) depositem também numa canoinha de nada, nessa água que 

não pára, de longas beiras (...)” e  como o  pai  seguir sua própria vida e remar por anos, 

cativar leitores e caçadores de mistérios, ser e não parecer, viver sua história.    

Aos leitores, Guimarães Rosa deixa o convite para adentrar “rio afora, rio a 

dentro” e quem sabe num estado privilegiado de epifania ler, reler e re-visitar “A terceira 

margem do rio”, com cuidado para não serem seduzidos e afogados no rio. Rio que é a 

vida – e a literatura. 
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O Modernismo em Portugal acontece nas primeiras décadas do século XX, 

acompanhando os movimentos sociais e artísticos que agitavam a Europa. É possível 

constatar uma crise filosófica, quando se desfaz o grande otimismo surgido ainda no 

período das luzes. Acontece a 1ª Grande Guerra Mundial  em 1914 e o “crack” da Bolsa 

de Nova Iorque em 1929. 

Segundo Abdala Jr. e Paschoalim (1982, p. 133-139), o conflito entre a grande 

burguesia e as classes trabalhadoras mais humildes, funcionários e estudantes, retratavam  

a instabilidade social e o descontentamento no país. Apesar desse estado propício à 

adoção das novas idéias, sendo o movimento modernista de cunho essencialmente 

urbano, não conseguiu mobilizar  uma população de economia rural. Outro fator 

importante foi o alto índice de analfabetismo e submissão ao caráter conservador da 

igreja católica. 

As vanguardas européias foram firmando sua influência em todos os campos 

artísticos, transferindo seu interesse para esse mundo moderno artificial, dinâmico, que 

rompe radicalmente com o passado. Podemos citar o Cubismo, o Futurismo, o 

Surrealismo, o Dadaísmo e tantos “ismos” da época. Algumas publicações surgiram para 

propagar as novas idéias como: Orpheu (1915), Centauro(1916), Exílio(1916), Portugal 

Futurista (1917), Contemporânea (1922-1923), Athena (1924-1925), mas a duração 

desses veículos foi fugaz. 

Entre os autores portugueses, destaca-se Fernando Pessoa, seguidor dessa nova 

tendência de seu tempo. De acordo com Lança (1996), o poeta envolve-se completamente 

na reflexão sobre as novas tecnologias, e no impacto dessas inovações na sociedade, 

levando ao egoísmo social, à decadência dos valores tradicionais e ao esmagamento do 

homem pela máquina. 

A realidade dura e massificante do processo industrial se impõe, alienando o 

homem do processo. O movimento Modernista lança um olhar para aspectos até então 

despercebidos e que nunca tinham sido considerados passíveis de motivação estética. 

Para discutir e refletir esse estado de coisas, Fernando Pessoa  multiplica-se em vários 

eus, efetivamente, a ponto de criar biografias completas e até mapas astrais para seus 
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poetas, gestados individualmente, com características próprias e temáticas  particulares. 

São os seus heterônimos. Segundo Moisés (1981), Pessoa é um poeta que tem como linha 

condutora o sentido de conhecer o universo, transcendendo suas experiências pessoais. 

Em suma, era preciso ser todos que existiram, existem e existirão, aprender a ser como 

eles, ser um eu-cidade  um eu-humanidade (p. 299). Dentre os heterônimos de Pessoa, o 

destaque  é Alberto Caeiro, considerado pelo próprio poeta "o mestre dos mestres”. 

Caeiro nasce em 16 de abril de 1889, louro, de olhos azuis, instrução primária e 

habitante da zona rural. Morre em 1915, de tuberculose. Trata-se do poeta que busca na 

natureza e apenas nela sua inspiração. Integra-se com as flores, as águas, os prados, sem 

pensar, só observando. Segundo o próprio poeta nos diz, Caeiro vê as coisas apenas com 

os olhos, não com a mente. Quando olha para uma flor, não permite que isso provoque 

quaisquer pensamentos. A única coisa que uma pedra lhe diz é que nada tem para lhe 

dizer: 

 
 

 

Há metafísica bastante em não pensar em nada. 

Metafísica? Que metafísica têm aquelas árvores? 

A de serem verdes e copadas e de terem ramos 

E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, 

A nós, que não sabemos dar por elas. 

Mas que melhor metafísica que a delas,  
Que é a de não saber para que vivem 

Nem saber que o não sabem? 

 

                                                          

Analisando sua obra, percebemos que “uma e outra vez Caeiro opõe a sensação 

ao juízo” (SILVA, 1985, p. 15). Despreza a ciência, como é possível perceber. Sua poesia 

caracteriza-se pela ênfase à sensação, em que o importante é absorver a realidade pelos 

sentidos, como se cada elemento da Natureza fosse apenas mais um. Seria uma visão 

simplista equivalente a do homem primitivo, sem pensar em alma humana, apenas e tão 

somente uma parte integrante do que o cerca. Os outros seres, ele e todo e qualquer 

elemento da natureza são uma só coisa. Sua religião é o paganismo, pois reverencia os 

componentes da Natureza e, embora afirme que não se deve pensar o universo, 

paradoxalmente, em seus poemas Caeiro descreve claramente um processo de meditação, 

a partir das sensações.  A interação entre as vozes do eu lírico de Caeiro e a natureza é 

expressa por meio da plena percepção dos sentidos. É pelos sentidos que o poeta se 

reconhece como parte integrante dos ciclos da natureza. É um sentimento tão natural que 

não há idéia de superioridade em relação ao ambiente circundante. Considera-se um 

elemento que tem para oferecer apenas seus versos, assim como a árvore dá frutos. 

Caeiro tenta ficar na superfície do mundo, mas torna impossível não se 

aprofundar, pois o autor criado por Pessoa adquire vida própria  e, por mais que seu 

criador tente ditar regras, elas são subvertidas. Talvez o poeta tenha criado Caeiro para 

descansar sua ansiedade, sua angústia existencial e não sucumbir à própria loucura. O 

mestre dos outros poetas não pensa o mundo (ou não é o que pretendia). Guia-se pela 

lógica das estações, dos ciclos de nascimento e morte, do eterno retorno, da consciência 

de fazer parte da poeira cósmica simplesmente. Não discute a vida, os acontecimentos 

ou fenômenos, aceita tudo com resignação. Esta é a descrição do pensamento de um 

homem simples, de vida rural, com expectativas diárias, sem preocupações metafísicas. 

Sua vida e suas experiências, respeitando o ritmo próprio da natureza, lhe bastam. Dorme 

cansado, partilhando a paz dos animais quando a noite chega. O poema “Da mais alta 

janela da minha casa” pode ser considerado o manifesto poético de Caeiro. Toda sua 
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postura frente ao mundo está descrita em seus versos brancos e livres, mas cheios de um 

ritmo ancestral e telúrico. 

 

 
Da mais alta janela da minha casa 

Com um lenço branco digo adeus 

Aos meus versos que partem para a humanidade. 

 

E não estou alegre nem triste. 

Esse é o destino dos versos. 

Escrevi-os e devo mostrá-los a todos 

Porque não posso fazer o contrário 
Como a flor não pode esconder a cor, 

Nem o rio esconder que corre,  

Nem a árvore esconder que dá fruto. 

 

Ei-los que vão já longe como que na diligência 

E eu sem querer sinto pena  

Como uma dor no corpo 

 

Quem sabe quem os lerá? 

Quem sabe a que mãos irão? 

 

Flor, colheu-me o meu destino para os olhos. 
Árvore, arrancaram-me os frutos para as bocas. 

Rio, o destino da minha água era não ficar em mim 

Submeto-me e sinto-me quase alegre, 

Quase alegre como quem se cansa de estar triste. 

 

Ide, ide de mim! 

Passa a árvore e fica dispersa pela Natureza. 

Murcha a flor e o seu pó dura sempre. 

Corre o rio e entra no mar e a sua água é sempre 

 

Passo e fico, como o Universo. 
 

 

 

No poema acima podemos perceber influências do fatalismo árabe, resultantes da 

dominação desse povo, na Península Ibérica, por mais ou menos setecentos anos. 

Segundo MENOCAL (2002, p. 41) a língua árabe foi adotada como a língua mais rica e 

de prestígio, tanto entre os judeus quanto entre os cristãos. No século IX, Pablo Alvarus, 

um destacado cristão de Córdoba, nos fala que:  

 
 

Para cada pessoa capaz de escrever uma carta em latim a um amigo, há mil 

que sabem se expressar em árabe com elegância, e alguns escrevem melhores 

poemas nessa língua que os próprios árabes. (ALVARUS, apud MENOCAL, 
2002, p. 41). 

 

 

É de conhecimento dos estudiosos da língua a bagagem cultural que a mesma 

carrega, intrinsecamente, influenciando artistas e intelectuais. Ainda hoje estas 

influências podem ser percebidas nos países dessa região e o poeta Caeiro revela-se um 

observador impassível da vida, como constatamos nos versos de outro poema: “E não 

estou alegre nem triste./ Esse é o destino dos versos./ Escrevi-os e devo mostrá-los a 

todos”. 
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Para Caeiro, a existência da flor, do rio ou da árvore são fatos indiscutíveis, e, 

assim como esses elementos, seus poemas são para a humanidade, para que sejam 

sentidos por todos, pois esse é o destino dos versos. Ao poeta não interessa quem os lê, 

e sim que sejam lidos simplesmente. Aceita o inevitável percurso dos atos, não pode deter 

a repercussão de seus poemas, pois assim que os cria, já não lhe pertencem.  Identifica 

seu trabalho com a flor e aceita que ela exista para alegrar os olhos de quem a vê; com a 

árvore e aceita que seus frutos sejam alimento; com o rio, que não interrompe o fluxo e 

nutre a terra e o mar. Não cogita controlar sua criação, pois nada lhe pertence. No eterno 

ciclo da natureza tudo é consumido e retorna, “Tu comerás o teu pão no suor do teu rosto, 

até que te tornes na terra, de que foste formado. Porque tu és pó, e em pó te hás de tornar” 

(GÊNESIS 3,19). A árvore, a flor, o rio e o poeta nascem, crescem, morrem e ao mesmo 

tempo permanecem. 

 
 

Murcha a flor e o seu pó dura sempre. 
Corre o rio e entra no mar e a sua água é sempre a que foi sua. 

 

Passo e fico, como o Universo.                                                                                                      
(CAEIRO, p. 115). 

 

 

Para o “mestre dos mestres” o eu é quase um nós, pois na natureza tudo se mistura. 

Segundo Lança e Jacinto, a janela  é o contacto entre a intimidade do poeta e mundo, de 

onde ele descortina o panorama que tanto o encanta e completa. Está profundamente 

ligado à terra e essa ligação rejeita o individualismo. A produção de um poema é um ato 

tão inevitável e natural quanto o nascer do sol, dia após dia, faz parte da ordem do 

universo: 

 
 
Da mais alta janela da minha casa 

Com um lenço branco digo adeus 

Aos meus versos que partem para a humanidade.                    

 

E não estou alegre nem triste. 

Esse é o destino dos versos. 

Escrevi-os e devo mandá-los a todos. 

Porque não posso fazer o contrário”. 

(CAEIRO, p.115) 

 

 

Segundo Lança e Jacinto (1996, p. 117) podemos encontrar um paralelo entre a perda da 

subjetividade do poema e a comunhão com a natureza: 

  
 

Flor – olhos 

Fruto – bocas 

Rio – terra 

Versos – mãos /olhos 

 

 

Para o heterônimo de Pessoa a leitura de um poema é um ato de recriação poética. 

O leitor se apossa das palavras, das imagens, transformando-as subjetivamente a partir 

de suas próprias experiências, mesclando-se ao que lê ou ouve. De acordo com as teorias 

contemporâneas “leitura é sempre releitura” (COSTA, 2003, p. 141). Para a autora “ a 
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escrita é uma entidade de dupla face: o texto e o leitor se constituem”(COSTA, 2003, p. 

93). 

No parecer de Silva (1985, p. 27), para os seguidores da escola sensacionista o 

mais importante é a sensação, o que é real e palpável, concepção que se aproxima do 

empiricismo que valida as idéias surgidas a partir dos sentidos. Para um dos maiores 

representantes do empirismo, John Locke (1632-1704), nada existe em nosso 

pensamento que não tenha passado pelos nossos sentidos. Caeiro expressa em seus 

poemas uma orientação filosófica de influência epicurista, estóica e pirronista como 

poderemos observar nos seguintes versos: 

 

 
Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 

E comer um fruto é saber-lhe o sentido. 
Por isso quando num dia de calor 

Me sinto triste de gozá-lo tanto, 

E me deito ao comprido na erva, 

E fecho os olhos quentes, 

Sinto todo o meu corpo deitado na realidade, 

Sei a verdade e sou feliz. 

(CAEIRO, p. 31)    

 

 

De acordo com Cotrim (2001, p. 105), a escola que tinha como representantes os 

chamados estóicos surgiu em 336-263 a.C., com Zenão de Cítio. Sua concepção de vida 

pregava uma austeridade física e moral, com uma resistência extrema ante os 

sofrimentos. Seus seguidores aspiravam alcançar uma serenidade diante dos problemas, 

amparada na aceitação da “lei universal do cosmos”. 

Outra corrente filosófica remete-nos a Epicuro (324-271 a.C.), que deu origem ao 

epicurismo. Para seus seguidores o ser humano deve buscar o prazer da vida, fazendo, 

no entanto, uma distinção entre os prazeres duradouros e os passageiros, que acarretam 

dores e sofrimentos. O prazer está vinculado a uma conduta virtuosa e pode ser alcançado 

sempre que houver o domínio das paixões. Essa conduta leva a um estado em que não há 

dor, só serenidade, a alma em sossego. É possível percebermos traços do pirronismo com 

origem em Pirro de Elida (365-275 a.C.). Essa linha filosófica afirma que nenhum 

conhecimento é seguro, tudo é incerto. Devemos nos contentar com a aparência das 

coisas, sem aprofundar as investigações, o que pode ser considerado uma forma de 

ceticismo. Objetiva viver feliz e em paz, desfrutando o que é captado pelos sentidos. 

Essas três correntes filosóficas possuem um fio condutor, uma harmonia que perpassa 

toda obra de Caeiro: a busca da paz e serenidade por meio da aceitação dos fatos, sem 

indagações ou questionamentos metafísicos: 

 
 

O meu olhar azul como o céu 

É calmo como a água ao sol. 
É assim, azul e calmo, 

Porque não interroga nem se espanta... 
(CAEIRO, p. 39) 

 

 

Segundo Silva (1985, p. 40) o poeta entendia que perceber é conhecer: 

 
 
Os meus pensamentos são todos sensações 

Penso com os olhos e com os ouvidos 
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E com as mãos e os pés 

E com o nariz e a boca. 
(CAEIRO, p. 40) 

 

 

 

Coelho (1977, p. 27) nos diz que, os pensamentos de Caeiro são apenas sensações, 

plenamente integrados às leis da natureza, sem passado ou futuro. Alegria e tristeza não 

têm significados distintos, pois ao negar as emoções, o poeta desprende-se das amarras 

da subjetividade, tornando-se livre para saborear a vida simples e natural. 

Todos os elementos presentes na obra de Caeiro, que nos remetem sempre à vida 

natural, são imprescindíveis para a sobrevivência do ser humano. Flor, fruto, rio e versos 

são alimentos para o homem, pois são alimentos para o corpo e para o espírito. Podemos 

perceber  nos poemas aspectos que caracterizam o paganismo de Caeiro, já que a eterna 

renovação traz no seu bojo a idéia de que algo  morre para outro nascer. Nada é eterno, 

mas tudo está contido no que renasce, e certamente foi das primeiras leis que o homem 

percebeu em sua trajetória. Nas palavras do poeta, tudo o que fez parte da natureza, 

permanece, tudo se transforma e retorna: “Passo e fico, como o universo” (CAEIRO, 

1996, p. 114). 

Mesmo discutindo a poesia de Caeiro, estamos sempre nos remetendo a Fernando 

Pessoa, sem dúvida alguma a grande síntese lírica da língua portuguesa. Ao fragmentar 

o eu lírico em tantas e distintas vozes, Pessoa dá vazão à sua sutil capacidade de ser 

muitos em um só. Em um de seus mais famosos versos ele declara ser um fingidor. Com 

certeza ele soube, como nenhum outro poeta, levar essa afirmação às últimas 

conseqüências. Esse complexo e criativo processo poético atesta a modernidade de 

Pessoa, pois só assim foi possível exprimir o mundo em que estava inserido. É o poeta 

grandioso porque traz o eco dos que já se foram, e podemos ouvir suas vozes em sua 

múltipla obra. 
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Ao professor Raimundo,  

que me fez viajar pelo sertão da Bahia sem lá (ainda) nunca ter ido. 

 

 

 
La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda 

y cómo la recuerda para contarla. 

 
Gabriel García Márquez 

 

 

 

 

O tema da viagem atravessa insistentemente o tempo da literatura, desde a 

Odisséia, de Homero, passando pelas viagens de Marco Polo, e, é claro, pelos famosos 

livros de Júlio Verne. Outra fonte notória é a Bíblia, que logo no início nos relata o 

Êxodo. A narrativa de viagem, no entanto, conheceria seu apogeu no Renascimento, à 

época das grandes navegações e descobrimentos. É nesse contexto que está inserida a 

Carta1, de Pero Vaz de Caminha, a qual é relevante estudarmos pelo fato de ser a 

narrativa que primeiro levou aos olhos dos europeus – e do mundo – a paisagem 

brasileira.  

Antes de começarmos, é importante frisar que foi a partir de dois cursos2 que se 

despertou um grande interesse em estudar mais profundamente o tema da literatura de 

                                                        
1 “Além da carta de Pero Vaz de Caminha, são de grande importância a carta do físico Mestre João, esta 

também redigida, como o texto de Caminha, em Porto Seguro, no dia 1º de maio de 1500, e a relação do 
“Piloto Anônimo”, escrita depois da complementação da pouco afortunada expedição e correspondente 

retorno de somente cinco das treze naves que compunham inicialmente a armada cabralina (...)”. (CASTRO, 

2003, p. 68). 

2 Cursos oferecidos pelo Mestrado em Estudos Literários, no último semestre – o do Prof. Dr. Raimundo 

Carvalho (Escritura e re-escritura em Os Sertões de Euclides da Cunha) e o do Prof. Dr. Bernardo de 

Oliveira (Filosofia, Cidade e Literatura). 
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viagem: pelo caráter observador e crítico do narrador de Os Sertões, e pelo olhar 

atencioso do andarilho urbano (o flâneur) nos textos de Baudelaire, ambos tão próximos 

das características gerais do homo viator. Meu entusiasmo também parte, principalmente, 

de o tema estar explicitamente ligado ao meu objeto de estudo no mestrado, que é o livro 

Passaporte (2001), de Fernando Bonassi.  

Desse livro, a forma física (aparência) merece destaque pelo seu projeto gráfico 

singular, similar ao de um passaporte, portanto, com as características próprias desse 

documento: tamanho padrão, capa verde-escuro de material específico, inscrições em 

dourado e páginas da cor verde-claro. Esse livro possui características pictóricas 

peculiares: uma diversidade de ilustrações que acompanham o texto, ou até mesmo fazem 

parte dele, como se parecessem resquícios de pensamentos.  

O livro apresenta um subtítulo interno, relatos de viagens, dos quais fazem parte 

137 minicontos – um em cada página. Cada conto é numerado (o que substitui o número 

da página), tem um título, texto e o local e ano de registro. As narrativas percorrem o 

Brasil de Norte a Sul, assim como várias cidades de países estrangeiros, sobretudo as da 

Europa. Este livro foi escrito durante uma viagem à Alemanha feita pelo escritor – que 

também é roteirista e dramaturgo –, contemplado com uma bolsa de estudos.  

Neste artigo a respeito das narrativas de viagem, buscaremos evidenciar o olhar 

do narrador sobre a paisagem – espaço geográfico e cultural –, e de que forma procede a 

experiência desse narrador. Alguns pontos serão explorados futuramente no caminho da 

dissertação – esta outra viagem.  

Na Revista USP, especial Dossiê Brasil dos Viajantes, encontramos uma vasta 

pesquisa sobre o tema literatura de viagem. É uma revista riquíssima porque não traz 

apenas textos ligados à literatura, mas abrange todo tipo de estudo que possa ter sido 

influenciado pelo, digamos assim, trabalho dos viajantes. Num debate interdisciplinar 

sobre o assunto, discute-se como se deu a construção de imagens do Brasil e da América 

através da ótica de artistas, cronistas e cientistas estrangeiros, que percorreram o 

continente desde o século XVI. O primeiro artigo da revista, de Ana Maria Beluzzo, é 

basilar para percebemos como se procedeu essa construção e sua importância: 

 
 

 

O interesse contemporâneo no reexame da contribuição dos viajantes que 

passaram pelo Brasil é um reconhecimento de que eles escreveram páginas 

fundamentais de uma história que nos diz respeito. O legado iconográfico e 

a literatura de viagem dos cronistas europeus trazem sempre a possibilidade 

de novas aproximações com a história do Brasil. (BELUZZO, 1996, p. 10). 
 

 

É o que nos remete ao estudo da Carta3 de Caminha, que se inscreve de fato no 

grande curso daquilo que em nossa pesquisa denominamos literatura de viagem, no caso 

a produzida por cronistas e viajantes dos séculos XVI e XVII. Este documento nos 

permite tomar conhecimento da história claramente colocada no tempo conhecido e no 

                                                        
3 “Ao contrário do ´Relato de um Piloto Anônimo` da esquadra cabralina, que acabou publicada em 1507, 

a Carta (de Caminha) ficou longe do conhecimento do público. Não se sabe o que teria levado El - Rei D. 

Manuel I a não divulgá-la, talvez o seu tom poético ou pessoal demais. (...) Somente em 1773 seria a Carta 
redescoberta pelo guarda-mor do Arquivo da Administração Régia da Torre do Tombo (em Lisboa), Sr. 

José Seabra da Silva, sendo publicada pela primeira vez em 1817 (...)” (DIO-ES, 2000). É importante 

frisarmos este detalhe da não-publicação da Carta porque falaremos deste documento no trabalho como o 

mais significativo registro do “achamento” do Brasil, e não o único. Mas sendo ela mais conhecida e 

estudada, a tomaremos representando também os outros escritos sobre o evento, salvo especificidades de 

cada um.   
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espaço temporal correspondente, o que acaba por aproximá-la da crônica, pois possibilita 

a preservação do tempo real observado pelo remetente e a estabilização coerente do 

tempo histórico brasileiro. Segundo Benjamin (BENJAMIM, 1993), o ofício daquele que 

narra a história, o cronista, se assemelha ao do historiador. O cronista relata a história, 

mas o historiador é compelido a ir além e explicar de uma ou outra forma os 

acontecimentos registrados. O historiador não pode limitar-se a apresentar os episódios 

com os quais lida como modelos da história do mundo; o cronista, por sua vez, pode 

proceder dessa maneira. 

Enviado com a tarefa de informar ao Rei D. Manuel I sobre os detalhes da 

expedição de Cabral às Índias, Pero Vaz de Caminha redige uma carta de forma muito 

atrativa e aparentemente desproposital em suas palavras, pelo fato de, como sabemos, as 

naus da capitania terem chegado, equivocadamente, à “Terra de Vera Cruz”. Dentre suas 

mais freqüentes descrições, podemos citar as observações acerca do homem indígena, 

que fornecerá a matéria predominante da Carta. Chamamos a atenção, em especial, para 

o notável sistema conotativo que se cria como decorrência de uma série de referências 

metafóricas e irônicas sobre a mulher índia: 

 
 

 
Ali andavam três ou quatro moças, muito novas e muito gentis com cabelos 

muito pretos e compridos, caídos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas 

e tão cerradinhas e tão limpas de cabeleiras que, de a muito bem olharmos, 

não tínhamos nenhuma vergonha. (...) E uma daquelas era toda tingida, de 

baixo a cima, daquela tintura; e certamente era tão bem feita e tão redonda, e 

sua vergonha – que ela não tinha! – tão graciosa, que a muitas mulheres de 

nossa terra, vendo-lhes tais feições, provocaria vergonha, por não terem as 

suas como a dela.4  

 

 

Esse caráter irônico e ingênuo do narrador permanece em outros aspectos da 

Carta, acentuando ainda mais a intencionalidade atraente da narrativa. Vejamos a 

passagem em que Caminha tenta demonstrar a possibilidade de haver nas novas terras 

preciosidades da época, como o ouro e a prata: 

 
 

Um deles viu umas contas de rosário, brancas: mostrou que as queria, pegou-
as, folgou muito com elas e colocou-as no pescoço. Depois tirou-as e com 

elas envolveu os braços e acenava para a terra e logo para as contas e para o 

colar do capitão, como querendo dizer que dariam ouro por aquilo. Nós assim 

o traduzíamos porque esse era o nosso maior desejo... Mas se ele queria dizer 

que levaria as contas e mais o colar, isso nós não desejávamos compreender, 

porque tal coisa não aceitaríamos fazer (CASTRO, 2003, p. 96-97). 

 

 

São recorrentes esses momentos de possíveis trocas, ou trocas de fato, de coisas 

entre portugueses e indígenas, como bem sabemos. E foi baseado nesses momentos que 

se estabeleceu esse caráter de ingenuidade e “de pouco saber” para os índios, que 

geralmente recebiam “coisinhas de pouco valor” (folhas de papel, carapuças etc.). Nas 

palavras de Caminha: “Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não 

seria maior, com respeito ao pudor”, “E estavam já mais mansos e seguros entre nós do 

                                                        
4 Todas as citações da Carta foram extraídas do livro A carta de Pero Vaz de Caminha, organizado por 

Silvio Castro, onde encontra-se a Carta completa, no português medieval e no atual (CASTRO: 2003, p. 

96-97). 
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que nós estávamos entre eles”, “como se fossem mais amigos nossos do que nós seus” 

(CASTRO, 2003, p. 115, p. 100 e p. 111). Leyla Perrone-Moisés até concorda com o fato 

de que os descobridores buscavam riquezas e os índios as forneciam em troca de 

quinquilharias, mas frisa: 

 
 

 

Se observarmos de perto essas primeiras trocas, veremos que, de parte a parte, 
as mercadorias trocadas correspondiam a desejos muito humanos de 

novidades e singularidades e que, nesse sentido, tanto europeus quanto 

ameríndios faziam excelentes negócios (PERRONE-MOISÉS, 1996, p. 87). 

 

 

Ao tomarmos o conto 015, de Passaporte, sobre essa mesma temática, poderemos 

constatar uma intertextualidade muito forte com o texto de Caminha, só que agora sob o 

ponto de vista de um narrador crítico, estando o índio em um espaço social bastante 

diverso dos séculos XV/XVI: 

 
 

015 índios aprendem depressa 

 

Índios não têm anticorpos ou cabides. Índios não acreditam que o sol vai 

nascer amanhã, necessariamente. Índios têm tesão na lua e dificuldades para 

se matar, porque desconhecem nossa experiência no assunto. Índios pagam o 

dobro por uma calça Lee. Índios cozinham macacos e jogam a pele fora. 
Índios ficam fascinados com embalagens. Índios fazem cachaça com 

qualquer coisa. Índios fazem de tudo na frente uns dos outros e na hora que 

têm vontade... mas os índios aprendem depressa e, se antes davam suas filhas 

de presente, agora começam a cobrar por isso. 

(Cáceres – Brasil – 1987) 

 

 

 

O indígena, influenciado novamente pela forte pressão da “cultura do homem 

branco”, com o restante da “civilização”, vê-se obrigado a se corromper ao nosso modo 

de vida, antropofagicamente. O conto desmitifica o caráter de ingenuidade do índio posto 

que este também tem o interesse, que é próprio da natureza do ser humano. Bonassi 

demonstra aqui seu olhar antropológico diante da realidade e abala possíveis convenções 

que ponham, de um lado, natureza, e, de outro, cultura. Além disso, aproveita-se da 

própria ironia de Caminha. 

Rica é a iconografia relacionada aos fatos narrados e às revelações da Carta de 

Caminha e dos outros relatos de viagens. Isso significa a existência de outra maneira de 

representação do “imaginário dos descobrimentos”, tanto da parte dos que lá estiveram 

ou dos que só ouviram ou leram histórias do Novo Mundo. Isso significa, também, uma 

história narrada sob pontos de vista e modos de observação, perpassados por toda uma 

ancestralidade européia e pelo choque com a paisagem desconhecida e exótica. Para 

exemplificar, apresentaremos duas ilustrações – a partir da análise de Ana Maria 

Beluzzo: Adoração dos Magos e O Inferno, ambas do século XVI. 
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Na primeira ilustração, obra atribuída a Vasco Fernandes, encontraremos o índio 

na pessoa de um rei mago que vem de longe, trazendo seu testemunho de fé na verdade 

cristã. Os sinais da religião mostram o elo que congrega o habitante das terras distantes 

nos valores da cultura européia. Se o recurso utilizado parecia aos portugueses processo 

“dignificante”, era, na verdade, a mais completa negação do índio, que estava ali 

catequizado e vestido, portanto, descaracterizado – diríamos: antropomorfizado, pelo 

olhar europeu. 
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Já na obra O Inferno, de autoria desconhecida, podemos perceber claramente a 

inconstância na representação do índio pelos europeus. A obra está reproduzindo o 

pecado carnal e o castigo corporal, condenação arbitrada pela ética cristã. Se repararmos 

bem, encontraremos em último plano a figura do demônio com um cocar indígena 

ocupando o trono do inferno. A mescla do demônio com o índio – ambas figuras do medo 

– sugere que o temor do desconhecido também se misturou com a condenação dos 

costumes indígenas, como o caldeirão do quadro representando e condenando as práticas 

canibais dos índios brasileiros. 

Em Adoração dos Magos, o índio é modelo de fé cristã e n`O Inferno ele se parece 

com o demônio: parece, mas não é. Isso demonstra a importância das representações 

artísticas que orientaram a interpretação no pensamento europeu, até os fins do século 

XVI, nesse jogo de semelhança e dessemelhança, do mesmo e do outro. 

No entanto, essas obras só podem dar a ver um Brasil pensado pelos outros. O 

olhar dos viajantes espelha também a condição de nos vermos pelos olhos dos outros. 

Por isso tamanha é a importância de estudarmos a iconografia produzida lá fora a partir 

de textos dos viajantes.  

 A imagem que se construiu do Brasil – no exterior e até para nós mesmos –, 

durante muito tempo, foi manipulada em favor dos interesses de outrem. Isso nos deixa 

intrigados se até hoje não há uma completa visibilidade da situação real de nosso país, já 

que é notório ainda sermos denominados de “País das bananas, samba e futebol”: 

 
 

(...) convém dar evidência à intenção contida em cada obra e indagar sobre a 
sua significação, usando como espelho e eco outras que, com ela, possam vir 

a formar uma série conexa e deixar à mostra os modos como as culturas se 

olham umas às outras. Contudo sem impedir que cada obra faísque e brilhe, 

como uma voz singular (BELUZZO, 1996, p. 16). 

 

 

Na obra de Euclides, aparecem as imagens de mapas que servem para diminuir o 

tom ficcional da obra e para ilustrar aquilo que certamente também será muito difícil de 

os leitores visualizarem a partir do que Euclides escreve, mesmo sendo tão detalhista e 

minucioso: se a paisagem já é estranha para o escritor-observador, mais ainda será, 

portanto, para quem somente a vê pelos olhos do texto. 
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Para os românticos, a viagem está implícita no repúdio à sociedade industrial e 

na busca de refúgio no seio materno da natureza, como bem nos mostra Flora Süssekind5, 

que dedicou um livro inteiro a identificar nexos entre a constituição de um narrador no 

nascimento da ficção brasileira e os relatos de viagens anteriores ou contemporâneos. 

Neste contexto, podemos inserir Euclides da Cunha, apesar de o sentido da viagem, para 

ele, assumir contornos próprios.  

Podemos detectar esse traço romântico em um poema de sua autoria, encontrado 

em texto de Walnice N. Galvão, que deixa clara a importância do estudo de dados 

bibliográficos de Euclides para uma possível análise de sua obra. Vejamos, então, 

fragmento do poema “As catas” (GALVÃO, 2002, p. 169): 

 
 

Não invejo, porém, os que se vão 
Buscando, mar em fora, 

De outras terras a esplêndida visão... 

Fazem-me mal as multidões ruidosas 

E eu procuro, nesta hora, 

Cidades que se ocultam majestosas 

Na tristeza solene do sertão. 

 

 

Esse sertão ainda aparece no sentido de “lugar distante, desconhecido”. São 

freqüentes as menções ao nomadismo a que sua profissão obriga e que tanto fascina 

Euclides. Encontramos no poema o explícito repúdio às cidades industrializadas, que 

vêm ironizadas como a “esplêndida visão” que se contrasta com as “multidões ruidosas”, 

pois, na verdade, ele está à procura da “tristeza do sertão” onde cidades se escondem 

“majestosas”. É a típica evasão ao interior. 

Em Os Sertões se evidencia, desde o início do livro, ao narrar a terra ignota ao 

Brasil litorâneo, uma visualização da natureza brasileira, com uma percepção de choque 

com a paisagem, apesar do caráter científico de Euclides. Em suas “Primeiras 

impressões”, subtítulo do Capítulo “A Terra”, ele diz: “É uma paragem impressionadora” 

(CUNHA, 1985, p. 20).  Dizemos, então, que trata-se de literatura de viajante, pois, neste 

gênero, “aquele que vem de fora” descreve e narra, com estranhamento, a realidade 

diferente que vê e sente, alcançando uma identificação com o leitor ´de fora` que vê e 

sente o olhar do narrador.  

A essa sensação de identificação do leitor, em busca do conhecimento do novo, 

mas com a segurança de obtê-lo através do olhar de alguém semelhante, ou seja, de 

alguém com seus mesmos padrões culturais, acrescenta-se a impressão de 

verossimilhança própria do relato de quem conta o que viu. Adiciona-se a isso a 

necessidade intensa de Euclides de pormenorizar os detalhes e utilizar freqüentemente 

exemplos e comparações para que pudesse ficar um pouco mais “visível” ao leitor a 

paisagem, que só o narrador vê. Mais à frente, ainda em “A Terra”, já podemos constatar 

um olhar mais maduro e a sutil ironia de Euclides, que perpassa boa parte da obra: 

 
              

E o sertão é um paraíso...  

Ressurge ao mesmo tempo a fauna resistente das caatingas: disparam pela 
baixadas úmidas os caititus esquivos, passam, em varas, pelas tigüeras, num 

estrídulo estrepidar de maxilas percutindo, os queijadas de canela ruiva; 

correm pelos tabuleiros altos, em bandos, esporeando-se com os ferrões de 

sob a asa, as emas velocíssimas (...); e as próprias suçuaranas, aterrando os 

                                                        
5 Cf. SÜSSEKIND: 1990. 
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mocós espertos que se aninham aos pares nas luras dos fraguedos, pulam 

alegres, nas macegas altas, antes de quedarem nas tocaias traiçoeiras aos 

veados ariscos ou novilhos desgarrados... (CUNHA, 1985, p. 45). 

 

 

 

As reticências tão freqüentes na narrativa, entre outras funções, acentuavam o tom 

irônico e previam o conflito que estava por vir, irremediavelmente. São imagens 

dissonantes de olhar atencioso e já crítico da paisagem e da situação sertaneja: “Como a 

ironia pressupõe uma participação ativa do receptor, no sentido de perceber, nas 

entrelinhas do dito, o não dito, as reticências funcionam como frestas, como os vazios da 

linguagem, no qual se projetam o olhar e a escuta do leitor” (CARVALHO, 2003 A, p. 

08). 

Euclides teve a oportunidade também de nos desenhar o outro lado da moeda: 

como os sertanejos imaginavam os territórios além-sertão, principalmente o que 

entendiam por ser o litoral, as “Terras Grandes”, assim definidas: 

 

 
Terras Grandes: frase vaga com que os matutos designam o litoral que não 

conhecem. Com ela abrangem o Rio de Janeiro, a Bahia, Roma e Jerusalém 

– que idealizam próximas umas das outras e muito afastadas do sertão. É o 

resto do mundo, a civilização inteira, que temem e evitam. (CUNHA, 1985, 

p. 179). 

 

 

Essa idéia de terras distantes, temidas porque desconhecidas, nos lembra um 

pouco o percurso dos descobrimentos. Ainda poderíamos discorrer sobre vários outros 

exemplos de belíssimas construções narrativas de Euclides nesta monumental obra: 

“Euclides sempre se considerou um cientista à volta da arte” (REALE, 1993, p. 113). Seu 

tom poético, mesmo muitas vezes com um caráter científico, nos encanta e convida a 

mergulharmos mais e mais nas páginas de um sertão que ainda hoje conhecemos muito 

mais pela televisão, e somente seu lado trágico da fome, seca e miséria: 

 
 

(...) Euclides da Cunha não só procurou traçar um retrato objetivo da 

realidade, como também esboçou as grandes linhas que compõem o desenho 

de nossa subjetividade dilacerada de brasileiros. A permanência e a 

universalidade da obra de Euclides da Cunha dependem de que nós, os seus 

destinatários imediatos, consigamos nos traduzir para o mundo e traduzir o 

mundo para nós. (CARVALHO, 2003 B, p. 10). 

 

 

Essas palavras bem definem o papel do narrador-viajante que tenta traduzir ao 

leitor sua “experiência de mundo”. Este, por sua vez, o interpreta de acordo com sua 

“experiência de leitor”. Sobre esse assunto, recorremos a Walter Benjamin, que dedicou 

muitos trabalhos discorrendo sobre a experiência na modernidade6.  

Pelo olhar de Benjamin, poderíamos colocar a Carta de Caminha como o 

conhecimento que vem de longe, que acrescenta, como o marinheiro comerciante que, 

muito viajando, muito tinha a contar; o saber das terras distantes. Segundo Benjamin, o 

romance – na “categoria” em que estariam inseridos Os Sertões – e a imprensa são as 

                                                        
6 Sobre a experiência, nos baseamos nos textos “O narrador” e “Sobre alguns temas em Baudelaire”, dos 

volumes I e III das Obras escolhidas de W. Benjamin (1993; 1994). 
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duas formas opostas à narrativa, formas essas que encontrarão terreno fértil para seu 

desenvolvimento no novo mundo que surgiu em substituição à oficina medieval. O 

surgimento do romance no mundo moderno, cuja divulgação está associada ao 

aparecimento de uma base técnica adequada, é um sinal da decadência da narrativa. O 

romance não está associado à tradição oral. Enquanto a narração nasce do intercâmbio 

com o público, ou seja, das experiências partilhadas pelo narrador e por aquele que o 

ouve ou lê, o romance é fruto da atividade individual e isolada do escritor. 

Com a consolidação da burguesia, destacou-se uma forma de comunicação, a 

informação, tão estranha à narrativa quanto o próprio romance, mas muito mais perigosa. 

Ela seria mais bem representada pelo formato dos jornais, onde os textos não fazem 

conexão uns com os outros: é a escrita em forma de fragmento. Passaporte  se aproxima 

muito dessa nova narrativa, com suas pequenas histórias passadas em várias cidades sem 

que os personagens se cruzem. Como disse Silviano Santiago, “as narrativas hoje são, 

por definição, quebradas” (SANTIAGO, 2002, p. 54). 

Ao reunirmos essas três narrativas cruzando épocas diferentes que falam sobre 

um mesmo território, o Brasil, é interessante observar que a recuperação de fragmentos 

da memória do país impõe percurso inverso ao dos viajantes, e a busca da memória faz 

reviver o mito de todas as viagens: a experiência do viajante que se perde em terra 

estranha e procura encontrar referências que indiquem o caminho de casa, os sinais de 

identidade. O trabalho de memória, para Benjamin, não é o da pessoa particular e isolada. 

Ele se refere a materiais do passado coletivo, conteúdos históricos partilhados, 

reconhecíveis, portanto, por uma coletividade. Esta memória, à qual se chega depois de 

longos esforços de procura e que se revela na forma de um instantâneo, permite ao sujeito 

reencontrar uma imagem indestrutível da própria identidade. 

É a questão que atravessa os estudos sobre narrativas de viagem: a busca de 

sentido nas imagens e textos que constituíram nossa identidade e lugar. Daí o recurso ao 

olhar estrangeiro: aquele que não é do lugar, que acabou de chegar, é capaz de ver aquilo 

que os que aqui estão não podem mais perceber. Ele é capaz de olhar as coisas como se 

fosse pela primeira vez e de viver histórias originais. 
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Resumo: A poética musical de Raul Seixas está inserida no contexto histórico-cultural pós-moderno, como 

mostra exemplarmente seu poema/canção “Novo Aeon”. A Nova Era pós-moderna é uma reação contra a 

modernidade que se caracteriza principalmente por um holismo religioso (interação entre humano, divino 

e natureza) e pela busca de aliança entre o racional e o irracional, pois este último foi renegado pela 

modernidade. 
 

Palavras-chave: Pós-Modernidade (Poética); Raul Seixas (“Novo Aeon”); Aeon (Análise Literária).  

 

 

 

 

 

A Modernidade é o período histórico que tem como marcos inaugurais o advento 

da burguesia, a invasão da América pelos europeus e, os pensamentos de Descartes e 

Maquiavel. Esta é a era em que o homem, criação de Deus, se subverte no EU do ego 

cogito, ou no homem-máquina; o Universo e a natureza, antes divinos, passam a ser 

pensados e decifrados matematicamente; as relações feudais são substituídas pelo 

capitalismo, com predomínio da técnica e do capital; a Razão e a consciência passam a 

ter mais autoridade que Deus; a esperança da felicidade eterna no além é substituída pela 

felicidade da maioria na sociedade. O Manifesto do Partido Comunista, de Marx & 

Engels, definiu muito bem a era moderna: 

 
 

Todas as relações fixas e cristalizadas, com seu séquito de crenças e opiniões 

tornadas veneráveis pelo tempo, são dissolvidas, e as novas envelhecem antes 
mesmo de se consolidarem. Tudo o que é sólido e estável se volatiliza, tudo o 

que é sagrado é profanado, e os homens são finalmente obrigados a encarar 

com sobriedade e sem ilusões sua posição na vida, suas relações recíprocas 

(2001, p. 48).  

 

 

Estes acontecimentos foram definidos por Nietzsche, em 1882, como a morte de Deus: 

 
 
 

O mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuíra sangrou inteiro 

sob nossos punhais – quem nos limpará este sangue? Com que água 

poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de 
inventar? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses, para ao menos 

parecer dignos dele? (2001, n. 125). 
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         A Era moderna teve ações nefastas, como o genocídio e etnocídio dos povos 

ameríndios; a escravização dos africanos; o nazismo e os campos de concentração. E teve 

seu ápice com a explosão das bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram no 

Japão, no final da II Guerra Mundial. Desde então, começa uma reação contra as 

conseqüências nefastas do projeto moderno. Esta reação é conhecida como pós-

modernidade. 

         A pós-modernidade se caracteriza muito mais por um protesto do que realmente 

por um movimento com propostas efetivas. A única proposta efetivamente pós-moderna 

é a tentativa de recuperação dos valores absolutos que foram “dissolvidos” e profanados 

pela modernidade. Essa proposta se faz representar pelo holismo, que procura uma “união 

cósmica” entre humano, divino e natureza. O holismo surge como uma proposta de 

humanização tentando resgatar valores buscados quase que aleatoriamente entre a 

mística oriental e idealizações cósmico-panteístas, através das quais o homem poderia 

supostamente recuperar o sagrado e, por conseguinte, algum sentido diante da ausência 

de valores, isto é, diante do niilismo.  

         Retomando o aforismo de Nietzsche, podemos dizer que a proposta pós-moderna é 

inventar novos jogos sagrados, transformando os homens em deuses. É, então, que do 

homem-máquina moderno passamos à proposta do homem-deus pós-moderno. “Não 

existe Deus senão o homem”, afirmou Raul Seixas (apud PASSOS, 2003). 

         O início desta nova era tem como marcos os movimentos contraculturais das 

décadas de 1960 e 70, como o hippie e o punk, que depois de um tempo perderam seu 

caráter de movimento e foram “engolidos pelo sistema”, que passou a vender seus 

slogans. O musical Hair e a música “Age of Aquarius”1 são a referência internacional; o 

disco Novo Aeon, de Raul Seixas, é a referência brasileira. 

         Dos anos de 1980 até o início do século XXI, com o fim dos grandes movimentos 

contraculturais, o holismo da nova era intensifica cada vez mais seu giro-religioso aliado 

ao capital.  

         O Giro Religioso, que prega o holismo, é um simulacro de metafísica que busca 

recuperar o mito e a religião, a fim de superar o domínio da técno-ciência capitalista. 

Contudo, torna-se apenas mais uma arma do sistema – o espiritual a serviço do capital. 

Por isso é muito comum encontrarmos nos centros comerciais lojas que vendem produtos 

esotéricos e religiosos, num sincrestimo discrepante e sem sentido, unindo-se Buda e 

Cristo, orixás, deuses orientais e cultura pop. “Uma elite sem Deus é quem domina 

(RAMALHO, 2000)”, enquanto o povo consome em busca de conforto espiritual. 

Encerro com o refrão de uma canção de Raul Seixas e Marcelo Nova: 

 
 

Se Você correu, correu tanto 

E não chegou a lugar nenhum 

Baby oh Baby bem-vinda ao Século XXI (SEIXAS; NOVA, [s.d.]). 
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Resumo: Quando afirmamos a poesia concreta, ao mesmo tempo, a estamos questionando, ou seja, o que 

nos importa agora é indagar a partir de uma análise de conjuntura e compreender em que sentido o 

Concretismo passou a compor um sistema nacional. O cenário é mais ou menos perverso... mas permanece 

a questão: a poesia brasileira é que era muito fraca ou as idéias desses rapazes é que eram muito fortes?  

 
Palavras-chave: Literatura Brasileira (séc. XX); Poesia Concreta; Concretismo (Ideologia). 

 

 

 
                                                                                                    Um tosco ALTAR, Senhor eu te levanto, 

                                                                                                     Feito de coração, cimentado com pranto: 

                                                                                                     As   suas   partes  têm    tua    estrutura, 

                                                                                                      E   não   o   fere    ferramenta   impura. 
 

                                                                                                       Um        coração 

                                                                                                        Por     tua    mão 

                                                                                                         Cortado,   medra 

                                                                                                          Na   dura   pedra. 

                                                                                                         Pois   cada  parte 

                                                                                                         Para      cantar-te 

                                                                                                         Se  une  e  cresce 

                                                                                                          Em   pedra-prece. 

 

                                                                                                     E   se   eu   alcanço   paz   com   tal   altar, 

                                                                                                     Que as pedras  nunca  parem  de  cantar: 
                                                                                                  Faz que teu SACRIFÍCIO santo seja o meu, 

                                                                                                     Santifica este altar que o poema te ergueu. 

                                                                                                          

George Herbert (1593-1633) 

 

 

 

Pode parecer absurdo, mas – se o ato de começar é estabelecer um ponto de 

partida em direção a uma finalidade – o artigo inicia-se com uma inquietante indagação: 

“O que vocês acham?”1. Considero-a inquietante porque a referência ao “vocês” – numa 

primeira visada – parece estabelecer uma espécie de auto-exclusão e, ao mesmo tempo, 

um tipo de relação com o outro a partir da doxa. 

Conforme Décio Pignatari, citado por Augusto de Campos na introdução à 2ª 

edição de “Teoria da Poesia Concreta”, parecia estranho que apenas três2 poetas 

paulistanos, do bairro das Perdizes, sem nenhum apoio comercial, com poucos 
                                                        
1 CAMPOS, 1975, p. 6. 

2 Embora Décio Pignatari tenha nascido em Jundiaí. 
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companheiros e nada além da força de vontade, pudessem ter aterrorizado a poesia 

brasileira. A partir daí está colocada a questão: a poesia brasileira é que era muito fraca 

ou as idéias desses rapazes é que eram muito fortes?  

 Entendido como um movimento de vanguarda e como o primeiro “produto de 

exportação” da poesia brasileira, tomando aqui emprestado a expressão de Oswald de 

Andrade, o concretismo – apesar de já estar sendo praticado e defendido desde a 

publicação da revista Noigrandes3 no ano de 1952 – foi “oficialmente” lançado em 

dezembro de 1956. Reunidos nos salões do Museu de Arte Moderna de São Paulo, para 

a I Exposição Nacional de Arte Concreta, pintores, desenhistas, escultores, gravadores e 

poetas estariam consolidando uma nova concepção de arte no Brasil.  

Dentre estes artistas, o destaque fica para os poetas Augusto de Campos, Décio 

Pignatari, Haroldo de Campos, Ferreira Gullar, José Lino Grünewald e Wlademir Dias 

Pinto, para os quais seria possível fazer uma poesia fora das estruturas tradicionais da 

língua, ou seja, uma poesia feita com palavras isoladas no espaço em branco da página, 

que como um processo  consciente – conforme Augusto de Campos – pode-se dizer ter 

começado com a publicação de Un Coup de Dés (1897), o chamado “poema-planta” de 

Mallarmé, “a organização do pensamento em ‘sub-divisões prismáticas da Idéia’, e a 

espacialização visual do poema sobre a página.4 E com a idéia de que o poeta é torturado 

pela angústia da expressão é o movimento concretista busca dissolver o verso, 

desintegrando-o e explorando as bases materiais  do significante, aquele aspecto sonoro 

e visual que sustenta o signo lingüístico.  

Daí, é na fragmentação das palavras, das idéias e das frases que os concretistas 

trouxeram, se não uma nova realidade, pelo menos, uma possibilidade de esta não ser 

mais representada como historicamente estava colocada a função da poesia, mas tornar-

se presente ou ser presentificada a partir da poética. Dessa forma, foram estabelecendo 

relações a partir de ideogramas significantes e, dando por “encerrado o ciclo histórico do 

verso”, essas palavras deveriam ser usadas como objetos concretos, graficamente 

considerados. 

 

 
O poeta concreto não volta a face às palavras, não lhes lança olhares oblíquos: 

vai direto ao seu centro, para viver e vivificar sua facticidade. O poeta concreto 

vê a palavra em si mesma – campo magnético de possibilidades – como um 

objeto dinâmico, uma célula viva, um organismo completo, com propriedades 

psico-físico-químicas, tacto antenas circulação coração: viva. (...) A poesia 

concreta opõe um novo sentido de estrutura, capaz de, no momento histórico, 

captar, sem desgaste ou regressão, o cerne da experiência humana poetizável. 
(Augusto de Campos)5. 

 

  

No ano seguinte, em especial, em fevereiro de 1957, a Exposição paulista foi 

transferida para o Ministério da Educação, no Rio de Janeiro. Se o Jornal do Brasil, 

através de seu Suplemento Dominical já vinha dando apoio com a publicação de diversos 

artigos sobre esse movimento em perspectiva, agora o fazia de maneira mais efetiva neste 

                                                        
3 “A palavra Noigandres, extraída (via Ezra Pound, Canto XX) de uma canção do trovador provençal Arnaut 

Daniel, é um termo cujo significado nem os romanistas sabem precisar (...) Foi tomado como sinônimo de 

poesia em progresso, como lema de experimentação e pesquisa poética em equipe.” CAMPOS; 

PIGNATARI; CAMPOS: 1975, p. 193.  

4 Ibid., p. 34.  

5 Citação em Na década da crítica e das vanguardas, a maturidade cultural. In: NOSSO:1985, p. 139. 
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momento em que os concretistas lançavam o seu “Manifesto” e, inclusive, no ano 

seguinte, seria complementado com Plano Piloto para Poesia Concreta. 

 
 

 

A poesia concreta olha de frente para as formas poéticas e procura divisar o 
vetor qualitativo de sua evolução. Assume as responsabilidades da tradição 

viva e não tenta escamoteá-la sob a alegação de que os verdadeiros inventores 

na poesia contemporânea sejam casos extravagantes e levem a becos-sem-

saída. A poesia concreta coloca o poema sob o foco de uma consciência 

rigorosamente organizadora, que atua sobre o material da poesia da maneira 

mais ampla e mais conseqüente possível: palavra, sílaba, fonema, som, 

fisiognomia acústico-vocal-visual dos elementos lingüísticos, campo gráfico 

como fator de estruturação espácio-temporal (ritmo orgânico), constelações 

semânticas precipitadas em cadeia e consideradas simplesmente do ponto-de-

vista do material, em pé de igualdade com os restantes elementos de 

composição.6 
 

  

Alguns meses depois, junho de 1957, a vanguarda da Poesia Concreta sofre 

algumas baixas. Os poetas Ferreira Gullar e Reynaldo Jardim rompem com os poetas 

paulistas e lançam o movimento Neoconcretista e, da mesma forma, promovem 

exposição, manifesto e também contam com a adesão de pintores, escultores, etc. 

Voltando no tempo e no espaço, ou no tempespaço, para falar do concretismo se 

faz necessário retomar – aqui no caso do artigo – a questão inaugural, ou seja, a indagação 

“O que vocês acham?” que, de certa forma, funda-se numa dicotomia. Por um lado, 

podemos optar estando de acordo com a afirmação de que, pelo menos, naquele 

momento, a poesia brasileira era muito fraca e, do outro, concordarmos com a idéia de 

que as idéias7 dos rapazes concretistas eram muito fortes. Nesse sentido, convém lembrar 

– conforme a afirmação de Paulo Franchetti – de que quando se trata de determinar o 

ambiente em que surgiu a poesia concreta na literatura brasileira, é inevitável que se fale 

em ‘geração de 45’ que, para os concretistas parece ser – de algum modo – uma lacuna 

ou abismo entre a semana de 22 e o movimento que o resgata. Aliás, Wilson Martins, 

referia-se à ‘geração de 45’ como aqueles poetas que “não se apresentavam com as mãos 

calejadas, mas com punhos de seda”. 

 
 

(...) com a geração de 45, a poesia aprofunda a depuração formal, regressando 

a certas disciplinas quebradas pela revolta de 22, restaurando a dignidade e 

severidade da linguagem e dos temas, policiando a emoção por um esforço de 

objetivismo e intelectualismo, e restabelecendo alguns gêneros fixos, como o 
soneto e a ode...8 

 

 

Mas levando em conta a polarização entre a “poesia fraca” e as “idéias fortes”, 

também é bem provável que se possa estabelecer um caminho que perpasse os limites 

desta bifurcação ou que, pelo menos, coloque uma alternativa mediadora. Sem cairmos 

vítimas do reducionismo historicista, creio que existem elementos passíveis de alguma 

                                                        
6 CAMPOS; PIGNATARI; CAMPOS: 1975, p. 51.  

7 Proposital redundantemente: “idéia de que as idéias...” 

8 COUTINHO: 1972, p. 294, apud FRANCHETTI: 1983. 
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observação mais atenta para que a intenção de dizermos sobre o concretismo também 

não redunde numa mera apologia ao movimento. 

De acordo com o professor de literatura comparada na Universidade de Indiana, 

nos EUA, e pesquisador alemão Claus Clüver, que tem a poesia concreta como uma de 

suas especialidades, esta recomeçou na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Ele 

conjuga o verbo recomeçar por levar em conta que essa chamada “origem” da poesia 

concreta trata-se de uma redescoberta, tendo em vista que muitas das coisas 

experimentais feitas entre as duas grandes guerras foram totalmente esquecidas ou 

destruídas. E ainda acrescenta que essa redescoberta se deu em vários países 

simultaneamente. 

 

 
A poesia concreta já pode ser percebida, por exemplo, em Üyvind Fahlstrün, 

que realmente nos deu a primeira versão de um manifesto, em 1953, mas era 

uma poesia um pouco barroca, sem a rigidez da poesia concreta que 

conhecemos. O termo “poesia concreta” já havia sido usado pelo poeta e pintor 

Jean Arp, em relação à poesia de Kandinsk (“klänge” (sons), de 1912) 

 

Havia, simultaneamente, na Suécia, Áustria, Alemanha e França, entre outros 

países, tendências na direção da poesia concreta, sem que uns soubessem o 
que os outros estavam fazendo.9 

  

 

 E, ainda na entrevista, indagado sobre quem era o primeiro a ter realmente escrito 

a poesia concreta, Claus Clüver, tomando como referência a notícias de algumas 

experiências na Europa, afirma acreditar que os brasileiros não foram os primeiros apenas 

por uma diferença mínima de tempo. É dizer que estes começaram por conta própria, em 

São Paulo, quando por fim decidiram fazer um trabalho de “inventores”, tratando o 

poema como ideograma logo após descobrirem Ezra Pound. 

 

 
Talvez o primeiro tenha sido Eugen Gomringer, um suiço-boliviano que era o 

secretário de Max Bill na escola de artes plásticas de Ulm. Gomringer já tinha 

trabalhado na Suiça com pintores da linha de Max Bill, que, desde os anos 30, 

chamava sua pintura de pintura concreta. Esta pintura tem muitos traços que 

podemos transpor para a poesia concreta. A convivência com Bill e sua própria 

inclinação pessoal tiveram como resultado poemas muito curtos, às vezes de 

uma palavra só.10 
 

 

  Obviamente, os expoentes do movimento concretista no Brasil têm consciência 

dessas “influências” e partem da idéia de Paideuma11, termo de Frobenius adotado por 

Ezra Pound. Tanto para a formulação de suas teorias quanto a criação dessas, os 

concretistas fizeram um levantamento de poetas e ficcionistas, com os quais acreditavam 

terem algo em comum com suas propostas. Aqui ainda se inclui a escultura de Max Bill, 

premiado na primeira Bienal de São Paulo, em 1951, além da música de Pierre Boulez 

que, inclusive, havia visitado São Paulo também nos anos 50. No caso da música, Claus 

Clüver, na já citada entrevista, afirma que “se tivesse que citar um modelo para a poesia 
                                                        
9 CLÜVER: 1986. 

10 Ibid.. 

11 Termo usado para designar um conjunto de obras que, formalmente orgânicas, definem uma espécie de 

universo da criação. 
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concreta brasileira, diria que é musical12 – é a música de Webern. Nela estão contidas 

todas as características, transplantadas, obviamente, para a música”. Com a exceção de 

alguns brasileiros como Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de 

Andrade e João Cabral de Melo Neto, o Paideuma concretista está praticamente 

vinculado ao Paideuma poundiano que, entre outros, além do próprio Ezra Pound, tem 

ainda como destaque James Joyce, Cummings e Mallarmé. 

 
 

 
Mallarmé pratica a redução fenomenológica do objeto poético. O eidos – “Un 

Coup de Dés jamais n’abolira le hasard!” – é atingido através da elipse dos 

temas periféricos à “coisa em si” do poema, sucedendo porém, na estrutura da 

obra, o que Husserl assinala em relação a seu método: “O colocado entre 

parêntesis não é apagado da tábua fenomenológica, mas colocado 

simplesmente entre parêntesis e afetado por um índice. Porém, com este, entra 

no tema capital da investigação”.13 

 

Joyce é levado à microscopia pela macroscopia, enfatizando o detalhe – 

panorama/panorama – a ponto de conter todo um cosmos metafórico numa 

só palavra. Donde o poder dizer-se do Finnegans que retém a propriedade do 

círculo, da eqüidistância de todos os pontos em relação ao centro: a obra é 
porosa às leitura, por qualquer das partes através das quais se procure assediá-

la. 

 

Para Cummings a palavra é físsil. O poema cummingsiano tem como elemento 

fundamental a “letra”; a sílaba já é, para seus propósitos, um material 

complexo. A “modéstia tática” dessa atitude poética é semelhante à de 

Webern: interessado na palavra a partir do próprio fonema, orienta-se no 

poema-minuto, frente aos percalços duma sintaxe ainda experimental.14  

 

 

 

 Contextualizando o movimento, no início dos anos 50, enquanto aqui no Brasil – 

centralizados na capital paulista – os concretistas se mobilizavam em redor da revista 

Noigrandes, em diversos países da Europa havia um processo de movimentação em prol 

da recuperação dos horrores da Segunda Guerra Mundial. O mundo havia se dividido em 

dois blocos, de um lado, o dos países capitalistas liderado pelos Estados Unidos da 

América e, de outro, o dos socialistas ligados extinta União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas.  

 É dizer que, enquanto os europeus – na tentativa de recuperar as conseqüências 

da referida guerra – se empenhavam em uma reestruturação geográfica, política e 

econômica, no Brasil se vivia uma espécie de boom desenvolvimentista, a propaganda 

do “avanço histórico” e seu slogan de “cinqüenta anos em cinco”, o discurso da 

modernização do país, crescimento industrial, etc e tal. Enfim, estava aí criado um 

espírito otimista para esse período considerado os “anos dourados” que foram os do 

governo de Juscelino Kubitschek (1956-60), caracterizados pelo modelo econômico que 

intensificou e procurou atrair capitais estrangeiros, além de constar – é claro – a 

construção de Brasília, a nova capital. O centro de poder matemática e geograficamente 

construída no centro do país. 

                                                        
12 Aqui também se inclui Stockhhausen, Schoenberg, Alban Berg, Michel Fano e outros. 

13 Citação de Husserl, Ideas relativas a una fenomenologia pura y una filosofia fenomenológica, Fondo de 

Cultura Económica, México, p. 169. 

14 CAMPOS; PIGNATARI; CAMPOS: 1975, p. 31.  
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 O ritmo acelerado do crescimento industrial, aumentando a população das 

cidades, empregos e rendas, telefones, televisores, automóveis, eletrodomésticos, 

chicletes, rockn’roll e coca-cola invadindo e modificando as vidas das pessoas 

transformava a realidade do cotidiano, levando-o  cada vez mais próximo do discurso do 

“american way of life” tão admirado pelos brasileiros.  

Se muitos setores da sociedade não viam essa invasão americana com bons olhos 

e a ela teciam críticas, havia também aqueles que batiam palma para o 

desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek que, paralelamente, impulsionou o 

mercado editorial do país a partir da isenção de impostos sobre o livro e a criação de 

subsídios pra a indústria do papel produzido no país.  

 

 
(...) alguma coisa acontece no meu coração 

que só quando cruzo a ipiranga e a avenida são joão 

é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi 

da dura poesia concreta de tuas esquinas (...) 

e quem vem de outro sonho feliz de cidade 

aprende depressa a chamar-te de realidade 

porque és o avesso do avesso do avesso do avesso 

do povo oprimido nas filas nas vilas favelas 
da força da grana que ergue e destrói coisas belas 

da feia fumaça que sobe apagando as estrelas 

eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços (...)15 

 

 

E foi justamente neste clima que surgiu o movimento de vanguarda da poesia 

concreta. A vida cada vez mais frenética do grande centro quase implorava por uma nova 

forma de manifestação artística e os concretistas sentiam a necessidade de – apesar de 

uma espécie de hedonismo – exercer uma atividade crítica e de denúncia desmistificadora  

sobre esse momento histórico de fato e como acontecimento social. Mas fica a velha 

história de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A época faz o poeta ou é o poeta que 

determina a sua época? Ou é os dois ou não é nada disso? Eis a questão. O surgimento 

da poesia concreta se dá num determinado momento onde estão dadas algumas condições 

materiais e “espirituais” que, conforme Ferreira Gullar, esta foi “válida na época em que 

surgiu, como uma resposta a uma crise na linguagem poética”16.   

Mas, como nos demonstra o poema abaixo, “hiroshimna, meu amor”, de Augusto 

de Campos, o compromisso com esse momento histórico ou os ingredientes dessa poesia 

que se concretiza não passa apenas por uma questão estética, mas também está atento às 

conseqüências de algumas ações humanas. 

 

 

 
   meu   corpo   tomba   tem   corpo 

   teu   corpo   meu    corpo   tomba 

   meu   corpo   bomba   teu   corpo 

   teu   corpo   meu   corpo   bomba 

   meu   corpo   tua   bomba  tomba 

   teu   corpo   meu   tombo  bambo 
   meu  corpo  tua   bomba   bomba 

   tua   bomba   meu  corpo  bomba 

                                                        
15 Trecho de música de Caetano Veloso apud SIMON; DANTAS: 1982, p. 3.  

16 ABDALA JÚNIOR; CAMPEDELLI: [s.d.], p. 249. 
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   meu  bomba  bomba  tua  bomba 

   tua  bomba  meu  bomba  bomba 

meu  teu  bomba  bomba  bomba  

bomba  bomba bomba  a  bomba 

 

 

Essa geração saída de uma guerra e sobrevivendo nesse emaranhado de 

informações, acaba por retratar esse dado social, esse fato histórico que, obviamente, traz 

consigo as contradições desse próprio tempo e, de certa forma, acaba numa atitude mais 

crítica do que inventiva. Não se trata de uma crítica em si, mas uma espécie de atitude 

fenomenológica, ou seja, o acontecimento é uma ação, é o próprio ato de acontecer. 

Assim, o poema concreto é entendido como uma realidade em si, capaz de se livrar da 

mera função de dizer sobre, onde sua estrutura e seu conteúdo são uma forma de ser 

indissociáveis.  

 

 
vem    navio 

   vai     navio 

     vir     navio 

       ver    navio 
          ver   não    ver 

       vir     não     vir 

    vir      não     ver 

 ver      não     vir 

                  ver navios 

                                                                              Haroldo de Campos – 195817  

 

 

É como aquela idéia de que um escultor, diante do bloco de mármore, não faz 

outra coisa senão retirar o excesso para que se possa ver o que já estava lá, vamos dizer, 

em potência. Mas – convenhamos – faz-se também necessário alguém capaz de retirar 

esse excesso. E não é por acaso que depois da concepção do Plano Piloto para a 

Construção de Brasília, elaborado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, surge o Plano 

Piloto para Poesia Concreta, assinado por Augusto e Haroldo de Campos e Décio 

Pignatari, publicado originalmente em noigandres 4, cidade de São Paulo, com edição 

dos autores. 

A poesia concreta buscou sua linguagem naqueles elementos que de certa forma 

davam as cartas para a transformação da realidade a partir da urbanização, nos meios de 

comunicação de massas e dos avanços tecnológicos. Daí, os out-doors, a publicidade com 

seus anúncios luminosos acabaram por inspirar os concretistas em sua abertura para a 

interdisciplinaridade, como uma possibilidade de garantir a sobrevivência da poesia. 

  
 

(...) diante dos novos meios de comunicação do pensamento e da criação 

intelectual que a técnica moderna proporcionou ao homem, não será lícito 

admitir que ao escritor... caberá o direito de criar novos artifícios literários que 
o adaptem às novas circunstâncias técnicas?18 

 
                                                        
17 “Este, como outros poemas da fase ortodoxa, está centrado na desarticulação de metáforas ou expressões-

clichês de uso cotidiano para criar outras e novas possibilidades de combinação. Esta desmontagem e 

crítica, em Haroldo de Campos, gera significados prosaicos num curto-circuito poético” (SIMON; 

DANTAS: 1982). 

18 Fragmento de Afrânio Coutinho, durante o “Congresso de 45”, apud FRANCHETTI: 1983, p. 99. 
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Os concretistas estavam em busca de uma criação poética que – numa atitude 

dialogal com o mundo multifacetado que se apresentava – fosse capaz de deixar para o 

leitor uma atitude mais ativa e passível de múltiplas leituras, uma poesia que pudesse 

romper com todo e qualquer tipo de discurso, desintegrando a palavra e integrando outros 

elementos à sua significação como, por exemplo, pode-se ver no poema seguinte de 

Décio Pignatari: 

 

 

    beba    coca    cola 

    babe                cola 

    beba    coca 

    babe    cola    caco 

    caco 

    cola 

                 c  l  o  a  c  a 

  

 

Mas a poesia concreta não pára por aí, considerando que – na busca de 

transformar o poema numa forma visual e sonora de comunicação – seu campo é vasto e 

faz parte de um processo que ainda não terminou, tendo em vista que inclui a música, o 

cinema, a TV, o jornalismo, as artes plásticas, desde a gráfica até a pintura mesmo, 

passando pelas colagens, gravuras, etc. E esse reconhecimento de que havia no verso da 

modernidade uma crise e que era irreversível a virada literária que se estabeleceu a partir 

de de Mallarmé com seu Un Coup de Dés inclusive, exerceu grande influência no 

movimento tropicalista que teve à frente Torquato Neto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Tom Zé, entre outros, além de vir sendo incorporado até hoje por jovens poetas. 

 Retomando a indagação “O que vocês acham?”, bem como levando em conta 

alguns dos elementos que compõem a poesia concreta no que tange a influência que ela 

sofre da publicidade, acabo por me lembrar do filme de Mathieu Kassovitz, O ÓDIO (La 

Haine, France, 1995), protagonizado por Hubert Koud, Said Taghmaoui e Vincent 

Cassel. A trama se passa em Paris, num ambiente tão eclético quanto a São Paulo que 

conhecemos e nos mais distintos lugares as mais diversas tentativas de comunicar pelo 

visual, posters de Baudelaire a Bob Marley, passando por Che Guevara e – em 

determinados momentos – num lugar de destaque, uma campanha publicitária sentencia: 

“Le Monde est à Vous” (O Mundo é de Vocês). Mas que mundo é este? Quem são “eles”, 

os que escreveram? E quem são os “vocês” para os quais a mensagem está sendo 

enviada? Um dos integrantes da juventude atirada às traças, uma espécie de pixador, 

decide intervir com um pequeno retoque (apenas puxando uma perninha no V para fazer 

o N), acaba substituindo o “vous” por “nous”, ou seja, onde se lia “Le Monde est à Vous” 

(O Mundo é de Vocês), agora, depois da sutil cirurgia, lê-se: “Le Monde est à Nous” (O 

Mundo é Nosso). 

 Enfim, a indagação “O que vocês acham?” que até aqui tem servido de suporte 

para uma viagem em torno do tema, continua no ar, pois – considerando Heidegger em 

sua afirmação de que “a poesia é fundação do ser mediante a palavra” – a discussão 

sugere uma ontologia e, nessa condição, já não faz mais sentido a dicotomia entre poesia 

fraca e idéias fortes. Parece esvaziada a pergunta. 

 O que vocês acham? 
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NOTA EDITORIAL 

 

 

A primeira edição destes anais foi publicada eletronicamente na página do Programa de 

Pós-graduação em Letras (PPGL) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), 

acessível pelo link http://www.ufes.br/%7emlb/multiteorias/text.asp, hoje desativado. 

Devido a um sério problema técnico ocorrido no Núcleo de Processamentos de Dados 

(NPD) da Ufes, várias páginas institucionais e seus respectivos dados se perderam, 

inclusive aquela página e este link. Após tentativas malogradas de recuperação, 

decidimos fazer uma segunda reimpressão dos anais, disponibilizando ao público 

novamente as ideias e o debate expostos no VI Congresso de Estudos Literários. 

Multiteorias: correntes críticas, culturalismo, transdiciplinaridade, de 2004. Apesar dos 

12 anos decorridos desde sua primeira edição, em 2004, acreditamos estarem atuais as 

discussões ali desenvolvidas e aqui republicadas. 


