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APRESENTAÇÃO

Em um momento tão delicado para o país e para as universidades públicas,
continuamos aqui o nosso trabalho de divulgação da vigorosa, e resistente, produção
acadêmica da área de Letras: textos variados de autores de diferentes universidades
atestam isso.
Nas seções especiais, o nosso Professor Convidado é Carsten Meiner, professor
da Universidade de Copenhague, Dinamarca, que nos apresenta um ensaio minucioso
sobre Topologia Literária. Nosso Autor Convidado é o contista e cronista Luís
Henrique Pellanda, prata da casa, respondendo ao nosso Questionário Proust.

Boa leitura da revista. Boa luta para todos nós.
Janice I. Nodari, Ruth Bohunovsky e Sandra M. Stroparo
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BAKHTIN E O CÍRCULO: ENTORNOS DIALÓGICO-DISCURSIVOS SOBRE O
ATO E A ALTERIDADE
BAKHTIN AND THE CIRCLE: DIALOGICAL-DISCURSIVE ENVIRONMENTS ON
ACT AND ALTERITY

Wilder Kleber Fernandes de Santana1
Pablo Vinícius de Brito Lima2

RESUMO: O presente trabalho analisou a importância do ato e da alteridade nos escritos de Mikhail
Bakhtin e o círculo, através dos quais é possível perceber entornos dialógico-discursivos no processo
de construção ética e estética. Sob essa perspectiva, o sujeito e a linguagem que este mobiliza
tornam-se de fundamental importância para que se desenvolvam princípios com base na Análise
Dialógica do Discurso. Para a análise dialógica, delimitou-se uma charge intitulada Fruto da árvore
(2014), de autoria de Mike Waters.
Palavras-chave: ato; alteridade; linguagem.
ABSTRACT: This paper analyzed the importance of act and alterity in the writings of Mikhail Bakhtin
and the circle through which it is possible to perceive dialogical-discursive environments in the
process of ethical and aesthetic construction. Under such perspective, the subject and the language
that he mobilizes become of fundamental importance for the development of principles based on the
Dialogical Analysis of Discourse. For the dialogical analysis, a cartoon titled Fruit of the Tree (2014),
by Mike Waters, was delimited.
Keywords: act; otherness; language.

1
2

Doutorando, UFPb.
Mestrando, UFPb.
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1. INTRODUÇÃO
Durante bastante tempo, as grandes tradições filosóficas de base aristotélica e
cartesiana construíram a ideia de um sujeito uno, egocêntrico, isolado de qualquer
relação que ultrapassasse os limites do sujeito em si. A existência do sujeito esteve,
nesse prisma interpretativo, ligada à máxima je tout-puissant3, enraizado em um plano
determinativo de abcissas e ordenadas. O sujeito, assim, refletia-se como um indivíduo
tracejado, linearmente determinado. Tal perspectiva se faz importante para a
compreensão do percurso teórico-metodológico em que houve declínio do eu-paramim e ascensão do eu-para-outro e outro-para-mim4.
De acordo com Wilder Santana (2018), já na passagem do século XIX para XX,
em grande parte da Europa e especificamente na Rússia, esteve em vigência um
sistema de ensino puramente formal, tanto em centros universitários quanto nas
escolas, em níveis fundamental e médio. O pesquisador pontua que alguns grupos, na
Rússia, a exemplo da Sociedade para o Estudo da Língua Poética (OPOYAZ),
propunham um estudo cuja bandeira fosse a distinção entre linguagem prática e
linguagem poética5. Integravam esse grupo, com surgimento entre 1916 e 1917,
“Viktor Chklóvski (1893-1984), Iury Tiniánov (1894-1943), Boris Eikhenbaum (1886Eu, todo poderoso.
Essas três categorias, eu-para-mim, eu-para-outro e outro-para-mim, são desenvolvidas pelo filósofo
russo Mikhail Bakhtin, especificamente em Estética da Criação Verbal, para fazer referência aos
modos de orientação do(s) sujeito(s) em suas relações sociais. O sujeito, inserido em relações
alteritárias, em diversas épocas, esteve direcionado em eu-para-mim, quando voltou-se para seu
próprio egocentrismo, suas vontades e seus prazeres, a exemplo da tendência humanista
antropocêntrica. Já as duas outras categorias (eu-para-outro e outro-para-mim) são percebidas com
mais intensidade em sociedades em que as pessoas se preocupam mais com o outro, remetem-se ao
alheio para significar, para (con)viver.
5 Nas palavras de Sheilla Grilo, em Ensaio introdutório a Marxismo e Filosofia da Linguagem
(Volóchinov (2017, p. 42), essa proposta foi considerada imprecisa por Iakubínski, “que se lança a
investigar as diferentes formas do enunciado discursivo (retchevoe viskázivanie) em particular a
distinção entre monólogo e diálogo.”
3
4
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1959), Viktor Vinográdov (1895-1969), Viktor Jirmúnski (1891-1971) e o próprio Lev
Iakubínski (1892-1946)” (GRILLO, 2017, p. 42).
Contrariamente aos sistemas filosóficos aristotélico, cartesiano e formalista
russo, nossa pesquisa se fundamentará nas propostas dos estudiosos e pesquisadores
Mikhail Bakhtin (1895-1975), Valentin N. Volóchinov (1895-1936) e Pável N.
Medviédev (1891-1938), integrantes do Círculo de Bakhtin.
Dentre diversos autores/pensadores que atentaram para as relações entre o eu
e o outro, Mikhail Bakhtin se destaca como um dos que pensou tal relação sob o viés da
linguagem em seu caráter filosófico. Desse modo, conceitos como dialogismo ou
monologismo tornam-se caros para a compreensão das críticas6 a fenômenos
existentes no campo da teoria literária e da filosofia da linguagem. Os horizontes das
especulações de Bakhtin no rito (in)acabado vida-arte-vida7 tornam concretos seus
objetivos, os quais se condensam em problematizar a vivência do sujeito. Encontra,
então, espaço propício para seus dizeres, em Ciências Humanas, na Literatura, pois ali
não estaria sob repressão, nas amarras do exílio.
Este estudo se insere em uma área de investigação sobre a alteridade, em que
recorremos aos pressupostos teóricos metodológicos de Bakhtin (2010, 2006),
Volóchinov (2017) e Medviédev (2016) para alcance de nosso objetivo, que foi realizar
um estudo teórico-analítico da alteridade enquanto categoria bakhtiniana, dada a
esfera das Ciências Humanas.
O trabalho foi dividido em seções, nas quais discutimos sobre: a) Princípios do
ato responsável e a instauração da alteridade e em seguida incidimos na b) Análise

A crítica feita por Bakhtin situa-se historicamente em um momento no qual a produção literária
russa, através da perspectiva adotada pelos formalistas, tendenciava ao estudo da arte e da literatura
por si mesmas. O filósofo defendia que essa abordagem imanente da arte literária desconsiderava
algo essencial ao processo de criação artística, que é a relação entre o conteúdo, a forma, o autor e
sua articulação com o mundo à sua volta.
7 Expressão que denota a relação necessária (proposta por Bakhtin) existente entre a vida e a arte. O
sujeito, situado na vida, cria, insere-se na arte, e assim enriquece a vida.
6
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dialógico-discursiva, em que delimitamos uma charge intitulada Fruto da árvore
(2014), de autoria de Mike Waters.

2. PRINCÍPIOS DO ATO RESPONSÁVEL E A INSTAURAÇÃO DA ALTERIDADE
Em diversos momentos da história (examinem-se os textos de Aristóteles,
Descartes, Comte, Heidegger, Freud, por exemplo), o processo de criação artística e/ou
científica foi idealizado como fruto de um ato individual do sujeito. Segundo essa ideia,
um romance, um poema, uma pintura, ou ainda um tratado, um projeto medicinal, ou
exame clínico psiquiátrico, partiriam de uma criação singular, isenta de qualquer
influência externa que de algum modo pudesse incidir resultados sobre o
ser/objeto/produto-processo. No entanto, não atentavam os autores supracitados
para o fato de que, em cada ato/criação ética, estética ou cognitiva, está uma presença
outra, que está para além de um eu-única-instância. Esta presença, apesar de nem
sempre ser claramente demarcada e visível, é parte essencial à constituição do ser
humano.
Porém, é a partir do século XIX, com intensidade no século XX, que irrompem
estudos que irão privilegiar o papel social do Outro, como um ser essencial no
processo de construção/constituição do eu. Dentre diversos autores/pensadores que
atentaram para as relações entre o eu e o outro, Bakhtin destaca-se como “o pensador
mais impressionantemente produtivo nas Ciências Humanas a emergir na Rússia
soviética e um dos mais significativos teóricos da literatura no século XX” (RENFREW,
2017, p. 13).
Uma vez que esteve inserido durante grande parte de sua vida em um sistema
político russo ditatorial, niilista, encontrou na linguagem literária a oportunidade para
seus dizeres, em reação ao sistema vigente. Vale salientar que seu caráter filosófico e
SANTANA, W. K. F de; LIMA, P. V. de B.. Bakhtin e o círculo...
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estudos em cultura e literatura o impulsionaram a refletir e produzir em territórios
pouco explorados, como a poética de Dostoievski. De acordo com o pensamento de
Bakhtin, conceber uma criação artística isolada das relações existentes entre o eu e o
outro implica em um distanciamento de suas especificidades e características
fundamentais, uma vez que se endereça apenas ao estudo do objeto por si mesmo,
desconsiderando qualquer outro fator que possa fazer parte de sua composição.
Sua crítica situa-se historicamente em um momento no qual a produção literária
russa, através da perspectiva adotada pelos formalistas, tendenciava ao estudo
imanente da arte e da literatura. O filósofo soviético defendia que essa abordagem
formalista da arte desconsiderava algo essencial ao processo de criação artística, que é
a relação entre o conteúdo, a forma, o autor e sua articulação com o mundo à sua volta
(BAKHTIN, 2010).
Nesse direcionamento, apesar de não compreender o ato de criação destituído
de sua relação com o outro, Bakhtin não exclui a responsabilidade individual do ser.
Entretanto, o que este denomina de singularidade nada tem a ver com o indivíduo
egoísta, muito pelo contrário. A individualidade observada pelo filósofo diz respeito ao
agir responsável do eu frente ao outro, que, por sua vez, não é simplesmente uma
outra pessoa, mas um outro ser cujo posicionamento incide sobre o meu e permeia o
meu agir responsável.
No início da década de 1920, em que Bakhtin esboça um projeto o qual se traduz
para língua portuguesa como Para uma Filosofia do Ato Responsável, o autor soviético
descreve o encontro (necessário) de dois mundos naturalmente separados: o mundo
da cultura e o mundo da vida. O primeiro corresponde a tudo aquilo que faz parte do
domínio da arte, da ciência ou da história; já o segundo, por sua vez, contempla o
mundo em que vivemos, morremos, aprendemos e construímos nossa personalidade.
Ao olhar para esses mundos distintos e, por conseguinte, para o seu encontro na
realização do ato, Bakhtin afirma:
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O ato da atividade de cada um, da experiência que cada um vive, olha, como um
Jano bifronte, em duas direções opostas: para a unidade objetiva de um domínio
da cultura e para a singularidade irrepetível da vida que se vive, mas não há um
plano unitário e único em que as duas faces se determinam reciprocamente em
relação a uma unidade única. Somente o evento singular do existir no seu efetuarse pode constituir esta unidade única; tudo o que é teórico ou estético deve ser
determinado como momento do evento singular do existir, embora não mais, é
claro, em termos teóricos ou estéticos. (BAKHTIN, 2010, p. 43).

Desse modo, o que caracteriza o ato criador do texto não é o fator teórico ou
estético em si, mas a mobilização realizada pelo autor ao pôr em um único plano
unitário e singular o conteúdo e o Ser, superando, assim, a divisão existente entre
cultura e vida. A partir dessa observação, há duas categorias presentes no pensamento
bakhtiniano que são relevantes no que concerne ao ato, seriam estas a
responsabilidade e a responsividade8.
A alteridade é um dos aspectos essenciais em meio às relações interconstitutivas
do ser, do eu para com o outro, o qual me constitui. Nas trilhas de Marilia Amorim
(2001), é em torno da questão da alteridade que está o cerne das condições de
produção de conhecimentos. Alteridade, na perspectiva de Bakhtin e do Círculo, diz
respeito à constituição do indivíduo a partir do seu contato com o outro, pois é através
da palavra alheia que ele se altera constantemente e modifica o seu ser. Sabendo disto,
aquilo que diz respeito ao ser-evento provém do mundo exterior à sua consciência
pela boca dos outros (da mãe, etc.), com a sua entonação, em sua tonalidade
valorativo-emocional. O sujeito recebe as palavras, as formas e a tonalidade para a
formação dos sentidos múltiplos em horizonte e ambiente (BAKHTIN, 2006).

Enquanto a responsabilidade é construída como um princípio integrador do sujeito, na ótica de
Bakhtin e o círculo, ou seja, é a constituição de sua racionalidade, a responsividade está mais voltada
para o dirigir-se a outro(s), a qual delimita a construção de enunciados existentes em prol de serem
resposta ativa a outros que os antecedem.
8
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Este processo é essencialmente social, por isso a nossa necessidade em interagir
com o próximo, uma vez que desde o nosso nascimento não somos proprietários
exclusivos de nossa individualidade. Até mesmo ao nos posicionarmos sobre
determinado assunto, buscamos em diferentes opiniões algo que possamos entrar em
concordância para então postularmos a nossa. Assim, nos constituímos nas relações
dialógicas e valorativas com outros sujeitos, pensamentos e cosmovisões.
É a partir da compreensão de alteridade apresentada anteriormente que
Amorim (2001) levanta afirmações importantes para reenunciação e desenvolvimento
de pressupostos bakhtinianos, tais como os efeitos de conhecimento que se tem sobre o
outro e a necessidade de um interlocutor para compreensão do(s) enunciado(s). Tais
movências dialógicas, na mobilização de conhecimentos e do efetivo estado de criaçãocontemplação, são discutidas por Bakhtin, em seu projeto inicial Para uma Filosofia do
Ato Responsável (2010), e aprofundadas em textos da coletânea Estética da Criação
Verbal (2006), como o encontro de dois mundos naturalmente separados, o mundo da
cultura e o mundo da vida.
Para Bakhtin (2010), cada pensamento, com o seu respectivo conteúdo, é um ato
singular responsável do sujeito. Esses pensamentos compõem a vida em sua
unicidade, uma vez que cada experiência vivenciada traduz um momento do viveragir. Sem pensamento o homem seria um ser fechado à sua própria existência, um
cativo do tempo e de sua estrutura biológica. É pelo pensamento, por este ato singular
responsável, que o mundo se abre ao meu redor, se torna apto de ser vivenciado,
proporcionando a mim o domínio da minha própria vida. Sob esse prisma, enquanto
ato, o pensamento é composto de duas partes: o conteúdo-sentido, que compreende a
palavra-conceito; e minha consciência real de um ser humano singular, expressa pelo
meu tom emotivo-volitivo na historicidade concreta de sua realização. São estas duas
partes indissociáveis que compõem o ato responsável.
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Tão fundamental quanto a noção de compreensão responsável, é, na obra do
filósofo, a noção de compreensão responsiva. Estar frente ao outro e à sua respectiva
palavra implica na impossibilidade de compreendê-lo como um objeto mudo e
destituído de sentidos, pois, se assim fosse, haveria apenas um sujeito cognoscente,
contemplador. O processo de estar frente ao outro, de ouvi-lo, não se resume ao ato
mecanizado de uma escuta vazia. Ao contrário, esta escuta “fala”, tem a sua potência
do dizer e, ainda que não haja uma resposta imediata e direta, a palavra-outra incidirá
no sujeito de modo a fazer com que este aja ativamente através de um pensamento
participante no ato de compreensão. É impossível a cada um agir, pensar, desejar,
como se estivesse fora de si e, do mesmo modo, é impossível apagar o outro da
participação que ele tem na constituição dos meus pensamentos, do meu agir, do meu
ser. Assim,
Cada um ocupa o centro de uma arquitetônica na qual o outro entra
inevitavelmente em jogo nas interações dos três momentos essenciais de tal
arquitetônica, e portanto do eu, segundo a qual se constituem e se dispõem todos
os valores, os significados e as relações espaço-temporais. Esses são todos
caracterizados em termos de alteridade e são: eu-para-mim, eu-para-o-outro, o
outro-para-mim. (PONZIO, 2010, p. 23).

Esta arquitetônica exerce um papel central na vida humana, uma vez que é
através da alteridade que o indivíduo, a partir do seu contato com o outro, com a
palavra outra, altera e modifica o seu interior. É um processo essencialmente social, o
que motiva a nossa necessidade de interagir com o próximo, uma vez que desde o
nosso nascimento não somos proprietários exclusivos de nossa individualidade. Sendo
assim, ao nos posicionarmos sobre determinado assunto, buscarmos em diferentes
opiniões algo com o qual possamos entrar em concordância ou discordância para
então postularmos o nosso pensar, estaremos nos constituindo nas relações
alteritárias e valorativas com outros sujeitos, pensamentos e cosmovisões.
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Pouco tempo depois, em O autor e o herói/O autor e a personagem na atividade
estética (texto presente na coletânea Estética da Criação Verbal) Bakhtin, dentre
outras coisas essenciais à compreensão de sua concepção estética, amplia e aprofunda
os estudos presentes em Para uma Filosofia do Ato Responsável e incide sobre a
distinção entre autor pessoa de autor-criador, em que introduz a questão do autorcontemplador nos estudos em literatura. Sempre partindo dos domínios éticos (da
vida) para pensar esteticamente (na arte) sobre a vida, o filósofo propõe, no segundo
capítulo de Estética da Criação Verbal (2006), intitulado “A forma espacial da
personagem”, um encontro que se concretiza em ambos os domínios do agir:

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos
horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em
qualquer situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em
relação a mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante
de mim, não pode ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar ―
a cabeça, o rosto, e sua expressão ―, o mundo atrás dele, toda uma série de
objetos e relações que, em função dessa ou daquela relação de reciprocidade
entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele. (BAKHTIN, 2006, p. 21).

Nas palavras do teórico, esse excedente de visão condiciona-se em um processo
interconstitutivo: pela singularidade e pela insubstitutibilidade do ser no mundo. Na
ótica de Alastair Renfrew, Bakhtin “oferece um modo de compreender a relação
complexa entre texto e mundo com base na presença do(s) sujeito(s) humano(s) sem
entrar em complô com teorias cruas, unidimensionais de intencionalidade”
(RENFREW, 2017, p. 15).
Há nesse encontro uma mútua necessidade de interconstituição. O sujeito
necessita de um outro ser para enxergar a si mesmo, conhecer tudo aquilo que é
impossível de ser visto através de seus próprios olhos. Esse outro ser também
necessita de uma outra apreciação sobre ele para então encontrar-se enquanto
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homem. Bakhtin também afirma que esse excedente da visão do sujeito, de seu
conhecimento, só é possível por meio do contato com outro indivíduo a partir do seu
lugar no mundo, lugar este que é único, pois é condicionado pela minha singularidade
e insubstitutibilidade.

3. O GÊNERO DISCURSIVO CHARGE

O item discursivo charge é de origem francesa, e foi inicialmente pensado para
denotar sentido de carga, peso, ou exagero nas expressões. Quanto aos estudos de
gênero, conforme já apontado Santana (2017), entende-se por charge um tipo de
enunciado que se caracteriza por exagerar nos elementos e detalhes do caráter de
alguém/algo, para torná-lo cômico, engraçado, humorístico. Infere o autor que,
enquanto gênero discursivo, esta deve ser analisada não apenas em avaliação de seus
aspectos morfossintáticos, mas sobretudo os elementos axiológicos presentes em sua
construção dialógica. Isso significa que a axiologia alteritária consiste na remissão
valorada, em que se recupera(m) o(s) discurso(s) outro(s) que se faz(em) presente(s)
neste discurso, que o(s) atravessa(m), aqui e agora.
Os processos de valoração presentes na charge se condensam na esfera ética,
uma vez que são criadas personagens com características humanas, em proliferação
de seus discursos. Estes são mobilizados de forma responsavelmente axiológica. Nas
palavras de Santana (2017), o valor axiológico que um autor-contemplador pode
atribuir a uma obra, ao lê-la, concluí-la e delimitá-la com seus tons emotivos-volitivos,
consiste em transferir a esse objeto os diálogos existentes em seu interior, ou seja, o
estabelecimento de vínculos desta com outras obras/vozes/valorações.
Em perspectiva alteritária bakhtiniana, não há como os sujeitos do discurso
vivenciarem suas enunciações para si mesmos, ao contrário, o vivenciamento de uma
SANTANA, W. K. F de; LIMA, P. V. de B.. Bakhtin e o círculo...

17

Curitiba, Vol. 6, nº 11, jul.-dez. 2018

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

postura axiológica consiste na presença constitutiva do outro (outros enunciados que
atravessam os discursos que profiro). Assim, “a(s) crítica(s) presente(s) na charge
torna(m)-se nítida(s) ao leitor quando são levados em conta fatores dialógicos, assim
como os entornos que engendram o enunciado, em sua arquitetônica. A vida e a arte
estão inter-relacionadas por fronteiras de expressividade” (SANTANA, 2017, p. 64), e
nesse direcionamento alcançam-se os sentidos múltiplos que estão representados pelo
verbo-visual.
A partir dos pressupostos de Bakhtin em “Os gêneros do discurso”, presente na
coletânea Estética da Criação Verbal (2006), podemos classificar a charge como
estando dentro dos gêneros secundários ou mais complexos, uma vez que aparecem
em circunstâncias de comunicação cultural mais complexa e relativamente mais
evoluída. Na ótica de Santana (2017), esta modalidade enunciativo-discursiva se
utiliza da ironia ou de situações absurdas para composição de seu todo, e geralmente é
preciso um raciocínio mais elaborado para compreendê-la. É nesse direcionamento
argumentativo que se expõe o corpus de nossa análise.

4. A CHARGE EM ANÁLISE: PERSPECTIVAS SOBRE A ALTERIDADE
Para concretização de nosso ato analítico, delimitamos como corpus a charge
Fruto da árvore (2014), de Mike Waters, em sua densidade dialógico-discursiva, na
ressonância de outras vozes ― orquestração de múltiplas vozes. Através das
reenunciações interdiscursivas o objeto foi (en)formado, nas vias de seu
acontecimento responsivo ativo.
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Fruto da Árvore

Fonte: http://www.portalfiel.com.br/charges/311-fruto-da-arvore.html

Algumas

materialidades

enunciativas

exigem

do

leitor

determinados

conhecimentos sobre diferentes áreas do saber, tais quais a política, a história, a
religião, atualidades, dentre outras, para o alcance da compreensão responsiva ativa
do objeto em análise. A charge aqui explanada se enquadra nessa exemplificação, uma
vez que se trata de um gênero polissêmico. Sua arquitetônica (conteúdo, forma e
material) evoca uma série de observações acerca de temas linguístico-discursivos que
são construídos tanto no campo verbal quanto extraverbal.
No processo de acabamento da charge Fruto da árvore (2014), Mike Waters não
só atua na criação, mas sobretudo correlaciona os fios dialógicos entre a parte e o
todo: os sujeitos, a partir do seu ato responsável, são interseccionados pela
instantaneidade de ser/Ser na/pela linguagem, instante no qual os sujeitos se
constituem: um através do outro, no plano da enunciação.
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Na charge pode ser observado o diálogo entre os dois personagens que se
encontram em um ambiente de trabalho, o que se justifica pelas roupas utilizadas por
eles e, principalmente, pela construção do cenário à sua volta, o qual é preenchido por
mesas, aparelhos digitais, bilhetes, lápis, livro, armário, dentre outros. Então, assim se
configuram os elementos componentes do todo verbo-visual:
À esquerda da expansão enunciativa chargística, o homem de gravata azul que
segura na mão um copo amarelo indica ao seu interlocutor, com expressão de
seriedade, um caminho para saber algo sobre Deus. Para tanto, este homem, que é
sujeito da enunciação, profere as seguintes palavras: “... Mas, se você realmente quiser
saber algo sobre Deus, ou se você precisar de alguém com quem orar, peça ao Mcintosh
ali! Ele tem o bom fruto!” (grifos do autor). Ainda que tenhamos acesso apenas a essas
palavras e não a palavras anteriores, supõe-se que a mensagem em questão seja uma
réplica a um diálogo previamente construído, pois o discurso se inicia pela conjunção
adversativa “mas”, o que implica que anteriormente ambos dialogavam sobre a ideia
de “conhecer a Deus”, o que justifica iniciar o período com esse operador
argumentativo. Na expansão da direita, o personagem que escuta se projeta
atentamente para o lugar apontado pelo enunciador.
As diferenciações de posicionamento na linguagem permeiam os sentidos
múltiplos na unificação dialogal: os mundos que se confrontam convergem para uma
compreensão responsiva ativa. Em prisma bakhtiniano,
... essa comunhão ou participação não penetra seu aspecto de conteúdo-sentido,
que pretende ser capaz de alcançar plena e definitiva autodeterminação dentro
da unidade deste ou daquele domínio de sentido ou significado (ciência, arte,
história), embora, como mostramos, esses domínios objetivos, separados do ato
que os põe em comunhão com o Ser, não são realidades com respeito ao seu
sentido ou significado. E, como resultado, dois mundos se confrontam, dois
mundos que não têm absolutamente comunicação um com o outro e que são
mutuamente impenetráveis: o mundo da cultura e o mundo da vida... (BAKHTIN,
2010, p. 66).
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O agente da enunciação, ao proferir suas palavras, aponta para uma figura ao
fundo da imagem. Esta trata-se de uma árvore, porém com características humanas,
estando vestida de gravata, e possuindo uma boca, um nariz e dois olhos. Esta árvore,
bem como seus frutos, na medida em que gerem tons de acababilidade semânticoaxiológica, possuem importância central na construção arquitetônica da charge, uma
vez que nos deparamos não apenas com um simples personagem, mas com símbolos
profundamente relevantes dentro do discurso bíblico cristão. Um dos discursos
bíblicos que atravessam o constructo enunciativo se encontra logo abaixo do teor
imagético. Na ótica de Santana,
A responsividade consiste no agir ético em que os sujeitos da enunciação se
responsabilizam pelo que proferem, permitindo-se serem claros ao(s) outro(s), e
este(s) se insere(m) na história enquanto agente(s) racionalmente ativo(s).
Assim, a concretude da compreensão responsiva-ativa, em uma charge, está no
dialogismo, quando o leitor é capaz de compreender o que perpassa aquela
construção de vozes presentes, vozes situadas historicamente, revestidas por
forças centrífugas e centrípetas que lhe dão múltiplos sentidos. (SANTANA, 2017,
p. 63).

O autor-criador, para complementar os sentidos múltiplos existentes na
correlação dialógica entre os elementos e o todo do enunciado, reenuncia um
provérbio enunciado por Salomão: “O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que
conquista almas é sábio” (SALOMÃO. Provérbios 11.30, 2012). Posto que os escritos
salomônicos intitulados Provérbios de Salomão constituem-se como preceitos e
conselhos à comunidade de Israel em contexto veterotestamentário, podemos inferir
que, com a expressão O fruto da retidão é árvore de vida, faz referência a princípios
morais e éticos de obediência e seguimento às leis instituídas por Moisés.
Quando o autor reenuncia Pv. 11.30 (2012), torna-se notório o atravessamento
com os próprios frutos que estão nomeados na árvore, os quais são alegria,
benignidade, bondade, paz e amor. Tais substantivos foram reacentuados da epístola
do apóstolo Paulo de Tarso aos Gálatas (Gal. 5 .22-23, 2012), em que discursa sobre o
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que seja o fruto do Espírito, em contraposição aos frutos da carne: “Mas o fruto do
Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei”.
No diálogo que se constrói, as personagens da charge, ao recorrerem a outras
vozes, não apenas testificam de uma perspectiva bakhtiniana da alteridade, como
também assumem sua própria assinatura, conferindo um horizonte axiológico ao que
dizem, já que “as seleções e escolhas são, primordialmente, tomadas de posições
axiológicas frente à realidade linguística, incluindo o vasto universo de vozes sociais”
(FARACO, 2009). Os sujeitos, no momento em que reacentuam temáticas já
solidificadas por uma coletividade, o fazem “em seus próprios termos”, pelos quais
tem de se responsabilizar (SOBRAL, 2009).
Os demonstrativos de ato e alteridade, na ótica de Bakhtin, configuram
A confiança na palavra do outro, a aceitação reverente (a palavra autoritária), o
aprendizado, as buscas e a obrigação do sentido abissal, a concordância, suas
eternas fronteiras e matizes (mas não limitações lógicas nem ressalvas
meramente objetais), sobreposições do sentido sobre sentido, da voz sobre a voz,
intensificação pela fusão (mas não identificação), combinação de muitas vozes
(um corredor de vozes), a compreensão que completa, a saída para além dos
limites do compreensível, etc. (BAKHTIN, 2006, p. 327).

Há, ainda, na Bíblia Cristã, um conjunto de livros adotados pelos cristãos como
sendo uma compilação de escrituras sagradas, dois textos fundamentais que ilustram
o significado desses símbolos, dentre os quais podemos citar o registro de João acerca
das palavras de Jesus, (Jo 15. 5, 2002), em que enuncia a Parábola da videira: “Eu sou a
videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele esse dá muito fruto;
porque sem mim nada podeis fazer”.
No fluxo enérgico dos dizeres que constituem a charge (um ato responsivo que
engloba outros atos), podemos recorrer a algumas reflexões de Sobral, para quem
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[o] ato como conceito é o aspecto geral do agir humano, enquanto os atos são seu
aspecto como particular, concreto. Todos os atos têm em comum alguns
elementos: um sujeito que age, um lugar em que esse sujeito age, e um momento
em que age. Isso se aplica tanto aos atos realizados na presença de outros sujeitos
como os atos realizados sem a presença de outros sujeitos, aos atos cognitivos
que não tenham expressão linguística, etc. Falar de ato, portanto, pressupõe dois
planos, um plano de generalidade, dos atos em geral, e um plano de
particularidade, de cada ato particular, planos esses que estão necessariamente
interrelacionados. (SOBRAL, 2009, p. 24).

Podemos, portanto, depreender que, no dialogismo constituinte do todo verbovisual, o autor-criador da charge mobiliza elementos para a construção da
arquitetônica do enunciado a fim de atribuir sentidos múltiplos, quais sejam: um
aconselhamento, entre dois personagens, em que um aponta para o outro,
enunciativamente, uma série de contextos práticos de vida, em representação do fruto
do Espírito.
5. CONCLUSÃO

Para Bakhtin e o círculo, cada ato, nos processos de criação ética, estética ou
cognitiva, se dá através de uma relação entre dois elementos essenciais: o eu e o outro.
Nesse prisma, esses dois elementos estão em constante processo de interconstituição,
no qual, por meio da palavra outra, estabelecem relações alteritárias.
Com o intuito de averiguarmos os princípios do ato na criação estética,
recorremos a alguns textos de Bakhtin e alguns membros do círculo, os quais
subsidiaram nossos dizeres. Para percepção do ato concreto de nossas palavras,
selecionamos a charge Fruto da árvore (2014), do autor Mike Waters, a fim de
observarmos os princípios que regem as relações alteritárias e, então, identificar as
marcas enunciativas presentes que apontam para símbolos e acontecimentos. Há,
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portanto, na charge, a presença da palavra outra sendo representada pela construção
imagética da árvore com os seus devidos frutos. Esse recurso visual, que chega ao
leitor da charge, traduz a visão que o sujeito da enunciação tem desse outro ser, do seu
modo de vida. Percebe-se, então, que na construção da charge são importantes, para a
compreensão do leitor, o tom avaliativo, as assinaturas linguístico-discursivas, e
principalmente a dimensão extraverbal do enunciado, como os símbolos e a remissão
a outras vozes.
Nossas assinaturas atestam e corroboram o princípio de que cada pensamento é
um ato singular responsável do sujeito, através do qual ele demonstra sua unicidade a
partir das experiências adquiridas e construídas em seu viver-agir. Defende-se, ainda,
que estar frente ao outro e à sua palavra não implica numa escuta vazia, pois é
impossível desconsiderar sua participação na constituição dos meus pensamentos, do
meu agir-ser. Desse modo, podemos observar que a construção do seu posicionamento
axiológico vem por meio da palavra-outra, cuja alternância de endereçamentos
enunciativos promoverá a compreensão responsiva ativa a partir da mobilização de
outros saberes que a constituem.
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DIALOGISMO E RESPONSIVIDADE NAS NOTÍCIAS DO SITE
SENSACIONALISTA
DIALOGISM AND RESPONSIVITY IN THE SENSACIONALISTA WEBSITE
NEWS
Marco Aurélio Morel1
RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar como a compreensão de um texto só se efetiva
por meio do dialogismo. Para tanto, os conceitos bakhtinianos de dialogismo, enunciado, gênero e
atitude responsiva serão aplicados à análise de um texto do site humorístico “Sensacionalista”, o qual
veicula paródias do noticiário atual, tecendo críticas que só poderão ser compreendidas por um
leitor que esteja atualizado com o que acontece no cenário sócio-político-cultural.
Palavras-chave: “Sensacionalista”; dialogismo; atitude responsiva.
ABSTRACT: The present study aims to analyze how the comprehension of a text is only effective
through dialogism. To this end, the Bakhtinian concepts of dialogism, enunciation, genre and
responsive attitude will be applied to the analysis of a text of the humorous site “Sensacionalista”,
which conveys parodies of the current news, producing criticism that can only be understood by a
reader who is updated with what occurs in the socio-political-cultural scenario.
Keywords: “Sensacionalista”; dialogism; responsive attitude.

1. INTRODUÇÃO
O “Sensacionalista” foi criado em 2009 por Nelito Fernandes, ex-redator do
programa humorístico “Casseta & Planeta”, da TV Globo. Inspirado no Casseta Popular
─ jornal do fim dos anos 1970 ─ e no site norte-americano The Onion ─ “A Cebola”, em

1

Doutorando, UNIOESTE.
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português ─ a ideia era fazer humor com linguagem jornalística2. Fenômeno cultural
da atualidade, o “Sensacionalista” possui canais de acesso em todas as mídias virtuais,
bem como uma passagem pela TV por assinatura. O que começou como uma
brincadeira atingiu patamares impressionantes em relação ao número de acessos,
gerando visibilidade e passando a ser notícia, além de colecionar polêmicas que
ultrapassaram, em alguns casos, as fronteiras nacionais3.
Apesar de ter um claro propósito humorístico e gozar de um reconhecimento
relativamente notável, as “notícias” veiculadas pelo site ainda geram discussões e
polêmicas incontáveis. Isso porque, juntamente com o/por meio de humor, o site
expõe críticas contundentes sobre tudo o que é notícia na grande mídia, sobretudo o
meio político, aproveitando-se de um momento em que a política brasileira está em
verdadeira ebulição.
Devido a esse protagonismo cultural, entende-se que um estudo sobre como as
supostas notícias veiculadas pelo Sensacionalista são postas em circulação e recebidas
por seus interlocutores é de grande valia para os estudos da língua/linguagem.
Principalmente no que tange à aceitação e larga veiculação, abrangendo um público
deveras heterogêneo ─ que vai desde políticos influentes até adolescentes, os quais se
posicionam como interlocutores efetivos dos textos4.
Partindo disso, propõe-se uma análise pautada nos conceitos bakhtinianos de
dialogismo, enunciado e gêneros discursivos para compreender as formas pelas quais
são produzidos, veiculados e recebidos os textos do site “Sensacionalista”. Embora
sejam esses os conceitos priorizados, por certo que outros conceitos correlatos não
2Entrevista

concedida
ao
site
Portal
da
imprensa.
Disponível
em:
http://www.portalimprensa.com.br/noticias/humor/69185/isento+de+verdade+site+sensacionalis
ta+brinca+com+o+noticiario+e+faz+sucesso+na+web.
3 Idem nota 1.
4 Isso pode ser confirmado devido às constantes informações compartilhadas em redes sociais, as
quais engendram debates em vários outros âmbitos, inclusive político. Além disso, a fanpage do
“Sensacionalista”
já
possui
aproximadamente
2
milhões
de
seguidores.
Conf.
www.facebook.com/sensacionalista.
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poderão deixar de ser explorados. Após uma breve abordagem teórica, será feita a
análise de uma notícia para exemplificação.
2. DIALOGISMO
Um dos grandes avanços nos estudos linguísticos foi a compreensão da língua
como algo vivo, ultrapassando, então, os estudos meramente estruturais. Nesse
contexto, Mikhail Bakhtin figura como protagonista ao propor um estudo discursivo
da língua, o que significa reconhecê-la em sua integridade concreta e viva. Para o
filósofo russo, um texto, lugar onde a língua se revela assim como ela é, só pode ser
compreendido e apreendido em sua dimensão dialógica, na interação viva em que se
efetiva o ato comunicativo, não sendo possível sua apreensão a partir de critérios
estritamente linguísticos, como propunham as teorias linguísticas vigentes até então.
Nesse sentido, Bakhtin esclarece:
É precisamente esse ângulo dialógico que não pode ser estabelecido por meio de
critérios genuinamente linguísticos, porque as relações dialógicas, embora
pertençam ao campo do discurso, não pertencem a um campo puramente
linguístico. (BAKHTIN, 2010, p. 208).

Isso atesta a interação verbal como cerne da teoria bakhtiniana no que se refere
ao estudo da linguagem. Não há possibilidade de analisar a linguagem fora de sua
situação de uso, ou seja, sem conceber seu caráter social. Para este filósofo, o emprego
da língua só se efetua nas relações que se estabelecem entre o “eu” e o “outro”, mas
que são, sobretudo, extralinguísticas: “As relações dialógicas são extralinguísticas. Ao
mesmo tempo, porém, não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da
língua como fenômeno concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica
daqueles que a usam.” (BAKHTIN, 2010, p. 209).
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A língua como fenômeno concreto é a linguagem em uso. É isso o que nos propõe
a teoria de Bakhtin, demonstrando uma ruptura com alguns conceitos estritamente
formalistas, bem como com uma sociologia puramente exterior ao objeto. Nas palavras
de Beth Brait (2003), a qual se vale dos conceitos bakhtinianos,
Definindo o verbal, tomando seu sentido mais amplo, como fenômeno de
comunicação cultural, ele observa que esse discurso deixa de ser autossuficiente,
como queriam os formalistas, não podendo ser compreendido
independentemente da situação social que o engendra. É uma forma de
comunicação e, portanto, não existe isoladamente, pois participa do fluxo social e
se envolve em processos de interação, de troca, com outras formas de
comunicação. (BRAIT, 2003, p. 18).

A relação entre verbal e social, tomada por Bakhtin, engendra a aceitação do
social como atuante na comunicação e, consequentemente, na constituição dos
sentidos. Não há nem comunicação nem sentidos fora dos processos de interação.
Os textos veiculados pelo portal “Sensacionalista”, por participarem das esferas
sociais de comunicação, encarnam todos esses conceitos de forma efetiva, pois trata-se
de um fenômeno cultural, que só pode criar efeitos de sentido se for compreendida a
situação social que engendra cada texto para, então, envolver-se em processos de
interação e troca com outras formas de comunicação. Isso pode ser demonstrado de
antemão na identificação do site, em seu logotipo, o qual faz uma paródia de um
tabloide mundialmente famoso, o informativo norte-americano The New York Times:

Como se percebe, há uma intertextualidade explícita entre os dois enunciados.
No entanto, enquanto o primeiro se apresenta como um dos mais sérios e respeitados
informativos do mundo, o outro demonstra o extremo oposto, seja pelo nome
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“sensacionalista”, seja pela frase “isento de verdade”, algo inconcebível para qualquer
proposta de noticiário sério. Concomitantemente, questiona-se, por meio do humor e
ironia, a própria isenção autoatribuída aos noticiários.
O “Sensacionalista”, apesar dessa proposta explícita de fazer humor, muitas
vezes, por meio do gênero representado (o jornalístico) confunde leitores desavisados.
Grande parte do equívoco inicia-se no momento em que o próprio logotipo não se
efetiva enquanto enunciado, pois, para que isso aconteça, seria necessária a
compreensão de que se trata de um logotipo inspirado em outro já existente, com o
propósito de satirizá-lo, pois, para Bakhtin,
Os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmos;
uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. Esses reflexos
mútuos lhe determinam o caráter. Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias
de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de
comunicação discursiva.” (BAKHTIN, 2011, p. 297).

Como se percebe, há ressonâncias de um logotipo anterior na identificação do
Sensacionalista, já que se trata de um suposto informativo. Se não forem reconhecidos
os reflexos do The New York Times, não haverá possibilidades da efetivação dialógica,
ou seja, não será percebida a determinação do caráter parodístico e intertextual.
Sendo assim, não entrando em diálogo com o texto “primeiro”, a identificação não se
efetiva na comunicação verbal, figurando como mero adereço e não participando da
constituição efetiva dos sentidos.
Apesar de todo esse trabalho e construção de um propósito humorístico, por
muitas vezes as “notícias” veiculadas pelo falso informativo desencadeiam debates
verdadeiramente sérios5, na maioria dos casos, por seus textos serem colocados em
circulação social com outros propósitos, valendo-se da estrutura verbal semelhante à
Como foram os casos de notícias que envolveram o pastor e deputado Marcos Feliciano, o qual
moveu processo com pedido de indenização e de retirada do conteúdo ─ ambos negados. Ou ainda, a
notícia sobre a mulher que teria engravidado ao assistir um filme 3D, notícia esta veiculada por
vários países. Fonte: o globo online.
5
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da notícia. Isso decorre de uma visão de gênero incompleta, que classifica um texto
apenas por sua estrutura textual-verbal.
3. GÊNEROS DISCURSIVOS E TEXTUAIS
Ao construir um domínio humorístico satirizando notícias, o portal
“Sensacionalista” exige de seu leitor o reconhecimento de informações da atualidade
para, então, fazer humor. Além da esfera discursiva, que determina onde e como
ocorrerá a circulação de enunciados, a forma como os enunciados se organizam exerce
importante função na comunicação verbal. Embora a estrutura dos textos seja
caracterizada por seus elementos formais enquanto notícia ─ com lide, manchete, etc.
─ não é esse o propósito dos textos produzidos e veiculados pelo portal, mas sim o
conjunto de elementos que o definem dentro de um determinado gênero textual.
Segundo Bakhtin, a construção composicional é um dos elementos mais
importantes na constituição de um enunciado:
O emprego da língua efetua-se na forma de enunciados (orais e escritos)
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo
estilo de linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e
gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional.
Todos esses três elementos ─ conteúdo temático, o estilo, a construção
composicional ─ estão indissoluvelmente ligados a todo enunciado e são
igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da
comunicação. (BAKHTIN, 2011, p. 261-262).

Embora a questão da construção composicional se aproxime muito da acepção
de gêneros textuais, é na inter-relação com o estilo e com o conteúdo temático, numa
situação real de uso, que serão efetivados no propósito comunicativo. As palavras
acima esclarecem a forma como devemos apreender as “notícias” veiculadas pelo
portal “Sensacionalista”. Mais do que avaliar seu conteúdo temático, seu estilo e sua
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construção composicional, faz-se necessário observar a especificidade do campo de
comunicação no qual se inserem tais enunciados, ou seja, apesar de corresponder
estruturalmente a uma notícia, o campo da comunicação no qual se insere é o
humorístico. Portanto, para uma compreensão efetiva do objetivo dos textos
veiculados pelo “Sensacionalista”, o leitor deve demonstrar uma atitude responsiva e
reconhecer o propósito da construção composicional efetivada.
Deslocar o texto de estilo jornalístico para a esfera social humorística,
contraditório em relação à seriedade da notícia, não implica em anular seus sentidos,
mas sim, possibilita a criação de um novo sentido. Há assim, uma renovação, pois “a
passagem de um estilo para outro não só modifica o som do estilo nas condições do
gênero que não lhe é próprio como destrói ou renova tal gênero.” (BAKHTIN, 2011, p.
268).
4. A NOTÍCIA SENSACIONALISTA
Até aqui, falou-se do portal “Sensacionalista” e de seus textos sem, entretanto,
demonstrar mais claramente do que se trata, qual o seu conteúdo veiculado, público e
esfera de circulação. Abaixo tem-se um dos textos publicados pelo portal, com uma
breve análise posterior:
Bancada gay lança projeto de lei para proibir casamento de evangélicos

A bancada gay de deputados, liderados por Jean Wyllys, resolveu contra-atacar a
bancada evangélica e lançou o projeto de lei que visa proibir casamentos entre
evangélicos. Se aprovado, evangélicos não poderão se casar entre si. Segundo o
deputado Rodnelsen Madrigal a medida é justa: “Eles são contra o casamento gay,
então nós também somos contra o casamento evangélico. Evangélico não tem
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condições de criar um filho, olha no que dá, nascem coisas como Silas Malafaia e
Marco Feliciano.”
A medida é polêmica e se aprovada poderá anular, inclusive, os
casamentos evangélicos já realizados até agora. Para o pastor Álisson Amorim, a
tentativa é absurda: “Eles não podem anular, pois para nós, o sexo só é permitido
dentro do casamento e se for anulado, significa que nós não estávamos casados,
ou seja, estávamos fazendo sexo fora do casamento com a própria esposa, logo
estávamos em pecado!”
Fonte: Sensacionalista

Este texto veiculado pelo site “Sensacionalista” causou uma série de
desentendimentos surpreendentes. Apesar de se tratar de uma piada produzida em
abril de 2013, foi veiculado no ano seguinte com status de notícia verdadeira,
culminando em debates acalorados na câmara dos deputados e, posteriormente, em
denúncia à polícia Federal6. O mal-entendido foi fruto de má fé política-ideológica
somada à inocência leitora, porém, isso não significa que a leitura diferente não tenha
produzido sentidos.
Analisando sob a ótica bakhtiniana, tomamos o texto como um enunciado. Ou
seja, algo que se efetiva na interação verbal, constituindo-se como um elo na cadeia da
comunicação discursiva, pois “os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros
discursivos, são correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da
linguagem” (BAKHTIN, 2011, p. 268). Sendo assim, tem-se um mesmo enunciado que,
embora sirva como correia de transmissão entre a história da sociedade e a história da
linguagem, produz efeitos de sentido diferentes.
No caso da história da sociedade, observa-se que o teor do texto propõe uma
crítica humorística a um posicionamento contrário ao casamento gay, valendo-se de
elementos histórico-sociais que direcionam tal crítica a um grupo bem definido ─ a
bancada evangélica da Câmara Federal. Transmite-se, então, um discurso de tolerância
O deputado preveniu por três vezes sobre o conteúdo humorístico da notícia, porém, alguns
segmentos religiosos insistiram em pôr em circulação a falsa notícia como se fosse verdadeira.
Disponível em: http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/jean-willys-denuncia-pastor-quedifundiu-noticia-falsa-553082.html.
6
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ao homoafetivo, juntamente com uma crítica contundente à ideologia religiosa que se
opõe a essa tolerância.
Por outro lado, há uma resposta que se vale justamente da história da
linguagem, a qual estabilizou o conteúdo temático e o estilo que permitiram atribuir
ao texto em questão o caráter de notícia, logo, um texto comprometido com a verdade.
Mas o que permitiu ignorar o campo de enunciação inicial decorre de uma suposta má
compreensão de gênero discursivo, já que observa um texto a partir de seu enfoque
estritamente verbal.
Contudo, ao repetir o texto com outra moldura, em outro contexto, cria-se um
novo enunciado, pois trata-se de outra situação enunciativa:
O enunciado nunca é apenas reflexo, uma expressão de algo já existente fora dele,
dado e acabado. Ele sempre cria algo que não existia antes dele, absolutamente
novo e singular, e que ainda por cima tem relação com o valor (com a verdade,
com a bondade, com a beleza, etc.). Contudo, alguma coisa criada é sempre criada
a partir de algo dado. (BAKHTIN, 2011, p. 297).

No caso do texto em análise, partiu-se de algo dado ─ a suposta notícia ─,
relacionou-se com outros valores divergentes do proposto inicialmente para, por fim,
criar-se outro enunciado. Isso implica em aceitar que o mesmo texto engendrou um
novo enunciado a partir de outros valores.
5. A ATITUDE RESPONSIVA DO LEITOR
O texto, inicialmente, foi produzido em resposta à postura intolerante por parte
da bancada evangélica em relação ao casamento homoafetivo. Para tecer uma crítica a
esse posicionamento, o site utilizou “personagens” reconhecidas socialmente por seus
posicionamentos e lhes atribuiu falas condizentes com os discursos aos quais se filiam
─ os defensores e os opositores. Para produzir seu texto no âmbito verbal, valeu-se de
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um conteúdo temático político-tolerante em relação ao casamento gay, um estilo
jornalístico característico do gênero notícia e, juntamente, uma construção
composicional que antevê um destinatário ciente da crítica, pois inclui uma imagem do
deputado Federal Jean Wyllys, o qual tem como bandeira a defesa dos LGBTT. Além
disso, outras referências foram citadas, como o nome de dois representantes
evangélicos que se destacaram por atacarem constantemente os gays ─ o deputado
Marco Feliciano e o pastor Silas Malafaia.
Para compreender a crítica bem-humorada, pressupõe-se que o leitor esteja
informado sobre o debate acerca do casamento gay, bem como sobre a figura do
deputado Jean Wyllys como representante-ícone na defesa desse grupo social. Há
também a suposição de uma postura não preconceituosa em relação ao tema, bem
como uma simpatia em relação à causa. Essas são premissas para compreensão
responsiva e ativa do leitor em relação ao enunciado posto em circulação pelo
“Sensacionalista”, pois
O próprio falante está determinado precisamente a essa compreensão ativamente
responsiva: ele não espera uma compreensão passiva, por assim dizer, que
apenas duble o seu pensamento em uma voz alheia, mas uma resposta, uma
concordância, uma participação, uma objeção, uma execução, etc. (os diferentes
gêneros discursivos pressupõem diferentes diretrizes e objetivos, projetos de
discurso dos falantes ou escreventes). O empenho em tornar inteligível sua fala é
apenas o momento abstrato do projeto concreto e pleno de discurso do falante.
(BAKHTIN, 2011, p. 272).

Por certo que os objetivos não serão plenamente aceitos, já que, numa sociedade
plural, não há discurso monológico capaz de impor seus sentidos de forma
homogênea. É nessa esteira que se filia a releitura do enunciado com outro sentido,
distorcido do proposto inicialmente, ou seja, valendo-se da mesma dimensão verbal,
propõe-se outra reinserção, em outro contexto, já que “cada enunciado é um elo na
corrente complexamente organizada de outros enunciados.” (BAKHTIN, 2011, p. 272).
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Ao propor uma distorção do texto humorístico, o suposto autor do novo
enunciado se vale da recepção ativa de seus interlocutores ─ o público evangélico,
primeiramente ─ ignorando, inclusive, as advertências do próprio deputado Jean
Wyllys. Ao transmitir o texto da forma pretendida, viu-se um jogo entre recepção ativa
da enunciação de outrem e sua transmissão no interior de um texto, pois
[...] toda transmissão particularmente sob a forma de escrita tem seu fim
específico [...] além disso, a transmissão leva em conta uma terceira pessoa ─ a
pessoa a quem estão sendo transmitidas as enunciações citadas. (BAKHTIN,
2009, p. 146).

No caso do texto sobre a proibição do casamento entre evangélicos, houve uma
transmissão descontextualizada e reconfigurada de forma a provocar uma resposta
ofensiva por parte dos “atacados” que, nesse momento, passaram a ser os evangélicos.
Há uma inversão de papéis por meio de um mesmo texto, o qual passa a constituir
enunciados diferentes. Essa inversão, entretanto, não se dá de maneira aleatória, mas
sim, reconhecendo os discursos com os quais já se identificam os destinatários, já que
“as condições de transmissão e suas finalidades apenas contribuem para a realização
daquilo que já está inscrito nas tendências da apreensão ativa, no quadro do discurso
interior.” (BAKHTIN, 2011, p. 145-146).
O discurso interior do destinatário evangélico, no momento histórico atual,
refere-se à doutrina e aos dogmas bíblicos, os quais reconhecem a alteridade como o
“mal”. Já o texto inicial, configurou-se com base em preceitos da Constituição Federal e
direitos humanos, os quais reconhecem nas representações evangélicas o “mal” a ser
combatido. Ambos os posicionamentos são previstos pelos autores do texto, já que
Ao falar, sempre levo em conta o fundo aperceptível da percepção do meu
discurso pelo destinatário: até que ponto ele está a par da situação, dispõe de
conhecimentos especiais de um dado campo cultural da comunicação; levo em
conta as suas concepções e convicções, os seus preconceitos (do meu ponto de
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vista), as suas simpatias e antipatias ─ tudo isso irá determinar a ativa
compreensão responsiva do meu enunciado por ele. (BAKHTIN, 2011, p. 302).

Em ambos os casos, os discursos foram materializados em pessoas, cada qual
representando seu segmento, em um trabalho linguístico que só se efetiva no
momento em que o destinatário aciona seus conhecimentos prévios, seus valores e,
então, age ativamente na constituição dos sentidos. Os autores também são
reconhecidos e impõem claramente seus objetivos, os quais direcionam seus
respectivos grupos ao humor ou à revolta, de acordo com um diálogo entre discurso
interior e o que está sendo transmitido.
Como se percebe, a teoria bakhtiniana demonstra que, mais do que uma leitura
“mais correta” que outra, o que temos é um complexo jogo em que o linguístico
participa da vida concreta por meio de enunciados. Esses, por sua vez, juntamente a
outros vários elementos já citados, serão efetivados por meio do dialogismo, da
interação verbal, emoldurados por um contexto sócio-histórico-ideológico permeado
por várias outras vozes, por vários outros discursos, posto que “a compreensão de um
enunciado é sempre dialógica, pois implica a participação de um terceiro que acaba
penetrando o enunciado na medida em que a compreensão é um momento
constitutivo do enunciado.” (BRAIT, 2003, p. 25).
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A teoria de Bakhtin nos propicia elementos para uma compreensão de que todo
sentido se produz na interação verbal. A trama que envolve os sentidos de um texto só
pode ser apreendida mediante a sua efetivação em enunciados, ou seja, quando
materializado verbalmente, de acordo com um gênero reconhecido socialmente e
dentro de um contexto sócio-histórico determinado.
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O texto analisado, no entanto, demonstrou que todo enunciado, por ser um elo
na complexa cadeia de outros enunciados, poderá admitir sentido diverso no
momento em que se desloca para outro contexto, com outra finalidade, direcionado a
outro público. Um texto só será realizado no momento em que se efetivar enquanto
enunciado, quando posto em interação. Com isso, evidencia-se também o papel ativo
do destinatário, pois “ao construir meu enunciado, procuro defini-lo de maneira ativa:
por outro lado, procuro antecipá-lo, e essa resposta antecipável exerce, por sua vez,
uma ativa influência sobre o meu enunciado.” (BAKHTIN, 2011, p. 302).
Deve-se atentar para o fato de que toda a produção de enunciados está ligada
intrinsecamente às estruturas sociais. Enuncia-se sempre para alguém de um
determinado lugar, em uma determinada posição sócio-histórica.
No caso da falsa notícia analisada, foram as posições que determinaram dois
enunciados na base de uma mesma estrutura verbal, a qual revela a importância do
contexto de produção ─ estrutura, gênero, autor, destinatário, momento histórico,
ideologias ─ além de todo o conhecimento sócio-histórico dos interlocutores. Nesse
caso, percebe-se que a estrutura linguística passa a ser um fio condutor dos sentidos
produzidos por autor, público e ideologia. Portanto, não houve uma leitura
equivocada, mas sim um trabalho de ressignificação, valendo-se do que a língua
oferece.
Os vários elementos que constituem a interação verbal demonstram que a teoria
bakhtiniana permanece atual e de grande valia em qualquer situação de linguagem,
desde a simples réplica monoléxica até um grande tratado científico. Desde um site
humorístico, até um abrangente discurso religioso.
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OBJETOS EDUCACIONAIS DIGITAIS E RECURSOS EDUCACIONAIS
ABERTOS: UM ESTUDO TEÓRICO SOBRE O NOVO LEITOR
DIGITAL EDUCATIONAL OBJECTS AND OPEN EDUCATIONAL RESOURCES:
A THEORETICAL STUDY ABOUT THE NEW READER

Fabiana Silva de Paula Alcantara1
Karina Huf dos Reis Zachias Soares da Silva2

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo trazer reflexões sobre os estudos dos Recursos
Educacionais Abertos (REA) e dos Objetos Educacionais Digitais (OED). Busca-se entender as
principais características de seus ambientes, de suas linguagens, e da postura do novo leitor que
emerge desses recursos de ensino-aprendizagem. Para tanto, utilizamos considerações de Lévy
(1999) sobre o novo espaço, de Santaella (2004) e Coscarelli (2003) no que diz respeito às suas
linguagens, e de Vieira (2007), quanto ao novo leitor do universo digital.
Palavras-chave: Recursos Educacionais Abertos; Objetos Educacionais Digitais; Leitura.
ABSTRACT: This paper aims at raising concerns about the studies of Open Educational Resources
(OER) and Digital Educational Objects (DEO). Our aim is to enhance the understanding about their
environments, their languages, and the new reader´s stance emerging from these teaching-learning
resources. The study is based on Lévy’s (1999) contribution regarding the new environment,
Santaella’s (2004) and Coscarelli’s (2003) assumptions on language, and Vieira’s (2007) concerning
the new reader of the digital era.
Keywords: Open Educational Resources; Digital Educational Objects; Reading.
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O PAPEL DO LEITOR NOS RECURSOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM
Quando se pensa em escola, fala-se inevitavelmente em movimentação de

saberes. A escola do século XIX em muito difere daquela do século XX e, quando
pensamos na escola do século XXI, constatamos um grande salto em relação ao século
antecessor. Para Pierre Lévy (2017), há uma transformação da esfera pública do
século XXI, proveniente do advento da Internet em seu formato Web 2.0, pois esse
novo sistema absorve o sistema de mídias anterior (leia-se TV, rádio, jornal impresso,
cinema). Foi possibilitado a todo esse universo midiático um novo acesso, ilimitado e
acessível a um público maior do que antes.
Ora, se houve modificação na esfera pública, isto é, na vida e nas relações, há de
se dizer que houve transformação também na escola. Lévy considera que “as novas
tecnologias da inteligência individual e coletiva mudam profundamente os dados do
problema da educação e da formação” (LÉVY, 1999, p. 158), ou seja, novas concepções
do saber nascem a partir dessas transformações tecnológicas. O autor enfatiza que,
com o avanço das tecnologias, mudam não apenas os novos métodos educacionais,
mas as relações com o saber. Esse fato implica na atitude daquele que aprende e
daquele que ensina, assim como a relação entre eles. Os problemas da educação
devem ser, portanto, repensados e reformulados. Há novas formas de acesso à
informação, novos estilos de raciocínio, novas formas de busca à informação. O autor
adentra o campo da cognição humana para refletir sobre a modificação de algumas
funções desse campo: memória, imaginação, percepção, raciocínios. Tudo se amplifica
ou modifica nesse novo contexto.
Inevitavelmente, acabamos caindo na pergunta: o que é o saber? Se não
alcançamos o ideal de resposta a essa pergunta, ao menos podemos concluir, assim
como Lévy (1999), que o saber se tornou líquido, isto é, fluido, irregular e relativo. Isso
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ocorre como consequência dos avanços tecnológicos, que, por sua vez, também são
líquidos e instáveis em seu avanço.
Portanto, se os objetivos de aprender mudam a depender do contexto, os
espaços de saber devem ser moldáveis a depender desses objetivos. O autor fala em
duas reformas necessárias: primeiramente, a aclimatação dos dispositivos e do
espírito do Ensino Aberto e a Distância ao cotidiano da educação, essencialmente no
que diz respeito à postura do professor. Nesse sentido, imagina-se um novo estilo de
pedagogia que favoreça as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva
em rede (o professor como animador da inteligência coletiva). Em segundo lugar, há
de ocorrer um reconhecimento das experiências adquiridas, que se traduz na missão
de orientar os percursos individuais no saber (saberes não acadêmicos).
Para compreender melhor o novo espaço, antes de se pensar nessa aclimatação
de que fala Lévy (1999), recorremos a Lúcia Santaella (2004). É preciso pensar o
ciberespaço que, para a autora, é constituído de um universo paralelo ao físico, cuja
matriz é a Internet. E mais: “todo e qualquer espaço informacional multidimensional
que depende da interação do usuário, permite a este o acesso, a manipulação, a
transformação e o intercâmbio de seus fluxos codificados de informação”
(SANTAELLA, 2004, p. 45).
Ainda na tentativa de compreender os novos ambientes de aprendizagem, faz-se
necessário compreender como se dá a linguagem dentro desse espaço virtual.
Santaella define a linguagem desse espaço como hipermídia, isto é, a hibridização das
linguagens, dos códigos, das mídias, misturando-se assim os sentidos receptores: “A
hipermídia mescla textos, imagens fixas e animadas, vídeos, sons, ruídos em um todo
complexo” (SANTAELLA, 2004, p. 48). Essa é uma das características do ciberespaço: a
convergência das mídias, o que nos leva a adotar o termo hipermídia.
Outro aspecto das hipermídias é sua capacidade de armazenamento de
informações de forma não sequencial e multidimensional, o que faz surgir um novo
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tipo de leitor: o leitor imersivo, permitindo sua posição de coautoria, conforme
discutiremos adiante.
Essas possibilidades nascem do caráter hipertextual presente nas hipermídias:
“Nós e nexos associativos são tijolos básicos de sua construção” (SANTAELLA, 2004, p.
49). Esses nós podem aparecer em forma de textos, gráficos, vídeos, sons, janelas e da
mistura deles. A partir dessa realidade, nos perguntamos como a coesão é construída
no hipertexto. No texto comum, temos os conectores gramaticais, parágrafos e tópicos.
Na rede hipermidiática, as conexões ocorrem devido a um desenho lógico, ativadas
pelo mouse. Esse caráter de busca, de não linearidade, de escolhas e descobertas, nos
permite avaliar o hipertexto das hipermídias como um lugar que exige escolhas
dinâmicas do autor, uma vez que as possibilidades são inúmeras e inesgotáveis.
Como consequência das inúmeras possibilidades que estão à frente do leitor das
hipermídias, podemos citar a intertextualidade. Certamente, o conceito de
intertextualidade nasce muito antes da realidade textual que emerge das Novas
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (NTDICs), porém é aplicável em
qualquer domínio discursivo. Segundo Cavalcante (2013), é no campo da literatura
que surge o conceito de intertextualidade, a partir do conceito do dialogismo
bakhtiniano: “qualquer enunciado é resposta a enunciados anteriores e potencializa o
surgimento de outros enunciados, quer imediatos, quer distantes” (CAVALCANTE,
2013, p. 146).
O cenário que surge no contexto das NTDICs é de uma vasta biblioteca diante
dos olhos do leitor, que será responsável, assim como em uma biblioteca de fato, pela
busca das informações que julga necessárias para a constituição de seu aprendizado. A
diferença está, basicamente, na facilidade de acesso e na rapidez de obtenção de
resultados possíveis. A intertextualidade será estabelecida, muitas vezes, pelo próprio
usuário, guiado por seu interesse em se aprofundar em um ou outro assunto. A
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internet potencializa essas possibilidades intertextuais, configurando-se como um
instrumento enriquecedor na construção do saber.
Carla Coscarelli (2003) discute a noção de texto que se descortina diante de
nossos olhos no século XXI, afirmando que a complexidade dessa noção reside na
caracterização dos gêneros textuais que surgem dia a dia no contexto das NTDICs. É
necessário incluir nos conceitos de texto recursos não-verbais e não linguísticos para,
assim, abarcar os hipertextos, que comumente contêm imagens, ícones e hiperlinks
que, quando ativados, nos levam a sons, imagens, vídeos, gráficos, animações, etc.
Outro aspecto discutido pela autora é a ideia de unidade semântica do
hipertexto: “a unidade semântica parece ser constantemente feita, desfeita e refeita,
dependendo dos caminhos que o leitor escolhe para percorrer” (COSCARELLI, 2003, p.
66). As escolhas, portanto, influenciam diretamente na construção de sentido do texto.
A autora recorre a Machado (1996, apud COSCARELLI, 2003) para encontrar uma
definição de hipertexto que corrobore com sua reflexão: não se trata mais de um texto,
mas de uma imensa superposição de textos, que se pode ler tanto na direção do
paradigma, como alternativas virtuais da mesma escritura; quanto na direção do
sintagma, como textos que correm paralelamente ou que se tangenciam em
determinados pontos, permitindo optar entre prosseguir na mesma linha ou enredar
por um caminho novo.
Temos, portanto, que a linearidade do texto é colocada em prova, e passa a ser
construída a partir das ações daquele que lê. Concordamos aqui com as teorias do
texto e da Análise do Discurso, segundo os quais todo texto é mecanismo de interação
e seu sentido é construído a partir daquele que lê, tenha ele caráter hipertextual ou
não. Verificamos, entretanto, que o hipertexto potencializa essa realidade e estende as
formas de manifestação dos gêneros textuais.
Coscarelli

(2003)

ressalta

que

são

necessárias

reflexões

sobre

o

desenvolvimento de estratégias do autor e do leitor desse contexto, a fim de
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alcançarem os objetivos na produção e na recepção dos textos. A linearidade da leitura
é algo que deve ser discutida quando o assunto é hipertexto. Aspectos como os
interesses do leitor, seu objetivo na leitura e o conhecimento prévio sobre o assunto
regem a hierarquia de uma leitura convencional. Segundo a autora, é possível que um
leitor coloque como prioridade na leitura um elemento secundário, sem relevância
para o todo do texto, mas isso ocorre devido aos interesses do leitor: esse elemento
secundário pode ser fator determinante para sua compreensão.
Nosso cérebro recebe diferentes estímulos durante uma leitura, o que
compromete a estrutura hierárquica de um texto pois esses estímulos nos fazem
buscar as informações pertinentes, nos fazem compreender um mesmo texto de
diferentes maneiras a cada leitura: “Talvez o mais comum seja o leitor usar o texto
para fazer suas próprias viagens, e não as intencionadas pelo autor ― sinalizadas no
texto” (COSCARELLI, 2003, p. 76). Frente a essa realidade, a autora questiona se o
hipertexto facilitaria a construção de sentidos de um dado texto, e ainda: qual seria a
contribuição desse novo formato na atividade de leitura?
Trazemos aqui um trecho de Alkimar (s.d.) do qual a autora lançou mão para
concluir sua discussão sobre a linearidade: “os movimentos dessa nova textualidade
são, na verdade, transbordamentos e reformações (reformulações) de um espaço de
significações que nunca conseguiu ser linear, mesmo quando exposto na autoritária
linearidade plana do papel” (ALKIMAR, s.d., apud COSCARELLI, 2003, p. 77). Em outras
palavras, o texto impresso já carregava possibilidades virtuais de leitura que os
instrumentos informáticos tratam apenas de concretizar.
Temos, portanto, que a linearidade individual é algo que o texto em papel já
proporcionava e que foi potencializada no ambiente digital. Como afirma Coscarelli
(2003), a hipertextualidade está tanto nos ambientes impressos quanto nos digitais,
basta pensarmos nas notas de rodapé, índices, paratextos, etc. A autora ainda defende
que essa forma de leitura hipertextual é explicada pela habilidade mental que temos
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de dialogarmos e estabelecermos inferências com outros textos e contextos existentes,
já que os textos, tanto os digitais quanto os impressos, são dialógicos e polifônicos.
Diante dessa realidade, surge o novo leitor e, por conseguinte, o novo aluno,
quando pensamos o processo de ensino-aprendizagem. Primeiramente, a escola deve
se apropriar dessa realidade. Deve-se poder contar com o apoio pedagógico para
enfrentar os desafios do surgimento de novos leitores. Como vimos, o leitor virtual não
é o mesmo que o leitor do impresso, pois a tela do computador, os dispositivos móveis
e outros, exigem do leitor uma nova postura. Iúta Vieira (2007) desenvolve uma
pesquisa sobre os perfis do leitor virtual, partindo dos seguintes importantes
pressupostos acerca da leitura:
― A leitura é um ato de atribuir significados, independentemente do gênero,
suporte, objetivo de leitura, mesmo que a forma de ler um texto online seja diferente
de ler um texto escrito convencionalmente;
― As posturas de leitura são diferentes ao se ler um texto impresso ou ao se ler
na tela do dispositivo eletrônico, assim como na escrita de textos de gêneros distintos.
É preciso, portanto, ensinar ao aluno como se colocar diante do texto (hipertexto) nos
diversos gêneros e suportes;
― Ainda que distintos, os textos no ensino são complementares;
― Lidar com excesso e qualidade da informação disponibilizada pela Internet é
um dos grandes desafios.
Nessa pesquisa, Vieira (2007) verifica como essa nova postura se dá, e como
seria o ideal de perfil leitor no contexto virtual. Verifica-se a existência de três perfis: o
Leitor-usuário ― aquele que faz buscas na Internet para aplicações específicas, por isso
seleciona o que precisa, salta de um ponto a outro, e cria seu próprio ritmo; o Leitorespectador ― aquele que busca entretenimento audiovisual, usando o texto apenas
como direcionamento para chegar onde precisa; e, por fim, o Leitor-leitor ― não se
preocupa com encontrar entretenimento, continua lendo de maneira tradicional e
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costuma imprimir aquilo que precisa ler. Foi observando que Vieira chegou ao perfil
do Leitor-usuário como sendo o perfil mais comum na Internet, tanto entre alunos
universitários quanto entre professores.
Também se verificou em sua pesquisa aspectos como a concepção de
hipertextos, isto é, como os entrevistados enxergam este tipo de texto. A maioria o vê
como uma alternativa à pesquisa e à busca aprofundada de informações. Alguns
também o consideram como um texto que instiga a curiosidade. Além disso, os
entrevistados foram questionados quanto à confiabilidade das informações, e
descobriu-se que mais da metade lê criticamente os conteúdos ou checa a autoria do
material lido. Esses resultados sobre a credibilidade nos chama a atenção, visto que é
uma postura importante na leitura de textos na Internet. Pensemos quanto a um texto
recebido impresso em mãos, na sala de aula, por exemplo. Não costumamos pensar
criticamente sobre a veracidade do conteúdo e sua autoria, uma vez que o professor
nos serve como filtro. Já na Internet, o leitor deve filtrar e selecionar essas informações
de maneira mais ativa, uma das razões pelas quais a leitura online é mais complexa. A
nova postura exigida, portanto, é a de se posicionar sobre o que se lê antes de
considerá-lo relevante e confiável, em vista da grande quantidade de textos que
circulam na rede ― muitos sem ter ao menos citação de fonte.
Outro fator analisado pela pesquisadora diz respeito aos níveis de dificuldade de
leitura em tela. Dentre as dificuldades apontadas estão, na ordem de maior dificuldade
para a menor: problemas com a conexão, cansaço ao ler na tela (devido à posição),
confusão visual (como a organização dos sites), e dificuldade em encontrar
informações por nome de links.
Outro tópico que também nos é válido é o controle ou monitoramento da
própria leitura. Por se tratar de leitura de textos em tela, há outros locais digitais para
os quais o leitor pode navegar, se dispersar. Segundo a pesquisa, a maioria dos
entrevistados afirmou ter problemas com esse tipo de dispersão. O computador com
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acesso à Internet oferece uma variedade de oportunidades, vasta e incomensurável.
Essa dispersão provoca problemas relacionados à elaboração, ao final de um processo,
de uma conclusão e síntese do que se aprendeu. Como destaca a autora, “os estudantes
do ensino médio apontam o monitoramento da própria compreensão como a maior
dificuldade” (VIEIRA, 2007, p. 259). Aqui, entraria a importância da interferência do
professor, ao auxiliar o aluno a manter o foco nos estudos.
Diante dessa realidade que emerge das NTDICs, traçamos reflexões referentes a
dois recursos de ensino-aprendizagem: os Objetos Educacionais Digitais (OED),
vinculados ao Livro Didático Digital (LDD); e os Recursos Educacionais Abertos (REA),
plataformas online de aprendizagem colaborativa. Ambos os recursos serão
apresentados a seguir, a fim de considerarmos as atividades de leitura possibilitadas
por eles, verificando qual é o papel do leitor em cada um deles.
2.

OBJETOS EDUCACIONAIS DIGITAIS E RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS
O Livro Didático Digital (LDD) se apresenta a nós como uma versão digital do

livro didático impresso já conhecido, criado pelas editoras no contexto dos avanços
tecnológicos, sob prescrição do PNLD3 do ano de 2015. Essa versão do livro didático
consiste na disponibilização de acesso à obra por PDF, um software de leitura em tela,
não excluindo a entrega da obra em sua versão impressa. As editoras, a partir de
então, poderiam se inscrever em duas categorias para concorrer à aprovação do
programa4:
3. Das Obras Didáticas:
3.1. As obras didáticas deverão ser inscritas em um dos seguintes tipos de
composição:
Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico. Acesso
em 20.mai.2018.
4 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-editais. Acesso em
20.mai.2018.
3
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3.1.1. Tipo 1: Obra Multimídia composta de livros digitais e livros impressos.
3.1.2. Tipo 2: Obra Impressa composta de livros impressos e PDF.
Sobre a configuração das obras de Tipo 1, temos as seguintes especificações:
4.2. Das obras do Tipo 1
4.2.1. Na composição de Tipo 1 o editor deverá apresentar obras multimídias
compostas de livros digitais e livros impressos.
4.2.2. Os livros digitais deverão apresentar o conteúdo dos livros impressos
correspondentes integrados a objetos educacionais digitais.
4.2.3. Entende-se por objetos educacionais vídeos, imagens, áudios, textos,
gráficos, tabelas, tutoriais, aplicações, mapas, jogos educacionais, animações,
infográficos, páginas web e outros elementos.
[...]
4.2.16. Os livros digitais deverão apresentar, como formato principal, paridade
das páginas com os livros impressos correspondentes, podendo também incluir
outras opções de apresentação como formatos alternativos.

Vemos que, ao escolher este tipo de obra para concorrer à aprovação, as
editoras não só deveriam enviar livros digitalizados, mas estes também deveriam
estar vinculados aos Objetos Educacionais Digitais, recursos multimídia que compõem
um quadro de diversas atividades e apresentações complementares dentro da obra.
São eles infográficos, jogos, vídeos, atividades, entre outros.
Diversas editoras passam a enviar suas coleções acompanhadas da obra em
multimídia e seus recursos de aprendizagem para aprovação. Os portais de algumas
editoras também passam a abarcar repositórios desses OED, sendo que o acesso ao
conteúdo não é livre, pressupondo que o usuário tenha o código do livro impresso.
Podemos verificar que o LDD é um espaço de convergência de textos, imagens e
gráficos em sua versão digital, isto é, possui linguagem hipermidiática. Seus elementos,
os OEDs, devem estar vinculados ao conteúdo do livro, portanto são complementares
desse conteúdo: em um dado conteúdo, o OED surge como um ícone dentro do livro
que redireciona o leitor a esse recurso, complementando a compreensão de um dado
conteúdo.
Esses recursos já foram selecionados e posicionados no livro pelo seu autor,
sendo assim não há liberdade de busca pelo leitor. Ao adentrar um conteúdo do LDD, o
leitor pode se deparar com dúvidas e, em alguns casos, quando há um recurso
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disponível na página, o leitor pode optar por ser redirecionado a outro texto, no
formato de vídeo, infográfico, imagem, mapa, que poderá ser solucionador de sua
dificuldade. Os nós e nexos de que fala Santaella (2004) são preestabelecidos aqui pela
própria editora.
Ao seguir os ícones do livro, forma-se uma rede intertextual de informações que
ajudam na compreensão do sentido total de certo conteúdo. Os OEDs são recursos que
não caberiam no suporte impresso, uma vez que são constituídos de sons, imagens em
movimento, vídeo-aulas, entre outros. Dessa forma, o LDD amplia as possiblidades
intertextuais de um dado conteúdo, enriquecendo o repertório sociocultural do aluno.
A hierarquia de leitura de um texto já está construída pelo autor do livro, pois o
ícone que leva ao recurso complementar já está posicionado no LDD. A linearidade da
leitura de um texto do LDD terá, portanto, as mesmas características do impresso, pois
a interferência do uso/leitura do OED faz parte da constituição inicial da obra.
Vale ressaltar que, como todo livro didático, o LDD também é constituído de
partes destinadas ao uso coletivo e partes destinadas ao uso individual. A postura
ativa do aluno poderia ser melhor explorada nas páginas destinadas ao estudo
individual, pois caberia ao aluno a decisão de acessar certos ícones ou não. O leitor do
LDD pode ser caracterizado como o Leitor-espectador, como pontua Vieira (2007): um
leitor que utiliza recursos apenas para chegar onde precisa. Neste exemplo específico,
seria a utilização de recursos para completar uma tarefa, assistir a um vídeo ou ler um
infográfico vinculado a um determinado conteúdo. Não podemos caracterizá-lo como
Leitor-usuário por completo, uma vez que os caminhos que precisará percorrer já
estão traçados no próprio LDD.
A partir desse ponto, iremos abordar o conceito dos Recursos Educacionais
Abertos (REA).

ALCANTARA, S.S.P.; SILVA, K.H.R.Z.S. Objetos educacionais digitais...

50

Curitiba, Vol. 6, nº 11, jul.-dez. 2018

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

Se os anos 1990 foram chamados de e-década, a atual pode ser cunhada como adécada (código aberto, sistemas abertos, padrões abertos, acessos abertos, arquivos
abertos, tudo aberto). Esta tendência, agora chegando com força especial na educação
superior, reafirma uma ideologia que tem sua tradição construída desde o começo da
computação em rede (MATERU, 2005, p. 5 apud PRETTO, 2012, p. 91).

Para entendermos o contexto em que se inserem os REA, iniciaremos retomando
o conceito de Educação Aberta no ensino superior, cujo objetivo principal era facilitar
o acesso do aluno à educação formal, através de cursos flexíveis por meio de módulos
e com baixo ou nenhum custo, rompendo com as barreiras de acesso à educação
tradicional. Desde 1969, esse movimento tem sido largamente amparado por uma
grande Universidade do Reino Unido, a The Open University.
Trazemos aqui algumas características a respeito da Educação Aberta pontuadas
por Lucila Pesce:
Liberdade do estudante decidir onde estudar; possibilidade de se estudar por
módulos, de forma compatível com o ritmo e as circunstâncias do aluno;
autoinstrução e certificação opcional; isenção de taxas de matrícula; isenção de
vestibular ou apresentação de qualificação prévia; acessibilidade para alunos
portadores de necessidades especiais e em situação de desvantagem social;
provisão de REA na educação formal e informal. (PESCE, 2013, p. 201).

Os REA estão incluídos nesse contexto de educação aberta, possibilitando a
flexibilidade e o acesso à informação. O termo surge do inglês Open Educational
Resources (OER), constituído no “Forum on The Impact of Open Course Ware for Higher
Education in Developing Countries, um evento promovido pela Unesco no
Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 2002” (SANTOS, 2013, p. 21 apud
FURTOSO; ARAÚJO; KILLNER, 2017, p. 208). Para os autores, os REA “são recursos de
ensino-aprendizagem e pesquisa que estejam em domínio público ou que estejam
disponíveis com licença de propriedade intelectual que permite seu uso e adaptação
por terceiros” (SANTOS, 2013, p. 21 apud FURTOSO; ARAÚJO; KILLNER, 2017, p. 208).
A licença Creative Commons permite aos usuários que realizem remixagens, que
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aprimorem e redistribuam os conteúdos e que compartilhem os materiais de pesquisa
disponíveis nesses recursos tecnológicos, oferecidos de maneira aberta e livre.
Os REA podem ser reutilizados em diversos contextos educacionais, como
afirma Wiley (2000) em Furtoso; Araújo & Killner (2017), e têm a capacidade de
proporcionar aprendizado tanto para alunos quanto professores. Nesse contexto,
como propõe Paola Ricaurte e Arianna Álvarez (2016), a plataforma do Wikipédia é
considerada um REA por ser configurada como um dos maiores recursos de
conhecimento, já que é acessível e prática. Além disso, diversos autores a avaliam
como um instrumento que desenvolve competências e habilidades, devido à sua
natural capacidade de produzir conhecimento. Os autores consideram que “a
Wikipédia é uma importante e bem-sucedida ferramenta de aprendizado e
recomendam seu uso nos ambientes educacionais, uma vez que, escrever artigos e
gerenciar conteúdo são fundamentados nos princípios da produção de conhecimento
aberto e descentralizado” (STAUB E HADEL, 2016, apud RICAURTE & ÁLVAREZ, 2016,
p. 63, tradução nossa5).
Os autores ainda assinalam que, através desse recurso, os alunos podem:
incorporar a tecnologia e a mídia digital como ferramentas para aprender;
desenvolver habilidades do pensamento crítico, gerenciar informações, pesquisar;
desenvolver competências linguísticas ― não somente no próprio idioma; produzir
conhecimento sobre sua cultura e disseminá-los; desenvolver respeito ao copiar e ao
compartilhar conteúdos; e receber feedback externo, além de sentir que fazem parte
de uma comunidade global.
Para o usuário do REA, os desafios do ato de ler não seriam apenas os de
controlar e monitorar o próprio foco, mas também o de saber gerenciar os caminhos a

No original: “Staub and Hodel (2016) state that Wikipedia is an important and successful learning
tool and recommend its use within educative environments as writing articles and managing content
are founded on the principles of producing open and decentralized knowledge.”
5
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se percorrer, desenvolver postura crítica quanto à autoria e à veracidade do texto,
além de se posicionar de maneira responsável sobre o que se produz e compartilha.
A diferença básica entre os OED e os REA no âmbito dos processos de ensinoaprendizagem é que os recursos do LDD não permitem a interferência do usuário em
seu conteúdo, são fechados. Portanto, o usuário é apenas um consumidor. Já o segundo
tem como caráter essencial permitir a manipulação e a alteração pelo usuário, ou seja,
permite uma maior interação entre os participantes.
Outra questão que devemos abordar se relaciona à hospedagem desses
dispositivos. Os REA são armazenados em repositórios com livre acesso ao público em
geral enquanto que os OED fazem parte do livro didático digital, com circulação
aprovada previamente no PNLD. Ou seja, os OED não são disponibilizados em nenhum
site. Dessa forma, sua utilização fica restrita a um público alvo específico ― que são o
professor e o aluno.
Como proposto por Leffa (2012, apud SILVA & SOUZA, 2015), um objeto ideal de
aprendizagem deve oferecer os seguintes critérios:
O objeto de aprendizagem produzido pelo professor possui conteúdo ativo, isto é,
não se trata apenas de um documento para ser lido, visto ou escutado pelo aluno,
mas de um documento com o qual o aluno troca informações, fornecendo dados e
recebendo feedback. Assim, o objeto de aprendizagem pode interagir com o
estudante não apenas como suporte de mediação, mostrando o conteúdo, mas
como agente, às vezes até simulando o papel do professor, iniciando a interação,
fazendo perguntas e avaliando o desempenho do aluno. (LEFFA, 2012, apud
SILVA & SOUZA, 2015, p. 169).

No que se refere ao REA, devemos ressaltar ainda que:
Os recursos educacionais abertos demandam pensar em uma política de banda
larga que garanta conexões de qualidade para toda a população. Demanda pensar
em radicais transformações na legislação sobre o direito autoral e sobre os
mecanismos de financiamento da cultura com recursos públicos. (PRETTO, 2012,
p. 96).
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Os REA requerem políticas públicas que evidenciem e articulem os diversos
espaços do saber, elaborem políticas no que se refere ao campo de autoria, e
propiciem amplo campo de pesquisa, tanto para o professor/aluno quanto para o
pesquisador. Também devem prover espaço para pesquisa no que compete ao âmbito
educacional, e à produção de conteúdos contextualizados com as práticas do
professor/aluno. O conhecimento nesse ambiente não pode ser efetivo se controlado
pelos diversos órgãos governamentais que compõem a educação.
3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como vimos, tanto os OED como os REA se constituem como recursos

educacionais emergentes da Web 2.0, buscando satisfazer necessidades previsíveis
que surgem com o avanço das tecnologias digitais. Não nos preocupamos neste artigo
em salientar o grande impasse verificado nas escolas brasileiras, tanto da rede pública
quanto privada, no que diz respeito à infraestrutura. Embora este ainda seja um
problema real em nosso país, entendemos que o surgimento acelerado de novos
recursos digitais que tenham como alvo melhorar os processos de ensinoaprendizagem não devem parar, bem como pesquisas que os estudem e os avaliem
criticamente.
Nosso objetivo no presente trabalho contemplou o estudo de dois novos
recursos digitais de ensino-aprendizagem, compreendendo, se não completamente, ao
menos um panorama geral do que tange a postura exigida do novo leitor da era digital,
que, como vimos, não pode ser a mesma do leitor do meio impresso. Diante de um
universo tão vasto de informações e possibilidades, vê-se a necessidade de repensar o
ato de ler e de lidar com os textos. Para atingir esse propósito, observamos que o leitor
deve ser ativo, planejador, e criar a própria rede de coesão textual. Isso ocorre com
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mais força nos REA, pois são ambientes que existem para serem transformados e
manipulados, diferentemente dos OED, recursos de consumo que, apesar de
permitirem a manipulação pessoal do usuário, não permitem compartilhamento de
suas transformações.
Observamos que, para transformar os processos de ensino-aprendizagem, é
fundamental compreender o novo cenário em que as práticas de linguagem e de
ensino estão situadas, a fim de definir a postura que nos é exigida. Muito ainda deve
ser discutido, aqui passando apenas pela vitrine desse novo contexto que nos surge.
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O SER DUPLICADO E INÚTIL EM “UM MÉDICO RURAL”, DE FRANZ
KAFKA
THE DUPLICATED AND USELESS BEING IN “A COUNTRY DOCTOR”, BY
FRANZ KAFKA
Caroline Aparecida dos Santos Fernandes1
RESUMO: Este estudo propõe uma discussão do conto “Um médico rural” (1999) de Franz Kafka,
objetivando discutir os elementos oníricos, imagéticos e “fantásticos” que evoca. Com base nestes
aspectos, confrontaremos o conto com a teoria de Ricardo Piglia (2004), que identifica em toda
narrativa a possibilidade de duas histórias. É possível verificar no conto a concepção de personagens
antagônicos que dividem dois espaços distintos de existência, o que dialoga com a dualidade
proposta por Piglia em sua hipótese.
Palavras-chave: Kafka; imaginário; duplo.
ABSTRACT: This study proposes a discussion of “A country doctor” (1999), a short story by Franz
Kafka, by discussing the dreamlike, pictorial and “fantastic” elements that the story evokes. Based on
these aspects, we will confront the text with the theory of Ricardo Piglia (2004), which identifies the
possibility of two stories in every narrative. In this short story, it is possible to verify the conception
of antagonistic characters that share two distinct spaces of existence, an idea which dialogues with
the duality proposed by Piglia in his hypothesis.
Keywords: Kafka; imaginary; double.

Toda obra de Franz Kafka (1883-1924) esbarra no desafio de ser enquadrada
dentro de teorias e gêneros. Em seu conto “Um médico rural” (1999), Kafka não
desaponta em nos confundir. Seu texto nos carrega para dentro de um espaço onírico,
cheio de imagens desconfortáveis. Como nos afirma Tzvetan Todorov, Kafka "trata o
irracional como se fizesse parte do jogo: seu mundo inteiro obedece a uma lógica
1
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onírica" (TODOROV, 1982, p. 181). Mais do que o espaço do sonho, seu conto, e mesmo
grande parte de seus trabalhos, desloca-nos para dentro de um pesadelo. Olhar para
esse conto, especificamente, é observar e deslumbrar parte do universo que constitui
o trabalho de Kafka, seus temas e imagens mais constantes.
“Um médico rural” faz parte de uma coletânea de 14 narrativas organizadas pelo
autor, as quais foram desenvolvidas entre novembro de 1916 e abril de 1917, com
exceção de “Um sonho” e “Diante da lei”, que são de um período anterior. O conto aqui
proposto dá nome à coletânea à qual pertence, o que lhe acrescenta valor especial na
leitura dos demais contos e na compreensão da trajetória do autor. Segundo o
tradutor Modesto Carone (KAFKA, 1999), o título original era “Responsabilidade”.
Para Carone, a narrativa e seu novo título se relacionam com a turbulenta e
problemática saúde de Kafka, que piorou em 1917.
O conto tem como protagonista e narrador o que o título propõe: um médico
rural. É noite e a presença do médico é solicitada em um vilarejo distante. Uma forte
nevasca assola os personagens e o médico não pode atender o chamado já que lhe falta
o cavalo, o seu havia morrido na noite anterior: “dez milhas de distância [...] mas
faltava o cavalo, o cavalo” (KAFKA, 1999, p. 13). De um problema, aparentemente
banal e ordinário, Kafka inicia sua narrativa. O médico/narrador conversa consigo ― e
conosco, os leitores ― sobre seus pesares. Sua criada, Rosa, havia tentado conseguir
um cavalo com os vizinhos sem sucesso. Quando se entrega ao sentimento de
inutilidade ― “mas não havia perspectiva, eu o sabia, e cada vez mais coberto de neve,
cada vez mais imobilizado, eu permanecia ali, inútil” (KAFKA, 1999, p. 13) ― o médico
chuta a porta da pocilga. Neste momento, o conto dá uma guinada na direção do
estranho, do onírico e do “fantástico”2. Dentro deste espaço, primeiramente
Empregamos o termo fantástico entre aspas devido à difícil categorização dos textos de Kafka. Na
estrutura proposta por Todorov, “o fantástico se fundamenta essencialmente numa hesitação do
leitor ― um leitor que se identifica com o personagem principal ― quanto à natureza de um
acontecimento estranho” (TODOROV, 1982, p. 166). Já em Kafka, segundo um olhar de Todorov, suas
narrativas ficariam entre o estranho e o maravilhoso. Não há hesitação dos personagens de Kafka. No
2

FERNANDES, C. A. S. O ser duplicado...

59

Curitiba, Vol. 6, nº 11, jul.-dez. 2018

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

abandonado, estava este homem acocorado que “mostrou o rosto aberto e de olhos
azuis [...] rastejando de quatro para fora” (KAFKA, 1999, p. 14). É este homem que traz
ajuda para o médico, oferecendo seus cavalos, que também estão ali com ele. O médico
submete-se a oferta do cavalariço sem que o preço ou um tipo de pacto fique evidente.
É possível observar uma atmosfera demoníaca no surgimento do cavalariço e seus
dois cavalos de dentro da pocilga. Quando o médico está prestes a partir, o cavalariço
informa que ficará com Rosa, que foge aterrorizada. O médico manifesta uma recusa,
mas logo é levado velozmente pelos cavalos, sem poder resgatar ou proteger sua
criada Rosa. O texto indica que o cavalariço perseguiu e, provavelmente, se apossou da
criada. Desta forma, Rosa torna-se um “objeto” de permuta no trato pelos cavalos.
O médico, impotente, é “apossado pelos cavalos” (VIDAL, 1994, p. 52) e levado
velozmente até o doente: “― em frente! ― diz ele. Bate palmas; o veículo é arrastado
como madeira na correnteza; [...] já estou lá; os cavalos estão quietos; a neve parou de
cair” (KAFKA, 1999, p. 15). Dominado pela “magia” dos cavalos, o médico viaja em
grande velocidade, como em um voo, afastando-se da possibilidade de proteger Rosa
do ataque do cavalariço.
Quando chega ao quarto do doente, a posição de impotência se mostra mais
enfática. Primeiro, o médico não vê problema no jovem enfermo, apesar de seu apelo:
“Doutor, deixe-me morrer” (p. 16). Posteriormente, o médico percebe uma ferida no
jovem: “No seu lado direito, na região dos quadris, abriu-se uma ferida grande como a
palma da mão. Cor-de-rosa, em várias matizes. [...] De perto mostra mais uma
complicação. [...] vermes da grossura do meu dedo mínimo, rosados por natureza e
além disso salpicados de sangue [...]” (p. 18). Como é marcante nos contos de Kafka, a
ferida é transmutada pelo estranhamento, não é a doença do jovem, ela evoca uma
condição emocional e psicológica e questiona até mesmo os motivos que levaram o
entanto, a Antologia da literatura fantástica (2012) organizada por Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis
Borges e Silvina Ocampo não deixa de incluir Kafka em sua seleção. Kafka habita este espaço mágico
e individual no qual aparece solitário e único como um tipo de fantástico/mágico só seu.
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médico a visitar o doente. O caráter “psicológico” da ferida é reforçado não somente na
naturalidade com que é tratada no discurso do médico, mas também porque ele afirma
que a ferida está atrelada à própria existência do paciente, que diz ser ela: “todo o meu
dote” (p. 20). Esta ferida é muito mais do que um sinal da enfermidade ou problema;
ela apresenta uma concepção imagética que permite ser vista como uma flor, “Cor-derosa, em várias matizes” (p. 18). Uma flor como a que nomeia a criada Rosa. Aspecto
que remete, também, ao feminino, sugerido pela posição que ocupa no corpo do
paciente, “No seu lado direito, na região dos quadris” (p. 18), próximo da região
genital. A ferida evoca a imagem da criada Rosa na culpa que o médico carrega
consigo, o que é evidenciado quando o médico relembra da criada durante a consulta:
“Só agora Rosa me vem outra vez à mente; o que vou fazer, como vou salvá-la, tirá-la
das garras desse cavalariço [...]?” (KAFKA, 1999, p. 19).
Descoberta no jovem a ferida que “vai arruiná-lo” (KAFKA, 1999, p. 19), o
médico sente a impossibilidade de salvação, o inconcebível que lhe é exigido e se deixa
“abusar” sem resistência: “Bem, como quiserem: não me ofereci; se abusam de mim
visando a objetos sagrados deixo que isso também aconteça comigo” (p. 19, grifo
nosso). Como afirma Ariovaldo José Vidal (1994), o personagem kafkiano vive em um
constante “desencanto irremediável” reforçado pela grande impotência que o médico
apresenta já na primeira página: “[...] cada vez mais imobilizado, eu permanecia ali,
inútil” (p. 13). Sem ação, a família do doente e anciões da aldeia adentram o quarto,
removem sua roupa e o colocam nu no mesmo leito do doente. Do lado de fora chegalhe a estranha música entoada pelas crianças: “Dispam-no e ele curará! E se não curar,
matem-no! É apenas um médico, apenas um médico!” (p. 19).
Aqui a narrativa parece voltar-se para algo “mítico”, “ritualístico” e “arcaico”. As
canções aparecem como velhas histórias mágicas e infantis. Como uma busca por
magia elas parecem reforçar o caráter de milagre do que é esperado do médico.
Giorgio Agamben (2007) discorre sobre esse tipo de magia que se relaciona ao alcance
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da felicidade nos contos de fadas infantis, em que um personagem se vale do auxílio de
um ajudante mágico, como um gênio ou uma galinha dos ovos de ouro, para alcançar o
que deseja. No entanto, em Kafka essa magia aparece distorcida e mesmo invertida, ou
ainda, desesperançada. Desta forma, percebemos que a visita ao paciente carrega o
médico para outro espaço, um espaço do absurdo. Como se o “pacto” com o cavalariço
abrisse um tipo de portal para dentro de um pesadelo. Dentro deste pesadelo o
protagonista enfrenta seus “demônios” na forma de duplos. A duplicidade é também
indicada por Vidal (1994) em sua análise deste conto de Kafka. Em cada espaço ― seja
em sua casa ou no quarto do paciente ― o médico encara a si mesmo e suas
fragilidades: o paciente como um duplo do médico; a ferida como duplo de Rosa; o
cavalariço como duplo do médico; os cavalos como duplos de seus “senhores”.
Quando o médico é posto no leito do doente, o duplo mostra-se na relação
médico/paciente: a saúde do médico deve ser sacrificada para salvar o doente. Essa
parece sua missão e utilidade. Além disso, o sacrifício é o reforço do elemento
“ritualístico” do conto, que surge no “pacto” com o cavalariço, no início do conto, e
ressurge no ritual de dividir a cama com o doente em meio à inquietante música das
crianças.
Na cama, junto ao doente, transcorre uma estranha conversa entre médico e
paciente: “Tenho muito pouca confiança em você. Atiram-no aqui de algum lugar, você
não veio de vontade própria. Em vez de me socorrer, está tornando mais estreito meu
leito de morte” (KAFKA, 1999, p. 20). Em resposta, o médico procura consolar o
doente, elogiando sua ferida dizendo que “não é assim tão má” (p. 20). O diálogo
reforça a impotência do médico como salvador e o caráter inerente da ferida como a
própria condição humana, como a que já surge na sua paralisia do inicio do conto em
meio à nevasca. Dando mais contorno ao aspecto onírico, o médico nos parece alguém
apenas carregado, ou lançado para este local, sem poder realizar nada e julgado pelos
terríveis cavalos.
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O conto encerra com a fuga do médico pela janela, alcançando os cavalos que
passaram todo o tempo da consulta observando e “interagindo” com o médico. No
entanto, diferente da ida, o retorno é lento e sofrido. Sem tempo para se vestir, o
médico vai nu sobre os cavalos em meio à neve, que voltou a cair: “Devagar como
homens velhos trilhamos o deserto de neve; [...] Nu, exposto à geada desta época
desafortunada, com um carro terrestre e cavalos não terrenos, vou ― um velho ―
vagando (p. 21). “Fui enganado! Enganado! Uma vez atendido o alarme falso da sineta
noturna ― não há mais o que remediar, nunca mais” (p. 21).
O engano do médico torna-se aparente condenação na nudez na noite de
nevasca e no andar lento dos cavalos. A realização de seu desejo “mágico” de ter os
cavalos para atender o paciente acaba em fracasso, pois a doença do jovem se mostra
ao médico como impossível de cura, já que não é de caráter físico. O médico é usado
como um tipo de sacrifício pelos familiares do paciente e surge desta forma, também,
na música das crianças. Seu provável único afeto, a criada Rosa, fora sacrificado pela
jornada do engano.
Como é possível verificar nesta rápida análise, o conto de Kafka conversa
constantemente com elementos do absurdo e do pesadelo. Os elementos “surreais” ―
atribuição para o tipo de fantástico de Kafka segundo Francesco Orlando (2009) ―
brotam do surgimento do cavalariço e dos cavalos “não terrenos” e encaminham o
narrador/personagem para uma jornada onírica liberta do ordinário. Essa leitura é
também endossada na análise de Rochelle Tobias, na qual a pesquisadora afirma que
“Uma vez que o médico é atado a esses cavalos míticos, ele é atraído para dentro de
um reino mítico onde é forçado a fazer um sacrifício para realizar o que ele chama de
“objetivos sardonicamente sagrados ‘heillige Zwecke’” (TOBIAS, 2000, p. 120, tradução
nossa).3
Once the doctor latches on to these mythical horses, he is drawn into a mythical realm where he is
forced to make a sacrifice in order to accomplish what he calls sardonically holy aims, "heilige
Zwecke". (TOBIAS, 2000, p. 120)
3
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Partindo desta perspectiva, podemos observar a construção mágica da jornada
do médico. Uma aventura que remete a uma narrativa maravilhosa, mas de ponta
cabeça, ou ainda, uma fábula invertida, como afirma Carone (2008). Olhar para este
conto permite compreender a dificuldade de classificar Kafka em um determinado
gênero. Há um tipo de fantástico e mágico em suas narrativas, mas do tipo que não é
possível identificar em outros autores. Apesar dos elementos estranhos e surreais,
verificamos seus personagens ancorados em um “real” burocrático e opressor que nos
lembra de nossa própria “realidade” constantemente. Talvez por isso Carone (2008)
chame-o, mesmo, de “realismo kafkiano”, apesar do estranhamento que o termo possa
causar. Em sua antologia de literatura fantástica, Biyo Casares não deixa de incluir
Kafka, no entanto, formata uma classificação individual para o autor: são contos
fantásticos do tipo que apenas Kafka produz: “A obsessão pelo infinito, pela
postergação infinita, pela subordinação hierárquica, definem essas obras; Kafka, com
ambientes cotidianos, medíocres, burocráticos, alcança a depressão e o horror: sua
imaginação metódica e seu estilo incolor jamais tolhem o desenrolar dos argumentos”
(CASARES; BORGES; OCAMPO, 2013, p. 15).
Há

uma

duplicidade/fragmentação/oposição

constante

dos

espaços

e

personagens do conto. Esta leitura do duplo é, também, feita, em uma rica análise para
este conto, por Ariovaldo José Vidal (1994). Uma das duplicidades, mais ampla, pode
ser identificada quanto aos espaços. Temos dois espaços habitados pelos personagens:
diante da casa do médico e a casa/quarto do paciente. Apesar de espaços distintos,
eles carregam aspectos de unidade, equivalência ou, até mesmo, oposição. O conto
inicia com o médico do lado de fora de sua casa, no frio, desejando um cavalo. É de um
espaço/lugar inóspito do seu lar que vem o socorro: a pocilga, que deveria estar vazia.
Quando é “apossado” pelos cavalos e levado para a casa do paciente, o médico vê,
ainda, a criada Rosa correr para dentro da casa do médico na tentativa de escapar do
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cavalariço. Porém, este arromba a porta atrás da criada. O médico é afastado de sua
casa, que é agora invadida por esse homem estranho.
Chegando à casa do paciente, o médico é logo levado para dentro de seu quarto e
adentra a intimidade do enfermo. Acaba tão profundamente dentro desta intimidade
que divide nu o leito com ele. Sua situação na casa com o doente opõe-se e se relaciona
com o que ocorre na sua casa, onde a intimidade de sua casa e, provavelmente, de sua
serva, foi também invadida. Como ecos da fragilidade de seu próprio lar e ser, o
médico vive com o paciente a invasão da intimidade.
Enquanto este vai à aldeia vizinha entrar na intimidade de um estranho paciente,
um impaciente estranho penetra sua intimidade e toma seu lugar: a saúde do
médico opor-se-á à situação do doente, assim como a virilidade do cavalariço
opõe-se flagrantemente à decrepitude do médico. Há uma forma de
descentramento do mundo em que o narrador, que vai visitar a vítima, é ele
também uma vítima, um doente visitando outro doente.” (VIDAL, 1994, p. 56).

Como é destacado por Vidal, outros duplos se mostram no conto: o cavalariço
versus o médico; o médico versus o paciente; a ferida versus a criada Rosa. Da mesma
forma, é possível identificar os opostos, como a virilidade do cavalariço diante da
impotência do médico; a saúde do médico como sacrifício pela saúde do paciente; a
velocidade da ida em oposição ao regresso lento e sem salvação. São todas repetições e
evocações que giram ao redor da velhice e fragilidade do médico diante de sua
realidade.
Nos animais também é possível identificar relações duplas e fragmentadas. O
fraco cavalo do médico morreu na noite anterior enquanto o cavalariço surge com dois
imensos e fortes cavalos. Nesse caso, os animais não apenas se opõem como espelham
aspectos de seus respectivos donos e suas condições diante do mundo. Assim como
seu cavalo morto, o médico é impotente diante do que lhe ocorre, é levado e “abusado”
sem reação. Também não podemos esquecer os vermes na ferida do doente, que estão
mais vivos que o próprio enfermo. Um animal parasita como o verme evoca a vida e a
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morte, questões constantes na situação do médico que está sempre resgatando seus
pacientes da morte.
A presença do elemento animal e sua interferência direta no protagonista é uma
forte marca das narrativas kafkianas. Neste conto podemos observar tal aspecto na
presença dos cavalos, de forma mais evidente, assim como nos vermes da ferida do
paciente, uma vez que esses são mais vivos que o próprio rapaz: “sussurra o jovem
soluçando, ofuscado pela vida na sua ferida” (ênfase nossa, KAFKA, 1999, p. 19). Não
apenas a presença do animal, mas, principalmente, sua relação com o humano e com
suas frustrações e condições. Em “Um médico rural”, é possível destacar a presença
animal nos cavalos, nos vermes e na menção a porcos. Esses surgem na divagação do
médico no quarto do paciente: “Meu cavalo morreu e na aldeia não há ninguém que
me empreste o seu. Preciso tirar minha parelha da pocilga; se por acaso não fossem
cavalos eu teria de viajar puxado por porcas” (KAFKA, 1999, p. 17). Os porcos
funcionam como reforço do aspecto sobrenatural dos cavalos, já que os cavalos
aparecem de dentro da pocilga, normalmente um espaço ocupado por porcos.
Através dos cavalos é possível realizar a relação direta entre o médico e o
cavalariço, como a duplicidade já destacada na análise de Vidal (1994): virilidade e
força versus impotência e fraqueza. Outro aspecto é o caráter mágico e demoníaco que
carregam esses animais na narrativa. Eles aparecem ― saindo da pocilga ― a partir de
um provável pedido/desejo do médico, algo nascido da raiva quando chuta a porta da
pocilga. Nada indica diretamente um pedido ou alguma blasfêmia, mas seu ato de ódio
remete-nos a outras narrativas4 onde, no desespero, um personagem evoca algo
demoníaco que realiza seu desejo por um alto preço. “― Sim ― penso blasfemando ―,
em casos como este os deuses ajudam, enviam o cavalo que falta, em vista da pressa
acrescentam um segundo, de quebra ainda dão de presente o cavalariço” (KAFKA,
No livro As mil e uma noites (2015) há diversos relatos de desejos demoníacos realizados e cavalos
mágicos que voam pelo céu. Em alguns casos a magia é a condenação do personagem como em “A
história do cavalo encantado.” (GALLAND, 2015, p. 439).
4
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1999, p. 17). Os cavalos aparecem também como o olhar vigilante sobre as atitudes do
médico quando “escancaram as janelas pelo lado de fora [...] e sem se perturbarem
com a gritaria da família contemplam o doente” (p. 16).
O olhar e protagonismo do animal são recorrentes na obra de Kafka. A presença
do animal, como afirma Vidal (1994), traz à tona um “determinismo natural (a vida
como uma caçada dos fortes aos fracos)” (VIDAL, 1994, p. 53), que tende a surgir
constantemente na obra de Kafka, como também está presente na “Pequena fábula”5.
No conto “Um médico rural”, verificamos uma existência, um tipo de metamorfose, no
homem-cavalo e no homem-verme. Uma existência em potência, como indicada na
análise de Gilles Deleuze e Félix Guattari da obra de Kafka:
O tornar-se animal nada tem de metafórico. Nenhum simbolismo, nenhuma
alegoria. [...] Trata-se de um conjunto de estados, distintos uns dos outros,
enxertados no homem na medida que ele busca uma saída. Trata-se de uma linha
de fuga criadora, que nada quer dizer além dela mesma. (DELEUZE; GUATTARI,
1977, p. 54).

Conforme os autores indicam, há um estado de ser, uma maneira de existir no
animal projetado nos indivíduos. O paciente espelha sua existência nos vermes que o
consomem, e o médico enfrenta sua impotência como se puxasse sua própria carroça
pela eternidade. Sua fuga denota essa impotência. O médico não consegue pôr seu
casaco e nem fazer com que viagem rapidamente os cavalos. Retorna nu em meio à
nevasca: “Devagar como homens velhos trilhamos o deserto de neve [...] Nu, exposto
à geada desta época desafortunada, com um carro terrestre e cavalos não terrenos” (p.
21, grifo nosso). Como destacamos, há uma relação do médico com os cavalos, que
agora são também velhos como ele. Em potência, o médico e os cavalos são um só. O
“‘Ah’, disse o rato, ‘o mundo torna-se a cada dia mais estreito. A princípio era tão vasto que me dava
medo, eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via à distância, à direita
e à esquerda, as paredes, mas essas longas paredes convergem tão depressa uma para a outra que já
estou no último quarto e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro’. ‘Você só precisa mudar de
direção’, disse o gato, e devorou-o.” (KAFKA, 2011, p. 167).
5
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médico é aquele que segue atrelado a uma carroça, manipulado, talvez, por um
cavalariço e levado para onde os outros desejam que vá.
Outro aspecto do duplo6 pode ser verificado na proposta de teoria de conto de
Ricardo Piglia (2004). Nela, o autor propõe duas teses sobre o conto. A primeira diz
que “Um conto sempre conta duas histórias” (PIGLIA, 2004, p. 89). No desenrolar
desta tese, as duas histórias seriam, em certa medida, antagônicas. Para seus
exemplos, Piglia (2004) cita alguns contos de Jorge Luís Borges (2007) que esclarecem
essa possibilidade de narrativa como o conto “O sul” (2007), um exemplo que serve
perfeitamente nesta proposta. Neste conto verificamos um personagem que sofre um
pequeno acidente por distração, acaba tendo complicações que o levam à morte. Em
seus delírios de proximidade do fim, o personagem constrói outra narrativa para seu
final, na qual viaja para sua estância no interior e encontra a morte em um duelo de
faca, e não no leito do hospital, como a primeira narrativa propunha. O conto narra
duas mortes em paralelo, dois finais equivalentes para narrativas irmãs que se cruzam
e confundem, propondo desfechos distintos para o mesmo personagem. Neste
exemplo é muito simples visualizar as duas narrativas.
Olhar para “Um médico rural” sob a perspectiva da primeira tese de Piglia
(2004) é um pouco mais complicado. Em uma tentativa de visualizar duas narrativas
dentro do conto, poderíamos dizer que uma delas seria: um simples médico
impossibilitado de atender um paciente, que é subjugado pelo clima, pela morte do
cavalo e pela falta de solidariedade dos vizinhos. A provável segunda narrativa
poderia ser: uma viagem sobrenatural e de traços “demoníacos”, onde o sacrifício da
Em seu artigo “O estranho” (2006), Freud discorre sobre alguns aspectos do duplo, que podem ser
verificados também na literatura. O duplo pode surgir como "personagens que devem ser
considerados idênticos porque parecem semelhantes, iguais" (FREUD, 2006, p. 10). Em outra
medida, quando "o sujeito identifica-se com outra pessoa, de tal forma que fica em dúvida sobre
quem é o seu eu (self), ou substitui o seu próprio eu (self) por um estranho. Em outras palavras, há
uma duplicação, divisão e intercâmbio do eu (self)" (p. 10) ou ainda, "o retorno constante da mesma
coisa ― a repetição dos mesmos aspectos, ou características, ou vicissitudes, dos mesmos crimes, ou
até dos mesmos nomes, através das diversas gerações que se sucedem” (p. 10). Todos envolvem o
confronto do indivíduo com a sua essência e os conflitos que decorrem deste encontro.
6
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criada ― de certa forma ofertada ao cavalariço ― é exigido em troca do cumprimento
do oficio de médico oficial. Uma das histórias atende uma linearidade banal, o conflito
inicial do médico, enquanto a outra encaminha a narrativa para dentro de um
pesadelo que, no entanto, mantém conexão com o mesmo conflito do protagonista.
Para Piglia (2004) haveria uma história linear, presente na superfície, enquanto
outra história transcorreria submersa, a qual seria a história secreta. A história
secreta, em narrativas mais tradicionais, tende a se revelar apenas no final, como nos
grandes suspenses, quando se descobre aquilo que o herói ignorou o tempo todo. Em
alguns casos a história secreta parece nunca se revelar completamente, aparecendo
quase externamente ao texto. “O conto é um relato que encerra um relato secreto. Não
se trata de um sentido oculto que dependa da interpretação: o enigma não é outra
coisa senão uma história contada de um modo enigmático” (PIGLIA, 2004, p. 91). Um
exemplo dado por Piglia (2004) para este último caso estaria no conto “O grande rio
dos dois corações”, de Ernest Hemingway: “[Nele, Hemingway] cifra a tal ponto a
história 2 (os efeitos da guerra em Nick Adams) que o conto parece a descrição trivial
de uma excursão de pesca. Hemingway utiliza toda sua perícia na narração hermética
da história secreta. Usa com tal maestria a arte da elipse que consegue com que se
note a ausência da outra história” (p. 92).
No caso do conto de Kafka, uma possível ordem entre as duas histórias parece
desconstruída.

O

que

poderia

ser

apontado

como

algo

próximo

do

surpreendente/“mágico”, ou uma história secreta, já se mostra na primeira página do
texto com o surgimento do cavalariço. O início dentro do absurdo nas narrativas
kafkianas não deixa de remeter ao mais emblemático de seus textos: A metamorfose
(1956). Para Piglia, Kafka “conta com clareza e simplicidade a história secreta, e narra
sigilosamente a história visível, até convertê-la em algo enigmático e obscuro. Essa
inversão funda o ‘kafkiano’” (PIGLIA, 2004, p. 92).
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Nesse sentido, a proposta que fizemos de primeira e segunda história se
inverteria em Kafka. A história secreta não seria a fantástica jornada onírica na qual o
médico é carregado pelos cavalos sobrenaturais, mas sim a narrativa banal da
imobilidade do protagonista, que se mostra já na primeira página do conto: “Eu estava
num grande aperto: tinha diante de mim uma viagem urgente; um doente grave me
esperava numa aldeia a dez milhas de distância [...] mas não havia perspectiva, eu o
sabia, e cada vez mais coberto de neve, cada vez mais imobilizado, eu permanecia ali,
inútil” (KAFKA, 1999, p. 13).
A inutilidade e imobilidade do médico surgem como a chave do conto e se
repetem de momento em momento, sendo reforçadas numa sequência eterna de
pequenos fracassos do médico: a imobilidade diante do cavalariço e diante dos
cavalos; a inutilidade para salvar a criada Rosa; a imobilidade diante do doente e de
sua ferida; a fragilidade de sua nudez e sua fuga lenta e permanente. Isto dialoga com
outro aspecto das narrativas kafkianas, afirmado por Piglia, onde Kafka “manteria a
impossibilidade de salvação num universo sem mudanças” (PIGLIA, 2004, p. 99). Essa
imobilidade eterna retoma a descrição do tipo de “fantástico” adequado a Kafka
segundo Casares quanto à “obsessão pelo infinito, pela postergação infinita, pela
subordinação hierárquica” (CASARES, BORGES; OCAMPO, 2013, p. 15). A imobilidade
infinita reforça a impotência do médico e nos leva novamente a seu estado inicial:
imóvel na nevasca. É a doença do médico que Kafka parece nos apresentar.
Assim como certas inversões que ocorrem em outros casos de Kafka, aqui
também o grande doente é aquele que perdeu a vida tentando curar os outros,
sem perceber a esterilidade de sua condição [...] mais uma vez a profissão é a
pena que seu personagem cumpre, o que faz dele não um charlatão, mas uma
vítima. Talvez haja salvação para o jovem, não para ele. (VIDAL, 1994, p. 57).

Há duplicidade na apresentação dos animais no conto e na desterritorialização
que a fuga do protagonista propõe. “A animalidade [...] está ligada àquela dimensão do
humano que este oculta, notadamente, ao desqualificar seu corpo, seus desejos ou
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seus afetos em relação ao seu espírito e à sua racionalidade” (LESTEL, 2011, p. 37). Os
animais são, também, esse duplo do humano, como um elemento conhecido e ao
mesmo tempo estranho, sempre presente profundamente dentro do indivíduo, mas,
em certa medida, negado. Esse conceito se adequa à teoria de Sigmund Freud quanto
ao estranho, o qual seria “aquela categoria do assustador que remete ao que é
conhecido, de velho, e há muito familiar” (FREUD, 2006, p. 4), mas que se revela de
forma nova, ressurgindo. A virilidade dos cavalos e do cavalariço e o desejo diante da
criada aparece como um duplo e estranho do próprio médico e que justamente por
isso surge de forma assustadora. O mesmo se passa com o paciente e sua ferida
“familiar” ao médico ― recordando que a ferida dialoga com a condição humana e sua
existência doentia. Por último, mas constantemente conectado aos demais “duplos”,
está a possibilidade de duas histórias, estruturada nas teses do conto propostas por
Piglia. Apesar de não verificarmos duas narrativas nítidas e bem demarcadas, é
possível identificar uma “história banal” no conflito do médico que se vê arrebatado
sem escolha pelo destino, porém, narrada de forma fantástica em uma jornada onírica.
Novamente a profissão é o que esteriliza o homem e o imobiliza diante do
mundo, fazendo o indivíduo preso em um “para sempre” infeliz. O médico entende seu
engano quando o sacrifício de sua criada acaba levando-o a ser sacrificado no quarto
do paciente, como indica a música entoada pelas crianças. Um paciente que não pode
ser salvo e que, por outro lado, parece “exigir” a vida do médico. Mesmo fugindo deste
primeiro sacrifício, o médico é condenado a vagar nu na nevasca, carregado por
cavalos lentos e aumentando, assim, seu suplício. Porém, esta é uma condenação que
não chega efetivamente, não nos diz que o médico vai morrer. Ele seguirá inútil e
imóvel, vagando dentro da noite. O que nos faz voltar o olhar para a afirmação de
Theodor Adorno: “Em nenhuma obra de Kafka a aura da ideia infinita desaparece no
crepúsculo, em nenhuma obra se esclarece o horizonte” (ADORNO, 2001, p. 240). A
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magia surge como um alto preço para o herói, um sacrifício que não vale a pena e que
o condena para sempre.
Ainda mais inútil do que no princípio, o médico vaga como um velho nu dentro
da nevasca. Foi enganado por todos, e os cavalos, que pareciam um auxílio dos céus,
mostraram-se instrumentos de seu último martírio, como um castigo demoníaco que
se prolonga infinitamente e “não há mais o que remediar, nunca mais” (KAFKA, 1999,
p. 21).
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PARA SEMPRE, CLARICE: O DOLOROSO MÉTIER DE ESCRITORA EM
CARTAS PERTO DO CORAÇÃO
FOREVER, CLARICE: THE WRITER’S PAINFUL MÉTIER IN CARTAS
PERTO DO CORAÇÃO
Priscila Berti Domingos Moreira1

RESUMO: Neste artigo, estudaremos o processo de criação literária nas cartas de Clarice Lispector a
Fernando Sabino, publicadas em Cartas perto do coração (2002), discutindo as ideias de Sigmund
Freud sobre a busca incessante do ser pelo prazer em detrimento da dor, a questão da formação do eu,
a pressão que a cultura e a civilização exercem na formação da identidade da escritora e a questão do
escritor de cartas que pretende escrever para um destinatário mas, na verdade, escreve também para
o coletivo (posteridade).
Palavras-chave: cartas; identidade; posteridade.
ABSTRACT: In this article, we will study the literary work process in Clarice Lispector’s letters sent to
Fernando Sabino, published in Cartas perto do coração (2002). We will discuss Sigmund Freud’s ideas
on the pursuit of pleasure instead of pain, the building of the self, the pressure that culture and
civilization have on the formation of the writer’s identity, and the issue of the writer who intends to
write to one person but, in fact, writes to the collective (posterity).
Keywords: letters; identity; posterity.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, cresce no mundo todo o número de publicações de textos de cunho
pessoal como cartas, diários e biografias. No campo acadêmico, inicia-se uma expansão

1
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dos estudos epistolares, situados em numerosos centros de pesquisa, como o Centre
d’étude des correspondances et journaux intimes des XIXe et XXe siècles, além dos grupos
universitários de Brest, Clermont-Ferrand, Lyon-III e Paris-IV-Sorbonne.
Este artigo será dividido em duas partes: num primeiro momento, tratará do
processo doloroso de criação literária da autora, discutindo as ideias de Sigmund Freud
sobre a busca incessante do ser pelo prazer em detrimento da dor, a questão da
formação do eu e a pressão que a cultura e a civilização exercem na formação da
identidade da escritora Clarice Lispector, com base no autor. Para isso, serão utilizadas
como base de estudo a obra Além do princípio do prazer (1920), de reud, o capítulo A
psicanálise, presente na obra Teoria da literatura: uma introdução (2006), de Terry
Eagleton e a obra Escritos (1978), de Jacques Lacan.
A discussão das questões anteriormente mencionadas será feita a partir de
trechos de cartas variadas contidas em Cartas perto do coração. Também será utilizado
um trecho de uma carta de Clarice Lispector enviada ao escritor Lúcio Cardoso em
outubro de 1944 (carta contida em Correspondências).
Já na segunda parte deste artigo, será discutida a questão do escritor de cartas,
que “pretende” escrever para um outro indivíduo (o seu destinatário), mas que, na
verdade, escreve também para o coletivo (posteridade). Tendo consciência da sua
morte, o escritor de cartas escreve, ainda, também para tentar se inscrever na história,
deixando uma marca para a posteridade. Essa segunda parte do trabalho terá como base
de estudo o capítulo intitulado A escritura, parte integrante do livro Jacques Derrida por
Geoffrey Bennington e Jacques Derrida (1996), de Geoffrey Bennington.
2. O GÊNERO EPISTOLAR
Nas últimas quatro décadas, a crítica literária tem se direcionado ao processo de
criação, o que proporcionou o início do estudo de gêneros até então considerados
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periféricos, como a autobiografia ou o diário. Foi a partir desse reconhecimento que as
epístolas começaram a ter seu espaço na crítica literária e, na metade da década de
1980, uma teoria geral do texto epistolar começou a ser desenvolvida.
Priscila Domingos (2016) cita Derrida (1980), que acredita que
a carta seria uma forma mista, um texto que não é um gênero uniforme, mas guarda
afinidades com o processo de criação literária. Sob esse prisma, no momento do
estudo crítico-literário, faz-se mister procurar delimitar, na multiplicação das
situações epistolares, certo número de constantes discursivas. Se de um lado é
necessário considerar a diversidade do gênero epistolar, deve-se, de outro,
lembrar que a carta, enquanto prática textual, deve satisfazer a uma série de
condições mínimas de ordem pragmática: (i) devem existir um destinador e um
destinatário sem ambiguidade, ou seja, o leitor da missiva deve compreender
quem escreve a ele e que a carta é de fato endereçada a ele; (ii) deve haver um nível
de linguagem apropriada para o destinatário; (iii) deve-se respeitar um código
específico da carta, ou seja, obedecer a determinadas regras sobre a aparência, as
fórmulas de chamada, as fórmulas finais, a sentença de introdução e a assinatura.
(DOMINGOS, 2016, p. 29).

O gênero epistolar também pode ser visto como um evento de produção criativa
uma vez que ele supõe “uma relação de consciência a uma outra consciência
caracterizada justamente por sua alteridade” (BAKHTIN, 2006, p. 144). Assim, a posição
do outro, cuja presença é fixada pelo pacto epistolar, permite uma relação interpessoal
e afetiva entre o destinador e o destinatário. Nu ao olhar do outro, o escritor da carta é
convidado a se descobrir, recorrendo, assim, aos jogos de autorrepresentação. Essa
mise-en-scène de si para si é um esforço autêntico da parte do escritor, de se construir
através do discurso epistolar.
Matildes Demétrio dos Santos (1998) nos aponta que a carta é um texto que, ao
ser estudado, descortina fatos e acontecimentos, revela sentimentos, experiências e
idiossincrasias. Assim, quando lemos uma carta, algumas questões rompem o limite
tênue no discurso epistolar. Tais questões podem servir como aparato teórico para a
compreensão do que possa parecer obscuro na obra literária de um escritor. Desse
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modo, a carta é uma vasta fonte de informações sobre a biografia, a poética, o processo
de escrita e as concepções de vida do seu autor.
No que concerne ao estudo crítico literário das cartas, importa lembrar que
quando provêm de escritores, as epístolas geralmente desnudam muito mais que
detalhes biográficos de quem as escreve. Em alguns casos, como ocorre nas cartas de
Clarice Lispector, elas vêm carregadas de aspectos literários que podem ser úteis para
a compreensão da criação da autora. Isso se dá porque, quando se trata de escritores,
esses remetentes já carregam consigo um discurso literário intrínseco, do qual não
conseguem se desvencilhar. Por isso, a carta não interessa apenas como um testemunho
biográfico ou um documento histórico, mas também como uma forma de expressão
autônoma e múltipla capaz de acolher o fazer literário, a reflexão sobre a literatura e o
processo de criação. Dessa forma, elas podem, por vezes, ser entendidas como objetos
metaliterários, pois têm valor enquanto forma composicional ― trabalhadas
artisticamente pelo autor ― e, ao mesmo tempo, enquanto reflexão sobre o próprio
processo de criação.
Além disso, a carta também pode ser entendida como um espaço de
aprimoramento da escrita literária. Mário de Andrade entendia o processo de escrita de
cartas como um exercício ao qual os iniciantes nas letras deveriam se submeter antes
de se aventurarem no mundo da criação literária. Segundo Marcos Antônio de Moraes
(2007, p. 110), para o escritor, a carta “era o espaço para o ‘treino’, o ‘adestramento’ da
escrita, para o enfrentamento diário de problemas ‘técnicos’ da arte da palavra”
(MORAES, 2007, p. 110). Para Mário de Andrade, a carta revelava-se o espaço propício
para a expressão sentimental e a elaboração de pensamento literário.
Nessa mesma linha, Michel Foucault (2004) afirma que a escrita de cartas é a
forma mais sublime da escrita de si e que elas servem como uma askésis indispensável
para um escritor: “Nenhuma técnica, nenhuma habilidade profissional pode ser
adquirida sem exercício, não se pode mais aprender a arte de viver, a techné tou biou,
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sem uma askésis, que deve ser compreendida como um treino de si por si mesmo”
(FOUCAULT, 2004, p. 146).
3. A EPISTOLOGRAFIA DE CLARICE LISPECTOR
No Brasil, o gênero epistolar foi muito utilizado por artistas e escritores das
décadas 1920 a 1980, ora como instrumento de laboratório para a literatura, ora como
meio de comunicação para manter laços de amizade e profissionais.
Entre os escritores de cartas da época, estava Clarice Lispector (1920-1977), que,
na época em que era casada com o diplomata Maury Gurgel Valente, teve que residir em
diferentes países em função do trabalho do marido. Estar fora do Brasil dificultava a
publicação dos textos da autora e a afastava do dia a dia no país e de seus amigos. Para
a escritora, as cartas eram a forma de conexão com o país, e era também através de
cartas que ela tratava da publicação e da divulgação de seus textos.
A autora começou a escrever cartas em 1946, quando se mudou com seu esposo
para Berna, na Suíça. Suas primeiras missivas eram destinadas, sobretudo, às irmãs
Tania Kaufmann e Elisa Lispector. Em 1953, Clarice mudou-se para Washington, sua
residência até a data da sua penúltima carta registrada às irmãs, no ano de 1959. Das
irmãs e dos amigos, Clarice recebia, por correspondência, jornais brasileiros, livros
recém-lançados e críticas literárias feitas à sua obra e à obra de colegas escritores, a fim
de se manter informada do que acontecia no ambiente literário do país. Além da
correspondência familiar, Clarice Lispector passou a se corresponder com amigos
escritores brasileiros, como Lúcio Cardoso, Rubem Braga, Otto Lara Resende, Paulo
Mendes Campos, Marina Colasanti e Fernando Sabino, com os quais conversava,
sobretudo, sobre literatura e o fazer literário.
Neste trabalho, estudaremos as cartas organizadas por Fernando Sabino em
Cartas perto do coração (2002), obra que contém a correspondência trocada entre

MOREIRA, P. B. D. Para sempre, Clarice:...

78

Curitiba, Vol. 6, nº 11, jul.-dez. 2018

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

Clarice e Sabino. As cartas publicadas nessa obra remontam a um período que vai de 21
de abril de 1946 a 29 de janeiro de 1969. Importa apontar que, nesse período de
correspondência entre os dois amigos, foram escritas mais quatro cartas, as quais não
foram reveladas ao público pelo autor.
Na compilação de cartas em questão, ficam explícitas as fragilidades e o doloroso
processo de criação artística de Clarice e Sabino, especificamente a criação literária (a
gênese e a urdidura de seus livros), o que elimina por completo a ideia romântica da
concepção literária como mera inspiração. Com a leitura atenta das missivas, é possível
notar que, para eles, as epístolas são um local importante de trocas de experiências, de
discussão de formas de divulgação do trabalho literário, de elaboração do pensamento
ainda em formação e do fazer literário. A leitura minuciosa de Cartas perto do coração
nos leva a acompanhar o processo de criação e a análise de obras relevantes da carreira
dos dois autores: A imitação da rosa, A maçã no escuro e Uma aprendizagem ou livro dos
prazeres, de Clarice Lispector, e O bom ladrão, Os movimentos simulados e O encontro
marcado, de Fernando Sabino. Todas essas obras foram submetidas à análise e à
interferência um do outro antes de serem publicadas. Em suas cartas ao jovem escritor,
Clarice projeta elementos da sua poética nos conselhos práticos que dá ao amigo e
revela suas tendências literárias ao comentar os próprios escritos e as ideias em
formação; o mesmo se dá com Sabino. Além de essas cartas servirem como
documentação da amizade entre os dois escritores e do seu momento literário, o
próprio discurso das epístolas, muitas vezes, sustenta-se como literatura.
5. À PROCURA DA PRÓPRIA COISA: O DOLOROSO PROCESSO DE CRIAÇÃO LITERÁRIA
DE CLARICE LISPECTOR
Aos moldes da sua obra, Clarice Lispector apresenta em suas cartas questões
ligadas ao seu estar no mundo, à sua identidade, e ao “eu” e o outro. Ademais, há nelas
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a reflexão sobre para que fazer literatura, escrever por que e para quem, o processo de
criação literária e a lapidação de textos literários na procura pela forma mais precisa de
expressar o inexprimível.
Em suas cartas, Clarice busca a si mesma em um mecanismo em que a identidade
se desnuda através da construção de imagens que provêm do seu contato com o amigo
Fernando, com familiares, com colegas escritores, e também através das vivências que
tem com o passar dos anos, contra as quais, muitas vezes, rebela-se, entrega-se, ― ora
questionando-as, ora deixando-se surpreender e assustar-se com elas. Mais do que isso,
as cartas da autora têm como principal conteúdo o processo criativo da criação de uma
atmosfera introspectiva e dolorida.
Em carta enviada de Berna em 19 de junho de 1946, Clarice fala do impacto que
uma crítica negativa, publicada por Álvaro Lins em 1944 sobre seu romance de estreia,
Perto do coração selvagem, causou em seu processo de criação:
[...] nota de Álvaro Lins dizendo que meus dois romances são mutilados e
incompletos, que Virginia parece com Joana, que os personagens não têm
realidade, que muita gente toma a nebulosidade de Claricinha como sendo a
própria realidade essencial do romance, que eu brilho sempre, brilho até demais,
excessiva exuberância. Com o cansaço de Paris, no meio dos caixotes,
femininamente e gripada chorei de desânimo e cansaço. Só quem diz a verdade é
quem não gosta da gente ou é indiferente. Tudo o que ele diz é verdade. Não se
pode fazer arte só porque se tem um temperamento infeliz e doidinho. Um
desânimo profundo. Pensei que só não deixava de escrever porque trabalhar é a
minha verdadeira moralidade. (SABINO; LISPECTOR, 2002, p. 21).

Como é possível observar no trecho da carta acima, ao relatar seu desânimo, a
autora descreve o local em que estava quando leu a crítica: em meio a caixotes,
femininamente e gripada, ela sentou-se e chorou. As descrições e digressões de Clarice
servem como exposição de pensamentos que desnudam o mundo interior da autora: em
meio ao caos exterior (a sala cheia de caixas amontoadas em virtude da mudança para
a nova casa em Berna), explode o caos íntimo da escritora. Abalada com a crítica
recebida e extremamente preocupada com a sua projeção no olhar do outro, Clarice
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começa a se sentir incapacitada de escrever, ao mesmo tempo em que sente que fazê-lo
é a sua única forma de manter-se viva. A escritora se vê tomada por uma angústia
intensa causada pelo processo de criação de suas obras e pela angústia que lhe causa a
incerteza de como os textos serão recebidos pela crítica e pelo público leitor, ao lado de
sofridos períodos de total inatividade. Em carta enviada de Berna em 27 de julho de
1946, a autora mais uma vez desabafa com o amigo sobre seu momento de
improdutividade e angústia. Falta-lhe inspiração, ânimo, esperança na profissão que
escolhera desde muita pequena: “Tem dias que me deito às 3 da tarde e acordo às 6 para
em seguida ir para o divã e fechar os olhos até às 7 que é hora do jantar. Isso tudo não é
bonito. Sei que é horrível. Caí inteiramente e não vejo um começo sequer de alguma
coisa nascendo” (SABINO; LISPECTOR, 2002, p. 34).
Nasce, assim, uma luta interna incessante que a acompanhará por toda a sua
carreira de escritora. Durante as fases de inatividade, a vida de Clarice parece perder o
sentido, pois, para ela, o ato de escrever é a única forma de sentir-se viva e de entenderse. Em carta enviada de Berna em 13 de outubro de 1946, Clarice fala a Fernando Sabino
sobre a dificuldade em lidar com suas fases de pouca ou nenhuma escrita: “Meu livro há
meses está parado por falta de movimento íntimo e ‘êxtimo’. Espero em Deus acordar
deste mau sonho que está se prolongando mais do que posso às vezes suportar”
(SABINO; LISPECTOR, 2002, p. 63).
Clarice parece, através da escrita, purgar-se a si mesma: “Eu escrevo e assim me
livro de mim e posso descansar” (LISPECTOR, 1992, p. 111). É através da arte que ela
se afirma, identifica-se, cria-se e vive o seu processo de experimentação da vida.
Terry Eagleton (2006) nos lembra de que Freud afirma em seus estudos que o
homem busca o prazer em detrimento da dor. Segundo ele, o trabalho é um prazer, mas
exige também uma renúncia (repressão), que vem acompanhada do desprazer. O grau
de repressão suportável varia de indivíduo para indivíduo. O que é suportável para um
pode ser tão forte a ponto de desencadear uma neurose em outros. Para Clarice,
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escrever era a forma que ela tinha de livrar-se de tudo o que a reprimia. Ao mesmo
tempo, o trabalho com a língua e a impossibilidade de exprimir em palavras exatas os
seus sentimentos eram extremamente dolorosos e a colocavam em um círculo do qual
não conseguia sair, às vezes, por meses a fio. Ela precisava escrever para se livrar de si
mesma, mas o processo de escrita era tortuoso, o que a levava a longos períodos
depressivos que a impossibilitavam de escrever, o que a fazia se sentir novamente presa
em si. “Esta vida íntima que chega a um ponto de não ter nenhum sinal exterior, termina
por me tirar a direção e o sentido das coisas. Me parece que cheguei a um ponto de onde
não posso mais sair. (...) Interrompi mesmo o trabalho, minha impressão é de que é para
sempre” (SABINO; LISPECTOR, 2002, p. 35).
Além da preocupação com a crítica e a recepção dos seus livros no Brasil, Clarice
também buscava, através do treino e do penoso trabalho com as palavras, a forma mais
precisa de dizer aquilo que sentia. Para ela, a grande e principal questão sempre foi a do
narrar. Como narrar o inenarrável sem sucumbir ao silêncio, ao vazio, à terrível atração
do nada, em que o escritor submerge à procura da palavra? “A realidade é matériaprima, a linguagem é o modo como vou buscá-la ― e como não acho. Mas é de buscar e
não achar que nasce o que não conhecia, e que instantaneamente reconheço”
(LISPECTOR, 1998 p. 76). Clarice acreditava que a grandeza de uma obra literária estava
diretamente relacionada à luta incessante e sem tréguas com as palavras. O que se pode
notar em todas as missivas da autora é a procura incessante pela exatidão e o constante
“esforço das palavras para dar conta, com a maior precisão possível, do aspecto sensível
das coisas” (CALVINO, 2003, p. 88).
Jacques Lacan (apud EAGLETON, 2006) abordaria a questão da representação do
“eu” através da fala ou da escrita, afirmando que, no processo de fala e escrita, os dois
“eus” (o “eu” sujeito do enunciado e o “eu” sujeito da enunciação, ou seja, o sujeito do
ato concreto da fala) parecem conseguir uma espécie de unidade, mas tal unidade é
imaginária. O sujeito da enunciação, a pessoa humana real que fala ou escreve, jamais
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pode se representar plenamente naquilo que é dito: não há nenhum signo que resuma
inteiramente o “ser”. Para Lacan, todo o nosso discurso seria, de certa forma, um lapso
linguístico.
Se o processo de linguagem é tão escorregadio quanto ele sugere, não podemos
significar precisamente aquilo que dizemos, e nunca dizemos precisamente o que
queremos. A significação sempre é, de alguma forma, uma aproximação, um acerto
e um fracasso parciais, misturando o não-sentido e a não-comunicação com o
sentido e o diálogo. (EAGLETON, 2006, p. 253).

Nasce aí o problema da autora Clarice Lispector em busca da exatidão: ela jamais
alcançará a satisfação absoluta. Eagleton (2006) esclarece ainda que, para Lacan, a
linguagem nunca está totalmente sob nosso controle: ela é aquilo que nos divide
internamente, e não é algo que o homem pode dominar por inteiro. “Ela preexiste em
relação ao homem: está sempre pronta esperando por nós, e nunca é dominada pelos
indivíduos nem pode ser submetida aos seus próprios fins” (EAGLETON, 2006, p. 254).
Assim, pode-se entender que um escritor, por melhor que seja, nunca poderá
representar de forma real e precisa todas as questões do ser em seus escritos. A língua
não pode ser subjugada, é ela quem nos molda, separa, determina e limita. Sob esse
aspecto, pode-se inferir que a dor de criação de Clarice era uma dor fadada a perpetuarse na carreira da escritora. O lutar diário com as palavras, ao mesmo tempo que era
necessário enquanto treino de melhoramento do uso da língua, era também uma luta já
perdida: era preciso render-se às palavras. Em carta enviada de Berna em 14 de agosto
de 1946, a autora fala da dificuldade de deixar-se levar pelas palavras: “(...) sofrer até o
sangue, e me ceder inteiramente. Sofrer até o sangue, chegarei lá e mesmo às vezes já
cheguei. Mas me abandonar, não sei como, me falta a graça” (SABINO; LISPECTOR, 2002,
p. 51).
Outra questão importante a destacar nas cartas da autora é a busca pela sua
identidade como escritora. Já desde pequena Clarice escrevia contos que não contavam
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histórias, mas tratavam da repercussão dos fatos sobre as pessoas. Aos 13 anos, ela
decidiu tomar “posse da vontade de ser escritora”.
Quando conscientemente, aos treze anos de idade, tomei posse da vontade de
escrever ― eu escrevia quando era criança, mas não tomara posse de um destino
―– quando tomei posse da vontade de escrever, vi-me de repente num vácuo. E
nesse vácuo não havia quem pudesse me ajudar. Eu tinha que eu mesma me erguer
de um nada, tinha eu mesma que me entender, eu mesma inventar por assim dizer
a minha verdade. Comecei, e nem sequer era pelo começo [...] Uma coisa eu já
adivinhava: era preciso tentar escrever sempre, não esperar um momento melhor
porque este simplesmente não vinha. Escrever sempre me foi difícil, embora
tivesse partido do que se chama vocação. Vocação é diferente de talento. Pode-se
ter vocação e não ter talento, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir.
(MOSER, 2013, p. 147).

Pode-se perceber que, mesmo ainda muito nova, a autora já assumia que escrever
era doloroso. Além disso, ela já tinha consciência de que escrever exigia prática quando
se desejava ser um escritor renomado. Era preciso escrever mesmo que o bom
momento (inspiração) não estivesse presente. Interessa aqui relembrar sua última
frase do trecho destacado anteriormente: “Pode-se ter vocação e não ter talento, isto é,
pode-se ser chamado e não saber como ir”. Onze anos depois, Álvaro Lins escreveria a
primeira crítica negativa ao livro Perto do coração selvagem. Como mencionado
anteriormente, essa primeira crítica negativa recebida sobre o seu trabalho teve forte
influência na vida da autora. Clarice, agora com 24 anos, dois meses após a sua primeira
carta ao amigo contando sua reação às palavras de Álvaro Lins, escreve para Sabino:
“como diria Álvaro Lins eu sou dos muitos chamados e não escolhidos” (SABINO;
LISPECTOR, 2002, p. 51). Nota-se aqui que a autora já havia incorporado a crítica
recebida como verdade única sobre o seu trabalho como escritora.
Muito embora a maioria dos seus leitores e críticos ainda vejam Clarice Lispector
como uma mulher segura, forte, determinada e autossuficiente, é nítido em suas
missivas que ela era uma mulher oposta à imagem de mulher pública que tinha. Apesar
de declarar em público algumas vezes que escrevia para si e não para agradar aos
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outros, em várias cartas que escreveu ao amigo Fernando, ela mostrava-se
constantemente preocupada com a reação da crítica aos seus livros e também com a
reação do seu público leitor.
Lacan (1978) afirma que tudo o que somos é fruto da sociedade e das vozes
culturais a que estamos submetidos. Dessa forma, seríamos fruto do que ouvimos de
nossos pais, parentes, professores, amigos, etc. Além dessas vozes às quais somos
submetidos desde a primeira infância, há também as vozes que passam a exercer forte
influência sobre o indivíduo na fase adulta. No caso da escritora Clarice, essas vozes
vinham dos críticos de sua obra, dos seus colegas escritores, do seu público leitor.
Assim, nosso desejo é, de certa maneira, sempre recebido do Outro. Desejamos aquilo
que outros ― nossos pais, por exemplo ― desejam para nós. Para Lacan, o indivíduo
passa a vida inteira tentando ser o “eu” ideal, ou seja, o “eu” esperado pela sociedade, o
nosso grande Outro. Assim, o “eu” resultaria da sedimentação dos investimentos de
objetos abandonados e conteria, de certa maneira, a história das suas escolhas objetais
(aqueles que escolheu como modelo).
Ainda com relação à influência das vozes culturais às quais Clarice estava
submetida, é nítido nas cartas enviadas ao amigo Sabino que havia uma constante
tensão entre a forma como ela era vista pela crítica e a forma como gostaria que seus
leitores e críticos a vissem. Em carta enviada de Nápoles ao amigo Lúcio Cardoso em
outubro de 1944 ― em resposta ao seu comentário de que o título do romance lhe soara
“meio mansfieldiano e um tanto pobre para pessoa tão rica” (SABINO; LISPECTOR,
2002, p. 60) ―, Clarice enfim desabafa, reiterando o que já havia falado em cartas a
Fernando Sabino a respeito da crítica de Álvaro Lins sobre a sua obra de estreia:
Talvez você ache o título mansfildeano porque você sabe que eu li ultimamente as
cartas da Katherine. Mas acho que não. Para as mesmas palavras dá-se essa ou
aquela cor. Se eu estivesse lendo então Proust, alguém pensaria num lustre
proustiano (meu Deus, ia escrevendo prostituto!), numa dessas pequenas coisas a
que ele dá tanto sentido mas sem dar nenhum valor sobrenatural. Se estivesse
ouvindo Chopin, pensaria que meu lustre era um desses de grande salão, com
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bolinhas delicadas e transparentes, sacudidas pelos passos de moças doentes e
tristes dançando. O diabo é que naturalmente eu venho sempre por último, de
modo que eu sempre estou no que já está feito. Isso muitas vezes me deu certo
desgosto. [...] nem sendo medíocre se chega a não cair nos outros. (SABINO;
LISPECTOR, 2002, p. 62).

Nota-se a insatisfação da autora ao ser comparada com outra autora pelo amigo.
O problema não era a comparação com Katherine Mansfield (de quem a autora confessa
ser leitora em carta a Fernando Sabino), mas o fato de sentir que sempre seria
comparada a algum outro autor. Ou seja, para ela, parecia impossível inovar, porque
estava sempre por último entre os escritores. Parece que a autora se reconhece aqui
com duas faces: uma real, com a qual se identifica, e uma irreal, construída pela imagem
que o Outro tem dela. Muito embora ela reconheça essa imagem irreal como algo oposto
à sua identidade, é a essa imagem que a autora se prende quando está em fase de
publicação de suas obras: nada que escreve agora parece original, bem escrito, tal como
deve ser uma obra literária.
Fernando, me deu uma crise de desânimo em relação ao livro, que se tornou geral.
Não sei como você teve paciência com ele. Estou com pouca, ele é descosido, e tão
mal escrito que muitas vezes não dá jeito de consertar. Será que você irá ter
paciência quando eu enviar as correções citando páginas e linhas? Me sinto
encabulada até de ter pedido isso a você. Me sinto encabulada até de ter pedido
para você ler, mas enfim... (SABINO; LISPECTOR, 2002, p. 139).
Oh Fernando, o livro me parece pretensioso (mesmo que tenha sido escrito sem
essa intenção) e cacete e falho. E o título me dá enjoo. (SABINO; LISPECTOR, 2002,
p. 126).

Com o estudo atento da fortuna crítica da autora, é possível chegar à conclusão de
que todas as preocupações que o ofício de escritora impunha à autora eram fruto da
necessidade de se perpetuar na história literária mundial: ela queria deixar de lado os
cânones para também se tornar um. Clarice precisava ser amada e queria se tornar
imortal através da sua obra. É o que será discutido a seguir.
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6. VIVER PARA A POSTERIDADE: O SER BIO(GRÁFICA)
A partir da década de 1930, tornou-se muito comum, dentre os escritores,
produzir material autobiográfico, com a intenção ou não de virar um documento para a
posteridade.
O testemunho biográfico, para muitos poetas, tornou-se abundante porque os
poetas tornaram-se mais conscientes de si, porque imaginaram-se vivendo aos olhos da
posteridade (como Milton, Pope, Goethe, Wordsworth ou Byron) e deixaram muitas
declarações autobiográficas, além de atrair a atenção dos contemporâneos. (WELLECK;
WARREN, 2003).
No Brasil, escrever cartas era prática comum entre artistas, intelectuais e
escritores. Para os escritores, em particular, o uso constante das missivas auxiliava o
contato com editoras, as trocas de ideias com amigos escritores e, sobretudo, permitia
a manutenção do contato com outros escritores brasileiros que, por vezes, mudavamse para outros países, como era o caso de Clarice Lispector.
Além de servirem como documento histórico e também de serem locais de ensaio
literário, as cartas e os diários imortalizam os escritores, tais como suas obras o fazem.
Geoffrey Bennington, em seu livro Jacques Derrida por Geoffrey Bennington e Jacques
Derrida, lembra-nos que todo “autor escreve em função de sua própria mortalidade ―
mas pela sobrevivência de seu nome (...) e da de seus leitores imediatos, para todavia
fantasiar um destinatário totalizado, que se chama a posteridade” (1996, p. 45). Dessa
forma, a carta seria mais um instrumento utilizado pelo escritor, mesmo que
inconscientemente, para tentar imortalizar seu nome para a posteridade.
Clarice, em seu último livro, Um sopro de vida (1999), revela o desejo de se
perpetuar após sua morte: “(...) muita coisa não posso te contar. Não vou ser
autobiográfica. Quero ser bio” (LISPECTOR, 1999, p. 19). E, assim, tal como a esfinge, a
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autora se calou sobre muitos aspectos de sua vida e carreira, deixando que se criasse
um grande mistério ao seu redor, talvez na tentativa de continuar a intrigar e,
consequentemente, interessar às pessoas, mesmo após a sua morte: “(...) e assim Clarice
fechou a boca, como um ‘monumento’, um ‘monstro sagrado’, amarrada a uma lenda que
ela sabia que sobreviveria a ela, e que ela própria, de modo relutante e irônico, abraçou”
(MOSER, 2013, p. 19).
De acordo com Derrida (1980), escrevemos para depois de nós, nunca para antes
nem para o tempo presente. Daí a necessidade de que o que se escreve fique registrado
em papel, publicado oficialmente, em livros. Esse desejo de perpetuação de si mesmo
pode ser guiado pelo desejo de admiração, mas, na maioria das vezes, o que se deseja,
mesmo que inconscientemente, é continuar a viver, não ser esquecido pelo mundo.
Quando um autor escreve um livro, ele está arquivando (deixando para a posterioridade
suas pesquisas ou opiniões, por exemplo). É uma luta contra a aniquilação da memória
e o apagamento radical de si no mundo. Daí a necessidade de tantos escritores de
registrar os seus pensamentos em diários e cartas.
Ao assinar o que escreve, o autor espera uma contra-assinatura (do leitor), e toda
contra-assinatura aguarda por outras contra-assinaturas: “a leitura não tem fim, ela está
sempre por vir como trabalho do outro (e nunca do Outro) ― um texto não encontra
nunca seu repouso na unidade e no sentido enfim (re)descoberto. Esse trabalho deve
ser também um trabalho de luto” (BENNINGTON, 1996, p. 48).
De acordo com Bennington (1996), é essa cadeia corrente autor-leitor-leitor (a
qual um escritor deseja que seja inquebrável) que garante ao texto e ao escritor uma
sobrevida, pois o texto em si é indiferente à morte efetiva do autor. “O texto é inumano”
segundo BENNINGTON (1996, p. 48), é uma máquina, depende das mortes de leitores e
do escritor.
Clarice parecia ter consciência do papel determinante do leitor para que qualquer
escritor pudesse ter sua obra perpetuada na história. Isso nos faz lembrar que o escritor
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isolado nunca existiu pois quem escreve deseja comunicar-se. Em geral, o escritor
deseja ser lido, e essa comunicação autor-leitor é um dos motivadores daquele que
escreve. Em seu romance Água viva, a autora sugere o nascimento da palavra, o
nascimento do sujeito, o nascimento do leitor e, no limite, a gestação do próprio autor:
“Você que me lê que me ajude a nascer” (LISPECTOR, 1980, p. 12). Clarice sabia que
seria através da ajuda de cada um dos seus leitores que ela poderia renascer anos a fio,
mesmo após a sua morte.
7. CONCLUSÃO
Através do estudo de Cartas perto do coração pode-se entender que para Clarice
Lispector as missivas são também um meio de pensar o fazer literário. Nas cartas que
escreve a Fernando Sabino a escritora discute, sobretudo, a questão do processo de
concepção de suas obras e seu métier de escritora. Assim, as missivas tomam o aspecto
de diário de trabalho da autora, que procura encontrar no amigo destinatário auxílio,
sendo ele crítico e também escritor. Para Clarice, escrever é experimentar o mundo, e
também uma forma de sobreviver a ele. Quando escreve, a autora se liberta e sente-se
viva. Para ela, seu ofício de escritora está diretamente ligado ao ruminar de ideias, ao
coser para dentro.
Além disso, foi possível discutir neste artigo o grau de importância da aceitação
do outro sobre o que ela escrevia (o que contraria muito do que se tem escrito sobre a
autora até então). A não aceitação da sua obra é, para Clarice, a negação do seu direito
de existir e continuar em seu ofício. Clarice escreve para se libertar, mas, para que o
processo seja completo, é preciso também que aquilo que ela escreve seja entendido e
aceito por quem a lê.
Segundo vimos, para Lacan (1978), o indivíduo passa a vida inteira tentando ser
o eu ideal, ou seja, o eu esperado pela sociedade, o nosso grande Outro. No caso de
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Clarice, o grande Outro foi por alguns anos o crítico literário Álvaro Lins e, a partir dele,
qualquer crítico que falasse da sua obra: por anos a fio a autora tentou se livrar do
impacto que críticas negativas a seu trabalho exerciam sobre ela. As comparações que
eram feitas sobre o que ela escrevia e o que grandes nomes da literatura mundial já
haviam escrito também a assombravam a ponto de, muitas vezes, também não
reconhecer em si mesma a originalidade que tanto buscava.
Para a escritora, um poeta seria aquele capaz de trabalhar com as palavras da
forma mais enxuta e exata possível, para que assim pudesse dar conta do aspecto
sensível das coisas. Essa questão também se tornou um problema para a Clarice
escritora, uma vez que na maioria das vezes a linguagem se revela lacunosa e diz sempre
algo menor com relação à totalidade do experimentável. Como vimos anteriormente,
Lacan (1978) coloca que isso ocorreria porque a linguagem não pode ser totalmente
dominada pelo indivíduo. A linguagem preexiste em relação ao homem e, por isso não
pode ser submetida aos caprichos humanos individuais. Baseando-se nisso, pode-se
inferir que, por melhor escritora que fosse, Clarice nunca poderia representar de forma
real e precisa todas as questões do ser em seus escritos. Essa incapacidade que a
linguagem lhe impunha levava a autora a períodos de inatividade e desânimo frente à
impossibilidade de “comunicar o incomunicável”.
Todas as preocupações que o ofício de escritora impunha à autora eram também
fruto da necessidade de se perpetuar na história literária mundial. Clarice precisava ser
amada e queria viver para a posteridade. Tinha consciência de que existiam duas formas
de atingir a imortalidade: escrever (porque, quando um autor escreve um livro, ele está
arquivando, documentando sua história) e criar em torno de si certo mistério, ― dizer
menos do que sabia sobre si e a sua obra (ser biográfica e não autobiográfica).
Certa de que o texto não morre com o seu autor, mas permanece para aqueles que o
lerão no futuro, a autora afirmou em uma de suas crônicas: “Tudo acaba mas o que
escrevo continua. O que é bom, bom. O melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas
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entrelinhas” (LISPECTOR, 1992, p. 38). Caberia a cada leitor buscar nas entrelinhas do
que está registrado em seus textos, o melhor de suas histórias ― o que tinha ficado como
“não dito” ― e fazê-la reviver a cada vez que uma de suas histórias fossem (re)lidas.
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“É CARNE DA LEMBRANÇA”: A MEMÓRIA EM
POEMAS INÉDITOS, DE LUÍS MIGUEL NAVA
“É CARNE DA LEMBRANÇA”: MEMORY IN
POEMAS INÉDITOS, WRITTEN BY LUÍS MIGUEL NAVA
Patrícia Resende Pereira1
RESUMO: Em Poemas inéditos, do poeta português Luís Miguel Nava, a memória se faz presente com
tanta força que poderia ser considerada uma personagem. Publicado após o falecimento do autor, e
presente em Poesia completa: 1979-1994, o livro é composto por quatro poemas: três em prosa,
centrados na ação de alguma personagem, e um em verso. Em comum, os poemas discutem acerca do
peso da memória, sem deixar de levar em consideração, em sua perspectiva, o esquecimento.
Palavras-chave: Luís Miguel Nava; Poemas inéditos; memória.
ABSTRACT: In Poemas inéditos, written by Luís Miguel Nava, it is noticeable that memory is present
with such force that it could be considered a character. Published after the death of the writer, and
part of Poesia completa: 1979-1994, the book is composed of four poems: three in prose, centered on
the action of a given character, and one in verse. In common, the author reflects about memory in all
of them and also about forgetting.
Keywords: Luís Miguel Nava; Poemas inéditos; memory.

INTRODUÇÃO
Em certo momento de “O olhar do peixe”, poema em prosa publicado em Poemas
inéditos, de Luís Miguel Nava, dois anjos tentam, em uma peça de teatro, carregar nas
costas dois enormes pedaços de carne ao longo de duas horas, sem sucesso. Na busca
de compreender a inusitada cena, um dos espectadores pergunta ao homem que está
1
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ao seu lado: “Tratar-se-ia de anjos caídos?”. A resposta é obtida na seguinte passagem,
responsável por oferecer título a este ensaio: “é carne da lembrança” (NAVA, 2002, p.
270).
O pequeno fragmento, que abre Poemas inéditos, serve de ponto de partida para
se pensar a maneira com a qual a memória é uma das principais temáticas do livro,
publicado após a morte do autor e, portanto, não organizado por ele. Composto por
três poemas em prosa — “O olhar do peixe” incluso nesse grupo — e um em verso, a
obra apresenta, por meio das mais variadas formas, como a memória tem a capacidade
de se fazer sempre presente, seja pela lembrança de um evento ocorrido há poucos
dias ou por situações de um passado muito distante que, acumuladas, têm grande
peso, como pode indicar a carne que os anjos tentam carregar nos ombros.
Sabe-se, a partir da leitura proposta pelo crítico Ricardo Vasconcelos (2005),
que a poesia de Luís Miguel Nava é pautada pelo o que o autor prefere chamar de
“experiências excessivas”. Nesse caso, tem-se uma poesia na qual a experiência
proposta tende a ultrapassar os próprios sentidos do mundo. Pode-se notar, nesse
cenário, que é sempre proposto ao leitor que “se confronte com determinado tipo de
realidades transgressivas” (VASCONCELOS, 2005, p. 28). Por isso mesmo, ao se pensar
nas considerações do crítico, pode-se pensar que a carne em “O olhar do peixe”
apresenta parte da transgressão aí referida. Se se levar em consideração essa
proposta, também “Um gesto” pode ser considerado um poema no qual se tem uma
transgressão de nossa realidade. Isso porque, sem adiantar o que será tratado mais
adiante, é no texto em que, a partir da lembrança de um simples gesto, a protagonista
tem uma epifania sobre a sua existência no mundo.
Ao lado disso, importa mencionar que os poemas “O olhar do peixe” e “Um
gesto” apresentam em comum uma dimensão narrativa. Segundo o arrazoado pelo
crítico e poeta Gastão Cruz (2008), deve-se ter em mente que, até o fim de sua breve
carreira — o autor faleceu aos 37 anos de idade — Nava empenha-se em escrever
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poemas em prosa que, “cada vez mais, assumem características de contos fantásticos”
(CRUZ, 2008, p. 317). Com isso, acredita o estudioso português, tem-se o
estabelecimento do que ele entende ser um gênero literário híbrido “de que, na
literatura portuguesa, existem, sem dúvida, alguma tradição, não tanto no que se
refere ao lado fantástico, mas sim na produção de um compromisso entre traços
narrativos e descritivos de certos textos em prosa e seu teor inconfundivelmente
poéticos” (p. 317).
No entanto, os dois poemas em questão apresentam, além da forma, a temática
da memória em comum. Ressalta-se que há, ao longo da obra de Nava, a recorrência de
alguns temas, que se tornaram marcantes em seus livros, reunidos na antologia Poesia
completa: 1979-1994. Assim, considera Vasconcelos (2005) que nesse conjunto de
temas de certa forma limitado, pode-se realçar a frequência dos termos: o mar, a pele,
o coração, o espírito, a luz, o céu e, por fim, a memória — o tema de interesse do artigo
proposto. Nesse contexto, a memória se configura como um elemento recorrente na
poética de Nava, especialmente quando se leva em consideração o seu potencial como
meio para discutir a vida. Assim sendo, compreende Gastão Cruz (2008), tem-se
imagens marcadas por uma forte materialidade, de modo que não é estranho, enfim,
concluir que a memória é o próprio mundo. “E, porque a memória é o mundo, sob a
sua enxurrada o corpo vulnerável expõe-se à destruição — na poesia como na vida”
(CRUZ, 2008, p. 309).
Por isso, diante da importância da temática, o propósito deste ensaio é discutir a
maneira como a memória é trabalhada por Nava em dois poemas de Poemas inéditos.
Para tornar a proposta possível, o texto está dividido em duas seções. Na primeira, o
peso da memória será o tema central, tendo por base “O olhar do peixe”. Já na segunda,
a memória evocada de súbito será o tema da discussão, concentrando-se a reflexão no
poema “Um gesto”.
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1 “O OLHAR DO PEIXE”: O PESO DA MEMÓRIA
Trazia há algum tempo na memória um espelho onde quem quer que se abeirasse dele podia
contemplar-se.
(Luís Miguel Nava, em “A saída”)

Nesse sentido, ao ter no mundo, e, por consequência, no corpo vulnerável, o
meio para se pensar a memória, não é estranho constatar que, em “O olhar do peixe”, a
lembrança se transforma em uma carne a ser transportada com dificuldade nas costas
dos anjos, diante de uma plateia que não compreende bem o que está assistindo. Citase, então, um excerto do poema:
Um desses dias fora ao teatro ver um espectáculo onde dois anjos se limitavam,
durante duas horas, a atravessar o palco em ambos os sentidos, carregando às
costas com enormes peças de carne de tamanho humano cujo transporte as asas
não ajudavam nada. A operação não se revelava nada fácil, sobretudo por causa
das asas, que não deixavam grande espaço para apoiar a carne, e houve
momentos em que eles pareciam derreados sob um peso que, ultrapassando o
dos objectos transportados, fosse já o do mundo, o dos pecados, o de algo que
tivesse a ver com a metafísica. (NAVA, 2002, p. 270).

Portanto, a carne representa os pecados do mundo, todas as lembranças, e os
anjos assumem a difícil tarefa de carregá-la de um lado para o outro, procedimento
por si só inútil. Assim, ao levar nos ombros o peso do mundo, a atividade sem sentido
empregada pelos anjos assemelha-se ao castigo dado pelos deuses à Sísifo. Mesmo
depois de morto, segundo Georges Hacquard (1996), Sísifo, esperto, enganou os
deuses e conseguiu voltar ao mundo dos vivos. Como castigo por sua trapaça, quando
não foi possível enganar a morte uma segunda vez, o personagem foi condenado a
levar uma pesada pedra até o topo de uma montanha, no mundo dos mortos, apenas
para vê-la rolar até o chão novamente, em um processo que deveria se repetir por toda
a eternidade.
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Assim sendo, os anjos no poema de Nava fazem como Sísifo: levam de um lado
para o outro uma carne pesada, o peso do mundo, sem nenhum objetivo. Tal
movimento é testemunhado por uma plateia que parece não compreender direito o
sentido da cena, talvez por não entender também o peso do mundo. Nesse momento,
diante da resposta do homem ao lado — “é carne da lembrança” —, tem-se um
questionamento: “Voltou-se, surpreendido, mas o homem já se voltara a endireitar e
fitava, muito sério, o palco, como se nada tivesse dito. Da lembrança? Dir-se-ia antes
que era o paraíso que estava a desfazer” (NAVA, 2002, p. 270).
Pode-se notar que, antes mesmo de pensar se a carne é ou não da lembrança, o
foco de todo o processo se concentra nos anjos. Há no excerto a possibilidade de que
se trata de anjos caídos, como se vê a partir da afirmativa do homem, e que, por isso
mesmo, o paraíso estava a se desfazer. Sabe-se que os anjos caídos, para os cristãos,
são aqueles expulsos do paraíso por conspirarem contra Deus — por isso, o paraíso a
se desfazer. Contudo, não se pode inferir que Nava esteja se referindo ao diabo ou
qualquer criatura semelhante e sim a anjos que, por alguma razão, carregam a carne
da lembrança diante de um paraíso desfeito.
Além disso, pode-se estabelecer relação entre o paraíso e a lembrança, nesse
caso. Isso porque o paraíso seria, ao menos para o senso comum, um lugar de paz,
tranquilidade e harmonia, enquanto a lembrança suscita eventos do passado. Entendese, conforme os dizeres da estudiosa Beatriz Sarlo (2007) que:
O passado é sempre conflituoso. [...] Só a patologia psicológica, intelectual ou
moral é capaz de reprimi-lo; mas ele continua ali, longe e perto, espreitando o
presente como a lembrança que irrompe no momento em que menos se espera
ou como a nuvem insidiosa que ronda o fato do qual não se quer ou não se pode
lembrar. Não se prescinde do passado pelo exercício da decisão nem da
inteligência; tampouco ele é convocado por um simples ato de vontade. O retorno
do passado nem sempre é um momento libertador da lembrança, mas um
advento, uma captura do presente. (SARLO, 2007, p. 09).
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Com base no argumento de Sarlo (2007), pode-se pensar que o paraíso se desfaz
em razão da carne da lembrança, responsável por despertar o que estava adormecido.
Se antes o que se tinha era a tranquilidade e a paz proporcionadas pelo esquecimento,
agora, em razão da carne da lembrança, se tem o peso do mundo, da memória e do
passado. E é esse o peso que os anjos precisam carregar nas costas, tal como acontece
com B, o outro personagem presente no poema.
Nesse caso, antes do espetáculo dos anjos que carregam a carne da lembrança, B
e A se encontram em uma lanchonete, onde A fala sem parar sobre “privacidade,
solidão, serenidade e casamento” (NAVA, 2002, p. 270), temas que fazem com que B,
visivelmente confuso, se veja em meio ao confronto de estar “na dificuldade de
satisfazer a necessidade de não estar sozinho sem para tal ter de renunciar a uma total
privacidade” (p. 271). Esse, nas palavras do poeta, “nó da questão” faz com que B se
sinta como um nadador “que, prestes a afogar-se, viesse intermitentemente à
superfície, antes de por fim as águas o engolirem” (p. 270).
Portanto, B e os anjos se encontram em situação parecida: eles precisam
carregar um peso que parecem não suportar. No caso dos anjos, trata-se do peso do
mundo, enquanto B se vê em meio ao confronto entre abrir mão de sua privacidade e
ter alguém ou permanecer só, preservando a sua intimidade. Ao lado disso, observa-se
que, para B, as lembranças do passado parecem ter certo peso em sua decisão, não só
no que diz respeito ao casamento, mas com relação ao modo como conduz a própria
existência. Realça-se que, após imaginar o passar de um longo período de tempo, B
percebe que lá estaria ele, idoso, ainda na mesma lanchonete, como no começo do
poema: “Cinquenta anos. Há cinquenta anos que ele para ali estava a debitar o seu
desgosto, passa-se meio século e os sentimentos continuam a ser os mesmos, nada do
que é verdadeiramente essencial se altera em meio século.” (NAVA, 2002, p. 271).
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Assim sendo, levando em consideração que no poema, evidentemente, não se
passaram cinquenta anos, B acredita que não haveria alteração em sua essência. Ele
continuaria tomado pela sensação de um afogado diante dos confrontos
proporcionados pela obrigatoriedade de se tomar uma posição. Também as pressões
sociais ainda persistiriam, perseguindo-o e tirando a sua paz tal como acontece com os
anjos que carregam, em vão, a carne às costas, em um paraíso desfeito. Pode-se
comprovar tal argumento com a passagem inserida próxima ao final do poema, a
seguir: “Mas não, com aquele drama amoroso ele não poderia dizer nada, nem com o
rapaz do fio de ouro, nem com o estrangeiro de shorts e câmara de vídeo. Quando
muito com os anjos, cujas asas eram tão descomunais que, de cada vez que lhes abriam
na memória, a obscureciam quase totalmente.” (NAVA, 2002, p. 271).
Mesmo com o passar dos anos, B reconhece que terá os mesmos problemas e
continuará assumindo a forma de um afogado que busca, sem sucesso, se salvar no
oceano. As questões no final se resumem simplesmente ao efêmero, como dá a ver o
último recorte, responsável por encerrar o texto. Nele, B, que esteve centrado em
escrever alguns pensamentos ao longo do poema, fecha o pequeno bloco: “Fechou o
bloco, mas deixou que as frases que nele apontara seguissem livre curso no seu
espírito. Kitsh tentacular, aborto no que escrevia, «esboço» como os desenhadores,
caricaturista, música andina.” (NAVA, 2002, p. 271, destaque do autor)
As palavras finais, um tanto enigmáticas, servem para pontuar o estado de
espírito de B. Pode-se ver que são pautadas pela impossibilidade de uma completude,
da mesma maneira como o personagem encontra-se incapaz de tomar uma decisão. O
esboço, produzido pelos desenhistas, refere-se a um projeto de desenho — que pode
ou não ser concluído — enquanto o aborto encontra-se relacionado, obviamente, a
uma gravidez não levada adiante, independentemente dos motivos para tal. A
enumeração em questão conta, ainda, com a insinuação de uma caricatura, que é um
tipo de desenho pautado pelo realce dos traços mais marcantes de alguém. A
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caricatura é, então, guiada pelo exagero. Do mesmo modo, a proposta de um kitsh2
tentacular pode ser compreendida como o estereótipo de uma cultura, agora dotada
também de tentáculos, como um polvo que tenta puxar um afogado para o fundo do
oceano. Nessa perspectiva, não se pode esquecer que B sente-se como um afogado,
perdido no mar, o que torna a inserção do termo “tentacular” menos surpreendente.
Percebe-se, ao final do poema, a construção de um cenário conduzido pela
incompletude. O mesmo sentido de incompleto pode ser notado se se pensar na última
aparição dos anjos no poema. No primeiro momento de sua aparição, as asas
atrapalham a árdua tarefa de levar a carne, enquanto na passagem final tem-se a
seguinte informação: “Quando muito com os anjos, cujas asas eram tão descomunais
que, de cada vez que lhes abriam na memória, a obscureciam quase totalmente”
(NAVA, 2002, p. 271). Seria, então, como se os próprios anjos, embora encarregados de
levar a carne da lembrança, dificultassem a atuação da memória, pois, quando abertas,
suas asas proporcionam a impossibilidade de recordar.
2 “UM GESTO”: A EVOCAÇÃO DE UM MOMENTO PASSADO

Todo ele estava torcido para dentro da memória.
(Luís Miguel Nava, em “O nome”)

Nesse sentido, a asa atua como uma forma de esquecimento, o que comprova,
então, a antiga máxima: para se lembrar é preciso, antes de tudo, esquecer. Esse
princípio configura-se de forma mais clara em “Um gesto”. Nele, Matilde observa uma
cena comum do cotidiano até que é tomada de súbito por uma lembrança do passado:

Convém realçar que, no poema, a grafia, ao menos na edição das Publicações Dom Quixote, está
kitsh e não kitsch, como comumente se escreve.
2
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«Que cansativa que a polícia é!», suspirou Matilde, fechando a janela. Depois,
sorrindo do seu próprio comentário, deu dois passos no aposento e relanceou os
olhos pelo espelho, que a penumbra como que apagara. Foi aí que se lembrou de
uma mulher que vira três ou quatro dias antes, ao volante de um carro que parara
junto ao seu, esperando que o sinal abrisse. Aproveitando aqueles breves
momentos, a mulher mirava-se no retrovisor e, depois de levar um dedo aos
lábios e o molhar com a língua, passara-o pelas sobrancelhas. Matilde puxou uma
cadeira para o centro da sala e sentou-se, sem conseguir deixar de pensar
naquele gesto, à luz do qual todos os móveis que a cercavam pareciam ganhar
raízes no seu espírito. São gestos assim que encorpam a vida, que lhe dão
espessura, pensou ela. (NAVA, 2002, p. 274).

A surpreendente lembrança de um gesto inocente vem à tona sem qualquer
aviso, emergindo das profundezas de um passado ainda muito recente, já que tudo se
passou há apenas três ou quatro dias. Nesse cenário, segundo considerações de Sarlo
(2007), deve-se ter em mente que “a lembrança, assim como o cheiro, acomete, até
mesmo quando não é convocada. Vinda não se sabe de onde, a lembrança não permite
ser deslocada; pelo contrário, obriga a uma perseguição, pois nunca está completa”
(SARLO, 2007, p. 09). Por isso, quando se pensa no processo no qual se vê envolvida
Matilde, ressalta-se que é centrado simplesmente no gesto, pois a mulher que o
executou pouco importa: “as feições da mulher haviam começado, é certo, a diluir-selhe na memória, onde, de resto, o automóvel em que ela se encontrava e mesmo o seu
cabelo já não tinham qualquer cor” (NAVA, 2002, p. 275).
É preciso levar em consideração também o fato de que, ao rememorar o
acontecimento do passado, o processo envolve o olhar, pois a protagonista encontrase perdida em todas as possibilidades infinitas que aquele simples gesto oferece.
Nesse ponto, evidente está que há uma singularidade diante do ato, da própria imagem
fornecida, que torna possível que o olhar de Matilde se fixe — e por consequência o do
leitor. Sob essa condição, Vasconcelos (2005b) chama a atenção para o fato de que, há
na poesia de Nava, a capacidade de indicar “a sua pequenez perante uma imagem de
eternidade, de infinidade, de um excesso incomensurável da experiência do
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quotidiano, em que continuamente apenas se pressente a força de uma
transcendência” (VASCONCELOS, 2005b, p. 76). Desse modo, se se pensar no poema
em pauta, nota-se a maneira pela qual um pequeno gesto do cotidiano serve de ponto
de partida para tornar possível que Matilde reflita sobre a existência.
Também pode-se notar, a partir do excerto em realce, que a memória opera
como em um recorte. Como foi destacado por Carla Miguelote (2006), no poema em
questão, “alguns elementos perdem a cor ou embranquecem, descendo à camada mais
profunda. Enquanto outros, descolados do seu entorno, guardam por mais tempo o
seu colorido” (MIGUELOTE, 2006, p. 98). Portanto, os detalhes da cena testemunhada
por Matilde estão, agora, relegados à camada mais profunda, sendo, nesse processo, o
gesto em si que habita a superfície, vindo à tona sem qualquer aviso prévio ou
explicação.
Deve-se mencionar que o gesto é visto por Matilde como um elo entre o passado
e o presente, como indica o trecho a seguir:
Que peso teria aquela manifestação em comparação com o gesto da mulher que
passara o dedo, molhado de cuspo, pelas sobrancelhas? Saberiam aqueles
homens armados até aos dentes e distribuindo barreiras de arame farpado ao
longo da avenida que o que eles supunham ser «este momento» amanhã já não
teria existido? Tinha a certeza de que, enquanto se lembrasse daquele gesto e da
mulher que o executara, o instante em que o captara continuaria a existir tal
como ela naquele preciso momento existia ali, naquela sala, deliberadamente
alheada do aparato policial montado nas ruas adjacentes, devido a uma qualquer
concentração perfeitamente inócua e que só no caso de nas próximas horas nada
haver no mundo digno de atenção mereceria umas escassas linhas nos jornais do
dia imediato. (NAVA, 2002, p. 274).

Observa-se que o presente perde a importância para Matilde. Para ela, pouco
interessa o que fazem os policiais que tentam resolver algum problema nas ruas
adjacentes e, até mesmo, se esse conflito ganhará as páginas dos jornais do dia
seguinte. Matilde quer mesmo é se aproveitar da ligação que existe agora entre ela e o
passado, indicado pelo gesto da mulher. Seria como se, então, o gesto deixasse de ser
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um evento do passado para se materializar diante dos olhos da personagem: o
passado torna-se presente para Matilde.
Nessa perspectiva, “as imagens da memória, enquanto permanecem à tona,
pertencem ao presente, existem como o próprio corpo que as evoca. Não são
fantasmas de imagens do passado” (MIGUELOTE, 2006, p. 98). Portanto, Matilde e o
gesto que testemunhou dividem, mesmo que por alguns segundos, o espaço e o tempo,
como se não existissem barreiras entre eles — presente e passado tornam-se um só.
Esse princípio pode ser confirmado pelo final do poema, no qual se lê:
Talvez esses pormenores funcionassem como catalizadores e contribuíssem para
que o instante em que Matilde a entrevira através dos vidros dos dois carros se
perpetuasse para além da sua contingência. Mas não. Matilde estava certa de que
isso não importaria. Fosse a mulher loira ou morena, gorda ou magra, o que na
realidade havia de marcante é que levara um dedo à boca e às sobrancelhas e que,
sem disso poder ter tido consciência, colocara assim, ali, um travão no tempo,
dando consistência a qualquer coisa sobre a qual os nossos gestos normalmente
não produzem mais efeito que os de quem se industriasse a desenhar cruzes na
água. (NAVA, 2002, p. 275).

Dessa forma, o gesto da mulher provoca, na concepção de Matilde, uma fenda no
tempo, unindo o passado em que fora executado e o presente, quando evocado. Esse
movimento de mão acaba por dar consistência a algo, por natureza, inconsistente e
imaterial, como indica a imagem proposta no texto: seria como se a simples tentativa
de desenhar na água, algo por si só impossível, resultasse em algo além de traços
efêmeros, desaparecidos logo a seguir. Assim sendo, a improvável junção, em um
mesmo espaço e tempo, do presente e do passado, tem condições de acontecer por
meio da lembrança de Matilde do gesto da mulher.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da discussão empregada neste ensaio, pensa-se que a memória,
temática recorrente na obra de Luís Miguel Nava, encontra nos dois textos
investigados de Poemas inéditos duas abordagens distintas. Em “O olhar do peixe”, o
poeta reflete sobre a maneira como o peso da memória modifica a forma como B,
entediado, pensa o futuro, de modo a associá-lo com os anjos que levam nas costas a
carne da memória. Pode-se pensar que há aí um trabalho mais elaborado com relação
ao corpo, de modo a tornar as vísceras um peso a ser carregado por criaturas que, se
na Bíblia são angelicais e dotadas no poder de guardiãs, no poema de Nava tem o seu
destino atrelado a uma atividade repetitiva e sem sentido.
Posteriormente, em “Um gesto”, pode-se perceber uma abordagem centrada em
um acontecimento simples do cotidiano. Nesse caso, de modo a praticamente dilatar o
tempo, percebe-se que um movimento distraído e inocente, executado por uma
desconhecida, é o ponto de partida para que Matilde tenha uma epifania sobre a
própria existência. Além disso, o gesto executado pela desconhecida torna possível
que o passado e o presente se encontrem, ao menos por alguns instantes, lado a lado.
São duas formas distintas para se pensar, por fim, a forma como “a carne da
lembrança” se configura no livro póstumo de Luís Miguel Nava.
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MEU OUTRO SERTÃO: DESLOCAMENTOS TEMPORAIS DA MEMÓRIA
EM OUTROS CANTOS, DE MARIA VALÉRIA REZENDE
MY OTHER BACKWOODS: TEMPORARY MOVEMENTS OF THE MEMORY
IN OUTROS CANTOS, BY MARIA VALÉRIA REZENDE
Alex Bruno da Silva1

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo principal analisar a configuração do tempo e da
memória no romance Outros cantos, publicado em 2016 pela escritora Maria Valéria Rezende. No
discurso narrativo, as lembranças individuais da narradora-personagem somam-se às lembranças
coletivas de outros personagens, constituindo uma multiplicidade de vozes na composição do
romance. A memória, no romance em questão, embaralha o tempo na narrativa que, também,
apresenta-se a partir da fragmentação, refletindo o deslocamento espacial da personagem ao
retornar ao sertão. Servirão de subsídio à discussão sobre a memória e o tempo, bem como sobre os
modos de subjetivação, as reflexões de Michael Pollak (1992), Beatriz Sarlo (2007), Maurice
Halbwachs (2006), Gérard Genette (1995), entre outros.
Palavras-chaves: memória; tempo; narrativa brasileira contemporânea.
ABSTRACT: This article aims to analyze the configuration of time and memory in the novel Outros
cantos, published in 2016 by Maria Valéria Rezende. In the narrative discourse, individual memories
from the narrator-character are added to the collective memories of other characters, constituting a
multiplicity of voices in the composition of the novel. Memory, in the novel, shuffles the narrative’s
time and is also presented as fragmentation, reflecting the space displacement of the character when
returning to the backwoods. The reflections from Michael Pollak (1992), Beatriz Sarlo (2007),
Maurice Halbwachs (2006), Gérard Genette (1995), and others will serve as subsidy to the discussion
about memory and time, as well as the modes of subjectivation.
Keywords: memory; time; contemporary Brazilian narrative.
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Por agora não quero este presente caótico, incompreensível, enleado de correntes
contraditórias e extremadas emitindo sons de ódio e guerra, quero aquele outro presente
transfigurado na minha memória.
(Outros cantos — Maria Valéria Rezende, 2016)

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A narrativa brasileira contemporânea tem problematizado a relação entre o
sujeito, a memória e a identidade de diferentes maneiras, seja pelo uso artístico e/ou
testemunhal de gêneros memorialísticos, seja pela memória coletiva e individual das
personagens na busca de (re)construir o tempo passado. À vista disso, os impasses da
memória têm apresentado relevância na ficção atual por meio da construção de
personagens marginalizados, exilados e marcados pelas experiências traumáticas,
estabelecendo uma relação problemática na tentativa de elaborar o passado. Nesta
perspectiva, o romance contemporâneo expõe o processo fragmentado da memória
em sua construção ficcional na narrativa.
Maria Valéria Rezende tem se destacado no cenário literário atual pela
construção memorialística de seus romances. A autora publicou, entre outros, o
romance Quarenta dias, em 2014, conquistando o prêmio Jabuti de literatura em 2015.
Pela obra Outros cantos, a escritora recebeu, recentemente, o prêmio São Paulo de
literatura, como melhor romance do ano de 2016.
Este romance apresenta uma (re)elaboração do passado da narradora Maria. A
narrativa se trata de uma memória de viagem, pois, na medida em que a protagonista
Maria, ao entrar em um ônibus, inicia seu relato, ela revive o passado no sertão
nordestino. Presente e passado se entrecruzam a todo o momento na narrativa, uma
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vez que as lembranças da narradora são ativadas a partir de outros sujeitos que se
encontram dentro do mesmo ônibus ou que ela conheceu em uma de suas viagens.
Outros cantos é um romance que se estrutura em forma de fragmentos que
alternam o presente da narração às lembranças do passado. Portanto, a complexidade
narrativa do romance é visível em sua dimensão temporal e na sua relação com os
mecanismos da memória. O enredo apresenta, nas lembranças da narradora Maria, um
cruzamento de tempos e espaços, pois a protagonista costura no discurso narrativo
comparações de seu cotidiano no sertão pernambucano com o cotidiano de outros
cantos em que estivera: no deserto da Argélia, no México, em Paris.
Observa-se, assim, que o tempo e a memória estão intimamente ligados na
literatura contemporânea brasileira. Além dos romances de Maria Valéria também
podemos identificar a recorrência de narrativas incorporando memórias, vivências e
fragmentos de narradores em primeira pessoa, que buscam reviver o passado no
tempo presente, por exemplo, nos romances: Nove noites de Bernardo Carvalho, Leite
Derramado de Chico Buarque, Solidão Continental de João Gilberto Noll, Dois irmãos de
Milton Hatoum, entre outros. Logo, a memória como matéria e forma narrativa,
constituída como elemento literário, é capaz de compor fortes representações do
percurso de uma vida.
A memória é o resgate do passado no tempo presente e, por isso, ela possibilita
trazer ao coração fios de histórias e recordações subjetivas. Segundo Michael Pollak
(1992), a memória é “um fator extremamente importante do sentimento de
continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de
si” (POLLAK, 1992, p. 05).
Nesse sentido, a memória é compreendida como um fenômeno construído social
e individualmente, e o sentimento de identidade pode ser associado “à imagem de si,
para si e para os outros” (POLLAK, 1992, p. 05). Ao longo da vida a imagem que cada
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indivíduo constrói de si mesmo e dos outros pode ser associada à memória,
permitindo esquecer e lembrar fatos, lugares, gostos e pessoas.
O romance contemporâneo é, sobretudo, construído por uma imprevisibilidade,
pela fragmentação, visto que o sujeito personagem se constrói pelo processo de
identidade/alteridade. É relembrando, ou melhor, rememorando o passado que este
sujeito se constitui e se identifica na “compreensão de seu trajeto e na compreensão de
trajetos alheios” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 135).
Diante das reflexões apresentadas, este trabalho se propõe a analisar o romance
Outros cantos, tendo como ponto de partida o possível diálogo entre tempo e memória,
enfocando, sobretudo, como a identidade e o percurso da narradora-protagonista são
constituídos pela memória.
2. MOVIMENTOS TEMPORAIS: NARRATIVA E MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DO SER
O tempo, no romance de Maria Valéria Rezende, flui entre o passado e o
presente e, por vezes, aponta um futuro. Ao adotar o tempo como aspecto de
investigação, a teoria literária apresenta essa categoria narratológica a partir de uma
dualidade temporal: o tempo da história e o tempo da narrativa. Segundo Gérard
Genette (1995), essa dualidade entre o tempo do que é contado e o tempo da narrativa
possibilita distorções e mudanças temporais.
No romance Outros cantos, de Maria Valéria Rezende, a memória da narradora
recria o tempo passado produzindo uma viagem de retorno ao sertão. A narradora
Maria está a caminho de uma palestra, viajando pelo sertão à noite e recordando o
período em que viveu na cidade de Olho d’Água, encarregada, em plena ditadura, da
educação de jovens e adultos. Na organização do discurso narrativo, a cada parada ou
freada do ônibus, a narradora relembra fios de histórias do passado, misturando suas
lembranças individuais com lembranças coletivas, outras histórias costuram o enredo
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principal. O tempo da narrativa ― a viagem de retorno ao sertão ― é entrelaçado ao
tempo das histórias narradas: “Os faróis deste carro velho são tão fracos que não
mostram nada do caminho, nada me distrai das imagens que voltam da minha
primeira tarde naquele outro sertão. Deixo divagar a memória enquanto todo o resto,
o caubói, o ônibus, a caatinga, a estrada, mergulha na escuridão” (REZENDE, 2016, p.
10).
A alegria de voltar ao sertão, parte constituinte e significativa na vida da
personagem, faz com que sua memória reviva imagens esquecidas no passado. Neste
sentido, tempo e memória aparecem concatenados no discurso narrativo,
demonstrando que em sua primeira ida ao sertão tudo se configurava de uma maneira,
entretanto, anos depois sua configuração é outra, ou como ela mesma diz: “‘Agora o
tempo é outro’, repito também eu, lá dentro, a alegria do homem que volta enfim à sua
terra-mãe contaminando minha nostalgia e reavivando as esperanças que me
embarcam neste ônibus. Sim, agora o tempo é outro, cheio de novos riscos, é certo,
mas talvez bem mais propício à vida” (REZENDE, 2016, p. 102).
O diálogo entre o passado e o presente apresenta uma discordância na ordem
temporal da narrativa. Essa característica é denominada por Genette (1995) como
anacronia.

Para

o

teórico,

a

anacronia

baseia-se

no

contraste

de

acontecimentos/segmentos dentro do texto narrativo com a história narrada, num
vínculo do antes e do depois. A temporalidade não é linear, mas sim uma relação de
discordância e contraste. Desta forma, o teórico faz uma relação entre o anacronismo
da elaboração narrativa e o trabalho da memória. A variação de temporalidades no
romance acontece com grande frequência. São relatos intercalados que não
acompanham linearmente o enredo.
O romance coloca em evidência a organização memorialística elaborada pela
narradora ao contar suas experiências. Genette (1995) afirma que a narrativa “é uma
sequência duas vezes temporal: há o tempo da coisa-contada e o tempo da narrativa”
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(GENETTE, 1995, p. 31). Ou seja, não coincide em Outros cantos o tempo da história, já
passada, com o tempo da narração de Maria ― a narradora regressa ao passado, mas
suas lembranças são entrelaçadas ao presente.
Assim, o esquecimento e a hesitação estão contemplados na narrativa que, por
vezes, embaralha eventos, vozes e espaços. Regina Dalcastagnè (2012), ao refletir
sobre o tempo no romance contemporâneo, afirma que, para entender a construção
temporal da narrativa produzida nos dias de hoje, é preciso “lembrar que ela abarca os
modos possíveis do homem e da mulher contemporâneos se situarem no mundo,
representando a si e aos outros, estabelecendo uma identidade a partir do que tentam
fazer, ou daquilo que alcançam dizer” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 130).
É o que faz Maria, juntando histórias umas às outras, para ver se compõe o
retrato de si por meio da memória. No tempo presente ― da narração ―, enquanto
narra, pressupõe-se a presença de um passado ausente. Por isso, a narração
memorialística, por mais que retome o passado, dialoga intimamente com o tempo
presente. A narradora faz uma viagem por terra, seguindo uma estrada. Assim, o
momento da viagem real se confunde com uma viagem pela própria memória. A
existência da narradora Maria é confirmada no presente, no momento em que relata:
“Por mim, enquanto eu puder refazer o sertão das minhas lembranças e belos
assombros revividos esta noite, os motoristas podem discutir pelo resto da vida. Eu
não tenho pressa. Ou melhor, resta-me pouco tempo para passar a limpo meu velho
sertão, destacá-lo da maçaroca de recordações acumuladas vida afora, muito pouco
tempo para desenlear e re-enrolar até o fim esse novelo” (REZENDE, 2016, p. 73).
No excerto acima, nota-se que o retorno ao passado, ou o retorno ao sertão,
configura-se através da memória e do tempo na tentativa de criar para si um espaço de
organização de uma memória. As lembranças estão emaranhadas e no percurso da
viagem real são cuidadosamente selecionadas pela narradora. O tempo marcado pelo
deslocamento espacial ― da partida e da chegada ― seria insuficiente para reviver o

SILVA, A. B. da. Meu outro sertão...

111

Curitiba, Vol. 6, nº 11, jul.-dez. 2018

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

tempo da memória, por isso Maria afirma que há pouco tempo. Tempo este que é
próprio da lembrança e das vivências em diferentes espaços que, no trajeto do sertão,
ela busca (re)encontrar por meio de uma realidade memorialística.
Beatriz Sarlo (2007) argumenta que a presença subjetiva do sujeito no passado
por ele recontado “inscreve a experiência numa temporalidade que não é a de seu
acontecer (ameaçado desde seu próprio começo pela passagem do tempo e pelo
irrepetível), mas a de sua lembrança” (SARLO, 2007, p. 24). Em outras palavras, o
tempo da narração atualiza as lembranças, podendo completar as lacunas da memória
com a imaginação do presente. É um tempo da memória, porque é marcado por
associações mentais e experiências vividas.
Benedito Nunes (1995), em seu livro O tempo na narrativa, explica como o
romance adquire a flexibilidade temporal uma vez que “a experiência individual,
externa e interna, bem como a experiência social ou cultural, interferem na concepção
do tempo” (NUNES, 1995, p. 17). O rompimento da cronologia, a fusão do tempo e os
deslocamentos espaciais, além de alterarem a estrutura da narrativa, representam
sujeitos mergulhados em um universo fragmentado, no qual a identidade encontra-se
em processo de transformação.
A narradora Maria parece ter consciência de que sua vida não é uma condução
em linha reta, mas feita de fragmentos e experiências adquiridas em diferentes
espaços e, tais experiências, são atravessadas por outras trajetórias. Ao espiar pela
janela do ônibus (no tempo da narrativa), Maria percebe que o espaço do sertão está
mudado. Asfalto, luz elétrica e casas modernas demonstram que o sertão primitivo (no
tempo da história) já não existe mais:
Uma mudança brusca nos ruídos e movimentos deste ônibus obriga-me a abrir os
olhos, e divisar, pela janela, uma casa isolada à beira da estrada, amplamente
iluminada, luz elétrica em abundância. Passamos diante dela em marcha
lentíssima por causa dos buracos que reaparecem no asfalto, até há pouco liso
como novo. Posso ver quase tudo lá dentro, mais coisas, muito mais coisas do que
gente: sofás e poltronas forrados de plástico, imitando o mau gosto exibido pela
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televisão a despejar sua luz azulada e sons estridentes em alto volume, chego a
ouvir daqui, competindo como ronco do ônibus velho, a geladeira encimada por
um pano de crochê e um ajuntamento heteróclito de bibelôs e garrafas com
rótulos novos e brilhantes, a porta forrada de bugigangas imantada, nas paredes,
três ou quatro quadros grandes com paisagens de neve [...] O sertão não é mais o
sertão e ainda não virou mar. Fecho os olhos e minha memória recupera e estiliza
a beleza daquele meu outro sertão. (REZENDE, 2016, p. 21-22).

Este movimento temporal, possibilitando transições para trás (sentido do
passado) e para frente (sentido do presente/futuro), expõe a simultaneidade de
temporalidades concorrentes que mimetizam a identidade do sujeito atrelada à
caracterização do espaço que o constitui. Em sua primeira ida ao sertão, a narradora
encontra um espaço que preserva as práticas culturais dos sertanejos. Com o objetivo
de desenvolver a consciência política e incentivar os moradores de Olho d’Água a
aturaem na vida política, Maria se encanta com a rotina da vida sertaneja e mostra-se
aberta ao outro, tornando viável sua integração na vida da comunidade.
Este processo simultâneo de temporalidades e o processo de constituição do eu
por meio da alteridade correspondem ao que Néstor García Canclini (1997), em
Culturas híbridas, postula como faceta do hibridismo. As variações temporais
evidenciam uma tensão entre o localismo e o cosmopolita, no qual o sertão primitivo
passa a incorporar faces da cultura urbana.
Neste sentido, a narradora revive, por meio da memória, as lições e tradições
populares daquela comunidade, misturando lembranças do passado com a jornada de
autoconhecimento e reflexões sobre o tempo presente e as transformações do sertão.
A identidade de Maria se constitui a partir do deslocamento espacial, que, no tempo do
discurso narrativo, é resgatado pela memória:
As imagens nítidas na minha memória reproduziam o guarda da fronteira
revirando as páginas de um passaporte, uma e outra vez, com expressão nada
amigável, olhando alternadamente a fotografia e a cara do portador. O viajante
tentava aparentar calma, evitava encarar o policial e foi assim que seu olhar veio
ao encontro do meu e me golpeou, voltando de longe no tempo no espaço, de
Copacabana, de São Paulo, de Paris, da Argélia... (REZENDE, 2016, p. 108).
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Memória e imaginação operam para preencher lacunas. Estas lacunas são
preenchidas a partir de marcas de uma subjetividade. No caso de Maria, sua
subjetividade está marcada pelos deslocamentos espaciais e experiências construídas
a partir do contato com o outro. A narradora abdica da centralidade de si, enquanto
protagonista do relato, para reviver histórias de outros sujeitos.
Desta forma, para Maurice Halbwachs (2006), as memórias dos sujeitos nunca
são só suas, pois a memória individual só existe na medida em que esse indivíduo é um
produto de um grupo. As reflexões empreendidas por Halbwachs trazem, portanto,
uma nova vertente para a noção de memória e apresentam os quadros sociais que
compõem a memória. Para ele, mesmo que aparentemente particular, a memória
remete a um grupo; o indivíduo carrega em si a lembrança, mas está sempre
interagindo na sociedade, já que “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são
lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos
envolvidos e objetos que somente nós vimos” (HALBWACHS, 2006, p. 30).
O romance de Maria Valéria, neste propósito, reconstrói a memória coletiva dos
moradores de Olhos d’Água e as memórias individuais dos caminhos percorridos pela
narradora Maria. Ao chegar ao povoado do interior de Pernambuco, Maria logo se
integra ao cotidiano dos tecelões de rede. Em seguida, com a ajuda de Fátima, a
narradora começa a compreender a vida sertaneja e a organização do grupo: “Em
pouco tempo me vi envolvida por mais belas surpresas, gente, música e movimento.
Ali vinha todo o povoado. Os mais velhos, em passo lento ritmado pelo som de um
surdo, empunhavam, acesos, tocos de velas ciosamente guardados para as grandes
ocasiões, espalhando no ar o perfume das raras colmeias de onde obtinham a cera”
(REZENDE, 2016, p. 58).
Neste trecho, Maria está lembrando uma rede de sociabilidade que fazia da vida
no sertão um mosaico de histórias e práticas culturais compartilhadas. A imagem das
SILVA, A. B. da. Meu outro sertão...

114

Curitiba, Vol. 6, nº 11, jul.-dez. 2018

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

pessoas mais velhas pode ser interpretada como elemento identitário para reforçar e
reafirmar uma cultura, uma identidade ― a manutenção das atividades, das músicas e
crenças pelos mais velhos reflete também os valores sociais e culturais de suas
identidades, de suas origens.
Ecléa Bosi (2003), ao refletir sobre a memória familiar, política e do trabalho,
afirma que esta substância social da memória implica desvios, omissões e tensões
perpassadas pela força coletiva sobre a força individual. A autora aponta a memória
coletiva, produzida no interior de uma classe, como difusora de uma ideologia
legitimada que acaba alimentando as subjetividades individuais dos pertencentes a
essa classe: “Quando um acontecimento político mexe com a cabeça de um
determinado grupo social, a memória de cada um de seus membros é afetada pela
interpretação que a ideologia dominante dá desse acontecimento. Portanto, uma das
faces da memória pública tende a permear as consciências individuais” (BOSI, 2003, p.
21-22).
Na narrativa a protagonista é membro da Ação Popular, uma organização de
educação política de esquerda, que tinha como objetivo levar a consciência política
para pessoas marginalizadas:
Depois de meu longo périplo, praticamente sozinha, por três continentes,
acreditava-me pronta para tudo. Saberia, sim, abrir uma frente de inserção,
preparar pacientemente a vinda dos demais para fermentar, por longo tempo, a
consciência, a organização, a longa luta, verdadeiramente popular, de baixo para
cima, alastrando-se pouco a pouco por todo o país e o continente, contra todas as
formas de opressão. (REZENDE, 2016, p. 105).

Neste sentido, o romance apresenta uma memória coletiva sobre o tempo da
ditadura no Brasil, dando voz a uma camada de personagens excluídos por intermédio
da voz narrativa. Para a narradora, reconstruir seu próprio passado é,
irremediavelmente, reconstruir o espaço e as histórias de outros sujeitos. O fato de
Maria não viver mais naquele ambiente, na medida em que ela havia se ausentado por
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anos, faz com que as lembranças se misturem com histórias e vozes, formando um
mosaico textual no discurso narrativo.
Assim, o romance apresenta uma polifonia de vozes que falam e unem-se ao
discurso do sujeito que narra. Mikhail Bakthin (2005) explica a polifonia como sendo
uma “multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis” (BAKTHIN,
2005, p. 04) que se diferenciam do discurso autoral e são ideologicamente distintas.
Nesta perspectiva, torna-se possível perceber o coletivo pela linguagem, pois para o
teórico a personagem nunca coincide consigo mesma, uma vez que ela já contém o
outro dentro de si. O entrecruzamento de vozes no discurso da narradora Maria expõe
discursos sociais distintos que, pelo viés da memória, surgem de forma fragmentada,
afetando o presente da narração:
Quantas histórias possuíam! Algumas tão extraordinárias e imaginativas que eu
muitas vezes pedia de novo, compondo assim minha biblioteca mental talvez
mais rica do que a outra, de papel, trazida na minha exígua mochila. Era assim a
história de certo Lázaro, da qual também não sabiam precisar a época, mas
sabiam de tudo mais, até dos sentimentos mais profundos do personagem, que
reinventavam a cada narração e eu reinvento agora. (REZENDE, 2016, p. 87).

Conhecer as histórias alheias é análogo a conhecer a si mesmo. Por isso, quando
Maria volta ao passado e recolhe histórias que outros personagens viveram, tenta dar
pistas de seus exílios mundo afora e, assim, surgem memórias de outros cantos, outros
lugares, outras vozes. Sonhadora e errante, a narradora lembra sempre um olhar
perdido de um homem que cruza com ela em diferentes tempos e espaços.
Maria, ao resgatar suas memórias, retoma a tradição da narrativa oral, pois a
fragmentação de vozes presentes no discurso narrativo comprova o prazer em ouvir e
narrar. Os processos narrativos utilizados pela narradora confundem vozes em um
movimento de sempre religar histórias. Desta forma, configura-se em mais uma
contadora de histórias que tece uma espécie de tapete a partir de vozes esquecidas no
sertão.
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Pode-se dizer, por meios dos ensinamentos de Walter Benjamin (1985), em seu
famoso ensaio “O Narrador”, que narrar é similar à atividade de uma fiandeira.
Entretanto, ao invés de uma linha, usamos as experiências vivenciadas. O resultado
não é um tecido, mas o discurso. O narrador “é um homem que sabe dar conselhos”
(BENJAMIN, 1985, p. 200), alguém capaz de “fazer uma sugestão sobre a continuação
de uma história que está sendo narrada” (p. 200).
Ao (re)contar as várias histórias dos moradores de Olhos d’Água e seus
diferentes percursos de viagem, a narradora Maria convoca para o jogo textual
experiências acumuladas, resgatando traços da narrativa oral:
Eles pediam-me também minhas histórias. Comecei, sem plano, como se fosse a
resposta natural, a falar do Saara, da gente de lá, do cuscuz de sêmola...
Continuamos a cada noite, fomos ao deserto de Zacatecas, com seus nopales,
cactos, agaves e garranchos, “como nossa caatinga”; falei-lhes de Lupita, do seu
milho branco, seu metate, seu comal, seu leve tear de cintura, improvisado com
simples varas amarradas, falei-lhes de outros povos, outros campos, cidades, eles
queriam sempre mais, eu tecia narrativas.
Que eu pusesse a funcionar meu tear de palavras, desenrolasse e refizesse as
meadas de histórias do vasto mundo, foi o que eles passaram a me pedir, todas as
noites, revelações ou designação de meu ofício próprio, minha parte naquela vida,
meu direito de ficar, contar-lhes sobre outros mundos, à toa, só por saber,
gratuitamente. (REZENDE, 2016, p. 30-31).

Para Joel Candau (2016) memória e identidade estão intrinsecamente ligadas,
uma vez que “não há busca identitária sem memória e, inversamente, a busca
memorial é sempre acompanhada de um sentimento de identidade” (CANDAU, 2016,
p. 19). O olhar lançado para os moradores sertanejos de Olho d’Água carrega a marca
da alteridade: Maria preenche as lacunas de sua memória com o espaço do outro. As
vivências e lições aprendidas no sertão, por exemplo, ganham corpo no presente da
narrativa, na necessidade de (re)viver aquele passado:
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Quanto mais me dedicava a aprender, compreender e ensinar, mais percebia
quão longe seria o caminho, mas eu queria, sim, ficar ali, cumprindo o papel que
me deram eles de lhes contar histórias, ou o que me tinham dado os
companheiros, de mudar a História, sob a máscara da professora que o governo
mandou para ensinar gente grande a ler, livro nenhum por enquanto, todos os
livros do mundo um dia, depois, e esperando chegarem a hora e os sinais da
possibilidade de mudar o que produzia tantas dores, sem perder, porém, o que
era só beleza. (REZENDE, 2016, p. 144).

O processo de integração no espaço sertanejo, bem como a luta para
transformar a realidade do lugar, constituem um relato de resistência no qual a
memória funciona como fio condutor para articular o passado e as experiências
acumuladas em diferentes lugares. Segundo Paul Ricoeur (2007), os lugares
permanecem como inscrições à memória, como ponto primordial para recordar o
tempo vivido. As reflexões de Ricoeur em relação à memória convergem para a ideia
de que, para além de simplesmente recordar o passado, a memória pode ser entendida
como um mecanismo de (re)significação das coisas, dos lugares e de si mesmo. A
narradora, no fim do relato, expõe a atenção precisa de agir sobre o tempo presente:
Clareia a madrugada. Volto finalmente, de vez, a este presente no qual ainda creio
ter uma missão, infindável mas impossível de abandonar, alicerçada na paciência
e na esperança a resistir, há bem mais de quarenta anos, aos percalços, aos
avanços, às decepções, aos eternos desafios, o legado mais precioso do povo de
Olho d’Água. Pela janela do ônibus já se veem, ao longe, as luzes ainda acesas da
cidade onde outros me esperam para abanar com minhas palavras as brasas de
suas esperanças, razão de mais esta viagem, ainda movida a sonhos. (REZENDE,
2016, p. 146).

Observa-se, no excerto acima, que o percurso da viagem explora os mecanismos
da memória, para que a narradora Maria resgate um tempo passado de lutas e
aprendizados. Portanto, no presente (da narração) a capacidade evocativa de
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memórias individuais e coletivas provoca um acesso mais vivo ao passado e
impulsiona a vida presente/futura.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta breve reflexão entre a narratologia e os estudos de memória observamos
de que forma as técnicas e as formas estéticas do romance, aqui analisado, constroem
uma mimese da realidade e da construção do sujeito. No romance de Maria Valéria
Rezende, as digressões temporais representam o movimento da viagem, a partida e a
chegada, o ir e o voltar ao sertão.
Assim, o tempo é uma construção que aliada à memória busca não esquecer e
denegar histórias. Diante da fragmentação da vida contemporânea o romance é
construído sob os signos do trânsito, em que a identidade da narradora-protagonista é
constituída pelas múltiplas experiências com o outro. É como se Maria precisasse
viajar no passado para compreender sua própria identidade e encontrar-se no mundo.
Por fim, a escrita de Maria Valéria Rezende mistura dilemas humanos e questões
sociais que, por meio de um labirinto de lembranças, evidenciam o processo de
alteridade na construção das identidades. De acordo com Stuart Hall (2006), a
identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se
supõe como estável é desarticulado pela incerteza. Diante desta assertiva, a identidade
é entendida como móvel, algo que não se restringe a uma condição de fixidez. Esta
noção de uma identidade fragmentada aparece nos constantes deslocamentos
espaciais da narradora Maria, pois ela encontra-se em processo de alteridade,
(re)construindo suas formas de relacionamento como o outro.
Desta forma, o espaço do sertão funciona como metáfora para a vastidão dos
terrenos da memória. É como se todos os lugares pelos quais a narradora passou se
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encontrassem no sertão que, no tempo da narrativa, se concretizam pelos mecanismos
da memória.
Portanto, a narradora de Outros cantos busca na relação com outras pessoas
encontrar-se no mundo e, em certa medida, (re)elaborar sua identidade. Assim, a
identidade da narradora é afetada por eventos passados, de dimensão coletiva, que
operam como instâncias de seu processo formativo. A consciência da narradora se
constrói a partir dessa retomada de uma memória coletiva, pois são lembranças
diretamente ligadas à memória de outros.
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FAMILY COMPLEXITY IN TONI MORRISON’S THE BLUEST EYE
A COMPLEXIDADE DA FAMÍLIA EM O OLHO MAIS AZUL, DE TONI
MORRISON
Nathalie de Souza Kappke1
ABSTRACT: The present article discusses the complexity of family bonds in Toni Morrison’s The
Bluest Eye (1970). Revisiting the concepts of family, motherhood and fatherhood through the
contribution of Collins (1992); Laqueur (1992); Chodorov & Contratto (1992), the article explores
how family relationships are established and affected by society. Analyzing the MacTeer and the
Breedlove’s family members, the article explains how oppression suffered by black people influences
their family relationships.
Keywords: African-American Literature; motherhood; fatherhood.
RESUMO: O presente artigo discute a complexidade dos laços familiares em O olho mais azul, de Toni
Morrison (1970). Revisitando os conceitos de família, maternidade e paternidade através das
contribuições de Collins (1992); Laqueur (1992); Chodorov & Contratto (1992), são exploradas as
relações familiares e o quanto a sociedade as influencia. Analisando os membros das famílias
MacTeer e Breedlove, o artigo explica como a opressão sofrida pelos negros afeta suas relações
familiares.
Palavras-chave: Literatura Afro-americana; maternidade; paternidade.

1.

INTRODUCTION: THE BLUEST EYE AS A POLYPHONIC NOVEL
Toni Morrison’s The Bluest Eye portrays stories of people who live in a black

community in Lorain, Ohio, during the 1940s. Depicting mainly black children’s
experiences, Morrison explores race, gender and class issues throughout the novel.
Pecola Breedlove, an eleven-year-old girl, is considered ugly by everyone around her.
1
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Her supposed ugliness affects her in an intense way: she wants to change her features
(black eyes to blue eyes, for instance) in order to be beautiful, and consequently, loved
and perceived by others. During a period right after her father burned down their
house, Pecola, whose family is falling apart, finds shelter in MacTeer’s home. There,
she becomes a friend of the MacTeer girls: Frieda and Claudia. Having these two girls
as friends makes Pecola happier and aware of her possibilities. After Pecola comes
back home, on the contrary, she sees herself in a hopeless situation. Differently from
the MacTeer’s family, Pecola’s does not provide for her. The Breedloves ― father
(Cholly), mother (Pauline) and brother (Sammy) ― seem almost indifferent towards
the girl; there is a lack of connection among all the family members. Many episodes in
which Pecola is physically and psychologically abused lead her to madness, being the
most remarkable one the moment when she is raped by her father and, as a
consequence, impregnates. The story is told in a nonlinear way both by adult Claudia,
who lived her childhood period in the community and now looks back at the past in
order to understand some events in a clearer way, and by an omniscient third-person
narrator. Although this feature might confuse the reader in a first reading, this
narrative resource allows one to have a double, and therefore more complete
perception of the story.
Carl Malmgren calls attention to the narrative switches in the novel. The story is
divided into seasons that are “in the first person”, but are also “double-voiced”
because they emphasize the “difference between the experience ‘I’ and the narrating
‘I’” (MALMGREN, 2000, p. 252). Through this resource, the reader can perceive the
contrast between Claudia’s infant perception of the happenings and her present point
of view. Narrator Claudia distances herself to tell the story which occurred some years
earlier. By doing so, she is able to see things from an outside perspective and then try
to understand “how” things happened, “since why is difficult to handle” (MORRISON,
2007, p. 6). Also, the polyphonic aspect of the novel is constituted through the
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omniscient third-person narrator. For example, the sections that present the stories of
Pauline, Cholly and Soaphead Church not only expose their consciousness, but also
focus on how these individuals are socially inserted. Hence, they are part of a whole,
where things are interdependent and influence each other. As pointed out by
Malmgren, Tony Morrison’s text displays multiple narratives that depict a community.
Another interesting example of this multiplicity is the stories of the three
prostitutes: Poland, China and Maginot Line, who are Pecola’s neighbors. Not only they
are part of this multifocal narrative, but they also represent the complex political
conflict of World War II as well. As Jane Kuenz mentions in the excerpt below:
With these characters, Morrison literalizes the novel's overall conflation of black
female bodies as the sites of fascist invasions of one kind or another, as the
terrain on which is mapped the encroachment and colonization of AfricanAmerican experiences, particularly those of its women, by a seemingly hegemonic
white culture. The Bluest Eye as a whole documents this invasion and its
concomitant erasure of specific local bodies, histories, and cultural productions in
terms of sexuality as it intersects with commodity culture. (KUENZ, 1993 p. 421).

As highlighted by Kuenz (1993), Morrison condemns this issue throughout the
novel. Through her attempt to “rewrite the specific bodies and histories of the black
Americans” (p. 421) with the creation of the three prostitutes, she expects to show a
positive aspect of the story. These three characters are not the product of an idealized
life or a dream. There are no romantic sad stories behind them. Nor they are crying
over their fates. They see themselves in a very realistic way. They know their
capacities and their place in society and they are comfortable with who they are:
They did not belong to those generations of prostitutes created in novels, with
great and generous hearts, dedicated, because of the horror of circumstance, to
ameliorating the luckless, barren life of men, taking money incidentally and
humbly for their “understanding.” Nor were they from that sensitive breed of
young girl, gone wrong at the hands of fate, forced to cultivate an outward
brittleness in order to protect her springtime from further shock, but knowing
full well she was cut out for better things, and could make the right man happy.
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Neither were they the sloppy, inadequate whores who, unable to make a living at
it alone, turn to drug consumption and traffic or pimps to help complete their
scheme of self-destruction, avoiding suicide only to punish the memory of some
absent father or to sustain the misery of some silent mother. (MORRISON, 2007,
p. 55-56).

In the passage above, Morrison makes it clear that these women break with the
classical stereotype of the ideal prostitute, such as the one presented in Alexandre
Dumas’ The Lady of the Camellias (1848 [2014]), where the woman is idealized and
romanticized. Poland, China and The Maginot Line are presented as regular human
beings. Their stories contribute to the polyphony of the novel. Moreover, they
“represent black female subjectivity as a layered, shifting, and complex reality”
(KUENZ, 1993, p. 421).
2.

FAMILY IN THE BLUEST EYE: FROM IDEALIZATION TO REALITY
The complexity of familiar bounds may be considered one of the main themes in

The Bluest Eye. The novel starts directly mentioning Dick and Jane, acknowledged
characters from basal reader books written by William S. Gray and Zerna Sharp. Dick
and Jane’s books were famous resources to teach children to read from the 1930’s to
the 1970’s all over the United States. The problem about using Dick and Jane’s reading
collections was the lack of representation (misrepresentation, in some cases) of
American diversity. Besides being white, the characters symbolize an idealized
concept of family and childhood. Consequently, it affected people who did not fit in
that pattern of family. Dick and Jane’s family “stands as the only visible model for
happiness and thus implicitly accuses those whose lives do not match up” (KUENZ,
1993, p. 422). As Debra Werrlein points out “primers before 1965 deport color,
gender, and poverty to "other lands," implicitly defining such variations as culturally

KAPPKE, N. de S.. Family complexity in...

125

Curitiba, Vol. 6, nº 11, jul.-dez. 2018

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

un-American or politically irrelevant” (WERRLEIN, 2005, p. 58). The white beauty
pattern is well illustrated in the image below:

IMAGE 12

Moreover, beyond the white pattern of beauty, there is also some model of child
behavior being imposed. “Since Jane never complains about her forced domesticity or
her subordination to Dick, she lets the privileges of Dick's innocent world stand for the
experience of all American childhoods” (WERRLEIN, 2005, p. 58). Although Dick and
Jane had been treated as childhood representatives in the beginning of the twentieth
century, there is no possibility that only two characters represent all American
children’s experiences in an effective way. The United States of America is a vast
country, full of plurality and multiple identities. Two white children are incapable of
representing such diversity by themselves.
Contrasting the idea of family presented through Dick and Jane, there are two
other important families in the novel: the Breedloves and the MacTeers. Each of these
families is constituted by four people: mother and father and two children. Both
2

Source: Amazon Storybook, 2017.
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families live in Lorain, Ohio, and belong to the same black community. Similarities and
differences between the Breedloves and the MacTeers will be analyzed before
contrasting them both with Dick and Jane’s imposed family model. This analysis will
be divided in the following sections: fatherhood, motherhood and childhood
(daughters).
3.

FATHERHOOD
Thomas Laqueur (1992) expresses his dissatisfaction with the lack of studies

about the theme of fatherhood. He states that because of patriarchy imposed
functions, people have conformed to adopt “the perspective of nineteenth-century” in
which “men belong to the public sphere of the marketplace and women to the private
sphere of the family” (LAQUEUR, 1992, p. 155). In many occasions, fathers are the
head of the family, a respectable figure or a leader. They usually assume an important
role, but are not emotionally connected with their children. In novels written by
women who belong to minority groups, it is very common to see fathers playing a
supporting role, sometimes they are barely mentioned and disappear from the story.
One memorable case in which this happens is Sandra Cisneros’ The House on Mango
Street ([1984], 2009) narrated in first-person by Esperanza, also a girl who is as old as
Pecola. Although she portrays her whole neighborhood, especially the women, she
never gives many details about her father during the story. Overall, men seem to be
losing their role in current modern families.
The MacTeer’s father is a parent worried about the welfare of his children.
Although his presence is not highlighted throughout the story, he always provides for
Frieda and Claudia. Mr. MacTeer hits Mr. Henry when he tries to abuse Frieda. He is a
protecting father who is always there for his children. Compared to Mr. MacTeer,
Cholly Breedlove has an opposite personality. Disappointed with his own life, Cholly
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turns into an alcoholic. As remarked by Werrlein (2005, p. 159) “Cholly endures a life
marked by powerlessness from his birth”. The son of a single mother, Cholly was
abandoned as a baby and raised by his aunt. After his aunt dies, he had no one else to
count on. In his attempt to create a bound with his father (who never knew about his
existence), he was rejected over a crap game3. Furthermore, when he was starting his
sexual life, he suffered a humiliating episode, in which he was oppressed by white
men. According to Werrlein, Cholly has a constant feeling of powerlessness, which is
fed when he “accepts a new couch that arrives broken in half” and emphasized by the
“working poverty cycle” (p. 159) in which he is stuck. Moreover, he does not have a
model of father in which to be inspired. This affects him deeply not only as a parent,
son or man, but also as a subject and a human being. “Through Cholly's inability to
express love constructively, Morrison paints a picture of black fatherhood so
incapacitated that it sacrifices its children to save itself.” (p. 61). Everything that
society had given him was oppression. Then, it is natural that he becomes an
oppressor. Thus, he is stuck in another cycle: the abandoned child now turns into the
father that abandons.
4.

MOTHERHOOD
Present in a huge amount of feminist debates, the motherhood issue is a very

complex one. Nancy Chodorov and Susan Contratto (1992) discuss the conflicting
faces of motherhood. At the same time that motherhood is perceived as a gift by many
women; it is also felt as a burden by others. An agreeable fact is that there is an
idealization of the perfect mother, who would be “an all-powerful mother [...] totally
responsible for how their children turn out, [and] is blamed for everything from her
daughter’s limitations to the crisis of human existence” (CHODOROV; CONTRATTO,
3

Crap game, or craps, is a popular game in North American ghettos.
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1992, p. 192). Moreover, the authors highlight the difficulty for sexuality and
motherhood to coexist. According to the authors, many women, when becoming
mothers, end up erasing their sexuality, completely or just for a while. What may come
next, as a result of frustration, is the denial of their daughters’ sexuality. Therefore,
especially after post-Freudian theories, a very relevant role is destined to mothers, as
they are blamed “for any failings in their children” (p. 202). In a way, it is easy to
blame Pauline for Pecola’s downfall. Mothers are supposed to provide for their
children and always be there when they need them. However, if one takes this side of
reading the story, one is falling to the stereotypical idealization of the mother’s role.
At the same time, black feminist theory debates motherhood through different
perspectives. As pointed out by Patricia Collins (1992), there is an intense idealization
of the black mother as a strong woman, capable of swallowing her suffering and
moving on. Facing the lack of opportunities, black mothers are known for making a
way out of nothing. While white mothers have the work-not-to-work debate, black
mothers simply will work if they can, because they need to provide for their children.
As mentioned by Collins (1992, p. 218), “the institution of Black motherhood is both
dynamic and dialectical [and] consists of a series of constantly renegotiated
relationships”. In other words, not only the biological mother of the child will assume
her role, but also, aunts, grandmothers and neighbors might play the mother role, if
necessary. They will be called “othermothers” (p. 219). Besides, motherhood can also
“serve as a site where black women express and learn the power of self-definition, the
importance of valuing and respecting ourselves, the necessity of self-reliance and a
belief in black women’s empowerment” (p. 218). Collins acknowledges that
motherhood can be a “burdensome condition that stifles [women’s] creativity, exploits
their labor and make them partners on their own oppression” (p. 218) on the other
side.
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Thinking of Mrs. MacTeer as a mother, it is possible to state that she fits Collins’
concept of the strong, admirable black mother, who provides for her children. Despite
being strict with her daughters, she is also attentive and takes care of them when they
are sick. Moreover, she is also an “othermother” for Pecola, during a short period of
time. Even though Mrs. MacTeer’s family does not fit the white standard of family
(because: first, her family is black; second, they do not live in the suburbs; and last,
they are not part of Dick and Jane’s high society) it can be considered functional. Mr.
and Mrs. MacTeer play the role of father and mother and are able to fulfill their
children's basic needs.
Throughout the novel, Pauline seems very disenchanted with motherhood. The
ninth of eleven children, during her teens, she takes care of her younger brothers and
develops an ability for organizing and arranging things. She abandons school and ends
up happily in charge of the housework. After she meets Cholly, they fall in love with
each other, marry and subsequently move to Ohio. There, she loses her front tooth and
starts feeling displaced: “Pauline felt uncomfortable with the few black women she
met. They were amused by her because she did not straighten her hair” (MORRISON,
2007, p. 118). She had difficulties in connecting with other women, even if they were
black. Her self-esteem starts to decrease and she tries unsuccessfully to assimilate into
other women: “the women in the town wore high-heeled shoes, and when Pauline
tried to wear them, they aggravated her shuffle into a pronounced limp” (p. 117-118).
Her only comfort is to watch Hollywood movies, in which she learns about beauty
patterns, and also that she does not fit them. In order to fit Hollywoodian beauty
standards, Pauline starts working to afford clothes and makeup. However, as the
following passage illustrates, this is not a natural process: “The sad thing was that
Pauline did not really care for clothes and makeup. She merely wanted other women
to cast favorable glances her way” (p. 118). The concept of beauty is something she did
not use to think about before moving to Ohio. In Kentucky and Alabama, she lived
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happier, free from the oppressive white pattern of beauty. In the following passage,
the narrator warns about the danger of buying the idea of beauty:
Along with the idea of romantic love, she was introduced to another — physical
beauty. Probably the most destructive ideas in the history of human thought.
Both originated in envy, thrived in insecurity, and ended in disillusion. In
equating physical beauty with virtue, she stripped her mind, bound it, and
collected self-contempt by the heap. (MORRISON, 2007, p. 122).

After being influenced by this standard of beauty, Pauline changes the way she
perceives people and her judgment towards others as “she was never able, after her
education in the movies, to look at a face and not assign it some category in the scale of
absolute beauty, and the scale was one she absorbed in full from the silver screen”.
(MORRISON, 2007 p. 122). It is interesting to see that a common activity, such as
watching movies, which might seem just a hobby, has actually a much more complex
impact in one’s life, since it taught Pauline “all there was to love and all there was to
hate” (MORRISON, 2007 p. 122).
Firstly, disconnected from the women around her, Pauline starts losing her bond
with her husband, Cholly, who once was so lively. They start fighting frequently and,
as a consequence, her feelings of loneliness and displacement intensify. These fights
and emotions slightly attenuate when she gets pregnant for the first time, as “they
eased back into a relationship more like the early days of their marriage, when he
asked if she were tired or wanted him to bring her something from the store”
(MORRISON, 2007 p. 121). After bearing two children who do not fit the beauty
standard she sought, Pauline seems to have accepted and understood her reality. As
the narrator reveals: “She was older now, with no time for dreams and movies. It was
time to put all of the pieces together, make coherence where before there had been
none” (p. 127). Thus, Pauline becomes hardened. She focuses her attention on work,
where she can fulfill her need for a beautiful family:
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It was her good fortune to find a permanent job in the home of a well-to-do family
whose members were affectionate, appreciative, and generous. She looked at
their houses, smelled their linen, touched their silk draperies, and loved all of it.
[…] She became what is known as an ideal servant, for such a role filled
practically all of her needs. […] Soon she stopped trying to keep her own house.
The things she could afford to buy did not last, had no beauty or style, and were
absorbed by the dingy storefront. More and more she neglected her house, her
children, her man — they were like the afterthoughts one has just before sleep,
the early-morning and late-evening edges of her day, the dark edges that made
the daily life with the Fishers lighter, more delicate, more lovely. Here she could
arrange things, clean things, line things up in neat rows. Here her foot flopped
around on deep pile carpets, and there was no uneven sound. Here she found
beauty, order, cleanliness, and praise [...] They even gave her what she had never
had — a nickname — Polly. It was her pleasure to stand in her kitchen at the end
of a day and survey her handiwork. […] Hearing, “We’ll never let her go. We could
never find anybody like Polly. She will not leave the kitchen until everything is in
order. Really, she is the ideal servant.” (MORRISON, 2007 p. 127-128).

The detailed description of her job, in the extract above, shows how her old
projection of motherhood and housewife are accomplished somehow. She unfolds
herself and performs the mothering task at a white home in the suburbs, where she
not only receives another name, but also acknowledgment and affection because of
her deeds. Thus, Pauline keeps “this order, this beauty, for herself”, this “private
world” which she “never introduced (...) into her storefront, or to her children”
(MORRISON, 2007, p. 128). Being fulfilled with her job, Pauline does not feel the need
to establish bonds with her children. As remarked by Werrlein (2005, p. 61), “Pauline
feels no patriotic obligation to nurture the offspring that, to her, reflects her own
ugliness. Instead, having learned that a white family's servant wields far more power
than a black family's mother”.
Finally, Pauline may provide food and a house for her children. Nevertheless,
she does not fulfill their need of being mothered. As Cholly, it is difficult for Pauline to
overcome oppression and give love to those of her own. The Breedloves “who emerge
from histories of oppression might reproduce that degradation within the family unit”
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(WERRLEIN, 2005, p. 61). Pauline speaks softly to the Fisher’s little white girl, while
she is harsh with Pecola. Consequently, Pecola feels unloved by her own family and
displaced in society. The same displacement Pauline feels is now projected on her
daughter. Feeling the need to be cared of, Pecola tries to search an “othermother”
around her neighborhood. One example is her attempt to establish bonds with the
prostitutes who live near her house, especially with The Maginot Line. Pecola enjoys
visiting these women because, when they interact, even though shyly, she has the
opportunity to learn something from their stories. As a result, Pecola looks all around
for the love and affection that she does not receive neither from her family, nor from
most part of her community.
5.

FINAL THOUGHTS: ON DAUGHTERS
Having revisited some of the main aspects of the The Bluest Eye and having

discussed how parental bonds are portrayed in the novel, the next step is to provide a
brief reflection about the daughters in the novel. Since in Morrison’s story most child
characters are girls, this article does not examine children as a whole, but only a group
in a very specific context: (black) girls as daughters. In the previous section, the term
“daughter” was already mentioned in opposition to “mothers”, in order to explain the
complexity of their relationship. Concerning daughters, Collins (1992) mentions that
“mothers may have ensured their daughters’ physical survival, but at the high cost of
their emotional destruction” and that the ones “with strong self-definitions and selfvaluations who offer serious challenges to oppressive situations may not physically
survive” (COLLINS, 1992, p. 224).
In The Bluest Eye, what happens is actually, the opposite: Claudia, the girl who
(mentally) questions beauty standards and people’s reasons to admire Shirley Temple,
and hence is closer to these “strong self-definitions”, is the one who survives; while
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Pecola, the most vulnerable and oppressed girl, is the one who ends up smashed by
society and might not physically and mentally survive. Through this ending, Morrison
conveys a powerful message, motivating black girls to question standards and
embrace their own identities. Besides, the author is warning women about the
dangers of trying to fit exclusive standards and to assimilate into a culture that is not
theirs.
Werrlein (2005) acknowledged Morrison’s construction of children in the novel.
On the one hand, the loss of innocence is, inevitably, one issue present in The Bluest
Eye. On the other hand, Morrison allows “her child-characters [to] speak while
critically invoking their socio-economic contexts. Instead of blaming the children for
their own suffering, she blames their families, their community, and, ultimately, their
nation” (WERRLEIN, 2005, p. 55). Morrison’s child-characters go through the process
of becoming aware of the whole system of oppression and some of them start
criticizing, even though sometimes only mentally, its maintenance. Claudia, for
instance, breaks with the system by embracing blackness. She rejects white dolls and
praises black people and elements of black culture, such as music. On the contrary,
Pecola, who always dreamed about reaching white beauty standards and admires
Shirley Temple, is smashed by oppression.
Throughout the novel, Morrison revisits the reasons why things happened the
way they did. In order to do so, she reviews the whole cultural, economic and racial
context of a society. She never puts one character in charge of all the unfortunate
events. Morrison’s novel highlights the existence of a whole system of oppression,
where everybody is a part of: sometimes oppressing, sometimes being oppressed. The
Bluest Eye recalls readers that although this system works, most of the time, in a
cyclical way, it is not unbreakable, and it might be overcome through strong
resistance.
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A DENÚNCIA DO PARADIGMA MORAL DO SÉCULO XIX EM “BARTLEBY, O
ESCRITUÁRIO”
THE DENUNCIATION OF THE 19TH CENTURY’S MORAL PARADIGM IN
“BARTLEBY, THE SCRIVENER”
Jacqueline Barbosa1
RESUMO: Neste artigo, há a pretensão de expor uma análise literária-filosófica sobre o conto de
1856 “Bartleby, o escriturário — uma história de Wall Street”, de Herman Melville. A análise será
direcionada a uma interpretação que corrobora a ideia de que a narrativa é uma denúncia ao
paradigma moral do século XIX. Para isto, serão articulados, como temas auxiliares, as ideias de
supremacia da vontade e de potência de não.
Palavras-chave: Bartleby; supremacia da vontade; a potência de não.
ABSTRACT: In this article, we aim to expose a literary-philosophical analysis on Herman Melville’s
1856 short story “Bartleby, The Scrivener: A Story of Wall Street”. The analysis assumes an
interpretation that corroborates the idea of the narrative as a denunciation of the nineteenth
century’s moral paradigm. To this end, the supporting themes of the supremacy of will and the power
of not will be articulated.
Keywords: Bartleby; supremacy of will; the power of not.

1. NOTA INTRODUTÓRIA
Em meados do século XIX, o conto “Bartleby, o escriturário — uma história de
Wall Street”, de Herman Melville, é publicado. O conto tem sido alvo de análises
filosóficas e literárias por conta de sua emblemática fórmula “preferiria não fazer” (em
inglês: “I would prefer not to”). Argumentaremos que o conto pretende acusar a rígida
1
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disciplina capitalista da época, que acabou por marginalizar Bartleby. O escriturário,
que é “a imagem desse estranho que foi simultaneamente criado e anulado pelo
espaço social” (FRAGOSO, 2011, p. 174) e que é a personificação da “potência do não”,
será, junto do narrador, nosso objeto de análise.
A estória é contada por um advogado e conselheiro do Tribunal de Chancelaria,
que, ao anunciar vaga para a profissão de copista, recebe Bartleby como empregado. O
novo copista, nos primeiros dias, não deixa a desejar: trabalha com grande eficiência,
apesar de estar sempre muito calado. O conflito se estabelece posteriormente, quando
o emblemático empregado se recusa a fazer um serviço trivial dentro do escritório:
“preferiria não fazer”, na tradução de Cássia Zanon. A partir desse momento, percebese que qualquer tipo de solicitação tinha como resposta a mesma fórmula: “I would
prefer not to”. A situação chega a um extremo, e Bartleby é preso na Prisão Municipal,
onde prefere não comer e acaba morrendo por inanição.
2. A CENSURA EVOCADA NO ESPAÇO
Toda a consciência dos anseios, medos e juízos que permeiam a subjetividade do
narrador são com frequência expostos durante a narrativa. A estória de Bartleby é
contada a partir dos olhos do narrador: é o reviver de uma lembrança. A trama nos é
introduzida a partir da apresentação do narrador, que foi advogado e conselheiro no
Tribunal de Chancelaria. Sabe-se, mais à frente, que sua idade, no tempo da lembrança,
era por volta de sessenta anos. Seu escritório, que, por ser quase que absolutamente
isento de luz natural, “assemelhava-se muito com uma cisterna quadrada” (MELVILLE,
2009, p. 09), é o espaço onde a maior parte da história acontece: dentro de uma cuba
de paredes brancas. O escritório é um lugar de paredes brancas, cuja única abertura
além da porta contempla uma imensa parede de tijolos. Essa é uma representação sutil
da “coisificação” do homem sufocado no local de trabalho.
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A mesma ausência de luz também caracteriza outros trabalhadores do local,
como, por exemplo, Nippers e Turkey. O primeiro, Nippers, sofre de uma indigestão
que “parecia revelar-se num ocasional mau-humor nervoso e numa irritabilidade
crônica” (p. 12); o segundo, Turkey (em português “peru”), é considerado insolente,
mal vestido e revelava uma “imprudência estranha, inflamada, confusa e estabanada”
(p. 10). Isso acontece porque o narrador homodiegético é igualmente testemunha e
veículo pelo qual conhecemos os personagens. A estória é sabida a partir das
observações testemunhais do advogado, ou seja, a partir da perspectiva implícita de
que seus funcionários são tão opacos quanto o local onde trabalham — uma
perspectiva de censura. A brancura nas paredes frias cumpre o papel de substituição
da natureza pelo objeto, do homem pelo seu valor de trabalho.
A censura é um elemento bastante presente na narrativa e é perceptível
inclusive no escritório, que ficava “no segundo andar do n°... da Wall Street”
(MELVILLE, 2009, p. 08). O anonimato deve ser tido como uma censura nesse conto. A
“falta de luz” e as sufocantes paredes têm um papel crucial em denunciar o
encarceramento dos juízos do narrador, que, aos poucos, contradiz aquilo que fora
dito sobre si: um homem prudente e equilibrado. A “grande cisterna” é, portanto,
algum escritório, que se localiza em algum lugar no segundo andar de algum prédio na
Wall Street. É, portanto, censurado. Ilhado por toda a nebulosidade do restante do
mundo, a sala do advogado é apresentada com razoável descrição: o escritório separa,
com um vidro fosco, o patrão dos empregados. A sutil descrição do vidro fosco
funciona como uma representação do impedimento de ver as pessoas como pessoas. O
novo escriturário, Bartleby, é exceção: tem seu “eremitério” (p. 21) entre o patrão e os
empregados, banhado pelo único feixe de luz solar. É importante visualizar que a
trama inteira acontece nesse espaço que se espelha e é espelhado pelos conflitos dos
personagens, isto é, um espaço que silencia, que limita, que separa. Censura-se, nesse
sentido, tudo aquilo externo ao narrador — enquanto patrão e dominador da
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narrativa —, como se o escritório de advocacia se expandisse para um perverso
tribunal de justiça onde o narrador é o único juiz.
3. O NARRADOR
Comentamos anteriormente que em “Bartleby, o escriturário — uma história de
Wall Street” temos um narrador homodiegético, ou seja, um narrador que é, ao mesmo
tempo, personagem e narrador. Os descobrimentos sobre o narrador remetem
fortemente

àquilo

que

anteriormente

consideramos

censura.

O

primeiro

conhecimento que o leitor tem sobre o narrador é que ele é “um advogado de pouca
ambição” (MELVILLE, 2009, p. 08). Como não é possível saber seu nome, ele é um
anônimo. O advogado sem nome busca definir-se, nos primeiros parágrafos, por
descrições externas: “Todos os que me conhecem consideram-me um homem
eminentemente cuidadoso. O falecido John Jacob Astor, que não se destacava
propriamente por seu entusiasmo poético, não hesitava em citar como minha
principal característica a prudência; em seguida, a organização” (p. 08).
Ainda sobre as descrições, é importante ater-se ao detalhe de que o narrador
parece corroborar as opiniões sobre si mesmo. O senhor, que na época tinha por volta
de sessenta anos de idade, ainda tem uma imagem de si consistente. O que acontece,
entretanto, é que frequentemente seus pensamentos e sentimentos são controversos
em relação às definições externas, a saber, dadas pelo falecido John Jacob Astor.
Observa-se, por exemplo, que em um dos vários trechos escritos na primeira pessoa
do singular, o verbo que concorda com o sujeito está no tempo do agora — bem como
acontece na versão em inglês2 — e diferencia-se do restante da trama, que está
estruturada com verbos no passado.
No original: “I seldom lose my temper; much more seldom indulge in dangerous indignation at
wrongs and outrages; but I must be permitted to be rash here and declare, that I consider the sudden
and violent abrogation of the office of Master in Chancery, by the new Constitution, as a —
2
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O advogado mostra uma completa ambiguidade. Por um lado, diz que
dificilmente se descontrola; por outro, que se dá o direito de ser impulsivo,
justificando, por exemplo, o uso do travessão ou das reticências na escrita original e na
versão traduzida, que parecem indicar receio, o que pode ser visto como uma
interrupção em momento de crise. A ambiguidade do narrador está, principalmente,
em hesitar — e aparenta indicar, no trecho acima, a contradição dos planos
psicológicos evocada por Erich Auerbach em sua comparação entre a Odisseia e o
Antigo Testamento em seu Mimesis (1971). Tal ambiguidade parece ser sintoma da
complexidade do narrador homodiegético, que, quase que inevitavelmente, apresentanos a porta para sua subjetividade: “O mais importante, contudo, é a multiplicidade de
camadas dentro de um homem” (AUERBACH, 1971, p. 10). O leitor tem acesso ao
mundo da trama através da perspectiva do narrador.
No início do texto o advogado confessa uma convicção de que “a vida mais fácil é
também a melhor” (MELVILLE, 2009, p. 08). Ora, não indicaria Platão (PLATÃO, 1991,
p. 84), em sua teoria estética, que o bom e o belo estão relacionados? Raymond Bayer
diz, em sua História da Estética (1993), que a teoria estética de Platão é “uma estética
hierárquica, subindo de plano em plano até a noção suprema de kalokagathia em que
o belo e o bem se identificam” (BAYER, 1993, p. 37). A tradição da filosofia ocidental,
nesse sentido, concebeu a estética como módulo próximo à noção de moral. O
advogado evoca com clareza suas qualidades de equilíbrio (harmonia) em diversos
trechos da trama. O que se nota, entretanto, é que existem juízos estéticos em relação
a Peru (Turkey), que denunciam a dupla face dessa harmonia: se por um lado defendese uma vida boa, por outro, defende-se também a “aparência altamente respeitável”
(MELVILLE, 2009, p. 13). A evidência se sobressai a partir do momento em que Peru,
ao negar se vestir com casacos de boa qualidade, é comparado a um animal e
considerado “insolente”.
premature act; inasmuch as I had counted upon a life-lease of the profits, whereas I only received
those of a few short years.” (MELVILLE, 1856, p. 01-02).
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A verdade era, acredito, que um homem com uma renda tão pequena não tinha
condições de exibir, simultaneamente, fisionomia e casacos de qualidade. (...)
Num dia de inverno, presenteei Turkey com um de meus casacos de aparência
altamente respeitável, cinza, forrado, absolutamente confortável, com botões
desde a altura dos joelhos até o pescoço. Pensei que Turkey apreciaria o favor e
ficaria mais calmo durante as tardes. Mas, não. Acredito que se agasalhar de cima
a baixo com um casaco tão felpudo e acolchoado surtiu nele um efeito pernicioso;
isso pelo mesmo princípio que faz com que aveia em excesso seja prejudicial aos
cavalos. Na verdade, tão certo como uma alergia, assim como se diz que um
cavalo inquieto sente sua aveia, Turkey sentia seu casaco. Deixou-lhe insolente.
Era um homem a quem a prosperidade fazia mal. (MELVILLE, 2009, p. 13).

O narrador tenta trazer Turkey à prosperidade, compreendendo que a renda
poderia estar ligada à fisionomia caricatural e à má qualidade de vestimenta do
empregado. Observa-se, desse modo, que o belo e o bom misturam-se em dependência
do capital, como a substituição do valor do homem pelo valor do mercado. O advogado
espelha uma tradição moral (harmonia) ancorada no valor monetário.
Parece haver, nesse sentido, uma ambiguidade que extrapola os limites do
subjetivo e devora a moral do século XIX — em seus eixos de bom e belo —,
permitindo que o narrador-testemunha exercite seu papel em uma relação de poder. A
narrativa, portanto, permite uma reflexão sobre a ambiguidade da moral moderna
concretizada no século XIX, época em que o conto foi escrito, quando ela [a moral]
“estava pautada em uma lógica disciplinadora que visava padronizar as relações
humanas, bem como pretendia de forma abstrata anular as diferenças, através das
normas” (FRAGOSO, 2011, p. 174). Ou seja, investiga-se também que essa
ambiguidade moral se espelha nos planos psicológicos do narrador e vice-versa. Ora,
na interioridade do personagem, por um lado, o advogado recorre à filosofia — Joseph
Priestley e Jonathan Edwards, ambos teólogos calvinistas — para iluminar seus
julgamentos obscuros nascidos na grande cisterna quadrada; por outro, há uma
estranha consciência de que seus surtos de raiva e juízos equivocados, inclusive
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aquele sobre Turkey, permeiam o núcleo de sua subjetividade. Quer dizer, há,
simultaneamente, a busca pela razão e a falta de harmonia.
Há, posteriormente, o surgimento de duas personagens evocadas por uma
lembrança isolada: o evento envolve Adams, empregado de Colt, em uma situação de
desespero. A situação é que o chefe, Colt, teria sido tão perturbado por seu empregado,
Adams, que acabou se matando. O narrador diz, durante um surto de raiva direcionado
a Bartleby, que “quando esse velho Adão ressentido cresceu dentro de mim e tentoume a respeito de Bartleby, eu o dominei e expulsei-o de mim” (MELVILLE, 2009, p. 39).
O advogado, que sente sua autoridade minguada frente à recusa de seu funcionário
(“Eu prefiro não fazer”, ou, em outras palavras, “Eu prefiro não obedecer”), cria um
laço identitário com o ressentimento de Adams, o empregado — ou de Adão, o homem.
A figura de Adão fala algo emblemático sobre o advogado — não é uma escolha
arbitrária da tradução. O narrador, quando descobre que Bartleby vem usando seu
escritório como moradia, comenta: “Pela primeira vez em minha vida, fui tomado por
um sentimento de opressiva e doída melancolia.” (MELVILLE, 2009, p. 28). O
empregado foi o motor principal da ambiguidade da qual estamos falando. O
advogado, a partir do momento em que abre os olhos para a humanidade de seu
empregado, começa a vê-lo como outro, e não mais como objeto útil ao funcionamento
de seu escritório: “Pois tanto eu quanto Bartleby éramos filhos de Adão” (MELVILLE,
2009, p. 28).
Nota-se, entretanto, a escolha dos nomes “Adam” e “Adams” pelo autor. O
primeiro referencia Adão de “Adão e Eva” das tradições judaico-cristã e islâmica; o
segundo referencia Adams, o empregado de Colt. Apesar disso, quando o narrador, em
um acesso de raiva, sente em si crescendo uma versão da história de Adams e Colt, ele
referencia a personagem bíblica Adão. Vejamos:
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Lembrei-me da tragédia do desafortunado Adams e do ainda mais desafortunado
Colt no solitário escritório deste último; [...] Mas quando esse velho Adão
ressentido cresceu dentro de mim e tentou-me a respeito de Bartleby, eu o
dominei e expulsei-o de mim. Como? Ora, simplesmente relembrando a ordem
divina: “Este é meu mandamento: amai-vos uns aos outros”. Sim, foi isso o que me
salvou. (MELVILLE, 2009, p. 39).3

Além da provocante ambiguidade instigada pelo uso dos dois nomes, “Adam”
(em inglês: Adam and Eve) e “Adams” (em inglês: Adams and Colt), há também ambos
os personagens, Adams e Colt, levando o ato à máxima potência de sua simbologia.
Ora, o empregado Adams, tanto quanto Bartleby, é considerado um acidente, uma
irregularidade da espontaneidade humana, isto é, dos “atos que são desconformes à
ordem, mas que por isso são mal-entendidos e classificados como delitos, para,
paulatinamente, serem substituídos pelas justificações racionais e precisas da ordem
Estatal” (FRAGOSO, 2011, p. 178). Adams é desajustado porque rompe com a ordem
social no momento em que perturba seu chefe a ponto de causar, inclusive, seu
suicídio. A espontaneidade humana, até então, deve estar conforme a moral
normativa.
O patrão, Colt, por outro lado, parece fazer referência direta à corporação
fundada quase que concomitantemente à publicação do conto. De 1848 a 1855 as
armas de fogo Colt começaram a fazer grande sucesso sob a etiqueta de Colt's Patent
Firearms Manufacturing Company. A dualidade implicada pelos nomes Adam e Adams
atua sobre Colt, o personagem, e sobre o narrador. A pureza do homem — em ambos
Adão e Adams — confronta e é confrontada pela figura de Colt, tanto enquanto patrão,
quanto enquanto objeto. Se a potência do homem está em sua irregularidade ou
desajuste, seu maior ato, isto é, a passagem de potência à ação, é justamente o
No original: “I remembered the tragedy of the unfortunate Adams and the still more unfortunate
Colt in the solitary office of the latter; […] But when this old Adam of resentment rose in me and
tempted me concerning Bartleby, I grappled him and threw him. How? Why, simply by recalling the
divine injunction: “A new commandment give I unto you, that ye love one another.” Yes, this it was
that saved me.” (MELVILLE, 1856, p. 21).
3
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confronto da ordem. O narrador comenta que o que parece ter sido o maior motor da
tragédia de Adams e Colt foi a circunstância de estarem os dois a sós num escritório
solitário e de aparência desagradável:
Foi a circunstância de estarem os dois a sós num escritório solitário, num andar
alto de um edifício inteiramente desprovido de relações domésticas
humanizadoras — um escritório sem tapetes, e sem dúvida, de aparência
empoeirada e desagradável —, deve ter sido isso que ajudou a aumentar o
irritável desespero do miserável Colt. (MELVILLE, 2009, p. 39).

Notemos, ainda em tempo, que a aparência do escritório permanece ligada ao
trágico suicídio da personagem. Portanto, há no espaço, novamente, uma sugestão de
mortificação metafórica. Parece escrito nas entrelinhas que o edifício, “inteiramente
desprovido de relações domésticas humanizadoras” e “carente daquilo que os
paisagistas chamam de vida” (MELVILLE, 2009, p. 09), censura a espontaneidade
humana em sua potência e autenticidade. Ora, o conflito da narrativa está justamente
na quebra de paradigma moral do advogado; está na espontaneidade autêntica que
extrapola a moral normativa.
Dissemos anteriormente que a discussão estética, por ora, esteve muito unida
aos debates da filosofia moral, e, nesse sentido, o feio estaria para o errado assim
como o belo estaria para o correto. A narrativa nos sugere, aos poucos, a possível
interpretação de que o narrador concebe essa moral ambivalente. Por exemplo,
através de juízos morais sobre qualidades empíricas, a saber, do espaço da trama, das
roupas e fisionomia de seus empregados e do valor mercantil das pessoas. Ora, se em
um trecho o advogado declara que tanto ele quanto Bartleby são filhos de Adão, e se,
posteriormente, tomado por um “Adão ressentido”, o narrador resiste sob o
imperativo de que se deve amar uns aos outros, então se presume que o advogado
passa a olhar Bartleby como seu semelhante, filho de Adão, e busca amá-lo como quem
ama um irmão. Sabe-se, sobretudo, que filhos de Adão também foram tomados por
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uma ira mortal, e a tradição cristã concebe o homicídio de Abel como um pecado. A
diferença é que, apesar de o advogado considerar Bartleby um irmão, a lembrança de
Adams e Colt impede-o de dar o mesmo fim à sua história: a ira de um “Adão
ressentido” pela mortalidade e pela feiura do pecado é substituída pelo amor a seu
semelhante.
Há, a partir da passagem de Adams e Colt, uma progressiva caminhada do
advogado rumo à compreensão da espontaneidade humana que foge às normas. Tratase, sobretudo, das múltiplas camadas psicológicas do narrador. Mas não se trata
exclusivamente de um progresso isolado ao narrador; isto é, o progresso para essa
compreensão da espontaneidade humana é algo que vem subordinado ao papel de
Bartleby na narrativa. Por exemplo, quando o escriturário diz preferir não fazer as
atividades do escritório, esta espontaneidade, que é espelhada na comunicação,
contagia quem o escuta. Esse progresso é perceptível, de início, no uso involuntário do
verbo “preferir” por quem rodeia Bartleby:
— Sr. Nippers — falei —, prefiro que o senhor se retire neste momento.
De algum modo, ultimamente eu tinha me deixado utilizar involuntariamente o
verbo “preferir” em todos os tipos de ocasiões não exatamente adequadas. E
tremi ao pensar que meu contato com o escriturário já havia afetado seriamente
minhas faculdades mentais. (MELVILLE, 2009, p. 16).

Trata-se, sobretudo, de como o advogado, especialmente, é afetado pela
humanidade de Bartleby. O narrador, em determinada altura do texto, exprime que
“dava uma olhada em Sobre a Vontade, de Edwards, e Sobre a Necessidade, de
Priestley” (MELVILLE, 2009, p. 40), apesar de não ter surtido nenhuma solução ao
problema — a saber, a recusa de Bartleby. A fórmula “I would prefer not to” extrapola
a vontade e a necessidade quando se entende que Bartleby tem uma escolha: fazer ou
não fazer algo, e, ainda assim, preferiria não fazer. Isto é, o argumento já não é sobre o
que se quer fazer (vontade) ou sobre o que deve ser feito (necessidade); mas sim sobre
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o que se pode fazer (potência). Segundo Giorgio Agamben, “[c]rer que a vontade tenha
poder sobre a potência, que a passagem ao ato seja o resultado de uma decisão que
põe fim à ambiguidade da potência (que é sempre potência de fazer e de não fazer) —
essa é, precisamente, a perpétua ilusão da moral” (AGAMBEN, 2015. p. 27).
“Eu preferiria não fazer” fala sobre o que acontece antes da realização da
potência no ato. Bartleby prefere não fazer: ele se mantém na potência — pode fazer,
mas preferiria não fazer. Quando o advogado admite que o verbo “preferir” o contagia,
está, na verdade, sendo contagiado pelo caos indiferenciado da potência que,
sobretudo, é indicado através da linguagem. Ou seja, se a fórmula de Bartleby indica a
espontaneidade humana, isto significa que quando outros personagens passam a usar
o mesmo vocabulário de Bartleby estão no caminho rumo à humanidade. O narrador,
quando prefere, permite que uma nova ambiguidade — a da potência (poder ou não
fazer) — se instale. Isto é, como disse Agamben, a potência (o preferir) está além da
determinação da vontade ou da necessidade. O verbo “preferir” desempenha,
portanto, a representação dessa potência na linguagem. O advogado, até onde se sabe,
não imitou Bartleby em sua preferência pelo não, mas imitou, sim, no recuo do poder
da vontade sobre a potência. Portanto, nota-se que a convivência com o novo
empregado causa uma grande mudança no narrador, a saber, o encontro da potência
intrínseca da espontaneidade humana.
4. BARTLEBY, A SUPREMACIA DA VONTADE E A POTÊNCIA DE NÃO
Bartleby, que é essa representação do desajuste moral através da
espontaneidade humana em sua autenticidade, e é também a personificação da
potência de humanidade, não pode ser reduzido a um revoltado qualquer. Seu símbolo
é perturbador e mais impactante do que indica uma redução dessa ordem.
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O espaço e os juízos do narrador evidenciam o espelhamento daquela já
mencionada moral pautada nos eixos do bom e do belo. Ora, percebe-se que o copista
é, assim como os outros funcionários, vítima dos julgamentos de seu patrão, que diz
ainda ser “capaz de visualizá-lo — palidamente limpo, tristemente respeitável e
incuravelmente pobre! Era Bartleby” (MELVILLE, 2009, p. 15). Interessa-nos notar,
novamente, que o narrador implica um juízo moral ancorado também no dinheiro, o
da doença da pobreza. Curiosamente, o novo funcionário fora acomodado no lugar que
mais faz jus à sua representação: entre o patrão e os empregados, sob o único rastro
de luz solar e cercado por um biombo verde. Nesse sentido, Bartleby parece fazer a
ponte entre o advogado e os funcionários, ou seja, os outros.
Durante o texto, são raras as vezes em que sua fala varia da fórmula “I would
prefer not to” ou “Eu prefiro não”. Consideremos o seguinte:
— Bartleby, não se preocupe, então, em contar-me sua história, mas deixe-me
pedir-lhe, como um amigo, a seguir tanto quanto seja possível a rotina deste
escritório. Diga que você ajudará a revisar documentos amanhã e depois; em
resumo, diga que, dentro de um ou dois dias, você começará a ser um pouco
razoável..., diga, Bartleby.
— Presentemente, prefiro não ser um pouco razoável — foi sua suave e
cadavérica resposta. (MELVILLE, 2009, p. 31-32).4

Bartleby, por primeiro, recusa contar sua história; por segundo, recusa ser
razoável. Ora, vimos anteriormente que o anonimato é algo frequente no conto de
Melville. O narrador, por exemplo, não tem nome. O que torna Bartleby uma exceção é
que o anonimato não o censura; pelo contrário, torna-o mais evidente. O mistério que
ronda o funcionário é o que mais instiga o advogado a conhecê-lo.
No entanto, quando nos atemos à recusa da personagem em ser, como seu chefe,
“um pouco razoável”, podemos comprovar o argumento que antes mencionávamos:

A fórmula famosa, em ingles: “At present I would prefer not to be a little reasonable,” was his mildly
cadaverous reply.” (MELVILLE, 1856, p. 16).
4
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seguir a razoabilidade ou a supremacia da vontade, nesse caso, é adequar-se à norma
moral e, nesse sentido, “Bartleby questionaria precisamente essa supremacia da
vontade mostrando que ela não passa de um princípio que pretende pôr ordem no
caos indiferenciado da potência” (PEIXOTO, 2015, p. 77). Em outras palavras, o
funcionário, quando prefere não obedecer, afirma sua potência. Mais do que isso, o
funcionário é a extrema potência sem o ato; um eterno “poder fazer” sem, no entanto,
se concretizar. Uma “potência de não”, como chamará Agamben. A vontade, portanto,
não é motor dessa “potência de não”. Não há vontade que faça a potência virar ato.
Analisemos, sobretudo, que a fórmula “I would prefer not to” não se trata de uma
recusa, como nos parece a princípio. Bartleby pode continuar copiando e atender aos
pedidos do chefe, mas prefere não o fazer. Não se trata de falta de vontade, mas sim de
uma preferência pelo não. “— Você gostaria de um emprego num armazém? — Fica-se
muito isolado num trabalho desses. Não, eu não gostaria de um emprego desse tipo.
Mas não sou exigente” (MELVILLE, 2009, p. 46).
Bartleby parece transmitir, com sua fórmula, a falta de exigência, e não a falta de
vontade. Quando seu chefe lhe pergunta se gostaria de um emprego num armazém, o
funcionário responde pontualmente: “Não, eu não gostaria”; e complementa: “Mas não
sou exigente”. A mesma ideia poderia ser transmitida por “Eu preferiria não trabalhar
em um armazém”. Não é que Bartleby não queira ser razoável, portanto; é que ele
simplesmente prefere não ser. Sua preferência pelo não o leva à absoluta potência de
não. A diferença entre o querer e o preferir está justamente em que o querer deriva de
uma vontade e o preferir, de uma potência. Isto é, o primeiro é pontual, e o segundo,
ambíguo. Segundo Carlos Peixoto, “essa é a própria fórmula da potência, a qual não é
propriamente afirmativa nem negativa. Bartleby não aceita nem recusa, mas avança e
se retira ao avançar, abrindo uma zona de indiscernibilidade entre o sim e o não, entre
o preferível e o não preferido, entre a potência de ser (ou fazer) e a potência de não
ser (ou não fazer)” (PEIXOTO, 2015, p. 77-78).
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Quando Bartleby prefere não ser razoável, está deixando flutuar a noção de que
a razão faz parte da ordem. Ou seja, parte-se do pressuposto de que, com determinada
quantidade de razão, tem-se uma boa vontade e a atitude certa será tomada. O certo a
se fazer, segundo o texto, é manter as atividades do escritório. Nesse sentido, quando
Katarina Fragoso comenta que “a tarefa de Melville é denunciar a arrogância do
homem moderno ao desqualificar o Outro, em prol do moralmente apropriado”
(FRAGOSO, 2011, p. 179), está falando sobre a espontaneidade do homem, a qual
mencionamos anteriormente. Bartleby tem uma vontade, mas não é exigente. Bartleby
apenas prefere não sucumbir à vontade.
O clímax da narrativa acontece quando Bartleby, depois de ter sido demitido
pelo advogado, diz que prefere não sair do escritório. Seu patrão compreende, em
momento de desespero, que a melhor solução seria ele mesmo mudar-se do prédio,
deixando seu antigo funcionário para trás. Nota-se, sobretudo nesse momento, que o
advogado sofre ao deixá-lo: “Fiquei de pé na entrada observando-o por um instante,
enquanto algo dentro de mim censurava-me. Entrei novamente, com a mão no bolso
e... e... o coração na boca. — Adeus, Bartleby, estou indo... adeus” (MELVILLE, 2009, p.
44). O progresso do narrador acontece pela tentativa de compreender a falta de
autoridade sobre Bartleby. Isto é, na medida em que sua frustração permite, o
advogado constrói uma relação identitária com a figura do empregado para, depois,
ver o outro como humano. Entretanto, os novos locadores do escritório não suportam
a presença desse “fantasma”5 e levam a estória a seu desfecho: Bartleby é preso sob a
acusação de “vadio” e, ao recusar alimentar-se, morre.
Entende-se, portanto, que “I would prefer not to” fala sobre o momento prévio
da passagem da potência ao ato. Bartleby prefere não fazer. Ele se mantém na potência
— pode fazer, mas não faz; pode viver, mas não vive. A espontaneidade humana,
Termo usado pelo narrador ao referir-se a Bartleby em: “O que a consciência diz que devo fazer
com esse homem, ou melhor, com esse fantasma? É imperativo que me livre dele, ele precisa ir.”
(MELVILLE, 2009, p. 42).
5
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indicada pela fórmula junto ao verbo “preferir”, é o motor de toda a narrativa. Bartleby
não é uma anomalia, mas sim um ser original que contemplou a potência da
espontaneidade humana em sua máxima. A “potência do não” não serve apenas para
justificar a preferência negativa do copista; serve também, e principalmente, para
denunciar os pressupostos de uma tradição moral estabelecida. Este é o motivo pelo
qual o narrador mantém sua caminhada rumo à espontaneidade, enquanto Bartleby
está além dela, uma vez que a originalidade do funcionário começa a “contagiar” a
linguagem dos que o rodeiam. Concordamos com Gilles Deleuze quando ele diz que
“Bartleby não é o doente, mas o médico de uma América doente” (DELEUZE, 1997, p.
103). Parece, ainda em tempo, que o protagonista levou a potência ao absoluto, à
“intensa luminosidade do possível” (PEIXOTO, 2015, p. 78). Sua morte é, sobretudo, a
absoluta realização da potência de não; é a pureza da originalidade.
5. O EFEITO BARTLEBY VS. O PROGRESSO DO NARRADOR
Na tentativa de desbravar os significados do conto e principalmente da
emblemática fórmula de Bartleby — “I would prefer not to” —, podemos dizer que,
apesar de Bartleby ser o protagonista da narrativa, o acontecimento principal se dá no
plano subjetivo do narrador. Bartleby, com toda sua magnificência e significado, acaba
desempenhando a função de conduto. O empregado permanece o tempo todo entre o
narrador e o resto do mundo, como um vidro fosco que os separa. Trata-se do efeito
que Bartleby causa no narrador. Por exemplo, quando o narrador evoca a figura de
Adão, na verdade, está fazendo um paralelo associativo com Bartleby, isto é, uma vez
que são irmãos, devem se amar. A convivência com Bartleby possibilita ao advogado
caminhar para fora dessa moral massacrante de Wall Street.
Vejamos. Argumentamos que os juízos do narrador e as descrições do espaço
funcionam como espelho da condição desumanizadora de trabalho — no sentido de
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recusar o humano e a natureza na antinomia entre natureza e objeto, ou homem e
dinheiro. Ora, o advogado movido por sua frustração busca conhecer Bartleby e aos
poucos se permite olhar por um vidro não mais tão fosco. A isso chamaremos “efeito
Bartleby”. Isto é, o narrador, no fim, reconhece o empregado como Outro. As
descrições de espaço, do mesmo modo, percorrem uma trajetória no mesmo
direcionamento. Note-se, por exemplo, a descrição do espaço onde Bartleby é
encontrado pela última vez, em sua morte:
O pátio estava completamente silencioso. Não era acessível aos prisioneiros
comuns. Os muros ao redor, de espessura impressionante, isolavam todos os sons
atrás deles. O estilo egípcio da alvenaria pesava sobre mim de modo lúgubre, mas
um suave gramado encarcerado brotava sob os pés. Era como se o coração das
eternas pirâmides, por alguma estranha magia, fizesse brotar, através das fendas,
sementes de grama largadas ali por pássaros. (MELVILLE, 2009, p. 51).

Bartleby sempre esteve a par desse espaço “carente daquilo que os paisagistas
chamam de vida” (MELVILLE, 2009, p. 09). Na sala do escritório ele era a única pessoa
que recebia a luz solar, bem como também era o único rodeado por uma cor diferente
de branco — um biombo verde. Bartleby representava, desde o início da narrativa, a
natureza e a humanidade. O local onde Bartleby morre por inanição, por exemplo, é
rodeado de vida. Nesse sentido, portanto, demonstramos que o argumento de que há
um progresso do narrador é fundamentado por elementos narrativos dessa ordem:
descrições de espaços articulados de modo que cooperam com nossa interpretação e
modo homodiegético de narrativa, o que auxilia na compreensão dos planos
psicológicos apontados por Auerbach, isto é, na compreensão da ambiguidade nos
juízos morais do advogado.
O que se deve elucidar, ainda, é que esse progresso do narrador rumo à
humanidade só foi possível através de sua frustração enquanto patrão sem autoridade.
Foi necessário, como motor teleológico primeiro, que o advogado se colocasse no lugar
do Outro. O efeito Bartleby começa nesse momento. Somente a partir daí há a
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evocação da figura de Adão, do caso Adams e Colt, das leituras Sobre a Vontade e Sobre
a Necessidade e do genuíno amor fraternal por Bartleby.
Argumentamos também que a evocação da figura de Adão está relacionada ao
progresso do narrador rumo à autêntica espontaneidade humana. Como poderia,
então, Bartleby, a personificação da potência de não, ser o conduto de uma potência
positiva? De que modo poderia o efeito Bartleby afetar o narrador? O que acontece,
precisamente é que, no contexto da narrativa, a autêntica espontaneidade humana
está no “caos indiferenciado da potência”, isto é, a influência de Bartleby está
justamente no Ser da potência, que é a recusa da supremacia da vontade sobre o poder
fazer moral. Em outras palavras, o advogado é influenciado não pela potência de não,
mas pela simples potência. O narrador não encontra respostas em Sobre a Vontade ou
Sobre a Necessidade, mas sim em um poder fazer além da supremacia da vontade —
além dos pressupostos morais de sua época. Nesse sentido, a potência do narrador é
diferenciada da de Bartleby: o narrador supera a coisificação do homem, enquanto
Bartleby leva a essência da humanidade à sua máxima. Ou seja, é por meio da tentativa
de compreender essa essência em sua máxima que o narrador é capaz de superar a
coisificação; estão ambos, Bartleby e o narrador, em níveis diferentes do mesmo
percurso.
Além disso, lembremos que o “preferir”, que contamina a linguagem, é apenas
um indício de que essa potência de não tem grande força. Associada a Bartleby,
“preferir” não simboliza apenas um direcionamento pela potência, mas também a
dissolução do paradigma moral representado no texto de Melville. No momento em
que outros personagens usam “preferir”, por influência do protagonista, estão abrindo
as portas para se permitirem afetar pelo efeito Bartleby. No entanto, a narrativa não
pretende apenas demonstrar o efeito Bartleby no narrador; pelo contrário, o efeito
Bartleby é uma face da trama que é representada muito sutilmente. A narrativa
também pretende denunciar de modo brutal a falta de identificação com o que
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Bartleby representa. Bartleby foi expulso do escritório, expulso do prédio, jogado na
rua, humilhado e preso sob a acusação de “vadio”. Dessa maneira, no fechamento da
narrativa, quando o narrador fala sobre desesperança e “homens extraviados”, está
falando sobre a desesperança na humanidade tal como se configura nesse paradigma
moral do século XIX. A espontaneidade humana incomodou, perturbou e foi brutal.
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QUAIS SÃO OS LIMITES DE UM LIVRO DE MEMÓRIAS?
HOW FAR CAN A MEMOIR GO?
Irinêo Frare Baptista Netto1
RESUMO: Este artigo usa o conceito de “identidade relacional” proposto por Paul John Eakin como
ferramenta para analisar Uma comovente obra de espantoso talento (2003), as memórias de Dave
Eggers. O objetivo aqui é ver como o autor lida com certas regras da autobiografia, percorrendo
noções de personalidade e privacidade ao falar de doença e de morte ― temas centrais também no
livro Patrimônio (1996), de Philip Roth, um precursor citado aqui para efeitos de comparação.
Palavras-chave: não ficção; autobiografia; identidade relacional.
ABSTRACT: This paper analyzes Paul John Eakin’s concept of “relational self” in the memoir A
heartbreaking work of staggering genius (2003), written by Dave Eggers. Our goal is to understand
how the author deals with some rules related to autobiographical texts when he has to tackle
difficult questions such as illness, death, self and privacy ― all four main topics in Philip Roth’s
Patrimony (1996), which is used here for comparison.
Keywords: non-fiction; autobiography; relational self.

1.

A OBRA: UMA COMOVENTE OBRA DE ESPANTOSO TALENTO (2003)
Por causa de uma ideia, o jovem americano de família iemenita Mokhtar

Alkhanshali decidiu largar o emprego como porteiro em San Francisco, na Califórnia,
para se tornar um empreendedor. Ele tinha vinte e quatro anos. Tudo começou
quando ficou sabendo que a terra de seus pais estava ligada às origens do café. Foi no
Iêmen que descobriram as evidências mais antigas de preparo e de consumo da bebida

1
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que hoje é a mais popular dos Estados Unidos (mais até do que refrigerante, suco e
água engarrafada — combinados).
Mokhtar decidiu, então, fazer contato com produtores de café no Oriente Médio
e importar os grãos de lá para serem consumidos no Ocidente. Como se o plano do
rapaz não fosse ousado o suficiente, em uma das viagens à capital Sanaa se viu cercado
pela guerra civil iemenita que, desde 2015, soma milhões de refugiados e milhares de
mortos e feridos. Mokhtar sobreviveu por pouco e sua história foi narrada por Dave
Eggers no livro The Monk of Mokha (2018). Em fevereiro de 2018, autor e personagem
apareceram no CBS This Morning, um programa matinal que mistura noticiário com
variedades, para falar sobre a obra. Esse é exatamente o tipo de história que interessa
a Eggers. Ele se preocupa com questões humanitárias e já escreveu sobre os percalços
de um sudanês exilado nos Estados Unidos (O que é o quê, 2008) e sobre a perseguição
sofrida por um libanês na América pós-11 de setembro (Zeitoun, 2011). Na entrevista
ao programa, Eggers afirmou: “sempre me interesso por histórias de reinvenção
pessoal, de empreendedorismo e de formação de caráter” (CBS THIS MORNING, 2018).
De acordo com o programa de televisão, o escritor é “conhecido por contar histórias
pessoais, incluindo a dele mesmo” (CBS THIS MORNING, 2018).
O objeto deste estudo é a história dele mesmo, narrada em seu livro de estreia,
Uma comovente obra de espantoso talento (2003), sobre perder o pai e a mãe num
intervalo de pouco mais de um mês, os dois vítimas de câncer, numa espécie de
coincidência mórbida. Órfão aos vinte e um, ele se tornou preceptor do irmão caçula,
Toph, oito anos mais novo.
Eggers despontou no ano 2000 com essas memórias, apontado como um dos
talentos de sua geração ― nos dezoito anos desde então, publicou vinte e dois livros,
escreveu quatro roteiros para o cinema e dois de seus romances viraram filmes:
Negócio das Arábias (2016) e O círculo (2015), os dois protagonizados por Tom Hanks.
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Se prêmios literários servem de referência, Uma comovente obra de espantoso
talento (2003) ainda é o título mais importante de sua bibliografia. Com ele, Eggers foi
finalista do prêmio Pulitzer na categoria de não ficção ― um feito que ainda não
conseguiu repetir.
2.

A TEORIA: IDENTIDADE RELACIONAL
O professor Paul John Eakin, hoje um senhor de oitenta anos, dedicou sua vida

acadêmica na Universidade de Indiana ao estudo da autobiografia. Décadas de
trabalho renderam-lhe livros importantes. O título que interessa a este estudo se
chama How our lives become stories: making selves, de 1999. Trata-se da obra em que
Eakin desenvolve o conceito de “identidade relacional”. Se os estudos mais recentes
sobre o assunto consideram as obras categorizadas como “autoficção”, principalmente
por suas implicações discursivas, os estudos de P. J. Eakin que tratam da autobiografia
consideram ainda outras possibilidades.
Para o pesquisador, a personalidade de alguém só pode ser forjada no contato
com outras pessoas. O ambiente de convívio com outros seres humanos ganha o nome
de “dimensão relacional”. E é nesse cenário que um autor opera quando escreve sobre
si próprio ― quando constrói um relato autobiográfico.
O estalo que deu origem ao conceito veio quando Eakin leu um exemplar da
revista The New Yorker. Nela, havia um texto do jornalista Jon Krakauer sobre um
jovem americano que escolhera abandonar a sociedade para viver sozinho no Alasca.
O corpo de Christopher McCandless, esse jovem de vinte e três anos, foi encontrado
em setembro de 1992. O mesmo havia ingerido sementes tóxicas que o deixaram
debilitado demais para procurar comida, o que o levou à falência corporal por
inanição.
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A tragédia de McCandless (que também virou filme: Na natureza selvagem, de
2007, sob direção de Sean Penn) chamou a atenção de Eakin, principalmente os dois
objetos encontrados com o corpo, na carcaça do ônibus que lhe serviu de abrigo até
sua morte. O primeiro objeto era uma foto na qual o rapaz se autorretratava
segurando um papel em que escrevera ter tido uma vida feliz e pedia que Deus
abençoasse todo mundo. O segundo item foi uma cópia de Walden (1854), as
memórias de Henry David Thoreau sobre os dois anos em que viveu isolado na
natureza.
Eakin não sabia dizer se McCandless foi um herói ou um idiota. A disposição
para descobrir o que fazer desse personagem bizarro levou o pesquisador a elaborar o
conceito de “identidade relacional”. No processo, Eakin entendeu o quanto pode ser
difícil para alguém viver isolado. Para experimentar uma identidade própria, diz ele,
você precisa conviver com outras pessoas. Para um escritor, um dos problemas acaba
sendo como lidar com essas “outras pessoas”. Se, na dimensão relacional, a identidade
é construída pelo contato social, escrever sobre si mesmo envolve uma porção
considerável de atenção dispensada àqueles que cercam o autor (EAKIN, 1999).
Podemos considerar que não é tarefa fácil ao indivíduo enxergar a si mesmo. E Eakin
encara os atos de “autonarração” como parte essencial de um processo longo de
formação de identidade. Em Uma comovente obra de espantoso talento (2003), Dave
Eggers procura se definir a partir do papel que desempenha perante o irmão mais
novo. Além disso, os seus pais são retratados no passado e o drama das doenças e das
mortes, segundo o autor, deve ser esquecido. O irmão se configura como a vida
presente e também como o futuro.
Eggers trabalha no sentido oposto ao de Philip Roth que, em Patrimônio (1996),
repete para si mesmo que não pode esquecer o pai, que precisa recriá-lo em texto para
que sua história não se perca e para que o autor possa entender a si próprio a partir
dessa relação com o pai. Em uma análise da obra de Philip Roth, Claudia Roth Pierpont
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afirma que o escritor, depois de viver a juventude envergonhado por ter tido um pai
tosco, sem educação, chegou à vida adulta encarando-o como “fonte não só de seu
vigor pessoal, mas de sua força como escritor” (PIERPONT, 2015, p. 243). Por sua vez,
Eggers vê no esquecimento uma forma de levar a vida adiante.
A certa altura do livro, Eggers fica preocupado que pensem que ele está
tentando de alguma forma lucrar com a morte dos pais (o “lucro”, no caso, seria
transformar a desgraça em livro). É quando ele começa a falar sobre privacidade ―
que considera barata, superabundante, fácil de obter, perder, reconquistar, comprar e
vender ― e sobre dignidade. Ao tratar desta, o autor entra na órbita de Philip Roth.
Eggers escreve:
Você vai morrer e, quando morrer, conhecerá uma profunda ausência dela [da
dignidade]. Nunca é algo digno, sempre é uma brutalidade. O que há de digno em
se morrer? Nunca é digno. E na obscuridade? Ultrajante. A dignidade é uma
afetação, bonitinha mas esquisita, como aprender francês e colecionar echarpes.
E é fugaz e incrivelmente volúvel. (EGGERS, 2003, p. 250).

A falta de dignidade e a humilhação impostas pela doença e pela morte são
temas fundamentais de Patrimônio (1996). Ignorando os limites impostos pela
privacidade, tanto Roth quanto Eggers apresentam seus pais com detalhes nada
dignificantes ― porém, são descrições que os humanizam. Os escritores mostram os
pais fragilizados pela idade e pela doença. O pai de Roth era trabalhador e
determinado. A mãe de Eggers, atlética e protetora. Com as saúdes debilitadas, os dois
precisam dos filhos mais do que os filhos precisam deles. É um ciclo que se completa:
agora, os filhos é que cuidam dos pais.

BAPTISTA NETTO, I. F. Quais são os...

159

Curitiba, Vol. 6, nº 11, jul.-dez. 2018

3.

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

UMA ANÁLISE: LEMBRAR E ESQUECER

Depois de escrever o romance Deception (1990) ― Mentiras (1991), no Brasil ―,
feito apenas de diálogos, Philip Roth se dedicou a construir um relato de não ficção
sobre a vida do pai ― um texto sem artifícios, apenas a história de um homem como
ele a viveu. Na verdade, em Patrimônio (1996), o autor também fala de sua mãe, mas a
estrela do livro é mesmo Herman Roth. Depois de perder a esposa, a saúde dele não
parou de piorar. O livro relata que os médicos descobriram um tumor no cérebro de
Herman do tamanho de uma laranja que estava afetando a parte esquerda de sua face
e também sua visão.
Em uma cena crucial de Patrimônio (1996), Roth ajuda o pai a tomar banho
depois de um incidente terrível no banheiro. Ao analisar o corpo nu, o escritor procura
lembrar a si mesmo de fixar a imagem na memória para que possa acessá-la depois
que o pai morrer. “‘Preciso lembrar acuradamente’, eu disse a mim mesmo, ‘lembrar
de tudo acuradamente para que, quando ele se for, eu possa recriar o pai que me
criou.’ Você não deve esquecer nada”2 (ROTH, 1996, p. 177, tradução nossa e ênfase do
original).
Roth não poupa detalhes sobre a degradação física do pai. Como um
autointitulado realista, ele encara as adversidades com resignação e afeto. Eakin cita
Patrimônio (1996) para avaliar quais são os limites entre o público e o privado em
uma autobiografia. Quando o escritor narra episódios de sua história, é inevitável que
exponha pessoas próximas, que fazem parte de sua convivência. A tal cena crucial do
livro mostra como Roth ajuda o pai, que acabou defecando nas calças porque não
conseguira chegar ao banheiro em tempo. Os dias de constipação pós-operatória
No original: “‘I must remember accurately,’ I told myself, ‘remember everything accurately so that
when he is gone I can re-create the father who created me.’ You must not forget anything.”
2
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viraram um desastre: no esforço de limpar a sujeira nas calças, o velhinho quase cego
acabou fazendo uma sujeira ainda maior. É embaraçoso, comovente e simbólico. O
filho, depois de limpar o pai e o banheiro ― até as cerdas da escova de dentes ―,
escreveu: “E por que isso era correto e tão como deveria ser não poderia ficar mais
evidente para mim, agora que o trabalho estava terminado. Então aquilo era o
patrimônio”3 (ROTH, 1996, p. 176, tradução nossa e ênfase do original). A cena ilustra
um ciclo que se completa. O pai tem o filho e cuida dele enquanto este é um ser
dependente. O filho cresce e ganha autonomia para, no futuro, talvez cuidar do pai
quando for a vez deste se tornar dependente.
De acordo com Eakin, quando Roth diz que “a merda” é o seu patrimônio, mostra
que as circunstâncias da identidade relacional desafiam as noções de privacidade e
propriedade, pois o instante vivido pertence a todos que participam dele. Revelando
um momento-chave de sua história pessoal, Roth teve de expor o pai de uma forma
que certamente não faria se ele estivesse vivo. Talvez o impulso confessional por trás
dos relatos autobiográficos seja exatamente o que atrai as pessoas e represente seu
“defeito ético primário” (EAKIN, 1999, p. 185). Com um relato autobiográfico nas
mãos, o leitor quer conhecer a intimidade mais profunda de quem escreve.
Se Roth procura definir a si mesmo a partir da relação com o pai, as figuras mais
influentes na vida de Eggers são a mãe e o irmão, protagonistas da dimensão
relacional retratada em Uma comovente obra de espantoso talento (2003), pois levam o
autor a se autodefinir por meio do contato que mantém com eles. Logo nas primeiras
páginas, Eggers descreve desapaixonadamente a rotina com a mãe moribunda:
Recostada no sofá durante a maior parte do dia e da noite, minha mãe vira a
cabeça para assistir à televisão e vira-se de volta para cuspir um líquido verde em
um recipiente de plástico. O recipiente de plástico é novo. Havia muitas semanas
que ela vinha cuspindo o líquido verde numa toalha, não na mesma toalha, mas
numa sucessão rotativa de toalhas, das quais ela mantinha uma sobre o peito.
No original: “And why this was right and as it should be couldn’t have been plainer to me, now that
the job was done. So that was the patrimony.”
3
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Porém, a toalha no seu peito, minha irmã Beth e eu descobríramos depois de
pouco tempo, não era um lugar tão bom assim para cuspir o líquido verde,
porque, conforme veio a transparecer, o líquido verde fedia terrivelmente, tinha
um cheiro muito mais forte do que o esperado (a gente espera um cheiro
qualquer, claro, mas não isso.) E assim o líquido verde não podia ser deixado ali
para apodrecer e depois se petrificar sobre as toalhas felpudas. (EGGERS, 2003, p.
44).

No livro, ninguém chora, lamenta ou comenta a situação. A mãe de Eggers deve
morrer logo de câncer no estômago, mas essa é uma informação que todos parecem
evitar. Mesmo depois de sua morte, não existe luto. A única pessoa que parece expor a
tristeza que sente é a irmã (que anos depois acabaria se suicidando). A opção de
Eggers por livrar a narrativa de qualquer tipo de sentimentalismo acaba, de certa
forma, sublinhando a tragédia em vez de torná-la menos dramática.
Pela forma como Eggers retrata a família no dia a dia com a mãe doente, parece
que todo mundo lida muito bem com a situação. O filho mais novo (Toph) se entretém
com o videogame enquanto Eggers cumpre suas obrigações com o desapego e a
eficiência de um enfermeiro. Ele não gosta do cheiro da secreção expelida pela mãe e
chega a descrever a cor e a textura em um momento nauseabundo da narrativa.
Porém, o mesmo não esconde o quão pouco sabe sobre o câncer da mãe e como não se
interessa em saber o que acontece com o organismo dela. Ainda assim, não se trata de
pouco caso. Parece mais um meio que ele encontrou de sofrer menos com a situação.
Eggers dá poucas dicas de como era a vida em família, mas elas descrevem um
lar problemático. O pai alcoólatra (o câncer dele teve algo a ver com a bebedeira, mas
o autor não é claro a respeito disso) era capaz de arrombar a porta do quarto para
punir Eggers por qualquer besteira que tivesse feito, mas também conseguia cativar os
filhos com o interesse que tinha por videogames ― o que o aproximava muito das
crianças, pois ele se dispunha a comprar os jogos mais novos e os consoles de última
geração. Já a mãe era infeliz, mas aguentava a situação como podia. Eggers diz: “Minha
mãe estava exausta, por causa dele [do pai] e de nós, e nós três havíamos
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recentemente nos tornado quatro, e acho que ela reconheceu que ele ia beber, que
nasceu para beber” (EGGERS, 2003, p. 261). Os quatro filhos chegaram a cogitar que a
miséria vivida pela mãe teria contribuído para o câncer que a matou.
Enfrentar a morte dos pais é uma experiência que pode impor crises de
identidade a qualquer um. Philip Roth é um senhor de quase sessenta anos e mesmo
assim sente medo de perder o pai octogenário ― a ponto de ter escrito sobre ele.
Eggers, ao contrário, parece disposto a apagar da memória os pais e para isso, de
maneira paradoxal, produz um livro listando as proezas que faz com esse intuito (uma
delas é transformar a vida cotidiana numa espécie de reality show cheio de provas e de
diversões. Ele chega a participar do processo seletivo de um reality show no canal
MTV, mas acaba sendo reprovado). Eggers usa todos os recursos que tem para distrair
o irmão da perda recente. Depois dos primeiros quatro capítulos, dedicados à morte
dos pais, a voz do autor deixa de falar deles quase que completamente. É uma forma
peculiar de vivenciar o luto. Tocado pela orfandade, no lugar de se sentir miserável,
opta por uma postura otimista, dizendo para si mesmo e para o irmão que eles são
especiais (“escolhidos” é um adjetivo que usa frequentemente).
Eggers, ao falar de si, mantém-se longe de palavras como “tristeza” e “solidão”. É
possível que a morte da mãe tenha sido antecipada por ele. Adelaide Eggers já havia
passado por uma cirurgia, pela quimioterapia e, na segunda vez que os médicos
tentaram operar seu estômago, já não havia mais o que fazer. Talvez Eggers tenha sido
desacreditado pelos médicos.
Enquanto que o escritor dedicou dezenas de páginas para falar sobre a agonia
lenta da mãe, a morte súbita do pai é explicada em poucos parágrafos. Quase todo o
trecho dedicado ao enterro dele fala, na verdade, sobre como a mãe estava doente,
fraca e mesmo assim presente para cumprir seu papel de viúva, recebendo as
condolências de familiares, amigos e conhecidos. Eggers não fala sobre como se sente
em relação à morte dele. E também não lamenta a morte dela. Sentimentos de perda
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são apenas sugeridos no livro. Primeiro, na seção “Agradecimentos”, quando
apresenta uma lista de metáforas em que “mãe” é “amor”, “mortalidade”, “ira”,
“câncer” e “sol”; e “pai” é “lua”, “carteira de dinheiro” e “segurança”. Dentro da
narrativa, ele deixa evidente um contraste entre a vida que a família tinha antes dos
cânceres e a que restou depois deles. Desse contraste surge uma espécie de lamento,
ainda que sutil, do companheirismo e da alegria que não existem mais. A mãe
personificava uma figura heroica, forte física e mentalmente, admirada tanto pelos
filhos quanto pelos amigos e colegas de escola deles. Há um contraponto entre esse
passado, cheio de vigor e diversão, e a realidade presente da mãe, sempre deitada no
sofá a expelir uma secreção esverdeada.
Não que Eggers evite falar dos pais. Ele fala, mas parece engajado demais no
presente para se preocupar com o passado. E faz o que pode para contaminar o irmão
com o mesmo espírito. No livro, talvez ele tenha decidido dar um salto temporal. A
história vai dos dias de doença da mãe (e morte do pai) para a vida entusiasmada com
o irmão, sem passar pelo luto. Diante do livro de memórias de um órfão, é razoável
que leitores esperem encontrar tristeza, sofrimento e lamentação — sentimentos que
Eggers procura evitar a todo custo. Ele experimentou essas sensações. Ao excluí-las da
história, teve de explicar ao leitor o porquê dessa decisão, e o fez nos preâmbulos — as
quarenta e uma páginas em que se desculpa ora por sua originalidade, ora pela falta
dela.
A tristeza paira sobre os irmãos (e sobre o livro) como uma nuvem carregada de
chuva. Na rua, quando uma tempestade está prestes a começar, há eletricidade no ar e
tudo é mais rápido que o normal — talvez porque as pessoas estejam correndo para
não se molhar. Uma comovente obra de espantoso talento (2003) também é veloz
assim, mas Eggers está fugindo do passado que ameaça precipitar-se.
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CONCLUSÃO: CLÍMAX
O pesquisador Paul John Eakin vê no momento atual — da virada do século XX

para o XXI — uma “cultura do individualismo” que parece ignorar a dependência
mútua que existe entre pessoas e as vidas que elas levam. Ainda segundo Eakin, essa
situação exige mudanças na nossa compreensão dos conceitos de ética, de
personalidade e de privacidade. Escreve Eakin: “É mais fácil falar do que colocar em
prática [essas mudanças] porque, ao questionar as fronteiras que asseguram os
direitos dos indivíduos, podemos colocar em risco as fronteiras que delimitam as
responsabilidades morais daqueles que escrevem sobre eles” (EAKIN, 1999, p. 186).
Por essas fronteiras de responsabilidades morais transita Philip Roth ao relatar
o constrangimento do pai, e Dave Eggers ao descrever a agonia da mãe. Para o
acadêmico americano, a exposição do pai de Roth não deve ser encarada como uma
forma de violação e sim como um ato de reverência. Roth ainda limpava o pai quando
este pediu para que ele não revelasse o episódio a ninguém. O escritor confortou o pai
e prometeu que jamais contaria nada. Porém, ele acabou mudando de ideia depois que
o pai morreu.
Na opinião de Eakin, se Roth tivesse respeitado o pedido do pai, ele estaria
abrindo mão do clímax de sua história, “não só da narrativa retórica do livro, mas
também da narrativa psicológica da formação de identidade” (EAKIN, 1999, p. 185).
Essa talvez seja a chave para entender por que Eggers escreve em detalhes
sobre o câncer estomacal da mãe. Este é o fato que redefine sua vida e vai explicar boa
parte dos eventos que ocorrem daquele momento em diante. O sofrimento da mãe é
também o sofrimento de toda a família. A humilhação pela qual ela passa é o clímax da
narrativa pessoal de Eggers.
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RESENHA DE MITOS DE LINGUAGEM
MITOS DA LINGUAGEM REVIEW
Juliana Fogiato Rodrigues1
Assim como a palavra “mitos” encontra-se carimbada na capa do livro Mitos de
linguagem (2017), “eles” encontram-se também “carimbados” na sociedade,
fomentados por uma postura de pouca ou nenhuma busca por conhecimento científico
assumida por muitas pessoas quando o assunto é a linguagem. Essa mesma postura
pode ser entendida como um dos fatores que permitem a continuidade, até hoje, do
que Carlos Alberto Faraco2, em seu livro Norma culta brasileira: desatando alguns nós,
denomina norma curta. Essa, segundo o autor, corresponde a “um conjunto de
preceitos dogmáticos que não encontram respaldo nem nos fatos, nem nos bons
instrumentos normativos, mas que sustentam uma nociva cultura do erro” (FARACO,
2008, p. 92). A norma curta, portanto, dá margem a todo tipo de desqualificação não só
das variedades existentes em uma língua, mas também ― e principalmente ― de seus
falantes. Refletir sobre a linguagem e sobre os mitos que a cercam é, portanto, uma
atitude de grande importância e de necessidade inestimável. É justamente essa
reflexão que Gabriel de Ávila Othero3 traz em sua obra cativante: ora combinando tal
reflexão à desconstrução completa de alguns mitos, ora à relativização da veracidade
de outros.

Graduanda, UFPR.
Linguista, professor Titular (aposentado), UFPR.
3 Linguista, professor, UFRGS.
1
2
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Resultado de leituras realizadas por Othero, bem como de práticas realizadas
em sala de aula com os calouros do curso de Letras da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), Mitos de linguagem (2017) estrutura-se essencialmente em
dez capítulos, cada um destinado a um mito específico. Há, ainda, um capítulo
introdutório em que o autor apresenta um pouco do processo de criação do livro e um
capítulo final que traz as referências bibliográficas.
A primeira discussão levantada por Othero é sobre o mito de as mulheres
falarem demais (“MITO 1: As mulheres falam demais” (OTHERO, 2017). A escolha de
“abrir” o livro com esse tema especificamente se torna muito compreensível ao
considerar-se a época em que vivemos, época essa, como bem colocado pelo autor,
“em que a expectativa social é de que a mulher seja ‘bela, recatada e do lar’” (OTHERO,
2017, p. 25). Nesse sentido, são de extrema importância suas conclusões de que, sob
um viés biológico, não haveria evidências de que as mulheres, de fato, falam mais do
que os homens. Em contrapartida, sob um viés cultural, Othero relativiza a veracidade
dessa crença, reconhecendo que se por um lado as mulheres tendem a falar mais nas
situações em que a posse do turno de fala não representa uma disputa de status
(situações particulares e familiares, por exemplo), por outro, quando a posse da fala
representa status (ocasiões públicas) são os homens que tendem a dominá-la. Othero
vai adiante e aponta que os homens ainda tolheriam a manifestação das mulheres
através do mansplaining4 e do manterrupting5. De fato, essa é uma triste realidade que
ainda hoje existe na relação entre homens e mulheres nos mais variados contextos;
pode-se tomar como exemplo o caso da ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa
Weber que, durante o pronunciamento do seu voto no julgamento de um processo que

Mansplaining é a junção dos termos em inglês man (homem) e explaining (explicando) e refere-se à
atitude de um homem explicar algo a uma mulher de maneira superior (OTHERO, 2017).
5 Manterrupting é a junção dos termos em inglês man (homem) e interrupting (interrompendo) e
refere-se à atitude de um homem de interromper a fala de uma mulher e tomar a palavra para si
(OTHERO, 2017).
4
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tramitava no STF, foi interrompida repetidas vezes por alguns ministros da casa
(MARTINELLI, 2018, não paginado).
Nos três capítulos seguintes (“MITO 2: A gramática do português não tem
lógica”, “MITO 3: Ninguém fala o português correto, certo?” e “MITO 4: A língua
portuguesa é uma das mais difíceis do mundo”, respectivamente), bem como no
sétimo capítulo (“A língua dos índios é muito rudimentar” (OTHERO, 2017)), é
possível reconhecer a presença de um princípio linguístico em comum: o fato de todas
as línguas serem complexas. No segundo capítulo, este dado está em grande medida
associado à outra definição de gramática trazida pelo autor e que vai muito além
daquela de gramática enquanto instrumentos normativos ― os quais, reconhece
Othero, parecem de fato não ter lógica alguma. Esta outra concepção diz respeito a
“um conjunto de conhecimentos implícitos que todos os falantes temos a respeito das
regras de funcionamento e estruturação da nossa língua. E, nesse sentido, a gramática
é bastante lógica” (OTHERO, 2017, p. 38). Assim, esse conjunto de conhecimentos
implícitos atribui não só lógica à gramática, mas também complexidade à língua, uma
vez que estão relacionados a processos de aquisição de linguagem. No capítulo
seguinte (“MITO 3: Ninguém fala o portugês correto, certo?”), a complexidade da
língua se coloca no sentido de existirem diversas normas/variedades do português e
de todas elas possuírem uma organização estrutural ― seguirem os conhecimentos
implícitos/internalizados dos falantes. Nesse sentido, esse mito perde sua validade,
visto que não existiria um único português correto, mas vários “portugueses”
(normas/variedades) corretos. No capítulo “MITO 4: A língua portuguesa é uma das
mais difíceis do mundo” (OTHERO, 2017), é possível reconhecer o princípio de que
todas as línguas são igualmente complexas no seu sentido mais literal: todas as línguas
são complexas, logo não existiriam línguas “mais fáceis” ou “mais difíceis”. O que o
autor especifica “é que algumas línguas são mais fáceis do que outras em aspectos
específicos.” (p. 64, grifo da resenhista). Para ilustrar tal colocação, Othero realiza
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comparações bastante elucidativas entre diferentes aspectos ― tais como o número de
vogais e a morfologia verbal ― do português brasileiro, do inglês e do espanhol. Assim,
pode-se dizer que o autor realiza uma desconstrução completa do mito em questão. O
mesmo ocorre no sétimo capítulo, em que Gabriel Othero desconstrói a ideia de que “a
língua dos índios é inferior”:
Sua própria formulação é imprópria: não há uma “língua dos índios”. Há diversas
línguas indígenas faladas por diferentes comunidades indígenas. E nenhuma
dessas línguas é “rudimentar”, em qualquer sentido que se possa pensar. As
línguas indígenas são extremamente complexas ― tão complexas quanto
qualquer outra língua natural, como o português, o francês, o alemão, o chinês ou
o japonês.” (OTHERO, 2017, p. 109).

Os capítulos que tratam dos mitos 5 e 6 (“A ortografia do português é cheia de
exceções” e “Todo mundo tem sotaque, menos eu”, respectivamente (OTHERO, 2017))
relacionam-se com as concepções de falta de correspondência entre fala e escrita e as
variadas formas de se falar, ou seja, os sotaques. Ao tratar do MITO 5, o autor
reconhece que, de fato, o sistema ortográfico do português brasileiro “segue diferentes
tipos de princípios, o que acaba gerando algumas contradições” (OTHERO, 2017, p.
80). Othero aponta que uma das questões enfrentadas pelo sistema ortográfico a fim
de driblar a falta de correspondência entre fala e escrita é justamente a das variações
presentes na língua ― regionais ou ainda as que uma mesma pessoa apresenta na
pronúncia de algumas palavras. Tais variações caracterizam os chamados sotaques e,
nesse sentido, é possível estabelecer uma relação entre esse mito e o seguinte, que
trata dos sotaques e, mais especificamente, da crença de que “todo mundo tem
sotaque, menos eu”. Neste sexto capítulo, Gabriel Othero outra vez desconstrói o mito,
afirmando que “todos têm sotaque” (p. 101). O autor aponta, no entanto, que a falsa
impressão de que uma pessoa tem de ser a única exceção quanto a possuir
peculiaridades na fala deve-se ao fato de que essa é uma questão de ponto de vista,
posto que essas variações estão intimamente relacionadas à origem geográfica e à
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classe social de cada um. Othero dá especial atenção aos teores geográfico e social dos
sotaques no final do capítulo, ao colocar que “a língua é a maneira mais fácil de
mostrar sua identidade como pertencente a determinado grupo, social ou geográfico”
(p. 106) e, ainda, ao discorrer brevemente sobre o princípio da inferioridade
linguística6.
Nos três capítulos finais do livro (“MITO 8: Depois de adulto, é praticamente
impossível aprender uma nova língua”, “MITO 9: Os animais têm uma forma de
comunicação tão complexa quanto a nossa” e “MITO 10: No futuro contaremos com
um tradutor automático universal que traduzirá automaticamente qualquer frase de
qualquer língua”), são abordadas questões sobre aquisição de linguagem (capítulo 8);
sobre características únicas e exclusivas da linguagem humana, como a
atemporalidade, a criatividade linguística e a rescursividade (capítulo 9); e sobre a
eficácia de tradutores automáticos na tradução de diferentes tipos de textos ―
técnicos e literários ― entre diferentes línguas (capítulo 10). Ao final deste último
capítulo especificamente, é bem colocado pelo autor que ao se considerar que são
faladas cerca de 5000 a 6000 línguas, hoje, no mundo inteiro, e que apenas umas
poucas teriam acesso aos tradutores automáticos, a veracidade desse mito sobre uma
tradução automática de qualquer frase de qualquer língua é, no mínimo, posta em
xeque.
Além de trazer reflexões e debates sobre a linguagem, que são tão necessários,
embora ainda pouco praticados, Mitos de linguagem merece créditos também pela
maneira como o faz. A linguagem fácil, juntamente com exemplificações
esclarecedoras, permite uma boa compreensão de aspectos linguísticos mais técnicos
― como ocorre no capítulo 2, em que o autor explica que a transcrição fonética
[pur.Ike] equivale, no dialeto dele, ao que ortograficamente é grafado como por que,
por quê e porquê. Além disso, a escolha de Gabriel Othero pela primeira pessoa verbal,
“a fala de um grupo social de prestígio será considerada superior à fala de um grupo desprestigiado
na sociedade.” (p. 106).
6
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tanto do singular quanto do plural ― “No começo de cada ano letivo, costumo ministrar
uma disciplina chamada ‘Conceitos Básicos de Linguística’” (OTHERO, 2017, p. 09,
grifo da resenhista); “Ouvimos isso a todo momento.” (p. 47, grifo da resenhista) ―, e
por propor interjeições ― “Esse me parece um tipo de conhecimento bastante
sofisticado, não?” (p. 41, grifo da resenhista) ― parece aproximar o leitor do texto,
quase como se ele e o autor estivessem dialogando. A indicação, ao final de cada
capítulo, de leituras complementares é mais um ponto positivo da obra, uma vez que
oferece as fontes através das quais o leitor pode ampliar seus conhecimentos sobre
temas presentes no livro. Todos esses elementos, sem dúvida, tornam a experiência de
leitura muito mais fluida e instigante, para dizer o mínimo. Mitos de linguagem é,
portanto, muito recomendável tanto para estudantes de Letras quanto para o público
em geral.
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A POESIA NAS CRÔNICAS ORDINÁRIAS DE FERNANDA VIEIRA
POETRY IN FERNANDA VIEIRA’S CRÔNICAS ORDINÁRIAS
Marcela Santos Brigida1
Em 2017, Fernanda Vieira lançou seu primeiro livro de crônicas, intitulado
Crônicas Ordinárias, pela Macabéa Edições. Este selo foi criado por alunas do Instituto
de Letras de Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em fevereiro daquele
mesmo ano, em meio à maior crise já enfrentada pela instituição. Com o intuito de
fomentar a representatividade feminina na arte, o selo Macabéa da Editora Multifoco
publica “obras feitas por mulheres e sobre mulheres, em uma perspectiva ampla:
trabalhos de ficção e não ficção, em todos os gêneros textuais, que tragam uma
expressão da mulheridade, por meio de protagonismo, vivência ou ponto de vista.”
(EDITORA MULTIFOCO, 2014). No décimo primeiro andar do campus Maracanã da
UERJ, as idealizadoras do selo realizaram exposições e saraus, além de debates entre
artistas e pesquisadoras. Neste caldeirão de ideias se estabeleceu o ambiente de troca,
ocasião na qual as editoras entraram em contato com o trabalho literário de Vieira,
que atualmente é doutoranda na instituição. A partir deste encontro foi iniciado o
processo de transformar Crônicas Ordinárias em livro, o primeiro da autora, com
edição de Thayssa Martins, que é cofundadora da Macabéa.
Fernanda Vieira é poeta, artista ativa e presente na cena do slam carioca e
tradutora experiente. Recentemente, o seu poema “Resolvida” foi divulgado na página
Mestranda, UERJ. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
1
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oficial da FLUP ― Festa Literária das Periferias. Em vídeo de Fernando Salinas, da Grito
Filmes, Vieira impressiona o ouvinte com uma performance impactante dos seus
versos. O filme foi produzido devido a um convite para ser apresentado no 2º Slam
Pequena África, do qual a artista também participou. Vieira se engaja com o slam no
contexto da FLUP de forma ativa ao menos desde 2016, com seu projeto de
tradução/versão de poemas de diversos autores para o evento Rio Slam Poetry. No
território acadêmico, a autora trabalha com literaturas indígenas em sua pesquisa de
doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Recentemente, apresentou
comunicação no Congresso Internacional da ABRALIC (2018) no simpósio Literatura
Indígena em Perspectiva. Organizado pelo professor Carlos Augusto de Melo da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e pela escritora e professora Graça Graúna
da Universidade de Pernambuco (UPE), o simpósio foi um marco histórico para a
representatividade indígena no ambiente acadêmico. Em três décadas de congressos
da Associação Brasileira de Literatura Comparada, foi a primeira vez que se organizou
um simpósio exclusivamente dedicado à discussão de literaturas de povos originários.
Desta forma, fica claro que a observação da autora na introdução de Crônicas
Ordinárias sobre ser “só mais uma entre tantas com absolutamente nada especial, a
não serser eu mesma e ser muitas e ser outras” (VIEIRA, 2017, p. 11) reflete a
pluralidade e a forma despretensiosa na qual trilha seu caminho brilhante nas letras e
na literatura. A voz característica de Vieira se faz ouvir de formas múltiplas e, na obra
que está sendo abordada nesta análise, surge em crônicas poéticas que oferecem
breves vislumbres de uma ou de muitas vidas. Ainda que o leitor não reconheça as
peculiaridades do Rio de Janeiro, que se desvelam ao longo das crônicas, ele vai sendo
conduzido pela cadência da voz da poeta-cronista a ponto de quase conseguir sentir o
solavanco do ônibus lotado arrancando em “Passagem”, ou perceber a melancolia da
narradora em outro coletivo igualmente cheio em “Mesmice”. O leitor compartilha com
a autora a indignação com o médico que “manda cortar o café”, porque este
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supostamente faz mal à saúde, enquanto faz vista grossa para todos os outros aspectos
da vida e asperezas da rotina, que certamente não fazem nada bem. Vieira pinta cenas
do cotidiano com uma aquarela verbal que não permite que o leitor deixe o livro de
lado. Embora as crônicas possam ser lidas enquanto obras de arte independentes
entre si, percebe-se um fio condutor que parece criar uma espécie de narrativa e uma
coesão particular, o que torna a coletânea de Vieira ainda mais consistente.
Crônicas Ordinárias não oscila e, como a autora, revela faces múltiplas. A crítica
social presente em textos como “Você fez por merecer?”, “Gente de bem” e “Sem nome”
expõe a dureza da cidade, calcada na reafirmação diária do privilégio, da desigualdade
e da hipocrisia da mentalidade da classe média. Tudo isto sem jamais perder de vista a
poesia que permeia cada crônica. Também são de expressão lírica os textos “Salomé” e
“Lapa”. Este último, estruturado em metáforas e alusões metapoéticas, é arrematado
com a fantástica construção: “Eu sinto muito que tenha tido que ir embora e tenha
empobrecido aquela tua rima interpolada. Mas as minhas linhas estavam cansadas e
você não era mais um verso livre.” (VIEIRA, 2017, p. 23). O conhecimento e a
capacidade da autora de transitar por diversos gêneros, abordagens e contextos de
produção literária auxilia na tentativa de apreender a imensidão expressiva da obra.
Em “Posto, logo existo”, a angústia expressada no questionamento urgente: “O que eu
sinto só é real se eu exibo?” (p. 80), pulsa real para todos nós que, em 2018, nos
defrontamos com a sensação de que o universo das redes sociais tem muito a oferecer,
mas traz armadilhas difíceis de escapar. O texto de Vieira aponta para o ritmo
frenético em que a onipresença do Wi-Fi e do 4G, supostamente tão crucial, gera
relatos e cobranças que não podem dar conta de subjetividades complexas. O acordo
tácito de estar sempre conectado, sempre online e disponível acaba gerando
isolamentos indizíveis.
A narração da Vieira cronista oferece imagens, quadros em movimento de uma
ou muitas vidas que espelham as nossas, ainda que estas não se cruzem. Traços de
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existências intensas, presentes e palpáveis preenchem as páginas do livro em
encontros breves e marcantes com o leitor. Ecoa a nossa declaração (de quem lê) de
que temos “marcas de erros e de acertos também” (VIEIRA, 2017, p. 32). No mundo
deste livro em particular, não é preciso dissimular o que está longe de ser ideal. Tratase de uma celebração do imperfeito e do humano. A voz de cada crônica é, antes de
qualquer coisa, extremamente honesta, despida de aparências que nos dissociam de
nós mesmos nos retratos cintilantes das redes sociais, do currículo e de listas
rarefeitas que não refletem nem de longe quem somos ou podemos ser. Esta noção é
sintetizada de forma brilhante por Vieira em “Curriculum Vitae”.
Em “Custa muito caro”, uma das crônicas mais memoráveis dentre tantos
escritos dignos de nota, Vieira tematiza a liberdade. Ela narra a experiência da menina
leitora que comprou uma revista no sebo com o troco de uma conta. A partir da
exposição e do conhecimento de realidades terríveis nas páginas da publicação, a
narradora aproveita a imagem do dinheiro contado, do troco que só possibilitaria a
compra de uma única revista ― que deveria ser bem escolhida ― para tratar sobre o
valor incalculável da liberdade. A lição lhe foi ensinada pela mãe e a narradora, aquela
mesma menina de 14 anos agora adulta, olha para trás para reafirmar o ensinamento:
a liberdade custa caro, mas é a única coisa que se possui verdadeiramente. Em tempos
sombrios que estão repletos de ameaças a direitos conquistados na base de muita luta,
com a instabilidade das instituições democráticas, com a popularização de discursos
de intolerância, de silenciamento e de apagamento de minorias, é preciso, mais do que
nunca, reafirmar e resistir em defesa da liberdade. É o momento de reagir, lutar, fazerse presente, reivindicar. Precisamos, especialmente nos dias de hoje, não emular a
personalidade delineada por Vieira em “Porque eu sou do tipo de pessoa...”, crônica
que descreve alguém que “cansou de esperar, mas não tem pressa de agir” ou “que não
se importa, mas reclama depois.” (VIEIRA, 2017, p. 77).
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Leitores do Coriolano (1607)2 de William Shakespeare serão presenteados pela
leitura da crônica “Volumnia”, que tematiza a personagem que dá o nome ao texto. Ela
é a mãe do protagonista da peça e se trata de uma das figuras femininas mais
interessantes e complexas a figurarem no teatro do Bardo. Volumnia surge como mãe,
autoridade militar e amante da guerra e da glória. É uma articuladora política. Entende
o mundo da performance retórica da República Romana como ninguém e justamente
por seu filho não compartilhar da mesma visão de mundo regida por discursos e
aparências, aquele universo o destrói. Em sua crônica, Vieira focaliza o momento da
dor indizível trazida pela maior derrota de Volumnia: a perda de Coriolano. A autora
atinge aqui um dos seus ápices em habilidade literária, reconstruindo ao seu modo
uma cena marcante do teatro shakespeariano.
Crônicas Ordinárias de Fernanda Vieira é uma obra grandiosa em sua brevidade
e também uma leitura importante e libertadora em tempos tão difíceis. Gostaria de me
debruçar sobre cada crônica, mesmo sabendo que ainda assim não seria suficiente. É
preciso ter o livro em mãos e as palavras marcantes da autora diante dos olhos para
verdadeiramente compreender a experiência de leitura que aqui foi tratada. Vieira
traz um olhar crítico, por vezes mordaz, outras vezes tenro ou bem-humorado, em
uma prosa poética que absorve o leitor por inteiro. Anseia-se sempre pela próxima
fala, pela próxima crônica, pelo próximo encontro e pela próxima conversa, num
diálogo silencioso que se dá entre a autora e o leitor, entre a crônica e a vida e entre o
que se diz e o que se infere em meio à complexidade da busca por uma existência
verdadeiramente nossa. O leitor habita sempre em algum lugar entre a epifania e o
anseio pela página seguinte. Viva nossas autoras contemporâneas, viva Fernanda
Vieira.

Embora não se tenha registro preciso do ano em que a peça foi escrita, nomes luminares dos
estudos shakespearianos a situam entre 1607 (Cf. PARKER, R.B, 1994, p. 5) e 1609 (Cf. BLISS, Lee,
2010 p. 6).
2
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MODERNIZANDO A TOPOLOGIA LITERÁRIA: CONVENÇÃO,
CONTINGÊNCIA E HISTÓRIA
MODERNIZING LITERARY TOPOLOGY: CONVENTION, CONTINGENCY
AND HISTORY
Carsten Meiner1
Tradução de Caetano W. Galindo
RESUMO: Por vários motivos, a noção de topos literário não recebeu atenção acadêmica séria depois
que Ernst Robert Curtius e Mikhail Bakhtin, há cerca de cinquenta anos, tentaram historicizar a
topologia. Este artigo pretende repensar a tipologia literária empregando uma argumentação que
requer quatro passos. Depois de analisar de maneira crítica a proposta de Curtius de embasar os
topoi nos arquétipos de Jung, e a de Bakhtin, de embasá-los na temporalidade, o artigo propõe
primeiro pensar nos topoi como lugares históricos reais. Em momentos diferentes, novos lugares
(carruagens, restaurantes ou hotéis, por exemplo) acabam surgindo, e sua ubiquidade garante seu
emprego constante na literatura. Eles têm um conjunto de funções e de usos (transporte,
alimentação e hospedagem), uma espécie de doxa instrumental. Posteriormente, a literatura
emprega esses lugares e sua convencionalidade para propósitos diversos de seus usos instrumentais
primários: o restaurante é lugar de conspiração política ou de faux pas social, e a carruagem é lugar
de erotismo ou de discussões religiosas proibidas. Sobre o pano de fundo desse constante desvio
literário de lugares culturalmente convencionais, o artigo propõe que um desvio literário, um uso
heterodoxo, fica ligado à doxa desses novos lugares, numa relação chamada de topologia dupla. Num
terceiro momento, o conceito que identifica melhor o conteúdo da relação entre lugar instrumental e
desvio literário é o de contingência. Num quarto momento, o artigo discute como essa ideia funcional
do topos literário funciona na história literária; como os aspectos contingentes de um dado topos em
certos momentos tornam-se, eles próprios, clichês; e como autores tentaram retrabalhar certos topoi
para que novamente se tornassem recursos literários.
Palavras-chave: topoi; retórica; contingência.

Carsten Meiner é professor de literatura francesa na Universidade de Copenhague, na Dinamarca.
Suas publicações incluem Les mutations de la clarté, 2007, Le carrosse littéraire et l’invention du
hasard, 2008; The cultural life of catastrophes, 2012. É coordenador de um projeto de pesquisa na
Universidade de Copenhague a respeito dos topoi na história literária francesa.
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ABSTRACT: For several reasons the notion of literary topos has not received serious academic
attention since Ernst Robert Curtius and Mikhail Bakhtin some 50 years ago both attempted to
historicize topology. This article sets out to rethink literary topology by way of four-step argument.
After having critically analyzed Curtius’ grounding of topoi in Jung’s archetypes and Bakhtin’s ditto in
temporality, the article proposes firstly to think of topoi as real historical places. At different points
in time new places (carriages, restaurants or hotels, e.g.) arise and their ubiquity warrants the
constant use of them in literature. They possess a set of functions and uses (transportation, eating
and sleeping), a sort of instrumental doxa. Secondly, literature uses these places and their
conventionality to other purposes than the primary instrumental ones: the restaurant is a place of
political conspiracy or of social faux pas and the carriage is a place of eroticism or prohibited
religious discussion. On the background of this constant literary misuse of culturally conventional
places, the article argues that a literary misuse, a heterodox use, is tied to the doxa of these new
places, a relation termed the double topology. Thirdly, the concept which best identifies the content
of the relation between instrumental place and literary misuse is that of contingency. Fourthly, the
article discusses how this functional idea of the literary topos works in literary history, how the
contingent aspects of a given topos at certain times themselves become clichés and how authors
have tried to rework topoi in order for them to become literary resources again.
Keywords: topoi; Rethoric; contingency.

Nos tempos áureos da teoria literária, vários conceitos literários clássicos como
alegoria, estilo, narrativa ou metáfora tiveram sua reabilitação teórica. Essas
recuperações muitas vezes tinham uma dupla fundamentação, na medida em que seus
investigadores começaram suas análises de retórica clássica e de teoria poética a fim
de inserir as noções em novos contextos formalistas e epistemológicos. A “narrativa”,
por exemplo, foi investida com poderes filosóficos (Peter Brooks e Paul Ricoeur), e
“alegoria” tornou-se a chave para a desconstrução de um texto (De Man). Figuras
retóricas clássicas como metáfora e metonímia também passaram por novas
teorizações, e a noção de “estilo” recebeu uma atenção séria em algumas tentativas de
reconceitualização (Jacques Derrida, Manfred Frank ou Gilles-Gaston Granger). Se
essas noções clássicas foram cientificamente re-interrogadas e, por assim dizer,
“gentrificadas” pela poética moderna, a noção de “topos”, por outro lado, não gozou do
mesmo tipo de interesse, nem mesmo em relação a alguns de seus parentes
conceituais próximos, como “motivo” ou “tema”. Os motivos para essa exclusão são
vários. Numa primeira análise, a noção de topos provavelmente não oferecia a mesma
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atração científica que as de alegoria ou metáfora, cujo potencial epistemológico
parecia mais sedutor ou generoso. Se a noção de topos não recebeu a mesma atenção,
pode também ter sido em função de seu conteúdo aparentemente convencional.
Topos, no sentido retórico, é um lugar-comum, próximo das noções de clichê, fórmula
e ready-made, todas elas noções algo banalizadas que não guardavam potenciais
comparáveis de potenciais epistemológicos ou cognitivos a serem revelados. De uma
maneira ou de outra, os topoi pareciam inerentemente contrários ao discurso teórico
sobre a diferença, a indecidibilidade e a singularidade, onipresentes nas teorias
literárias daquele tempo2. A topologia literária ainda não foi revisitada de maneira
sistemática, embora os estudos literários tenham se interessado de maneira séria por
estudos espaciais, pela geopoética e pela cartografia, modelos teóricos que poderiam
ter sido adequados para uma reavaliação da topologia.
Neste artigo, tentarei reabilitar a topologia literária. Depois de considerar
brevemente a noção de topos na poética e na retórica antigas, examinarei o trabalho
de dois historiadores da literatura, Ernst Robert Curtius e Mikhail Bakhtin, que
modernizaram, cada um à sua maneira, a teoria da topologia literária. Uma tentativa
explícita de historicizar a noção de topos literário era central para ambos os seus
modelos.
Apesar do impressionante escopo empírico coberto pela obra de Curtius e
Bakhtin, e apesar da utilidade conceitual de que suas teorias vieram a gozar, sua
historicização da topologia literária expôs também diversos problemas. É a
identificação desses problemas que vai constituir a base de uma nova maneira de se
pensar os topoi literários. Com base nessa intervenção, vou propor quatro
modificações conceituais para forjar uma noção mais coerente e mais funcional do
topos literário, que respeita tanto seus componentes normativos quanto históricos. Os
É claro que se pode entrever a noção de “topos” nos escritos, por exemplo, de Lacan, Foucault ou
Barthes, mas esses empregos bastante diferentes (psicomatemáticos, discursivos e ideológicocríticos) da noção de “topos” provam que ela não fazia parte de modo algum do elenco dos conceitos
centrais dos debates da teoria literária dos anos noventa.
2
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exemplos de topoi literários serão majoritariamente derivados da história literária
francesa e, como tais, estarão ligados a um contexto cultural, político e filosófico
específico. Contudo, os topoi em questão (por exemplo, restaurantes, carruagens e
conventos) também podem ser encontrados em outras literaturas nacionais e devem
portanto manter seu estatuto exemplar ao menos no contexto europeu mais amplo.
DOXA E TOPOI
Na retórica antiga, era tradicional distinguir topoi gerais e específicos. Os
primeiros, topoi koinoi3, eram esquematismos multifuncionais para se raciocinar e
defender ideias. Eram categorias formais para raciocínios com uma extensão geral
(AMOSSY; HERSCHBERG PIERROT 1997, p. 32 e PERELMAN, 1997, p. 41-54), por
exemplo, “causa e efeito”, definições de coisas, similaridade-diferença, mais-menos,
todo-parte, que ajudam a construir raciocínios como formas culturalmente válidas de
se explicar e pensar. Os topoi específicos eram ready-mades cuja especificidade
dependia de seu conteúdo, como por exemplo o topos “infância trágica”, ou “falsa
modéstia”, que por si próprios se referem a conceitos de Piedade e Virtude.
Enquanto sistema, a retórica clássica era desde o princípio concebida como uma
forma de lidar com as práticas em um mundo incerto e questionável. Aristóteles
identifica como tarefa do retórico a de criar um sistema que tratasse de “coisas sobre
as quais deliberamos, mas para as quais não temos regras sistemáticas”
(ARISTÓTELES, 1982, p. 23). Ele argumenta ainda que “apenas deliberamos a respeito
de coisas que parecem admitir dois resultados possíveis” (ibidem), porque ninguém
delibera a respeito do que é necessário ou impossível. Como tal, a retórica se dirigia à
relativa complexidade das questões cotidianas, e para que essa tarefa até ali
desprovida de sistematicidade fizesse sentido ela se fundava em endoxa, ou seja, nas
3

Lugares comuns.
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crenças e opiniões compartilhadas por uma cultura ou um grupo de pessoas, num
dado momento. Como essas opiniões não se fundavam na verdade (aletheia) ou no
conhecimento verdadeiro (episteme) mas sim na probabilidade, tinham constante
necessidade de esclarecimento pragmático quando usadas por exemplo em contextos
judiciais ou políticos. A contingência, assim, é o motivo essencial da techné retórica e
topológica desenvolvida por Aristóteles, e como lugares-comuns a respeito de cuja
probabilidade imediata um grupo ou uma cultura concordaria, os topoi tinham
importância central para o manuseio da contingência. Num artigo importante,
“Introduction to the study of doxa”, Ruth Amossy ressalta, no entanto, um problema
específico no que se refere aos topoi: “noções retóricas (como verossimilhança e topoi)
[...] são frequentemente abordardas em si próprias, sem qualquer menção direta à
doxa propriamente dita” (AMOSSY, 2002, p. 370)4. Isso se deu exatamente assim no
que se refere a dois dos mais importantes pensadores da topologia literária: Ernst
Robert Curtius e Mikhail Bakhtin. Na verdade, o sonho de Curtius e Bakhtin, de
transformar a topologia normativa em topologia histórica, teve seu preço, e um preço
que de certa forma foi alto demais e fundamentalmente contrário à ideia do topos.
Curtius e Bakhtin forjaram, como vou demonstrar, seus conceitos de topoi em
referência a noções abstratas como arquétipos universais e categorias temporais, ao
invés da doxa. Essa substituição acabou tendo efeitos na relação pragmaticamente
dinâmica entre topoi e contingência.
TEORIAS LITERÁRIAS DA TOPOLOGIA: CURTIUS E BAKHTIN
É normalmente aceito que Ernst Robert Curtius tenha sido o primeiro a
desenvolver uma topologia para a literatura europeia, especialmente em seu livro de
Para maiores referências cf. Jean-Pierre Martin, Les Ecrivains face à la doxa, (Paris: José Corti,
2011), Anne Cauquelin, L’Art du lieu commun. Du bon usage de la doxa (Paris: Seuil, 1999) e Christian
Plantin, Lieux communs. Topoi, stéréotypes, clichés, (Paris: Kimé, 1993).
4
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1948, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (CURTIUS, 2013). Inspirado
pela teoria das civilizações de A. J. Toynbee, pelo vitalismo histórico de H. Bergson e
pela teoria dos elementos psicológicos arquetípicos de C.-G. Jung, Curtius apresenta,
baseando-se em topoi, um impressionante quadro das origens e da unidade cultural da
literatura europeia. Ele começa deslocando a topologia de seu enquadramento
retórico e levando-a a um contexto literário, mostrando como diversos topoi da
antiguidade tardia puderam se inscrever na literatura europeia medieval, e como esta
acaba passando por uma “retoricização” na medida em que vários procedimentos e
técnicas retóricas, inclusive a teoria dos topoi, adentram a literatura. Mas outro
movimento na direção oposta também ocorre, na medida em que nem todos os topoi
provêm da retórica; alguns na verdade surgem da própria literatura, por terem
nascido com a poesia antiga e, depois, terem sido transmitidos à retórica. A passagem
seguinte de Curtius, referente aos topoi poéticos, explica essa ideia:
Versa a tópica poética não só sobre o encanto da Natureza [...], a paisagem ideal
com todo o seu repertório típico, mas também sobre regiões e idades sonhadas: o
Elísio (com sua eterna primavera, sem perturbações meteorológicas), o Paraíso
terrestre, a Idade de Ouro; bem como sobre potências vitais: o amor, a amizade, a
transitoriedade. Todos esses temas se referem a relações primitivas e são por
isso independentes do tempo, uns mais, outros menos. Menos: amizade e amor,
que refletem a sucessão de momentos espirituais. Entretanto, em todos os topoi
poéticos, o estilo da exposição está condicionado historicamente. Há, porém,
topoi que estão ausentes no decorrer de toda a Antiguidade. Só aparecem na
época de Augusto, em seu último quartel, e subitamente os vemos circular por
toda parte. [...] Oferecem um duplo interesse. Em primeiro lugar, de biologia
literária: neles podemos observar a formação de novos topoi, ampliando assim
nosso conhecimento sobre a gênese dos elementos formais literários. Em
segundo lugar, aqueles topoi são sintomas de uma nova atividade espiritual,
sintomas que não se manifestam senão daquele modo. Assim sendo, aprofunda-se
nosso conhecimento da história da alma do Ocidente e tocamos num domínio
recentemente estudado pela psicologia de C. G. Jung. [...] Mas, enquanto a tópica
antiga é parte integrante de um sistema pedagógico e, portanto, sistemática e
normativa, tentamos estabelecer os fundamentos de uma tópica histórica...
(CURTIUS, 1996, p. 125)
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Essa passagem mostra o ambicioso escopo do projeto de Curtius, e contém
também um dos problemas inerentes a esse projeto. Curtius descreve aqui as
conexões e transações entre topoi poéticos e retóricos, e fica claro que ele tenta
anunciar um afastamento da topologia normativa, em direção à topologia histórica. Os
topoi literários “surgem”, eles têm uma “gênese”, e indicam “mudança”. Mas, para que
um topos seja um topos compreendido como lugar-comum, é necessário que ele exiba
algum tipo de traços imediatos e reconhecíveis, seja qual tenha sido sua historicidade
genética e estilística. É por isso que Curtius, ao mesmo tempo em que insiste na
historicidade, afirma que os topoi são “atemporais”, e que são expressões da psicologia
coletiva do ocidente. A frequência e a regularidade dos topoi não é questão da sua
eficiência retórica enquanto lugares-comuns, mas da atemporalidade do “inconsciente
coletivo”, como ele diz pouco mais tarde (Ibidem, 148)5. Ao descartar a ideia
“sistemática e normativa” dos topoi na retórica antiga, Curtius também inclui sua
ancoragem no lugar-comum doxasto. Em consequência disso, ele passa a necessitar de
alguma espécie de fundamentação para a afirmação da atemporalidade dos elementos
daquilo que chama de “história psicológica do ocidente”. E essa fundamentação acaba
vindo de algo tão a-histórico e tão a-retórico quanto os arquétipos de Jung. Curtius
declara que os topoi são “universais”, que se referem a “relações básicas da existência”
e, como tais, são “atemporais”; o original alemão fala de Urverhältnisse des Daseins6, e
para sustentar essa afirmação Curtius invoca um quadro arquetípico de pensamento.
Essa tensão entre a historicidade e a atemporalidade na topologia de Curtius encontra
um exemplo eloquente mais à frente na sua argumentação, quando ele analisa o topos
da “anciã e a menina”. Curtius fica surpreso ao encontrar o topos no conto de Balzac
(um dos heróis do crítico) “Jésus-Christ en Flandres”, de 1831, quando ele
Outra definição de topos dada por Curtius revela a indecidibilidade da noção de topos: “Topoi, that
is fixed clichés or schemes of thought and expression” (CURTIUS, 1938b, p. 197-199).
6 “Condições básicas de existência”, NT.
5
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normalmente é encontrado em escritores do começo da renascença como Hermas,
Claudiano e Hector Boece. Curtius conclui que “só compreenderemos essa
possibilidade de renovação se admitirmos que ela deita raiz nas camadas profundas
da alma” (CURTIUS, 1996, p. 151). Esse tipo de argumento, distante de qualquer
raciocínio histórico, poderia ser chamado de “idealismo apriorístico”, porque, segundo
Curtius, a ocorrência desse topos em Balzac, qualquer que seja sua historicidade, só é
possível porque há certas ideias na natureza humana que não apenas correspondem a
essa ocorrência, mas a determinam previamente7. Parece claro que, através de uma
historicização da topologia, Curtius tenta ir além da questão dos topoi como meros
recursos ancorados na retórica e no senso-comum8. Mas essa proposta de
historicidade acaba se revelando problemática, senão totalmente vazia, no sentido de
que a fundamentação dos topoi em uma teoria dos arquétipos humanos parece
contradizer a própria afirmação de historicidade que supostamente modernizaria a
topologia literária.
Passemos agora à outra grande tentativa de se modernizar a topologia literária,
especificamente a teoria bakhtiniana dos cronotopos romanescos. Apesar de certa
confusão no que se refere ao sentido preciso da noção de cronotopo, ela pode em
alguma medida ser considerada como uma forma de se dar prosseguimento crítico à
historização da topologia literária que Curtius havia iniciado9. O cronotopo é definido
por Bakhtin nos seguintes termos:
Para outros tipos de crítica ver o retrato de Curtius que Alexander Gelley traça em “Ernst Robert
Curtius: Topology and critical method” in MLN 81, n. 5, General Issue (Dec., 1966), p. 579-594 e
Franco Moretti, “Modern European Literature: A Geographical sketch”, in Distant reading. London:
Verso, 2013, p. 01-42.
8 Ver também: “…a topic thus belongs to the elementary components of literary theory. It becomes a
historical one in contrast to the normative one of ancient times”, “Eine ‘Topik’ gehört also in die
Prinzipienlehre der Literaturwissenschaft. Es wird eine historische Topik sein im Gegensatz zur
normativen der älteren Zeiten” (CURTIUS, 1938a, p. 138).
9 Bakhtin na verdade identifica toda uma série de maneiras de se conceber o cronotopo e, como
Bemong e Borghart destacam muito bem em seu definitivo Bakhtin’s theory of the literary
Chronotope: Reflections, Applications, Perspectives, essa intervenção analítica teve efeitos
problemáticos para os usos da noção de cronotopo: “Em função disso, o modus operandi de Bakhtin
7
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No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e temporais
num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se, comprime-se,
torna-se artisticamente visível: o próprio espaço intensifica-se, penetra no
movimento do tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo transparecem
no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e é medido com o tempo. Esse
cruzamento de séries e a fusão de sinais caracterizam o cronotopo artístico.
(BAKHTIN, 1988, p. 211)

Em um texto mais adiante, “Observações finais”, Bakhtin desenvolveu sua bem
conhecida e muito citada definição do cronotopo, de modo a dar-lhe maior precisão
analítica. Ele menciona lugares recorrentes típicos tais como a estrada, o castelo, o
salão, o vilarejo e o limiar, que, por toda a história literária, concretizaram tipos
diferentes de temporalidade. Segundo Bakhtin, o vilarejo concretiza o tempo cíclico,
no salão, o tempo histórico se adensa, e o tempo existencial “ganha carne” no limiar. Se
a série de exemplos bakhtinianos de lugares concretos e reais (e não discursivos) teve
importância para a compreensão e a utilidade da noção de cronotopo, um problema,
por outro lado, emerge a partir dela. Uma condição do topos em Bakhtin é nitidamente
o tempo: é o tempo que se “adensa”, que “ganha carne” e “se torna visível” nos
diferentes espaços concretos mencionados por Bakhtin. A insistência bakhtiniana no
tempo é legítima tanto por motivos kantianos quanto pelas análises genéricas do
romance que o crítico pratica. No entanto, é válido perguntar se (ou ao menos em que
medida) é necessário, ou até mesmo vantajoso, insistir-se no tempo como componente
definidor do conceito de topos. Na verdade, e mesmo que fosse possível visualizar pela
levou os acadêmicos a empregar uma pletora de termos diferentes para chamar de cronotopos
vários fenômenos literários centrais pertencentes a níveis diferentes de abstração: eles falam de
“motivos cronotópicos”, “maiores” e “menores”, e de “cronotopos de gêneros inteiros” (MORSON e
EMERSON, 1990, p. 374), cronotopos “motívicos” e “genéricos” (KEUNEN 2000a), “básicos” e
“adjacentes” (VLASOV, 1995, p. 44-5), cronotopos “micro”, “incidentais”, “locais” e “principais”
(LADIN, 1999), e assim por diante”. Quando essas diferentes aplicações críticas são consideradas
mais de perto, fica claro que os cronotopos dizem respeito tanto à narrativa quanto à representação
e ao estilo, aos gêneros e às visões de mundo. Essa “pletora” de conceitualizações e de usos do
cronotopo não é necessariamente um problema por si só. Pelo contrário, a fecundidade dos estudos
da obra de Bakhtin parece ter propiciado ideias novas na narratologia, nos estudos de gêneros
literários, na linguística, nos estudos da representação, etc. (BEMONG e BORGHART, 2010, p. 06).
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lente da temporalidade todos os exemplos de topoi que Bakhtin fornece, os topoi não
necessariamente requerem a noção de tempo para serem compreendidos de maneira
analítica.
Consideremos rapidamente como exemplo o vilarejo, que para Bakhtin articula
o tempo cíclico. Isso em certa medida é verdade, e Madame Bovary, o exemplo
primário fornecido por Bakhtin, sustenta de fato a proposta. Contudo, uma tal
precondição conceitual da temporalidade apaga as diferenças entre Flaubert e o uso
do vilarejo por seus contemporâneos. Em Les Misérables, de Hugo, o vilarejo é
humanitário, em Le Rouge et le Noir, de Stendhal, e La Fortune des Rougon-Macquart,
de Zola, ele é nitidamente político, senão revolucionário, em Musset trata-se de uma
tentativa baldada de monogamia (La Confession d’un enfant du siècle), e em Balzac ele
está se tornando capitalista (Eugénie Grandet). E no entanto outros vilarejos literários
impõem outros temas e problematizações (filosóficas e morais) diferentes daquela
gerada pelo tempo cíclico, por exemplo as que se encontram em Diderot (Jacques le
fataliste) e Rousseau (La Nouvelle Héloïse, Le Devin du village.) A mesma questão
poderia ser levantada no que se refere aos vilarejos literários dos modernistas, em
Proust e Céline, por exemplo, que articulam problemas que podem se originar no
domínio da temporalidade (próximo dos domínios social e estético) mas de modo
algum nos domínios do tempo cíclico.
Cronotopos como “o limiar”, “o salão” e “a estrada” dizem respeito a questões
sociais, políticas e existenciais, e não se referem primariamente, se é que se referem de
todo, a problemas de tempo ou temporalidade. Nesses exemplos, a categoria de espaço
poderia igualmente ter sido emparelhada à de poder, movimento, gênero e acaso, e
não só à de temporalidade. Em vez de crono-topos, eles poderiam ter sido chamados
de “sociotopos”, “antropotopos”, “topos-poder” ou ainda “topos-mobilidade”.
Essa crítica no fundo é análoga àquela que se dirigia a Curtius, a que me referi
como o problema do “idealismo apriorístico”. Tanto Curtius quanto Bakhtin tinham o
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desejo explícito de historicizar a tipologia e retirá-la de sua matriz normativa e
retórica, mas uma das necessidades colaterais dessa operação de historicização foi a
de se inventar um denominador comum para a análise dos topoi. Curtius fez dos
arquétipos a base da topologia histórica, e Bakhtin faz do tempo o seu conteúdo
fundamental, donde a denominação de “cronotopo”. No entanto, como já vimos, a
retórica antiga e sua teoria dos topoi eram fundadas em noções de senso comum e
verossimilhança, doxa, que davam aos topoi sua reconhecibilidade e sua
convencionalidade. Como Ruth Amossy registrou em seu artigo sobre a doxa, os topoi
muitas vezes são abordados sem referência a esse contexto teórico, e tanto em Curtius
quanto em Bakhtin é isso que se dá: a doxa foi erradicada e substituída por noções
metafísicas (domínio da episteme ou da aleteia), como os arquétipos e a
temporalidade. Por si própria, essa substituição não é um problema, mas somada à
intenção dos dois autores de historicizar a topologia literária, uma contradição entre
historicidade e metafísica passa a ser o verdadeiro problema de seu pensamento. Vou
propor uma forma de ultrapassar esse problema indicando três, talvez quatro
modificações da teoria dos topoi literários.
LUGARES REAIS QUE SE TORNAM FONTES LITERÁRIAS
A primeira modificação toma a forma de uma continução da série bakhtiniana de
locais recorrentes (castelos, vilarejos, limiares, etc.), que, como vimos, forma a base do
cronotopo literário. Em Bakhtin, esses locais, apesar de seu estatuto “real” imediato,
têm uma qualidade típica: o limiar, o castelo e a estrada são todos eles lugares
literários típicos como podemos identificar em Homero, Chaucer, Cervantes e Proust.
De cerca de 1600 em diante, uma longa série de lugares de fato adentra a
literatura europeia; lugares onde a ação pode naturalmente transcorrer. Na literatura
pré-modernidade, podiam-se mencionar lugares como o convento, a igreja, o mercado,
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a estalagem, a carruagem e a prisão como os novos lugares literários convencionais.
Esses lugares são históricos na medida em que surgem como lugares institucionais,
tecnológicos e judiciais, e apenas depois disso se tornam lugares literários.
Posteriormente, lugares como o restaurante, o salão, o campo de batalha, o bulevar e o
palácio de justiça adentram notoriamente a literatura; e ainda mais tarde lugares
como o aeroporto, a redação jornalística, a praia, a casa de veraneio ou o hotel se
tornam lugares normais na literatura. Se esses lugares reais podem ser identificados
com certa constância em tempos específicos e em certos períodos literários, é porque
tornaram-se tão histórica e culturalmente difundidos que adquiriram um estatuto
potencial de lugares-comuns literários. Como tais, esses novos lugares constituíram
um repertório cultural de referências convencionais, que os autores obviamente
podiam empregar proveitosamente já que os leitores os aceitariam imediata e
irrefletidamente como elementos válidos das narrativas que liam. Em função de seu
alastramento e de sua sedimentação como “fatos” culturais, esses lugares se tornaram
fontes literárias na medida em que pareciam normais e precisamente “comuns”, de
acordo com certos parâmetros de reconhecibilidade e interindividualidade.
À diferença de topoi clássicos como o locus amoenus, o puer senex ou os tempora
mutantur10, que são abstratos e ideais, e à diferença dos lugares típicos de Bakhtin,
esses novos lugares são ao mesmo tempo obviamente históricos, reconhecíveis e
convencionais. Esses novos lugares não eram sustentados por constantes existenciais
ou formas típicas do tempo, mas por formas históricas de uso, dinâmicas sociais,
tecnologias, e por formas históricas de percepção, recepção e raciocínio em relação a
eles. Estavam embutidos numa doxa instrumental e funcional, e esse é o primeiro
passo na direção de uma nova configuração da historicidade e da convencionalidade,
de que a topologia literária, segundo tanto Curtius quanto Bakhtin, ainda necessitava.

10

“Lugar tranquilo”, “menino velho”, “tempos que mudam”, NT.
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A TOPOLOGIA DUPLA: REALIDADE CULTURAL E FUNÇÃO LITERÁRIA
Isso leva a uma segunda readequação conceitual. A literatura não deveria ser
considerada uma atividade puramente representacional, que simplesmente se refere a
lugares e atividades humanas ligadas a esses lugares. A própria literatura é uma
atividade histórica, que forma e articula seus lugares e os eventos e atividades ligados
a eles à sua maneira específica, literária. Isso é central para a reabilitação da topologia
literária: um topos deve ser compreendido tanto como um lugar real quanto como
uma função literária, sendo que esta última proporciona um suplemento semântico à
mera instrumentalidade histórica desses lugares reais. A segunda readequação
conceitual, assim, surge do fato de que é necessário analisar os usos literários dos
novos lugares-comuns históricos. Uma nova topologia deveria abordar os topoi como
lugares reais e, ao mesmo tempo, como funções literárias, sem reduzir previamente o
sentido dessas funções a uma ideia abstrata, por exemplo, de arquétipos ou
temporalidade.
Pode-se defender que um conjunto de funções e qualidades convencionais
deriva diretamente desses lugares, e que essas funções e qualidades são comuns na
medida em que reconhecemos e compreendemos, por exemplo, as implicações do
trem em Zola, Dostoiévski e Dickens no que se refere ao movimento, a lugares de
trabalho e à tecnologia, mas também no que se refere ao poder político, a relações de
classe e ao capitalismo. O mesmo argumento seria válido para a representação da
prisão em Alemán, Quevedo, Defoe e Hugo, ou do convento em Diderot, Lérmontov e
Maupassant, lugares a respeito dos quais o leitor necessariamente terá ideias
compartilhadas, relativas, mas pré-estabelecidas. Esses lugares têm, como dissemos
antes, uma doxa instrumental. Contudo, a familiaridade com a qualificação dos novos
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lugares é redobrada pelo que poderia ser chamado de refuncionalização crítica dos
lugares reais.
Por trás dessa formulação há um fato simples. O exemplo de um lugar histórico,
a carruagem, servirá como base empírica para a ideia de uma topologia dupla (cf.
MEINER, 2008). A carruagem se torna um objeto histórico bem difundido na Europa
durante o século XVII, quando deixa de ser um objeto exclusivamente usado pela
nobreza e passa a ser algo cobiçado também por uma burguesia com ambições sociais.
Ela ainda se torna um meio de transporte democrático nas cidades onde pode ser
alugada (como um táxi nos dias de hoje), ou empregada como parte de um sistema de
transporte público (como os ônibus de hoje). Também funciona como veículo de
transporte intermunicipal na medida, por exemplo, em que os serviços postais
aceitavam passageiros. Seu sentido, sua razão instrumental, claro, era levar pessoas do
ponto A ao ponto B. Fosse rural ou real, pública ou privada, comum ou refinada, etc,
toda carruagem tinha como sua função imediata, cultural, a de transportar pessoas de
um ponto a outro. No entanto, se tentamos descrever a carruagem literária de um
ponto de vista funcional, fica claro que ela integra uma rede extremamente ampla de
funções simbólicas, narrativas e temáticas que nada têm a ver com a doxa
instrumental da carruagem. Erotismo, escapismo, encontros de classe, novas
percepções da realidade, conspiração política, meditação solitária, ostentação: suas
funções possíveis são legião. Trata-se de um exemplo de topologia dupla na medida
em que a carruagem é tanto um lugar histórico específico, dotado de convenções de
emprego e funcionalidade, quanto um lugar dotado de uma multidão de outras
funções que não são definidas pelo seu propósito instrumental, previamente. Lugar
real e função literária constituem os dois componentes de uma nova conceitualização
do topos, componentes que devem ser considerados em termos de instrumentalidade
e desvio literário, ou como doxa e heterodoxa.
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Pode-se dizer o mesmo a respeito de alguns dos outros lugares mencionados
anteriormente: a prisão, o restaurante ou o convento. A literatura usa de maneira
abundante esses lugares com sua materialidade, seus sentidos e suas funções
culturalmente convencionais, mas não para repetir esses sentidos e funções, mas para
explorar, analisar e possivelmente criticar tais sentidos e funções. O lugar, por
exemplo o convento em La Religieuse, de Diderot, em Madame Bovary, de Flaubert, ou
em Une Vie, de Maupassant, não é usado para mostrar como se evitam as tentações da
natureza humana através de uma vida de ascetismo, celibato, tendo as orações e o
estudo como únicas atividades. O convento é usado para se discutir liberdade e
relações de poder, para identificar problemas de gênero e estruturas de autoridade, e
para apontar assédio sexual e hipocrisia. Além da importância histórica material e
funcional que esses lugares denotam, e que lhes confere sua convencionalidade
primária, sua doxa, eles são de fato usados constantemente para abordar outras
questões ou problemas que não necessariamente têm a ver com sua natureza comum,
primária em termos históricos e instrumentais. Essa mistura de instrumentalidade e
convencionalidade, de um lado, e de desvio explorativo e crítico, de outro, é o que
constitui a topologia dupla.
TOPOLOGIA E CONTINGÊNCIA: TYCHE-TOPOS11
Considerados esses diferentes empregos de novos lugares na literatura, vem à
tona a necessidade de uma terceira modificação conceitual. A topologia dupla é capaz
de englobar a repetição literária dos novos lugares históricos e sua instrumentalidade,
mas será também capaz de identificar de maneira positiva o ato negativo de se
transgredir e subverter essa instrumentalidade? Uma coisa é empregar palavras como
desvio e heterodoxa, outra é criar um conceito capaz de englobar os empregos
“Thyche” é o equivalente grego do latim “Fortuna”, tanto em sua semântica básica (sorte/acaso)
quanto em termos da divindade que representava. NT.
11
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divergentes, explorativos, críticos ou subversivos, necessariamente divergentes entre
si. À sua maneira, foi esse o problema que Curtius e Bakhtin resolveram ao recorrer
aos arquétipos e à temporalidade, criando no entanto um novo problema ao
universalizar irrefletidamente sua própria tarefa histórica. Tendo descartado a
temporalidade e os arquétipos, como componentes a priori e reducionistas que eram,
precisamos de um componente capaz de identificar e englobar o que chamamos de
“desvios” críticos da carruagem, por exemplo, na literatura, ainda que sem determinar
anteriormente em que consiste esse desvio. Acredito que o conceito mais adequado
para representar o constante desvio de lugares comuns e reais na literatura seja o de
contingência.
Se nos ativermos ao exemplo da carruagem isso se torna mais claro. Na verdade,
os muitos eventos (encontro de classe, erotismo, meditação, etc) que a carruagem
incorpora são governados por um princípio de não-necessidade. Para provar essa
ideia, precisamos percorrer uma série de exemplos, que juntos formarão a regra da
contingência topológica. Em um dos primeiros romances realistas da França, Le
Roman bourgeois (o romance burguês), de Antoine Furetière, de 1666, o nobre e “la
bourgeoise”, Lucrèce, querem ambos entrar em contato. No entanto, quando o
marquês chega em sua carruagem à porta da casa de Lucrèce, um vendedor de cavalos
espirra lama nele, em Lucrèce e no veículo. Essa “ocasião infeliz” (mauvaise occasion)
(Furetière, 2001, p. 103) acaba gerando o contato, que somente é possível ao custo de
se encobrirem acidentalmente com lama as diferenças sociais. Dessa maneira, a
carruagem e seu incidente são um meio de nivelar duas classes sociais distintas e
hierarquicamente organizadas.
Em Le Paysan parvenu, de Marivaux (O camponês felizardo), de 1734, o
personagem principal, Jacob, depois de ter sido preso e inocentado, sai da prisão a
bordo da elegante carruagem de Mme de Ferval, uma amiga, acompanhado de Mlle
Habert, com quem vai se casar. No entanto, outra carruagem os faz diminuir a
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velocidade bem diante dos detratores de Jacob que, com inveja e ultraje, podem
observar seu sucesso enquanto ele passa por ali na carruagem refinada. O narrador
nos diz: “O acaso somou coincidências criadas diretamente para transtorná-los; nós
triunfamos da maneira mais fabulosa, que teria sido insolente, se planejada”12. O acaso
é o princípio estruturante da ascensão social de Jacob. Muitas outras passagens
setecentistas poderiam ser citadas para embasar essa ideia. O incipit de Les Illustres
françaises, de Challe, onde Des Frans fica preso num engarrafamento em Paris
(CHALLE, 1991, p. 09), ou Moll Flanders, que escapa de seu malfeitor numa carruagem
porque outra carruagem os faz diminuir de velocidade. Ou a cena decisiva de Liasons
dangereuses, de Laclos, em que a diminuição da velocidade das carruagens diante da
ópera permite que Madame de Tourvel entreveja Valmont em outra carruagem com
sua amante (LACLOS, 1979, p. 321). Quando Werther, no romance de Goethe, vai de
carruagem a um baile, ele diz que foi um “acaso” (ein Zuffal) que lhe revelou um
tesouro, ou seja, Lotte. Em Les Rêveries du promeneur solitaire, Jean Jacques diz ao seu
leitor que foi quase atingido por uma carruagem em Ménilmontant, sendo salvo
apenas porque um cão (um dinamarquês, outro símbolo da cultura da depravação) o
derrubou, evitando que fosse atropelado pela máquina da morte (ROUSSEAU, 1972, p.
47-48).
Esse nexo entre a carruagem e o acaso prossegue em Stendhal, Balzac, Flaubert
e Zola. Por exemplo, no capítulo XVIII de Le Rouge et le Noir, durante a parada
organizada em honra do Rei que está passando por Verrières, quando o cavalo de
Julien “por um fortuito acidente” (par un grand hasard) sai da formação apenas para
Mme de Rênal, que observa de sua carruagem, vir a se apaixonar (STENDHAL, 2005, p.
440-441). Seria possível citar passagens importantes de Balzac, é claro, como por
exemplo Le Colonel Chabert , Un début dans la vie, Illusions perdues, de Flaubert,
No original: “Le hasard y joignait des accidents faits exprès pour les désoler; c’était triompher
d’eux d’une manière superbe, et qui aurait été insolente si nous l’avions méditée.” (MARIVAUX, 1984,
p. 160).
12
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Madame Bovary e L’Education sentimentale, de Zola, La Curée e Le Ventre de Paris. No
final tanto de Fort comme la mort quanto de Une vie, Maupassant localiza
privilegiadamente situações inesperadas que envolvem carruagens: no primeiro texto,
Olivier Bertin, o personagem principal, é atropelado por uma delas e morre (talvez
seja um suicídio). No segundo, pelo contrário, a carruagem é o lugar da nova vida, já
que é ali que Jeanne, que perdeu tudo, sente o calor de sua neta recém-nascida. E o que
dizer de “Perte d’Auréole”, de Baudelaire, analisado em um texto famoso de Marshall
Berman, em que o poeta se vê preso nas ruas enlameadas de Paris, em meio a cavalos
e carruagens “Onde a morte vem a galope de todos os lados ao mesmo tempo”, (“où la
mort arrive au galop de tous les côtés à la fois”), e perde sua auréola poética mas, à
semelhança de Rousseau, percebe ter renascido (BAUDELAIRE, 1975, p. 352).
É interessante que a mesma relação entre carruagem e acaso continue na
literatura moderna em uma cena muito comentada de Proust, por exemplo. Quando
Swann está à procura de Odette em Paris, e acaba por encontrá-la, ele decide levá-la
para casa em sua vitória13, quando um cavalo faz um movimento súbito, “un écart de
cheval”, que sacode a vitória e leva Odette e Swann à relação sexual, a famosa Catleia, e
depois ao ciúme devorador de Swann (PROUST, 1987, p. 228-229).
Em cada uma dessas cenas, a carruagem é usada para desenvolver aspectos
surpreendentes e imprevistos da narrativa. Esses textos literários todos integram o
acaso ao transporte dos personagens principais. Minúsculas ou dramáticas, felizes ou
horríveis, expostas ou íntimas, a carruagem tem espaço para todas essas dimensões. A
carruagem é tão onipresente na literatura dos séculos XVII a XX quanto é
tematicamente aberta, sendo que a única coisa que unifica os trechos citados é a
insistência no “acaso”, na “surpresa” e no “imprevisto”. Esses exemplos mostram não
apenas que a carruagem é usada para uma multiplicidade de propósitos diversos

13

Carruagem para dois passageiros. N. T.

MEINER, C.; GALINDO. C. W.. Modernizando a Topologia...

198

Curitiba, Vol. 6, nº 11, jul.-dez. 2018

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

daquele que se refere à sua função instrumental14. Eles também demonstram que essa
alteridade literária pode ser identificada pela noção de contingência. Certos autores
mencionam explicitamente o acaso, outros apenas mencionam a diminuição da
velocidade do veículo ou um cavalo que se move de modo abrupto, mas todos eles
qualificam os eventos que ocorrem no topos como acidentais e não planejados. Sem
levar em consideração o transporte de pessoas ou seu estatuto narrativo e seu valor
simbólico, a carruagem introduz o que não era racionalmente previsível desde o ponto
de partida.
Isso nos leva de volta à discussão teórica com que abri o texto. O problema tanto
com a topologia antiga quanto com Curtius e Bakhtin era que eles pareciam se
desconectar de qualquer evento que não correspondesse a uma semântica préestabelecida. A carruagem é por definição um lugar de transporte, mas, como
demonstramos, quando ela é empregada por uma longa série de autores, de Furetière
a Proust, é algo além disso, e na verdade algo oposto à função normal e apriorística das
carruagens, o que de fato interessa aos autores: desvios, paradas e diminuições de
velocidade levam ao erotismo, a estupros, a suicídios, encontros fatais, etc. E todos
esses desvios da instrumentalidade da carruagem podem ser englobados pela noção
de contingência.
A contingência deve ser entendida, não no sentido de Luhman15, mas
simplesmente como uma propriedade de um dado objeto que não seja necessária à

Para outra abordagem teórica da função cultural e da natureza objetiva das máquinas, ver o
primeiro capítulo do O anti-Édipo, de Deleuze e Guattari, a respeito de máquinas desejantes: “En
premier lieu, les machines techniques ne fonctionnent évedemment qu’à condition de ne pas être
détraquées[...]. Les machines désirantes au contraire ne cessent de se détraques en marchant, ne
marchent que détraquées [...]. L’art utilise souvent cette propriété en créant de véritables fantasmes
de groupe qui court-circuitent la production sociale avec une production désirante, et introduisent
une fonction de détraquement dans la reproduction de machines techniques.” (DELEUZE;
GUATTARI, 1973, p. 38-39).
15 A contingência tem ao menos dois sentidos: para muitos autores inspirados por Niklas Luhmann,
sua marca distintiva vem da ideia de que as coisas que aconteceram podiam ter sido diferentes
(WELLBERY, 1992). Nos termos de Luhmann, a contingência é a consciência dessa possível diferença
14
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essência desse objeto. A ideia de uma topologia literária centrada em relações
contingentes entre lugares e seus empregos literários tem ao menos uma vantagem.
Ela promete identificar tanto as dimensões convencionais quanto as divergentes da
relação entre literatura e história, contextos sociais e hábitos de seus lugares, sem
aprioristicamente determinar a natureza dessas dimensões muito divergentes e
opostas. Dessa maneira, o novo conceito de topologia-contingente supera o idealismo
a priori da identificação dos topoi pela antiga topologia. Não é uma relação arquetípica
ou temporal o que unifica o lugar real e seu emprego literário. Trata-se de uma relação
contingente no sentido em que a instrumentalidade dos lugares reais e comuns
aparentemente “leva” ao emprego literário desviante. O constante movimento de
lugar-comum real a desvio literário, de doxa a heterodoxa, pode ser englobado pela
noção de topologia-contingente, ou seja, a articulação literária da alteridade, por
exemplo, social, psicológica e cultural, nos quadros fornecidos por lugares
convencionais.
Mas será verdade que todos os restaurantes, carruagens e conventos literários
articulam e exploram elementos contingentes de um lugar real? Não será verdade que
certas carruagens literárias apenas vão de A a B? E que certas personagens literárias
simplesmente comem num restaurante levando uma conversa mais ou menos
convencional e depois saem do restaurante? Às vezes não há desvio no horizonte. Isso
pode ser verdade, e nesse caso, no entanto, o restaurante e a carruagem permanecem
como lugares e locações simples, e sua instrumentalidade não é reduplicada. É difícil
entender o interesse desses casos, e esse é o motivo de a topologia literária insistir em
uma predileção metodológica pelos desvios literários dos topoi como elementos não
previsíveis, cujo sentido aparece apenas a posteriori. A topologia literária deveria fazer
da contingência sua petitio principii no sentido de que ela confessa seu interesse pelos
usos contingentes que a literatura faz dos lugares novos e acolhe esse interesse como
passada e, por extensão, de que até os sistemas em que vivemos e em cuja estabilidade mal
pensamos são acompanhados por essa consciência (LUHMANN, 1995, p. 29-32).
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sua regra apriorística de investigação. Isso daria à própria literatura o privilégio de
determinar o que fazer, semanticamente, dos lugares novos, com a condição de que
essa determinação difira do que recomenda a instrumentalidade dos lugares.
A HISTÓRIA LITERÁRIA E A TRANSFORMAÇÃO DA CONTINGÊNCIA EM CLICHÊ
Temos que voltar ao objetivo da nova topologia, que consistia numa
historicização da topologia. O princípio da topologia dupla é a contingência, já que a
literatura usa de modo desviante e crítico os lugares convencionais e instrumentais
que uma nova realidade (tecnológica, arquitetônica, institucional) coloca à sua
disposição. Esse é de fato o primeiro dado para a historicização da topologia, mas ele é
apenas sincrônico, identificando lugares históricos reais e seus empregos contingentes
numa obra ficcional específica. A própria integração de lugar histórico e função
literária também tem uma história. Como vimos no caso das carruagens, a integração
de lugar histórico e desvio literário se repete por toda a história literária. Contudo, a
história literária não apenas repete a integração de lugar histórico e desvio. Ela
também pensa essa integração, no que é o segundo componente da historicização da
topologia literária. A topologia dupla contém uma história literária diacrônica
reflexiva, na medida em que pensa tanto a historicidade dos lugares quanto a
historicidade dos desvios. Isso pode ser posto em termos mais claros. No que se refere
à historicidade dos novos lugares fica óbvio que, em momentos históricos específicos,
lugares históricos deixam de ser novos, ou não estão mais presentes na vida cotidiana,
não constituem uma referência cultural normal e deixam de ser convincentes para
autores e leitores. Por motivos óbvios, a carruagem, num dado momento, torna-se
conservadora, antiquada, e depois obsoleta. A substituição tecnológica é a solução que
a história oferece para esse problema. Quando a carruagem como lugar para a ação
literária se torna um objeto histórico, é substituída pelo trem, por exemplo em Tolstói,
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Hardy, Dickens, Zola e Dostoiévski (ver CESERANI, 1993 e SCHIVELBUSCH, 1977). O
trem, por sua vez, é substituído pelo carro (por exemplo, no começo de Mrs. Dalloway,
de Woolf, ou de Der Man ohne Eigenschaften, de Musil, ou, claro, em Proust (ver
DANIUS, 2002), substituído novamente por metrôs, ônibus de turismo e aviões. Isso
poderia ser chamado de substituição metonímica, na medida em que o trem, o carro e
o metrô substituem-se como modos mais críveis de transporte. Mas eles também
herdam o desvio potencial que seu predecessor topológico já tinha usado e
tradicionalizado, como fica claro na abertura tanto de Mrs. Dalloway quanto de O
homem sem qualidades, onde carros são empregados para incidentes específicos que
abrem temas e narrativas insuspeitadas(a homossexualidade em Mrs. Dalloway, por
exemplo) no que se refere ao topos dos veículos.
A outra parte da topologia dupla, o desvio literário desses lugares, também
precisa ser considerada a partir de uma perspectiva diacrônica. Não seria possível que
o desvio de um lugar específico torne-se também convencional? Num dado momento
da história literária, autores e leitores sabem antecipadamente que, por exemplo, a
cena da carruagem normalmente implica encontros “fortuitos”. Se um acidente é
reconhecido, não como acidente, mas como convenção literária que representa
acidentes, sua integridade, claro, foi comprometida. Quanto mais útil tiver se provado
um topos como o do “encontro fortuito numa carruagem”, mais provável passa a ser
que sua repetição e sua reconhecibilidade acabem saturando e normalizando essa
técnica narrativa. Em outras palavras, o desvio de um dado lugar só pode ocorrer até
que a normatividade contagie esse desvio e o transforme em clichê. Se podemos falar
de uma história diacrônica reflexiva do topos é porque os autores, e em outro nível a
própria história literária, sabiam muito bem da transformação dos topoi em clichês, e
lidaram com esse problema de maneiras diferentes.
Fiquemos com a carruagem, que constituiu um exemplo eloquente da distinção
entre instrumentalidade cultural e desvio literário, que localizamos na discussão
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teórica precedente. Mencionamos o personagem Werther, de Goethe, e sua designação
do encontro com Lotte como um acaso (ein Zufall). Mas o que de fato acontece é isto:
Werther está sentado numa carruagem com um grupo de mulheres que lhe anunciam
que vão passar para apanhar uma linda mulher no caminho, e que ele deveria tomar
cuidado, porque ela já é comprometida. Também lhe dizem para não descer da
carruagem, já que Lotte chegará em breve. No entanto, para um personagem como
Werther, em busca de autenticidade (e para um autor do Sturm und Drang como o
jovem Goethe), aparentemente é convencional demais que o encontro imprevisto
ocorra numa carruagem. Goethe consequentemente faz Werther descer da carruagem
e descobrir Lotte num quadro, de resto, genuíno: pela abertura da porta de entrada ele
a vê cortando pão para os irmãos. O encontro, anunciado na carruagem, é inicialmente
categorizado como “fortuito”, mas por motivos de credibilidade, ele precisa ocorrer
em um lugar menos convencional.
Em Les Misérables, de Hugo, Jean Valjean está correndo para a corte de Arras,
onde um homem está para ser condenado por crimes cometidos pelo próprio Valjean.
Como homem honesto que agora é, Valjean faz o que pode para se entregar antes que
o veredito seja pronunciado, mas a roda de sua carruagem se danifica acidentalmente
e tem que ser consertada. Isso é contrário às intenções honestas de Valjean, e ele
literalmente tenta de tudo para encontrar uma solução para o acidente, num frenesi de
interrogações dirigidas ao fabricante de rodas e ao dono do estábulo, mas recebe
apenas respostas negativas: “Il sentit une immense joie. Il étit évident que la
providence s’en mêlait.” (HUGO, 1890, s/p.) Hugo faz Jean Valjean se desdobrar para
contornar o acidente com a carruagem porque parece que o acidente não seria mais
crível para seus leitores. Exatamente como Werther precisa sair da carruagem
convencional por motivos de autenticidade, Valjean tem que verificar, por motivos
morais, que o problema com a carrugem é um acidente de fato, e não uma convenção
literária. Na volta de um último encontro com Léon, Emma Bovary, chorando sob o

MEINER, C.; GALINDO. C. W.. Modernizando a Topologia...

203

Curitiba, Vol. 6, nº 11, jul.-dez. 2018

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

véu, é quase atingida por um tílburi esplêndido que saía de uma passagem de
carruagens em Rouen:
Quem seria? Ela o conhecia… O carro acelerou e desapareceu. Mas era ele, o
visconde! Ela se voltou: a rua estava deserta. [...] Depois pensou que se tinha
enganado. De resto, não sabia nada. Tudo, nela e fora dela, a abandonava. Sentiase perdida, rodando ao acaso em abismos indefiníveis... (FLAUBERT, 2011, p.
420)

Exatamente como em Goethe e Hugo, carruagem e acaso aparecem juntos nesse
trecho. Mas Emma desconecta a relação entre os dois: a carruagem não dá origem ao
acaso, nem a encontros posteriores, promessas ou liberações. E nem mesmo a uma
reminiscência de sonhos mais antigos e hoje perdidos, por que ela não consegue
decidir se era de fato o tílburi do Visconde, se era de fato um encontro fortuito. A
carruagem passa por Emma e desaparece no horizonte urbano. A carruagem era
exatamente aquilo que, graças a um encontro fortuito, poderia ter feito ela se integrar
ao horizonte com que sonha durante todo o romance, mas passa direto tanto por ela
quanto pela convenção de uma possibilidade narrativa, e nega qualquer esperança de
mudança, qualquer sonho romântico.
Tanto Goethe quanto Hugo e Flaubert criam suas cenas como questionamentos
do próprio estatuto de contingência ligado aos incidentes com carruagens. Os
narradores poderiam muito bem ter se atido ao topos da carrugem como motor
narrativo (um lugar de abertura sentimental em Werther, de resgate moral em Les
Misérables, de um último sonho em Madame Bovary) mas recuam diante dessa
possibilidade, já que sua incorporação da contingência não é mais considerada
convincente. Dessa maneira, a literatura pondera a gradual transformação em clichês
dos diferentes usos, que foram, mas não são mais, surpreendentes e narrativamente
dinâmicos. Os autores, e por extensão a própria história literária, têm consciência
dessa dinâmica e constantemente borram a fina linha que separa possibilidades e
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impasses dos topoi dos perigos que advêm da possibilidade do desvio crítico se tornar
simples e convencional reutilização.
Isso gera uma necessidade ulterior da historicização da topologia promovida
tanto por Curtius quanto por Bakhtin. Uma primeira historicização liga-se à
historicidade dos lugares reais que a literatura moderna usa em vez dos lugares
antigos ideais (Locus amoenus, Arcadia) e dos lugares típicos analisados por Bakhtin.
No entanto, a distinção de um dado lugar histórico, e de seu uso pela literatura, tornase topológica apenas quando repetida no tempo. Em outras palavras, a relação entre
lugar real e uso literário é apenas uma historicização sincrônica, e para se tornar um
topos ela tem de se inscrever numa linha diacrônica que ostente diversas
exemplificações da relação. Em outras palavras, a topologia dupla (lugar-desvio
literário) inscreve-se numa dinâmica diacrônica de repetição e diferenciação, uma
espécie de dialética entre o sentido convencional e o novo sentido de um dado topos. A
história literária dos topoi é idêntica a esses movimentos de convencionalização de
lugares, de seu desvio literário, e de terem se tornado ou um clichê ou algo diferente
do que eram.
NÍVEIS TOPOLÓGICOS: LUGARES, OBJETOS, PRÁTICAS, INSTITUIÇÕES, EVENTOS E
IDEIAS
Quando olhamos uma lista qualquer de topoi antigos, surge uma diferença
gritante em relação ao que tem sido dito até aqui. Apesar de sua referência lexical a
um lugar (locus, topos), os topoi clássicos não deviam ser compreendidos como lugares
referenciais, mas como lugares discursivos. Topoi como Beatus ille, omnia mors aequat,
locus amoenus e vita flumen16, são lugares-comuns, mas se referem a ideias de morte,
tempo, prazer e existência, e não a lugares reais. A modernização da topologia
16

“Ele é que é feliz”, “a morte nivela todas as diferenças”, “augar tranquilo” e “a vida é um rio”, NT.
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proposta acima não pode no entanto ser acusada de cometer uma falácia espacial ao
tomar lugares discursivos por lugares reais. Uma modernização da topologia literária
deveria considerar cuidadosamente esse aspecto: o lugar é apenas um dos níveis da
realidade de onde uma nova topologia retira seus materiais, e seu potencial pode, de
fato, ser estendido a outros níveis da realidade. Essa seria uma quarta
conceitualização, que possibilita a identificação de outros níveis de realidade, além dos
lugares. Seria possível, e heuristicamente válido, notar como certos objetos, certas
práticas, certas instituições, certas ideias e certos eventos se tornam tão culturalmente
difundidos, tão lugar-comum, em certos momentos, que os autores passam a submetêlos a específicos desvios exploratórios.
Como exemplos de “práticas”, termo que emprego para me referir a formas
históricas de comportamento e sociabilidade, poderíamos mencionar modelos
históricos culturalmente compartilhados como a galanteria, o intelectualismo, a
libertinagem, a gastronomia e o turismo — todos esses, exatamente como os lugares
mencionados acima, em momentos diferentes tornam-se bem conhecidos, aceitos, e se
transformam em lugares-comuns que, exatamente como no caso dos novos espaços
reais, induziram novos desvios literários. Exatamente como as carruagens têm uma
história tecnológica com ideias adjacentes de instrumentalidade, a galanteria tem uma
história sociolinguística com uma vigorosa doxa ética17. Esse modelo normativo vive,
no entanto, uma existência complexa na literatura, através de um topos que poderia
ser tentativamente chamado de “infortúnios da galanteria”. As descrições da
galanteria na literatura repetidamente sublinham a falta de domínio de suas
convenções, demostrada pelas pessoas envolvidas em encontros amorosos, ou as
Estudos centrais de história cultural, de autoria de Delphine Denis, Emmanuel Bury, Louis Van
Delft e Alain Viala chegam à mesma conclusão de que o século XVII é aquele em que o modelo da
galanteria é modernizado e consolidado. Esse modelo seiscentista de galanteria aristocrática se
transforma nos modelos intelectuais e burgueses do século XVIII, e depois na galanteria da
Restauração do século XIX, com todos os tipos de versões modernas posteriores libertinas,
românticas, diplomáticas, revolucionárias, dândis, belle époque…
17
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formas com que elas falsificam a base sociolinguística da galanteria. A literatura
articula, em suas diversas determinações históricas, os avessos, os equívocos e os
defeitos da galanteria, para dizermos em poucas palavras: a contingência da
galanteria.
O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao nível dos “eventos” em que
encontramos, por exemplo, catástrofes naturais, guerras, doenças e invenções. Num
contexto francês, levantes políticos parecem formar um tema constante da história
cultural e política18: vai sem dizer que, exatamente como vários novos lugares e
práticas, há importantes diferenças históricas e tipológicas entre a revolução de 1789
e os levantes de 2005, mas eles de fato parecem formar uma tradição de levantes civis
na França (cf. COHEN, 2011 e DENOMMÉ, 1998). A essa tradição se ligaram com o
tempo, e de maneira muito consistente, valores e ideias convencionais como a
reclamação por justiça, a busca da igualdade e o respeito pelos direitos humanos e
pela dignidade mais básica. No entanto, exatamente como no caso do desvio literário
da carruagem (“lugar”) ou da galanteria (“prática”), é muito difícil detectar qualquer
constância nas representações dos levantes na literatura francesa, que articula os
valores e as ideias inerentes às “convenções dos levantes”. Na literatura, do Candide de
Voltaire até L’éducation sentimentale de Flaubert e Soumission, de Houellebeck, os
levantes são na maior parte das vezes confusos e imprecisos, ridículos e egocêntricos,
desprovidos de honra e descentralizados, e não parecem se adequar a qualquer
convenção de um levante corajoso, necessário e motivado politicamente. Esse seria
mais um possível exemplo da articulação e da investigação literária da contingência
num topos determinado por eventos da vida real.
Exemplos seriam: as guerras religiosas do século XVI e os primeiros levantes da nobreza (La
Fronde) no XVII; as rusgas do Rei com os parlamentos regionais no século XVIII e a alteração de
regime advinda da Revolução de 1789; a revolução de 1830, o grande ano revolucionário de 1848, La
Commune em 1871; depois as insurreições de trabalhadores, a invenção da greve, os movimentos das
mulheres, o Front Populaire, os movimentos dos jovens em 1968 e, recentemente, os levantes nas
periferias.
18
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reconhecíveis e persuasivos de cada um desses níveis da realidade, mas, acima de
tudo, ela também estabeleceu uma tradição de fazer usos contingentes do
convencionalismo cultural específico desses níveis. Uma tradição, deve-se ainda notar,
no sentido mais criativo da palavra, sempre disposta a poeticizar as fundações
culturais conformistas que possibilitam a literatura.
CONCLUSÃO
A topologia literária de Curtius e Bakhtin substituiu a noção de doxa por noções
menos pragmáticas e mais abrangentes de temporalidade e de arquétipos, e
reconduziu ocorrências concretas de topoi a essas noções abstratas. Quaisquer que
tenham sido os méritos dessas modernizações, isso significou que a contingência foi
topologicamente domesticada na medida em que as obras estéticas, segundo Curtius e
Bakhtin, estendiam-se além da esfera contingente com que lidava a retórica e
prendiam os topoi a categorias universais abstratas. A contingência havia sido
eliminada conceitualmente dos novos sistemas de topologia literária, que foram
forjados, respectivamente, como uma topologia de arquétipos e uma topologia do
tempo. Se no entanto abandonamos esses “conceitos-âncoras” abstratos, surge uma
linha histórica entre a retórica e a literatura: a retórica tentava contornar e dominar a
contingência com recursos algo mais ou menos pragmáticos, que incluíam os topoi,
enquanto a literatura moderna usava os topoi para articular e explorar a contingência.
Um topos retórico domina a contingência enquanto um topos literário liberta a
contingência, e qualquer determinação apriorística dessas explorações e liberações
literárias da contingência iria, necessariamente, desnaturalizá-las.
Outra maneira de formular essa ideia seria dizer que o recurso retórico e o
recurso literário aos topoi são formas de se lidar com a cultura vivida. Ambos tentam
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compreender o que significa de fato para um indivíduo, para uma família, um grupo ou
uma sociedade, ver-se cercado por fenômenos contingentes “aqui e agora”, relacionarse com eles e ser determinado por eles, vivenciar a contingência “in actu”. Tanto para a
retórica quanto para a literatura, a cultura vivida significa , assim, cultura impura. No
entanto, onde a retórica tenta dominar e controlar a impureza com estratégias de
persuasão via reconhecibilidade, a literatura se entrega à impureza, permite que ela
surja no meio da convencionalidade e do conformismo. “Galanteria” implica polidez,
conversa, diplomacia e conhecimento geral das codificações do comportamento social,
mas na literatura nós encontraremos sempre o avesso da galanteria: ironia, silêncio,
falta de tato (VIALA, 2008 e DÉNIS, 2001). Se “Gastronomia” implica delicadeza, arte,
regionalismo autêntico e saúde, suas articulações literárias incluem avessos como
fome, ambições sociais, falta de modos ou mau-gosto provinciano (SICOTTE, 2001). A
literatura necessariamente articula a cultura vivida como contingência. Se o recurso
retórico aos topoi é uma maneira de identificar e lidar de maneira pragmática com os
problemas, os topoi retóricos podem ser chamados de marcadores identitários, na
medida em que permitem que nos orientemos na cultura vivida contingente. O
emprego literário dos topoi, por outro lado, seria uma questão de articular a diferença
cultural, permitindo que nos orientemos na não-identidade cultural.
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QUESTIONÁRIO PROUST
A Inglaterra vitoriana adorava jogos de salão. Quando Marcel Proust conheceu o Jogo das
Confidências se apaixonou por ele e fez sua própria versão. O "Questionário Proust" já gerou
experiências de todo tipo, de entrevista oficial a conversas de namorados... Aqui, numa nova versão,
adaptada de novo, ele é usado para confidências literárias.
PROUST QUESTIONNAIRE
Victorian England loved parlour games. When Marcel Proust got to know Confidence Albums he fell in
love with the idea and created his own version of it. The “Proust Questionnaire” has already spawned all
kinds of experiences, from official interviews to lovers’ chats... Here, in a new version, adapted once
again, it is used for literary confidences.

Sua principal característica como escritor:
A esperança de que ainda seja possível construir, por meio da palavra e das narrativas,
novas pontes de comunicação, sempre de via dupla, entre diversos tipos de sensibilidade
e entendimento. Ou então a esperança de que possamos salvar do incêndio as pontes que
já construíram para nós.
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A qualidade que você mais admira em um escritor:
A generosidade de escrever para os outros e para o seu tempo, entendendo que a melhor
literatura é a que encontra seus leitores, não importa quantos, abrindo-se a eles para
que entrem, participem e se estabeleçam. Generosidade, para mim, é um sinal forte de
inteligência. Escritor também precisa ter ouvidos. Puxar cadeiras.

A qualidade que você mais admira em um leitor:
Sua capacidade de dividir o que lê com quem o cerca, sejam outros leitores, como ele, ou
não. O bom leitor insere suas leituras no dia a dia, naturalmente, e as devolve à vida
comum, aos ambientes de convívio.

Sua principal aspiração, ainda não realizada, como escritor:
Ser poeta, no sentido romântico que eu dava a essa palavra quando criança. O Davi que
vencia Golias, mas recusava o poder que aquela vitória lhe outorgava.

Sua principal aspiração, já realizada, como escritor:
Ter leitores e poder ouvi-los.
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Sonho de felicidade, na vida do autor:
Conseguir fazer da literatura e das atividades que a cercam o meu trabalho, e ser pago
por ele.

A maior infelicidade, na vida do autor:
Há muitas. Não ser lido é uma delas, quase equivalendo a uma rejeição amorosa, ou
sexual. Ser lido e deturpado é ainda pior. Ter a sensação de estar cada vez mais cercado
por radicais anti-intelectualistas. Sentir medo ao escrever. Paralisar diante da grande
ignorância.

Dividindo a literatura em nacionalidades... qual país parece ter hoje a literatura
mais interessante?
Não tenho como responder, não conheço cada literatura a ponto de julgá-las todas, em
conjunto. E nem me parece possível que, em termos coletivos, uma literatura nacional
possa ser mais interessante que as demais. Outra dificuldade aí é o corte do mercado.
Lemos o que ele nos fornece. Em minha biblioteca, a maioria dos livros é de literatura
brasileira. Mas a segunda maior bancada é a norte-americana. Depois, empatadas em
terceiro lugar, há várias delegações europeias (a alemã, a francesa, a inglesa, a italiana,
a espanhola, a portuguesa) e latino-americanas (a argentina, a chilena, a colombiana, a
mexicana). E então os clássicos gregos e latinos. Os livros japoneses e chineses se
misturam numa mesma estante, assim como os africanos, os árabes, os indianos. Por isso,
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nenhum julgamento meu será justo ou proveitoso. O que me parece evidente, porém, é
que os norte-americanos têm sido, por razões políticas, econômicas e culturais, os mais
influentes.

O que muda ao se ler literatura em língua estrangeira?
Leio muito pouca literatura em outras línguas, mesmo porque estou longe de ser um
poliglota. Em inglês, leio apenas notícias e artigos. Poesia, às vezes. Em espanhol, li muito
raramente, quando estive na Argentina ou no Uruguai, a passeio, e não resisti ao
chamado das livrarias.

Um romance preferido?
Não tenho um romance preferido, mas posso dizer, sem medo de exagerar, que A
montanha mágica, de Thomas Mann, foi fundamental à minha formação. Eu o li pela
primeira vez aos 15 anos. Duas décadas depois, quando lancei meu livro de estreia, O
macaco ornamental, usei a última frase da obra de Mann, uma dúvida que nos lançava o
narrador, como epígrafe. Era como se, com tudo o que eu próprio viesse a escrever a
partir de então, eu ainda buscasse responder àquela pergunta. Uma pergunta quase
inocente, nascida de perplexidades políticas que até hoje não foram superadas.

Um poema ou um livro de poemas preferido?
Difícil apontar um único, mas, na adolescência, a leitura do Paraíso Perdido, numa
tradução de Lima Leitão, me estarreceu (e me forçou a estudar mais, muito mais). Mais
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ou menos na mesma época, veio a descoberta de Drummond. Também tive minha paixão
por Dante e Homero e minha fase baudelairiana. Hoje leio poesia como quem consulta
oráculos, todo dia, anarquicamente. Mas peço permissão para apontar aqui, neste
questionário, uma injustiça: só há perguntas sobre o romance e a poesia, dois gêneros
olímpicos. E quanto ao conto, este selvagem nascido ao redor de fogueiras? E a crônica,
este texto mestiço, sem berço nobre, naturalizado brasileiro?

Na Sala da Justiça dos escritores... qual o seu super-herói?
Não me ligo em super-heróis e sempre desconfio de sua justiça. Mas se for para eleger
uma figura literária emblemática, penso que Shakespeare simboliza, para mim, um ideal
de artista cuja obra, ao longo dos séculos, veio se infiltrando nos sonhos de cada um de
nós, leitores ou não, enquanto sua própria biografia, sua trajetória como autor ou
indivíduo, foi se perdendo no tempo, tornando-o quase impalpável, mítico.

Personagens masculinas favoritas na ficção:
Dom Quixote, o Sr. Pickwick, Hans Castorp, Ishmael e o Capitão Ahab, Riobaldo, Nelsinho.
Tem também o Satã do Paraíso Perdido, mas Satã é masculino ou feminino? Anjo tem
sexo? Para citar uma figura contemporânea, há Mevlut Karatas, o comovente
protagonista de Uma sensação estranha, de Orhan Pamuk.
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Personagens femininas favoritas na ficção:
Madame Chauchat, Diadorim, Sheherazade, Cordélia. A surpreendente Princesa Ozma,
principalmente no livro A maravilhosa terra de Oz, segundo volume da série de L. Frank
Baum. E uma mais recente: a narradora de Lucia Berlin.

Um livro que gostaria de ter escrito:
Seria ótimo ter escrito a Bíblia, um evangelho que fosse, só para poder desmentir certos
exegetas.

Trecho preferido de uma obra:
Essa é difícil, mas, completando uma resposta que dei mais acima, segue a frase final de
A montanha mágica, na tradução de Herbert Caro: “Será que também da festa universal
da morte, da perniciosa febre que ao nosso redor inflama o céu desta noite chuvosa,
surgirá um dia o amor?” (MANN, 2016). Às vezes penso que sim. Em geral penso que não.

Você está escrevendo agora?
Estou sempre escrevendo. Contista e cronista, preciso escrever, caso contrário, como o
tubarão do Verissimo, “vou ao fundo”. Fora isso, pratico outros gêneros, ainda secretos,
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mas que talvez um dia venham à tona. Se não vierem, é porque pertenciam mesmo a
certas profundezas.

Bio-bibliografia resumida:
Luís Henrique Pellanda nasceu em Curitiba (PR), em 1973. Escritor e jornalista, é
contista e cronista, autor dos livros O macaco ornamental, Nós passaremos em branco,
Asa de sereia, Detetive à deriva e A fada sem cabeça. Também organizou os dois
volumes da antologia As melhores entrevistas do Rascunho.

Luís Henrique Pellanda was born in Curitiba (PR — Brazil), in 1973. He is a writer and
a journalist, as well as a short story writer and a chronicler, who wrote the books O
macaco ornamental, Nós passaremos em branco, Asa de sereia, Detetive à deriva and A
fada sem cabeça. He also organized the two-volume anthology As melhores entrevistas
do Rascunho.
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