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APRESENTAÇÃO	

	

	

Este	número	cinco	é	um	número	 importante,	que	 festeja	o	 fato	de	a	CAPES	ter	

reconhecido	 o	 trabalho	 realizado	 por	 esta	 revista	 até	 agora.	 Ao	 conceder	 o	 índice	

Qualis	Periódicos	de	avaliação	à	Versalete,	a	CAPES	atesta	que	uma	revista	editada	por	

professores	mas	cujos	textos	são	lidos	e	avaliados	principalmente	por	alunos	de	Pós-

Graduação,	 e	 cujos	 autores	 são	 também	 principalmente	 estudantes	 de	 Graduação	 e	

Pós-Graduação,	 pode	 ser	 legitimada	 como	 uma	 revista	 acadêmica.	 Isso	 tudo	 é	

resultado	do	 trabalho	de	um	Projeto	de	Pesquisa	que	reúne	professores	e	alunos	da	

UFPR	e	de	várias	outras	universidades	brasileiras	e	estrangeiras.	

Neste	 número,	 vários	 textos	 nas	 áreas	 contempladas	 pela	 revista,	 Linguística,	

Literatura	e	Tradução	(vejam	a	Resenha!),	o	 texto	do	Professor	Convidado,	Ubiratã	

Kicköfel	Alves,	da	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul,	e	do	Autor	Convidado,	

a	poeta	Angélica	Freitas,	respondendo	ao	nosso	Questionário	Proust.		

Boa	leitura,		

	

Janice	I.	Nodari,	Ruth	Bohunovsky	e	Sandra	M.	Stroparo	

Editoras	
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A	OSCILAÇÃO	ERRO/ACERTO	NO	TEXTO	DE	UMA	CRIANÇA:	UMA	ANÁLISE	

INTERACIONISTA	

THE	OSCILLATION	ERROR/CORRECTION	IN	A	CHILD’S	TEXT:	AN	

INTERACTIONIST	ANALYSIS	

	
Rosyane	Mayre	Pimenta	Natal1	

	
RESUMO:	Esta	pesquisa	tem	o	objetivo	de	discutir	a	não	regularidade	do	processo	de	aquisição	da	
escrita	 através	 dos	 enunciados	 insólitos	 de	 uma	 criança.	 Levanta-se	 uma	 discussão	 a	 respeito	 da	
relação	 fala/escrita	 a	 fim	 de	 apreender	 algo	 mais	 singular	 da	 relação	 sujeito/linguagem.	 Foram	
identificadas	 marcas	 linguísticas,	 ou	 erros,	 que	 emergiram	 na	 escrita	 da	 criança,	 e	 as	 análises	
permitiram	conceber	que	estes	erros,	decorrentes	da	 relação	 fala/escrita,	deixam	ver	os	processos	
pelos	quais	o	sujeito	passa	para	se	constituir	como	escrevente.	
Palavras-chave:	aquisição	da	escrita;	relação	fala/escrita;	heterogeneidade.	
ABSTRACT:	This	research	aims	to	discuss	the	irregularity	of	the	written	acquisition	process	through	
unusual	statements	of	a	child.	 It	 raises	 the	 issue	related	 to	 the	relation	speech/writing	 in	order	 to	
learn	 something	more	 singular	 of	 the	 relation	 subject/language.	 Some	 linguistic	 impressions	 that	
emerged	in	the	texts	of	children	were	identified,	and	the	analysis	allowed	us	to	conceive	that	errors	
arising	 from	 the	 relation	 speech/writing	 allow	 us	 to	 see	 the	 processes	 by	which	 the	 subject	 goes	
through	to	constitute	himself/herself	as	a	subject	who	writes.	
Keywords:	acquisition	of	writing;	relation	speech/writing;	heterogeneity.	
	
	
1.	INTRODUÇÃO	

	

Passar	de	não	falante	a	falante	de	uma	língua	constitui	um	fenômeno	estudado	

por	 pesquisadores	 do	 campo	 da	 aquisição	 de	 linguagem.	 As	 pesquisas	 neste	 campo	

também	abrangem	o	fenômeno	de	aquisição	da	linguagem	escrita.	

																																								 																					
1	Mestre	em	Letras	pela	Universidade	Federal	do	Paraná	e	fonoaudióloga	da	Prefeitura	Municipal	de	
Curitiba.	
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Os	erros	 têm	lugar	especial	nos	trabalhos	do	campo	da	aquisição	de	linguagem	

escrita	 porque	 deixam	 ver	 mais	 facilmente	 o	 caráter	 heterogêneo	 do	 processo	 de	

aquisição	 e	 proporcionam	 discussões	 fecundas	 sobre	 a	 constituição	 da	 criança	

enquanto	sujeito	escrevente,	já	que	decorrem	de	“uma	maneira	singular	de	combinar	

significantes”	 (CARVALHO	e	ROZENTAL,	2004,	p.	50).	Porém,	o	modo	como	o	erro	 é	

visto	varia	de	acordo	com	a	formação	teórica	do	pesquisador.	

Na	 Psicologia	 do	 Desenvolvimento,	 por	 exemplo,	 a	 persistência	 dos	 erros	 de	

“forma”	ou	“conteúdo”	além	do	tempo	esperado	é	considerado	um	sintoma	ou	indício	

de	que	algo	não	vai	bem	na	aprendizagem	da	criança.	Neste	sentido,	não	se	distingue	

erro	de	sintoma.	Segundo	Leite	(2000),	mesmo	em	outras	abordagens	(cognitivistas	e	

sociointeracionistas)	 não	há	 uma	discussão	 sobre	 a	 linguagem	em	 sua	 atividade.	Há	

uma	 descrição	 dos	 erros	 e	 o	 submetimento	 destes	 a	 problemas	 perceptuais	 e	

cognitivos.	

Para	o	 interacionismo	em	aquisição	de	 linguagem,	abordagem	que	adoto	nesta	

pesquisa,	 tal	 como	 formulado	 por	 Cláudia	 Lemos	 (1998,	 1999,	 2002,	 2006),	 as	

mudanças	em	direção	à	 fala/escrita	convencional	devem	ser	vistas	pelo	pesquisador	

de	 modo	 singular.	 A	 proposta	 de	 Cláudia	 Lemos,	 teoricamente	 orientada	 pela	

teorização	saussuriana,	pelos	trabalhos	de	Jakobson	e	pela	releitura	feita	por	Lacan	de	

Freud,	propõe	outra	noção	de	sujeito	e	outra	noção	de	erro	e	sintoma.	Nesta	pesquisa,	

o	foco	incide	sobre	essa	outra	noção	de	erro:	a	de	que	estes	são	aquilo	que	emerge	na	

escrita	como	fruto	da	relação	sujeito/linguagem	e	não	somente	como	aquilo	que	foge	à	

norma	 ortográfica	 padrão.	 Por	 isso,	 adoto	 o	 uso	 deste	 termo	 em	 itálico.	 Um	 fator	

importante	a	ser	considerado	é	o	de	que	o	texto	da	criança	é	de	caráter	heterogêneo	e,	

por	isso,	apresenta	particularidades	que	impedem	sua	classificação	em	fases.	

Os	dados	de	 escrita,	 principalmente	 inicial,	 remetem	o	pesquisador	 ao	mesmo	

questionamento	que	Cláudia	Lemos	 (2002)	 fez	quando	se	deparou	com	os	dados	de	

fala	de	crianças,	pois	se	apresentam	de	maneira	singular	e	heterogênea.	Algo	parecido	
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com	o	que	ocorre	na	linguagem	oral	ocorreria	também	na	aquisição	da	escrita.	Neste	

sentido,	vale	a	pena	buscar	maneiras	de	olhar	para	o	processo	de	aquisição	da	escrita	

sob	a	luz	do	Interacionismo	buscando	indícios	de	como	se	dá	a	relação	do	sujeito	com	

a	fala/escrita	do	outro,	com	a	língua	e	com	a	própria	fala/escrita.	

O	objetivo	desta	pesquisa	é	discutir	a	não	regularidade	do	processo	de	aquisição	

da	 escrita	 através	 dos	 enunciados	 insólitos	 de	 uma	 criança.	 Espero	 colocar	 sob	

suspeita	noções	como	as	de	escrita	como	representação	da	oralidade	e	problematizar	

a	 atribuição	 de	 conhecimento	 linguístico	 à	 criança	 a	 partir	 de	 textos	 por	 ela	

produzidos.	

	

2.	CONSIDERAÇÕES	METODOLÓGICAS	

	

O	submetimento	ao	funcionamento	linguístico-discursivo	permite	que	a	escrita	

infantil	 seja	 um	 solo	 fértil	 de	 manifestação	 das	 singularidades.	 Neste	 ponto,	 estou	

considerando	que	a	aquisição	da	escrita	é	um	processo	que	se	dá	como	consequência	

da	 entrada	 da	 criança	 no	 funcionamento	 linguístico-discursivo	 e	 que	 este	

funcionamento	 impõe	 certa	 instabilidade	 à	 escrita	 infantil	 já	 que	 se	 trata	 de	 um	

processo	com	idas	e	vindas	pelas	afetações	e	emergências	pelas	quais	o	sujeito	passa	

para	 se	 constituir	 como	 escrevente.	 Neste	 sentido,	 concordo	 com	 a	 pesquisadora	

Maria	Bernadete	Marques	Abaurre	(1996)	quando	esta	afirma	que	os	dados	da	escrita	

inicial	 podem	 contribuir	 “para	 uma	 discussão	mais	 profícua	 da	 natureza	 da	 relação	

sujeito/linguagem”	(ABAURRE,	1996,	p.	112).	

Muitas	vezes,	a	escrita	de	crianças	se	apresenta	de	maneira	imprevista	aos	olhos	

do	adulto.	A	partir	daí	fala-se	em	erro.	É	necessário	adotar	uma	abordagem	qualitativa	

que	 permita	 uma	 discussão	 sobre	 os	 movimentos	 pelos	 quais	 a	 escrita	 da	 criança	

passa.	A	qualificação,	aqui	em	jogo,	não	busca	os	“fracassos”.	É	necessário	dar	conta	da	
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aquisição	 em	 seu	 curso,	 ou	 seja,	 submetida	 ao	 sistema	 linguístico-discursivo.	 Em	

outras	palavras,	Figueira	(1996)	diz:	

	
Uma	 hipótese	 cumulativa	 do	 desenvolvimento	 lingüístico	 (...)	 não	 conseguiria	
explicar	por	que	há	nesta	trajetória	alterações	que	representariam	(para	o	olhar	
do	leigo)	recuos.	É	preciso	dispor	de	uma	hipótese	que	admita	a	possibilidade	de	
que	a	experiência	com	o	objeto	lingüístico	modifique	a	forma	do	funcionamento	
anterior	 (...),	 dando	 conta	 das	 mudanças	 qualitativas	 do	 desenvolvimento.	
(FIGUEIRA,	1996,	p.	72).	

	

É	por	ser	rica	em	movimentos	linguísticos	que	elejo	a	escrita	de	crianças	como	

objeto	de	análise.	Como	explica	Figueira	(1996),	a	escrita	inicial	contém	erros	que	são	

“marcas	 daquilo	 que	 está	 sendo	 rearranjado	 na	 produção	 linguística	 da	 criança”.	

Sendo	assim,	deparei-me	no	texto	da	criança	com	erros	que	podem	ser	considerados	

como	marcas	de	um	trabalho	linguístico	que,	em	contraste	com	outro	texto	produzido	

pela	 mesma	 criança,	 se	 apresentam	 de	 forma	 diferenciada.	 Em	 outras	 palavras,	 a	

proposta	 metodológica	 desta	 pesquisa	 consiste	 em	 olhar	 para	 as	 instabilidades	 da	

escrita	infantil	tomando-as	como	indícios	de	sua	relação	com	a	linguagem.	

As	mudanças	na	trajetória	da	criança	em	direção	à	palavra	escrita	convencional,	

como	 aponta	 Cristiane	 Carneiro	 Capristano	 (2007),	 em	 sua	 tese	 de	 doutoramento,	

ocorrem	 num	 “horizonte	 de	 possibilidades	 enunciativas	 latentes”	 (p.	 85).	 Na	

materialidade	 dos	 textos	 infantis,	 é	 possível	 visualizar	 tais	mudanças	 nas	 flutuações	

entre	 erro	 e	 acerto.	 Por	 sua	 vez,	 as	 flutuações	 demonstram	 a	 heterogeneidade	 do	

processo	 de	 captura	 da	 criança	 pela	 linguagem	 escrita	 e,	 por	 si	 só,	 já	 servem	 como	

objeto	 de	 análise	 para	 construção	 de	 uma	 teorização	 a	 respeito	 do	 processo	 de	

aquisição	da	linguagem	escrita.	

Abaurre	 (1996)	 fala	 sobre	 o	 linguista	 “curioso”,	 que	 se	 deixa	 questionar	 ante	

dados	 de	 escrita	 e,	 principalmente,	 escrita	 inicial.	 Acredito	 que	 assumir	 tal	 postura	

signifique	 considerar	 a	 singularidade	 com	 que	 os	 dados	 se	 apresentam.	 Acredito	

também	que	a	singularidade	reflete	o	processo	pelo	qual	a	criança	se	constitui	como	
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sujeito	 da	 linguagem.	 Algumas	 situações	 tornam	 as	 singularidades	mais	 visíveis	 ou,	

como	 diz	 a	 autora	 “é	 relativamente	 maior,	 em	 algumas	 situações	 limite,	 a	

probabilidade	de	ocorrência	de	dados	singulares,	que	dão	visibilidade	momentânea	a	

uma	 relação	 particular	 do	 sujeito	 com	 a	 linguagem.	 A	 situação	 de	 aquisição	 da	

linguagem,	 tanto	oral	como	escrita,	 fornece	ricos	elementos	para	esta	discussão	(...)”	

(ABAURRE,	1996,	p.	118).	

A	 autora	 comenta	 também	 sobre	 o	 problema	 teórico	 que	 se	 apresenta	 aos	

estudiosos	do	campo	da	aquisição	da	linguagem,	problema	este	resultante	da	relação	

entre	 “o	 sistemático,	o	 variável	e	 o	 singular	na	 linguagem”	 (ABAURRE,	 1996,	 p.	 113,	

grifo	da	autora).	A	maneira	de	lidar	com	tal	problema	depende	da	posição	teórica	que	

o	 pesquisador	 assume	 ou,	mais	 especificamente,	 da	 definição	 de	 sujeito	 e	 do	modo	

como	 enxerga	 a	 relação	 sujeito/linguagem.	 Outra	 questão	 de	 grande	 relevância	

metodológica	 que	 a	 autora	 coloca	 é	 sobre	 o	 olhar	 que	 o	 pesquisador	 dispensa	 aos	

dados.	 Neste	 sentido,	 o	 pesquisador	 pode	 buscar	 as	 evidências	 necessárias	 para	 a	

comprovação	das	suas	hipóteses,	mas	é	preciso	tomar	cuidado	para	que	as	hipóteses	

prévias	 não	 o	 impeçam	 de	 “ver	 nos	 próprios	 dados,	 talvez	 naqueles	 que	 nos	

apressamos	 a	 rotular	 de	 exceções,	 indícios	 para	 a	 formulação	 de	 hipóteses	 mais	

interessantes	do	ponto	de	vista	explicativo”	(1996,	p.	118).	

A	 respeito	dos	dados	de	aquisição	oral	 e	escrita,	Abaurre	 (1996)	comenta	que	

são	de	uma	“grande	e	natural	instabilidade”	(p.	120)	e,	neste	sentido,	deixam	marcas	

de	um	processo	que	 “se	 constitui	 (...)	no	próprio	objeto	de	estudo	das	pesquisas	em	

aquisição	 da	 linguagem”	 (p.	 120).	 Esta	 visão	 corrobora	 com	 os	 propósitos	 desta	

pesquisa	 no	 sentido	de	não	 focalizar	 o	 olhar	 apenas	 no	produto	 tendo	 em	vista	 seu	

caráter	provisório.	Também	é	importante	dizer	que	não	interessa	aqui	quantas	vezes	

encontramos	determinado	erro.	Podem	ser	“ocorrências	únicas”	(p.	121,	grifo	nosso),	

como	afirma	a	autora,	mas	que	proporcionam	o	entendimento	de	uma	relação	entre	o	

sujeito	e	a	linguagem.	
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3.	RESULTADOS	E	DISCUSSÃO	
	

Os	erros	são	comuns	na	escrita	infantil.	Por	vezes,	revelam	o	diálogo	com	outros	
discursos	 que	 por	 sua	 vez,	 e	 se	 concebidos	 como	 um	 fazer	 linguístico-discursivo,	
dizem	 do	 processo	 de	 constituição	 do	 sujeito	 como	 escrevente.	 Revelam	 também	 a	
maneira	 singular	 com	 que	 os	 sujeitos	 são	 afetados	 pela	 sua	 própria	 oralidade	 no	
momento	da	produção	textual.	

Nos	 dados	 abaixo,	 temos	 as	 produções	 espontâneas	 de	 L.	 G.2,	 uma	 criança	 de	
nove	 anos	 de	 idade	 que	 passou	 por	 avaliação	 fonoaudiológica	 devido	 a	 queixas	
escolares	 relacionadas	 à	 linguagem	 escrita.	 Ambos	 os	 textos	 foram	 produzidos	
durante	uma	mesma	sessão	na	qual	eu	era	a	terapeuta.	A	produção	foi	contextualizada	
da	 seguinte	 forma:	 a	 criança	 assiste	 a	 um	 clipe	 da	 música	 O	 Pato,	 de	 Vinícius	 de	
Moraes,	 e	 produz	 o	 texto	 1.	 Após	 esta	 atividade,	 propus	 a	 produção	 de	 outro	 texto	
baseado	em	uma	história	que	já	tínhamos	lido	em	outro	encontro.	Vejamos:	
	
Texto	1	

	
																																								 																					
2	Foi	 aplicado	 um	 termo	 de	 consentimento	 livre	 e	 esclarecido	 que	 autoriza	 o	 uso	 das	 produções	
textuais.	São	utilizadas	apenas	as	iniciais	do	nome	para	proteção	da	identidade	da	criança.	
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Chamo	a	atenção	do	leitor	para	os	erros	do	tipo	batel	(bateu),	levol	(levou),	cail	

(caiu),	 afogol	 (afogou),	 morel	 (morreu),	 ficol	 (ficou),	 provocol	 (provocou),	 apanhol	

(apanhou),	 quebrol	 (quebrou)	 e	 afumdol	 (afundou).	 Vemos	 que	 a	 criança	 grafa	 a	

consoante	 l	 nos	 lugares	 ocupados	 pela	 vogal	u.	 Este	 erro	 aconteceu,	 provavelmente,	

devido	às	múltiplas	possibilidades	de	representação	fonética	do	português	brasileiro.	

Na	mesma	sessão,	Luiz	Gustavo	escreve	pela	segunda	vez:	

	

Texto	2	

	

	

Chamo	a	atenção	do	leitor	para	a	escrita	de	encontrou,	levou,	ficou,	perguntou	e	

bicou.	 Observamos	 que,	 no	 texto	 2,	 os	 mesmos	 equívocos	 na	 grafia	 de	 palavras	
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terminadas	 em	 /u/	 não	 ocorrem.	 Vemos,	 inclusive,	 as	 palavras	 ficou	 e	 levou	

aparecendo	 nos	 textos	 1	 e	 2	 grafadas	 da	 forma	 errada	 e	 convencional,	

respectivamente.	 Vale	 ressaltar	 que,	 em	 nenhum	 momento,	 a	 criança	 foi	 corrigida.	

Ambos	os	textos	só	foram	analisados	por	mim	posteriormente.	

Os	dois	textos,	produzidos	num	mesmo	dia,	são	indícios	do	caráter	heterogêneo	

dos	 dados	 de	 aquisição.	 São	 indícios	 também	 de	 que	 não	 se	 pode	 atribuir	

conhecimento	 linguístico	à	criança,	mesmo	quando	se	 trata	de	 linguagem	escrita.	Do	

contrário,	o	que	justificaria	o	fato	de	erros	da	mesma	espécie	não	estarem	presentes	de	

maneira	uniforme	em	dois	textos	produzidos	por	uma	criança	no	mesmo	dia?	

Primeiramente,	 é	 necessário	 pensar	 sobre	 a	 relação	 fala/escrita.	 A	 maneira	

como	 o	 pesquisador	 enxerga	 tal	 relação	 pode	 influenciar	 no	 tratamento	 dado	 aos	

textos.	 Segundo	 Luiz	 Antônio	 Marcuschi	 (1997),	 estabelecer	 dicotomias	 estanques	

entre	 fala	 e	 escrita	 é	 o	 mesmo	 que	 ignorar	 fatores	 dialógicos	 e	 discursivos.	 É	

necessário	levar	em	consideração	que	a	relação	entre	fala	e	escrita	se	dá	pela	língua	e	

de	maneira	 indeterminada,	mas	muitas	 vezes	 cometemos	 o	 equívoco	 de	 enxergar	 a	

escrita	 como	 produto	 transparente	 e	 bem	 definido.	 Em	 outras	 palavras,	 as	 relações	

entre	 fala	 e	 escrita	 não	 são	 óbvias	 nem	 constantes,	 pois	 refletem	 o	 dinamismo	 da	

língua	em	funcionamento.	

Castro	 (2011)	 também	 tece	 comentários	 a	 respeito	 da	 relação	 fala/escrita.	

Segundo	a	autora,	é	necessário	observar	que	entre	a	fala	e	a	escrita	existem	diferenças	

que	 ela	 chama	 de	 intervalo.	 O	 intervalo	 entre	 a	 fala	 e	 a	 escrita	 não	 é,	 porém,	 bem	

delimitado.	A	autora	fala	sobre	uma	porosidade	que	dá	à	relação	entre	fala	e	escrita	o	

estatuto	de	penetrância	e	termina	dizendo	que	“a	fala	e	a	escrita	realizam,	cada	uma	a	

seu	 modo,	 essa	 ficção	 de	 delimitação	 de	 unidades;	 de	 um	 corte	 fundador	 de	 uma	

prática	da	linguagem”	(CASTRO,	2011,	p.	213).	

A	noção	de	sujeito	(sujeito	clivado,	dividido	entre	aquele	que	fala	e	escreve)	e	o	

tratamento	que	se	dá	aos	dados	no	interacionismo	em	aquisição	de	linguagem	vão	de	
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encontro	 à	 ideia	 de	 que	 a	 escrita	 seria	 um	 instrumento	de	 representação	 gráfica	 da	

fala,	 pois	 se	 o	 sujeito	 é	 o	 do	 inconsciente	 e	 as	 mudanças	 em	 direção	 à	 fala/escrita	

convencional	são	heterogêneas,	então	não	há	de	se	supor	que	o	encontro	entre	fala	e	

escrita	seja	transparente.	

Sugiro,	 portanto,	 pensar	 este	 episódio	 como	 indício	 de	 que	 o	 processo	 de	

aquisição	 de	 escrita	 é	 instável.	 Instabilidade	 esta	 que	 demonstra	 que	 a	 criança	 foi	

tocada	pela	relação	entre	fala	e	escrita,	mas	não	simplesmente	isso,	já	que	não	há,	no	

português	brasileiro,	uma	relação	“um	a	um”	entre	fonema	e	grafema.	O	uso	da	letra	l	

nos	lugares	que	correspondem,	na	oralidade,	à	semivogal,	não	reflete	o	conhecimento	

da	 criança	 sobre	 a	 escrita	 convencional	 e	 nem	demonstra	 sua	 intenção	 em	 alcançar	

esta	escrita,	mas	reflete	a	circulação	da	criança	pela	linguagem	oral	e	pela	linguagem	

escrita	 e	 suas	 convenções	 ortográficas.	 Em	 outras	 palavras,	 mostra	 a	 maneira	 pela	

qual	 a	 criança	 está	 sendo	 tocada	 pelas	 convenções	 ortográficas	 da	 escrita	 e	 pela	

própria	oralidade.	

Proponho,	 então,	 que	 os	 textos	 de	 L.	 G.	 demonstram	os	movimentos	 ritmados	

pela	 linguagem,	 em	 um	 fazer	muito	mais	 simbólico	 do	 que	 cognitivo.	 É	 claro	 que	 a	

criança	não	está	alheia	aos	discursos	escolares	sobre	a	escrita	padrão	e	é,	sim,	afetada	

por	estes	discursos,	mas	isso	não	significa	que	o	ato	de	escrever	é	um	ensaio	em	busca	

deste	padrão.	

Quanto	às	grafias	convencionais	que	aparecem	no	texto	2	(ficou,	levou)	acredito	

que,	a	exemplo	de	Capristano	(2007),	elas	não	podem	ser	vistas	como	o	mesmo	acerto	

que	 comparece	 na	 escrita	 do	 adulto	 (por	 isso	 utilizo	 o	 termo	 acerto	 também	 em	

itálico),	 pois	 se	 trata	 de	 adequação	 aparente	 e	 que	 “esconde	 um	 processo	 que	 se	

constitui	diferentemente	para	cada	criança”	(CAPRISTANO,	2007,	p.	104).	Prova	disto	

é,	 justamente,	o	texto	1.	Temos,	portanto,	em	um	mesmo	momento,	a	convivência	de	

acertos	e	erros	na	escrita	da	criança.	
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Os	textos	de	Luiz	Gustavo	apontam	para	uma	regularidade	—	a	recorrência	de	

um	erro	—	e,	ao	mesmo	tempo,	apontam	para	a	instabilidade	do	processo	de	aquisição	

da	 escrita.	 Acredito	 que	 a	 instabilidade	 ocorre	 devido	 às	 constantes	 rupturas	 com	a	

escrita	do	adulto,	já	cristalizada	e	relativamente	estável.	Neste	sentido,	a	ortografia	na	

escrita	da	criança	é	muito	menos	incólume	do	que	na	escrita	do	adulto.	

Ainda	 a	 respeito	 da	 relação	 oralidade/escrita	 nos	 textos	 apresentados,	 devo	

esclarecer	que	batel,	levol,	cail,	afogol,	morel,	ficol,	provocol,	apanhol,	quebrol	e	afumdol	

poderiam	 apontar	 para	 um	 simulacro:	 o	 de	 que	 a	 escrita	 é	 a	 representação	 da	

oralidade.	 No	 entanto,	 assumo	 que	 a	 escrita	 da	 criança	 é	 geradora	 de	 efeitos	 e	 um	

deles	 pode	 ser	 justamente	 o	efeito	de	representação.	 Neste	 sentido,	 tomar	 este	 dado	

como	evidência	 de	 representação	do	oral	 no	 escrito	 seria	 deixar-se	 levar	 pelo	 efeito	

que	ele	gerou,	o	que	impossibilita	o	pesquisador	de	enxergar	o	processo	de	aquisição	

da	 escrita	 em	 sua	 ordem	 particular.	 Este	 vai	 e	 vem	 pelas	 possibilidades	 que	 a	

ortografia	 da	 língua	 oferece	 e	 demonstra	 a	 imersão	 da	 criança	 no	 funcionamento	

linguístico-discursivo.	Proponho	que	essas	ocorrências	sejam	vistas	como	indícios	da	

forma	 como	 os	 sujeitos	 trabalham	 com	 a	 própria	 escrita,	 indícios	 que	 revelam	 o	

processo	de	idas	e	vindas	pelas	possibilidades	abertas	pelo	funcionamento	linguístico-

discursivo.	

Em	 um	 dos	 textos	 da	 análise	 de	 dados	 da	 tese	 de	 Capristano	 (CAPRISTANO,	

2007,	p.	97),	olhando	para	aspectos	da	segmentação	de	palavras,	foi	possível	observar	

trechos	em	acordo	com	as	convenções	escritas	de	segmentação	e	também	trechos	em	

desacordo.	 O	 convívio	 de	 acertos	 e	 erros	 num	 mesmo	 enunciado	 faz	 com	 que	 a	

atribuição	 de	 algum	 tipo	 de	 conhecimento	 linguístico	 por	 parte	 da	 criança	 seja	

abalada.	 A	 autora	 considera	 que	 os	 acertos	 são	 como	 “uma	 espécie	 de	 colagem	 da	

escrita	 do	 outro”	 (p.	 97).	 Semelhantemente,	 os	 erros	 não	 podem	 ser	 tomados	 como	

argumento	 para	 dizer	 que	 a	 criança	 não	 está	 imersa	 no	 funcionamento	 da	 escrita.	
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Neste	sentido,	os	movimentos	de	ida	e	vinda	pelos	acertos	e	erros	denotam	o	caráter	

oscilante	do	processo	de	submetimento	ao	funcionamento	da	linguagem	escrita.	

Outro	 ponto	 importante	 a	 respeito	 dos	 erros	 é	 que,	 para	 além	 do	 suposto	

fracasso	 por	 parte	 da	 criança	 em	 conceber	 as	 convenções	 ortográficas,	 temos	 um	

sujeito	 que	 foi	 tocado	 por	 um	 aspecto	 específico	 da	 linguagem	 escrita,	 pois,	 na	

oralidade,	 é	 comum	 que	 alguns	 verbos	 conjugados	 no	 passado	 sejam	 pronunciados	

como	ficô,	levô,	afogô,	etc.	Em	outras	palavras,	há	outro	aspecto	da	língua	em	jogo,	o	da	

conjugação	verbal.	Neste	sentido,	vemos	o	sujeito	sendo	tocado	por	fatos	 linguístico-

discursivos	da	língua	escrita.	

Ressalto	 que,	 de	 acordo	 com	 o	 Interacionismo	 em	 Aquisição	 de	 Linguagem	

(LEMOS,	2002,	2006),	a	criança	não	pode	“optar”,	no	sentido	cognoscitivo,	por	marcar	

a	 sonoridade	 das	 palavras,	 mas	 este	 aspecto	 da	 oralidade	 emerge	 em	 sua	 escrita	

através	do	canal	de	diálogo	aberto	pelo	funcionamento	linguístico-discursivo	para	as	

duas	 modalidades	 de	 linguagem.	 A	 este	 respeito	 Capristano	 (2007)	 comenta	 que	 a	

linguagem	oferece	aos	homens	“um	horizonte	de	possibilidades	enunciativas	latentes”	

(CAPRISTANO,	2007,	p.	85).	

	

4.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

A	partir	da	análise	dos	dados	à	luz	de	uma	abordagem	interacionista,	foi	possível	

fazer	 uma	 interpretação	 alternativa	 da	 trajetória	 na	 aquisição	 da	 linguagem	 escrita	

por	 parte	 de	 uma	 criança	 e	 perceber	 que	 tal	 processo	 é	 heterogêneo,	 ou	 seja,	 não	

segue	uma	ordem	regular.	

Os	erros	presentes	no	primeiro	texto	da	criança	e	a	ausência	destes,	no	segundo	

texto,	 deixam	 ver	 marcas	 do	 funcionamento	 linguístico-discursivo	 de	 mudanças	

ocorrendo	 independentemente	 da	 cronologia.	 Eles	 tornam	 impossível	 afirmar	 se	 a	

criança	detém	ou	não	o	conhecimento	acerca	da	grafia	correta	das	palavras.	A	única	
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afirmação	possível	 é	 a	de	que	os	dados	apontam	para	uma	relação	oscilante	entre	a	

criança	e	a	linguagem.	O	que	permite	a	oscilação	entre	os	erros	e	acertos	na	escrita	da	

criança	 são	 as	 múltiplas	 possibilidades	 que	 a	 língua	 apresenta.	 Tais	 possibilidades	

ocorrem	não	de	maneira	gradual,	mas	sim	de	modo	irregular.	

O	presente	trabalho	também	proporciona	uma	discussão	a	respeito	da	noção	de	

erro	 como	 sintoma	de	problemas	de	 aprendizagem.	Os	erros	 devem	ser	 vistos	 como	

marcas	 de	 um	processo	 que	 é	 particular	 e	 a	 presença	 destes	 deixa	 ver	 as	 afetações	

sofridas	pelo	 sujeito	 ao	 se	 constituir	 como	escrevente.	Dito	de	outro	modo,	 os	erros	

demonstram	 que	 o	 que	 emerge	 na	 escrita	 da	 criança	 é	 fruto	 de	 um	 funcionamento	

linguístico-discursivo	o	qual,	por	sua	vez,	não	é	segmentado	em	aspectos	do	oral,	do	

ortográfico,	do	morfológico,	etc.,	mas	sim,	resultado	de	afetações	mútuas.	
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O	SUJEITO	MULTIVOCAL	E	SOCIAL	NO	CÍRCULO	DE	BAKHTIN:	A	

FORMAÇÃO	DO	SUJEITO-ALUNO	

THE	MULTIVOCAL	AND	SOCIAL	SUBJECT	IN	THE	BAKHTIN	CIRCLE:	THE	

EDUCATION	OF	THE	SUBJECT-STUDENT	

	
Gisele	dos	Santos	da	Silva1	

	
RESUMO:	 Este	 artigo	 busca	 discutir	 a	 formação	 do	 aluno	 enquanto	 sujeito	 multivocal	 e	 social	
conforme	os	conceitos	de	discurso,	dialogismo	e	 língua	como	fator	social,	vinculados	ao	Círculo	de	
Bakhtin.	 Assim,	 além	de	 tais	 conceitos,	 outras	 ideias	 do	 Círculo	 são	 retomadas	 e	 relacionadas	 aos	
estudos	de	pensadores	como	Foucault	e	Vigotski	corroborando	a	reflexão	acerca	do	papel	dos	vários	
discursos	na	aprendizagem	e	formação	do	sujeito-aluno,	também	considerando	a	abordagem	crítica	
de	letramento	e	o	papel	do	professor	em	tal	processo.	
Palavras-chave:	O	Círculo	de	Bakhtin;	dialogismo;	sujeito	multivocal.	
ABSTRACT:	This	paper	aims	at	discussing	the	student	formation	as	a	multivocal	and	social	subject	
according	 to	 the	concepts	of	discourse,	dialogism	and	 language	as	a	social	 factor,	all	 related	 to	 the	
Bakhtin	Circle.	Therefore,	besides	these	concepts,	other	ideas	from	the	Circle	are	connected	to	other	
language	studies,	such	as	those	of	Foucault	and	Vigotski.	These	interconnections	give	support	to	the	
reflection	 on	 the	 role	 of	 various	 discourses	 in	 learning	 and	 the	 subject-student	 formation,	 also	
considering	a	critical	literacy	approach	and	the	teacher’s	role	in	this	process.	
Keywords:	The	Bakhtin	Circle;	dialogism;	multivocal	subject.	
	
	
1. INTRODUÇÃO	
	

Ler	e	estudar	os	textos	do	Círculo	de	Bakhtin	parece,	em	um	primeiro	instante,	
um	 desafio.	 Desafio	 este	 aceito	 por	 vários	 estudiosos,	 tanto	 por	 aqueles	 mais	
experientes	quanto	por	 iniciantes	nos	estudos	da	 linguagem.	Não	é	por	acaso	que	as	
ideias	 de	 Bakhtin	 têm	 sido	 estudadas	 e	 aplicadas	 em	 diferentes	 esferas	 do	
																																								 																					
1	Mestranda	em	Letras,	UFPR.	
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conhecimento	humano,	isto	é,	seus	pensamentos	permeiam	a	literatura,	a	linguística,	a	

psicologia	 e	outras	 áreas	de	 conhecimento.	Posto	 isso,	depois	de	aceito	o	desafio	de	

estudar	alguns	textos	do	Círculo,	neste	artigo	serão	discutidas	algumas	reflexões	dos	

pensadores	 que	 o	 integravam,	 dando	 especial	 atenção	 a	 um	 dos	 conceitos	 mais	

importantes	advindos	do	pensamento	bakhtiniano:	o	conceito	de	sujeito	multivocal.	

A	escolha	de	abordar,	em	especial,	a	formação	do	sujeito	multivocal	em	Bakhtin	

se	deve	ao	fato	de	ser	essa	uma	das	questões	que	envolvem	o	trabalho	do	profissional	

da	 educação,	 uma	 vez	 que	 o	 professor	 está	 em	 contato	 direto	 com	 a	 formação	 do	

sujeito	e,	para	tanto,	é	importante	reconhecer	e	compreender	quais	são	as	vozes	que	

embasam	 o	 discurso	 de	 cada	 indivíduo,	 principalmente	 o	 discurso	 do	 sujeito-aluno.	

Além	 disso,	 é	 necessário	 refletir	 como	 essa	 noção	 de	 sujeito-aluno	 pode	 afetar	 o	

trabalho	de	letramento.	

Sendo	assim,	primeiramente	é	preciso	revisitar	algumas	acepções	cunhadas	por	

Bakhtin	 que	 são	 necessárias	 para	 a	 compreensão	 do	 sujeito	 multivocal	 e,	

consequentemente,	importantes	para	a	discussão	aqui	proposta.	Segundo	o	pensador,	

o	sujeito	é	um	ser	social	que	se	manifesta	e	interage	por	meio	da	linguagem,	ou	seja,	

pelo	discurso.	Portanto,	o	discurso	deve	ser	entendido	como	linguagem	em	uso.	

	

2.	 REVISITANDO	 ALGUNS	 CONCEITOS	 DO	 CÍRCULO	 BAKHTINIANO:	 PALAVRA,	

LÍNGUA	SOCIAL	E	DISCURSO	

	

Quando	 falamos	 em	 discurso,	 inevitavelmente	 lembramo-nos	 da	 palavra.	 Na	

linguagem	verbal,	 as	 palavras	 são	 responsáveis	 pelas	materializações	 ideológicas	do	

sujeito.	Vale	lembrar	que,	no	Círculo	de	Bakhtin,	ideologia	é	sinônimo	de	expressão	da	

consciência.	 Em	 Marxismo	 e	 filosofia	 da	 linguagem 2 	(1995),	 uma	 das	 discussões	

																																								 																					
2	Devido	 ao	problema	de	 atribuição	 autoral	 do	 texto	Marxismo	e	Filosofia	da	Linguagem	—	 escrito	
por	V.	N.	Volochinov,	mas	que	tem	sua	autoria	atribuída	a	M.	Bakhtin	—	optei	por	fazer	referência	a	
ambos	os	autores.	
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apresentadas	no	primeiro	capítulo	se	debruça	sobre	o	caráter	dúbio	da	palavra,	já	que	

esta	 é	 tanto	um	 signo	neutro	quanto	um	 fenômeno	 ideológico	por	 excelência.	 Como	

defende	Bakhtin	em	Os	gêneros	do	discurso,	“[a]s	palavras	não	são	de	ninguém	e	não	

comportam	um	juízo	de	valor.	Estão	a	serviço	de	qualquer	locutor	e	de	qualquer	juízo	

de	valor,	que	podem	mesmo	ser	totalmente	diferentes,	até	mesmo	contrários.”	(1995,	

p.	309).	Isso	se	deve	ao	fato	de	que	a	palavra	por	si	só	não	possui	um	valor	ideológico,	

mas	é	passível	de	se	tornar	um	signo	ideológico	à	medida	que	é	utilizada	pelo	sujeito	

em	um	grupo	no	decorrer	de	suas	relações	sociais.	Sendo	assim,	como	se	encontra	em	

Marxismo	 e	 Filosofia	 da	 Linguagem,	 o	 signo	 ideológico	 acontece	 em	 um	 terreno	

interindividual	 e	 não	 no	 consciente	 individual	 do	 sujeito,	 ou	 seja,	 qualquer	 signo	 só	

existe	na	relação	sócio-ideológica	entre	indivíduos,	pois	

	
[...].	A	ideologia	não	pode	derivar	da	consciência,	como	pretendem	o	idealismo	e	o	
positivismo	 psicologista.	 A	 consciência	 adquire	 forma	 e	 existência	 nos	 signos	
criados	por	um	grupo	organizado	no	curso	de	suas	relações	sociais.	Os	signos	são	
o	 alimento	 da	 consciência	 individual,	 a	 matéria	 de	 seu	 desenvolvimento,	 e	 ela	
reflete	sua	lógica	e	suas	leis.	[...]	(BAKHTIN/VOLOSHINOV,	1995,	p.	35).	

	

Portanto,	a	palavra	é	tida	como	signo	ideológico	por	excelência	porque,	mesmo	

sendo	neutra,	ela	pode	preencher	qualquer	forma	de	expressão	ideológica,	além	de	ser	

o	“material	privilegiado	da	comunicação	na	vida	cotidiana”	(BAKHTIN/VOLOSHINOV,	

1995,	p.	35),	permitindo	qualquer	espécie	de	criação	ideológica;	logo,	ela	está	presente	

em	todo	ato	consciente	e	inconsciente	de	cada	sujeito.	

Outro	 tema	que	Bakhtin	 aborda	 em	 seus	 estudos	 é	 a	 questão	da	 língua	 social.	

Tanto	 para	 Bakhtin	 quanto	 para	 Saussure	 a	 língua	 é	 social.	 No	 entanto,	 o	

estruturalismo	saussureano	considera	a	língua	como	uma	faculdade	da	linguagem	que	

se	apresenta	dicotomicamente	em	relação	à	fala.	Nessa	visão	estruturalista,	a	língua	é	

tida	 como	 um	 sistema	 de	 normas	 linguísticas	 descritas	 em	 um	 plano	 sincrônico	 a	

serem	seguidas	por	falantes	de	uma	dada	língua.	A	língua	(langue)	se	situa	no	campo	
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do	social,	pois	Saussure	a	vê	como	uma	forma	de	acervo	linguístico,	instituição	social	e	

realidade	sistemática	e	funcional.	Sendo	assim,	a	língua	enquanto	acervo	guarda	toda	a	

experiência	acumulada	por	um	povo	durante	a	sua	existência;	também	considera	que	

a	língua	não	estaria	completa	individualmente,	uma	vez	que	só	se	concretiza	em	massa	

(isto	é,	na	sociedade).	

Além	disso,	sendo	a	língua	e	a	fala	vistas	separadamente,	a	fala	assume	caráter	

individual.	Assim,	Saussure	assume	que	“[c]om	o	separar	a	língua	da	fala,	separa-se	ao	

mesmo	 tempo:	1º,	o	que	é	 social	do	que	é	 individual;	2º,	o	que	é	essencial	do	que	é	

acessório	e	mais	ou	menos	acidental.”	(2006,	p.	22).	É	a	partir	dessa	acepção	de	língua	

que	 temos	 o	 distanciamento	 de	 Bakhtin/Voloshinov	 das	 ideias	 de	 Saussure.	 No	

pensamento	bakhtiniano,	a	língua	é	parte	do	enunciado	e	este,	por	sua	vez,	não	é	um	

fato	 individual	 como	propunha	 Saussure	 ao	 separar	 língua	de	 fala	 e	 considerar	 esta	

última	como	individual	para	cada	sujeito.	

Em	 outras	 palavras,	 o	 papel	 social	 da	 língua	 para	 Saussure	 está	 no	 acordo	

linguístico	 existente	 entre	 os	 membros	 de	 uma	 dada	 sociedade,	 sendo	 esse	 acordo	

exterior	ao	indivíduo,	ou	seja,	a	língua	social	está	no	padrão	normativo	de	linguagem	

seguido	pela	sociedade.	Vale	ressaltar	que	esse	papel	social	da	língua	está	relacionado	

à	langue	e	não	à	parole.	Já	Bakhtin	vê	a	língua	como	fato	social,	partindo	do	ponto	de	

vista	 que	 a	 linguagem	 se	 faz	 num	 âmago	 social	 e	 que	 todo	 discurso	 é	 carregado	 de	

ideologia	e	história	de	um	grupo	social.	Nesse	viés,	Bakhtin	considera	a	 língua	como	

um	processo,	ou	seja,	ela	está	suscetível	ao	contexto	de	produção,	tomando	sentido	em	

cada	 caso	 de	 produção,	 trazendo	 dentro	 do	 discurso	 toda	 uma	 carga	 ideológica	

adquirida	 nesse	 contexto;	 por	 isso	 não	 é	 algo	 pronto	 e	 acabado,	 como	 acreditam	os	

estruturalistas	que	enxergam	a	língua	como	produto.	

Podemos	 considerar,	 então,	 que	 a	 língua	 para	 Bakhtin	 é	 assumida	 como	 um	

objeto	sociointerativo	que	traz	em	si	toda	uma	carga	ideológica,	cultural	e	histórica	de	

um	 grupo	 social,	 daí	 seu	 papel	 social.	 Por	 outro	 lado,	 na	 visão	 estruturalista	 de	
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Saussure,	 o	 aspecto	 social	 da	 língua	 está	 no	 fato	 de	 esta	 ser	 um	 sistema	de	 normas	

convencionadas	 por	 um	 grupo	 social	 que	 é	 passado	 de	 geração	 para	 geração.	 O	

conceito	 de	 língua	 social	 está	 relacionado	 com	 a	 ideia	 de	 sujeito	multivocal	 porque,	

como	 já	 fora	 dito	 anteriormente,	 o	 sujeito	 interage	 com	 o	meio	 social	 por	meio	 da	

linguagem,	 e	 conhecer	 essas	 duas	 visões	 de	 língua	 (estruturalista	 e	

sociointeracionista)	 é	 relevante	para	 entender	 como	 são	determinadas	 as	 vozes	que	

constituem	o	discurso	de	cada	sujeito.	

Passamos	 agora	 para	 a	 discussão	 acerca	 do	 discurso.	 Segundo	 o	 pensamento	

bakhtiniano,	o	discurso	acontece	por	meio	de	enunciações	em	determinado	momento	

e	 contexto	 social,	histórico	e	 cultural,	 adquirindo	em	dado	contexto	 sua	 significação,	

ou	seja,	o	discurso	se	realiza	no	âmago	social	na	interação	entre	interlocutores,	daí	a	

concepção	de	discurso	dialógico	da	qual	Bakhtin	trata	em	seus	estudos.	Em	Questões	

de	literatura	e	de	estética:	a	teoria	do	romance,	Bakhtin	aborda	a	relação	dialógica	que	

circunda	cada	enunciado,	afirmando	que	

	
O	 enunciado	 existente,	 surgido	 de	 maneira	 significativa	 num	 determinado	
momento	 social	 e	 histórico,	 não	 pode	 deixar	 de	 tocar	 os	 milhares	 de	 fios	
dialógicos	 existentes,	 tecidos	 pela	 consciência	 ideológica	 em	 torno	 de	 um	dado	
objeto	de	enunciação,	não	pode	deixar	de	ser	participante	ativo	do	diálogo	social.	
Ele	 também	 surge	 desse	 diálogo	 como	 seu	 prolongamento,	 como	 sua	 réplica,	 e	
não	sabe	de	que	lado	ele	se	aproxima	desse	objeto.	(BAKHTIN,	1988,	p.	86).	

	

Dessa	maneira,	 podemos	 conceber	 o	 dialogismo	 como	o	 princípio	 constitutivo	

da	 linguagem	 e	 igualmente	 do	 discurso.	 O	 discurso	 é	 dialógico	 porque	 ele	 surge	 da	

relação	entre	 locutor	e	 interlocutor,	ou	seja,	o	discurso	se	orienta	para	uma	possível	

resposta	para	que	haja	compreensão,	sentido	e	 interação.	Então,	o	discurso	acontece	

desse	 diálogo	 entre	 enunciados	 em	 determinado	 contexto	 social.	 Como	 explica	

Bakhtin,	
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O	 discurso	 vivo	 e	 corrente	 está	 imediata	 e	 diretamente	 determinado	 pelo	
discurso-resposta	futuro:	ele	é	que	provoca	esta	resposta,	pressente-a	e	baseia-se	
nela.	Ao	se	constituir	na	atmosfera	do	“já	dito”,	o	discurso	é	orientado	ao	mesmo	
tempo	para	o	discurso-resposta	que	ainda	não	 foi	dito,	discurso,	porém,	que	 foi	
solicitado	a	surgir	e	que	 já	era	esperado.	Assim	é	 todo	diálogo	vivo.	 (BAKHTIN,	
1988,	p.	89,	destaque	no	original).	

	

Portanto,	 o	 discurso	 é	 fruto	 da	 interação	 entre	 falante	 e	 ouvinte	 e,	 além	 de	

comportar	 a	 linguagem	 em	 uso,	 também	 é	 dotado	 de	 ideologia,	 pois	 em	 cada	

enunciação	 concreta,	 o	 falante	 tem	 uma	 intenção	 ou	 motivação	 ao	 proferir	 seu	

discurso.	Assim,	

	
Na	vida	real	do	discurso	falado,	toda	compreensão	concreta	é	ativa:	ela	liga	o	que	
deve	 ser	 compreendido	 ao	 seu	 próprio	 círculo,	 expressivo	 e	 objetal	 e	 está	
indissoluvelmente	 fundido	 a	 uma	 resposta,	 a	 uma	 objeção	motivada	—	 a	 uma	
aquiescência.	Em	certo	sentido,	o	primado	pertence	justamente	à	resposta,	como	
princípio	ativo:	ela	cria	o	terreno	favorável	à	compreensão	de	maneira	dinâmica	e	
interessada.	A	compreensão	amadurece	apenas	na	resposta.	A	compreensão	e	a	
resposta	 estão	 fundidas	 dialeticamente	 e	 reciprocamente	 condicionadas,	 sendo	
impossível	uma	sem	a	outra.	(BAKHTIN,	1988,	p.	90,	grifo	no	original).	

	

Vale	 lembrar	 ainda	 que,	 apesar	 de	 nos	 valermos	 da	 língua	 para	 concretizar	

nossos	enunciados,	é	preciso	separar	a	noção	de	língua	e	discurso.	A	língua	por	si	só,	

cada	 palavra	 isolada,	 pode	 ser	 considerada	 como	 neutra.	 Como	 já	 citado,	 Bakhtin	

propõe,	 em	Os	gêneros	do	discurso,	 que	 as	palavras	não	pertencem	a	ninguém	e	não	

têm	 caráter	 valorativo	 por	 si	 só,	 ou	 seja,	 a	 palavra	 pode	 ser	 adotada	 por	 qualquer	

locutor	na	interação	verbal.	Dessa	maneira,	a	palavra	(a	língua)	passa	a	ter	significação	

na	 comunicação	 verbal,	 na	 constituição	 de	 enunciados	 acabados	 e	 com	 sentido	

completo	 (discursos)	 e,	 logo,	 também	 passa	 a	 ser	 um	 signo	 ideológico.	 Em	 outras	

palavras,	a	 língua	em	si	não	carrega	uma	ideologia;	a	ideologia	se	manifesta	em	cada	

novo	discurso	de	cada	sujeito.	

Mas	 o	 que	 toda	 essa	 reflexão	 a	 respeito	 de	 língua	 e	 discurso	 tem	a	 ver	 com	a	

formação	do	sujeito	multivocal	do	qual	 falávamos	no	 início	deste	texto?	Todos	esses	
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conceitos	 que	 viemos	 discutindo	 até	 aqui	 estão	 diretamente	 ligados	 à	 formação	 do	

discurso	individual	de	cada	sujeito	sobre	o	qual	trataremos	na	seção	seguinte.	

	

3.	O	PAPEL	DO	DISCURSO	NA	FORMAÇÃO	DO	SUJEITO	MULTIVOCAL	E	SOCIAL	

	

O	sujeito,	ao	contrário	do	senso	comum	de	que	somos	donos	de	nossas	palavras,	

tem	seu	discurso	atravessado	pelas	palavras	e	vozes	de	muitos	outros	sujeitos.	Como	

defendido	por	Bakhtin/Voloshinov,	o	eu	é	na	verdade	um	nós.	Isso	significa	dizer	que	

nosso	discurso	não	é	único	e	puro.	Cada	sujeito	traz	em	seus	enunciados	resquícios	de	

outros	discursos	pré-existentes	que	o	influenciam	de	certa	forma.	Essas	vozes	alheias	

vêm	do	discurso	da	família,	da	escola,	dos	colegas	de	trabalho,	dos	amigos,	da	igreja,	

do	meio	social	 ao	qual	 cada	um	pertence.	Percebidamente,	ou	não,	 incorporamos	ao	

nosso	 discurso,	 ao	 nosso	 fazer	 ideológico,	 as	 vozes	 que	 refletem	 aquilo	 em	 que	

acreditamos.	Como	ressalta	Bakhtin:	

	
A	época,	o	meio	social,	o	micromundo	—	o	da	família,	dos	amigos	e	conhecidos,	
dos	colegas	—	que	vê	o	homem	crescer	e	viver,	sempre	possui	seus	enunciados	
que	servem	de	norma,	dão	o	tom;	são	obras	científicas,	literárias,	ideológicas,	nas	
quais	 as	 pessoas	 se	 apoiam	 e	 às	 quais	 se	 referem,	 que	 são	 citadas,	 imitadas,	
servem	 de	 inspiração.	 Toda	 época,	 em	 cada	 uma	 das	 esferas	 da	 vida	 e	 da	
realidade,	 tem	 tradições	 acatadas	 que	 se	 expressam	 e	 se	 preservam	 sob	 o	
invólucro	das	palavras,	das	obras,	dos	enunciados,	das	 locuções,	etc.	Há	sempre	
certo	número	de	 ideias	diretrizes	que	emanam	dos	 “luminares”	da	época,	 certo	
número	de	objetivos	que	se	perseguem,	certo	número	de	palavras	de	ordem,	etc.	
[...].	(BAKHTIN,	1992,	p.	313,	destaque	no	original).	

	
Assim,	podemos	acrescentar	que	o	discurso	de	cada	sujeito	reflete	e	refrata,	ou	

seja,	 reflete	uma	voz	 ideológica	pré-existente	e	refrata	a	posição	daquele	sujeito	que	

fala	 naquela	 situação	 dialógica	 específica.	 Dessa	 maneira,	 apesar	 do	 discurso	

individual	 ser	 influenciado	 por	 vários	 outros	 discursos,	 ele	 se	 torna	 único	 e	 com	

sentido	próprio	para	aquele	momento	e	contexto	histórico,	social	e	cultural	em	que	se	

concretiza,	isto	é,	o	discurso	se	renova	(refrata)	em	cada	nova	interação	verbal.	
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Em	 outras	 palavras,	 o	 discurso	 individual	 decorre	 das	 experiências	 sociais	 de	

cada	 sujeito	 e	 é	 construído	 socialmente	 na	 interação	 com	 o	 contexto.	 Sendo	 assim,	

cabe	 afirmar	 que	 cada	 sujeito	 é	 fruto	 de	 um	meio	 social,	 ou	 seja,	 cada	 indivíduo	 se	

molda	 pelo	 ambiente	 em	 que	 vive,	 adquirindo	 traços	 da	 cultura,	 história,	 crença	 e	

ideologia	local	em	seu	modo	de	agir,	pensar	e	interagir	—	verbalmente	ou	não.	

A	título	de	comparação,	podemos	revisitar	o	que	Michel	Foucault	—	importante	

contribuinte	para	os	estudos	da	linguagem	e	amplamente	estudado	na	área	de	análise	

do	discurso	—	entende	por	discurso.	Para	Foucault	(2002,	2010),	o	discurso	também	é	

entendido	como	uma	prática	social	localizada	em	determinado	contexto	institucional	e	

consumado	 historicamente,	 à	 medida	 que	 os	 dizeres	 (enunciados)	 que	 circulam	

socialmente	 são	 capazes	 de	 construir	 os	 sujeitos	 e	 objetos	 da	 sociedade.	 O	 discurso	

não	se	resume	a	estruturas	linguísticas,	mas	é	visto	como	enunciações	que	permeiam	

o	 pensamento	 de	 uma	 sociedade,	 em	 que	 existem	 procedimentos	 controladores	 do	

discurso,	regulando	o	que	pode	ser	dito	ou	não	naquele	contexto.	

Semelhantemente	 a	 Bakhtin,	 Foucault	 (2002,	 2010)	 também	 propõe	 que	 o	

discurso	de	cada	sujeito	é	resultado	de	uma	prática	social	carregada	de	significações	

ideológicas.	Novamente,	o	sujeito	é	multivocal	e	o	discurso	é	dialógico.	Portanto,	não	

restam	dúvidas	de	que	cada	indivíduo	é	um	sujeito	social	na	visão	desses	autores.	

Sabemos	que	o	discurso	é	dialógico	e	social,	mas	e	nossa	consciência?	Somos	os	

únicos	responsáveis	por	nossos	pensamentos?	Essa	é	uma	inquietante	questão	a	que,	

em	 um	 primeiro	 momento,	 poderíamos	 responder	 que	 sim,	 que	 somos	 donos	 de	

nossos	 próprios	 pensamentos.	 No	 entanto,	 ainda	 é	 possível	 questionar:	 como	

construímo-nos	intelectualmente	e	em	quais	princípios	nosso	intelecto	se	embasa?	Ou	

será	que	somos	seres	desenvolvedores	de	consciência	independente	de	nossa	relação	

com	as	coisas	do	mundo?	

Para	 responder	 tal	 questão,	 retomemos	 o	 trabalho	 do	 psicólogo	 russo	 L.	 S.	

Vigotski.	Em	sua	obra	A	formação	social	da	mente	 (2007),	Vigotski	—	 como	sugerido	
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no	 próprio	 título	 do	 livro	—	 apresenta	 um	 estudo	 que	 observa	 o	 desenvolvimento	

intelectual	 do	 ser	 humano	 através	 do	 comportamento.	 Para	 a	 realização	 dessa	

pesquisa,	 o	 estudioso	 utilizou	 o	 método	 experimental	 para	 observar	 o	

desenvolvimento	 do	 raciocínio	 e	 o	 processo	 de	 aquisição	 da	 fala	 em	 crianças.	 De	

maneira	 geral,	 o	 psicólogo	 vai	 de	 encontro	 à	 teoria	 inatista	 (que	 defende	 que	 o	 ser	

humano	carrega	desde	o	nascimento	características	inatas	que	serão	desenvolvidas	ao	

longo	 da	 vida)	 e	 também	 se	 opõe	 às	 visões	 empiristas	 e	 comportamentalistas	 (que	

acreditam	que	o	ser	humano	é	um	produto	 formatado	por	estímulos	externos).	Para	

Vigotski	(2007),	o	desenvolvimento	humano	acontece	pela	interação	do	homem	com	o	

ambiente,	 ou	 seja,	 o	 aprendizado	 individual	 é	 mediado	 por	 instrumentos	 e	 pela	

linguagem,	 que	 permitem	 a	 interação	 com	 o	 ambiente	 —	 o	 mundo.	 Na	 visão	

vigotskiniana	sobre	o	desenvolvimento	da	fala,	por	exemplo,	propõe-se	que	a	criança	

já	 nasce	 com	 condições	 biológicas	 de	 falar,	 mas	 o	 desenvolvimento	 da	 fala	 só	 será	

efetivo	se	a	criança	se	relacionar	com	o	ambiente	que	a	rodeia.	

	
Antes	 de	 controlar	 o	 próprio	 comportamento,	 a	 criança	 começa	 a	 controlar	 o	
ambiente	com	a	ajuda	da	fala.	Isso	produz	novas	relações	com	o	ambiente,	além	
de	 uma	 nova	 organização	 do	 próprio	 comportamento.	 A	 criação	 dessas	 formas	
características	 humanas	 de	 comportamento	 produz,	 mais	 tarde,	 o	 intelecto,	 e	
constitui	a	base	do	trabalho	produtivo:	a	forma	especificamente	humana	do	uso	
de	instrumentos.	(VIGOTSKI,	2007,	p.	12).	

	

Como	 vimos,	 na	 psicologia	 sociointeracionista	 de	 Vigotski,	 o	 desenvolvimento	

do	intelecto	humano	ocorre	em	uma	relação	dialética	entre	características	internas	e	

externas	 ao	 indivíduo,	 ou	 seja,	 o	 desenvolvimento	da	mente	 advém	de	um	processo	

social	 por	 meio	 das	 experiências	 do	 indivíduo	 em	 determinado	 ambiente	—	 o	 que	

Vigotski	(2007)	chama	de	experiência	pessoalmente	significativa.	

Porém,	 qual	 a	 relação	 entre	 o	 desenvolvimento	 da	 mente	 para	 o	

sociointeracionismo	 e	 o	 conceito	 de	 sujeito	 multivocal	 e	 social	 bakhtiniano?	 Assim	

como	na	psicologia	 vigotskiana,	 para	Bakhtin/Voloshinov	o	homem	se	 constrói	 na	 e	
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pela	 interação	com	o	ambiente	(contexto)	por	meio	de	discursos.	Voltando-se	para	a	

questão	do	discurso,	Bakhtin	apresenta	o	homem	como	 fruto	de	um	diálogo	 interno	

com	o	externo.	Como	declara	Bakhtin	em	Questões	de	literatura	e	estética:	a	teoria	do	

romance:	“Estudar	o	discurso	em	si	mesmo,	 ignorar	a	 sua	orientação	externa,	 é	 algo	

tão	absurdo	como	estudar	o	sofrimento	psíquico	fora	da	realidade	a	que	está	dirigido	e	

pela	qual	é	determinado”	(1988,	p.	99).	Em	outras	palavras,	poderíamos	dizer	que	o	

homem	 não	 existe	 sem	 um	 contexto	 social,	 assim	 como	 é	 responsável	 por	 esse	

contexto.	 A	 relação	 “interno-externo”	 é	 uma	 relação	 em	 que	 há	 certa	 dependência	

mútua,	 pois	 o	 sujeito	 depende	 tanto	 de	 sua	 consciência	 quanto	 das	 vozes	 que	 o	

circundam	para	se	constituir	como	um	ser	que	interage	e	age	em	certo	ambiente	social	

de	maneira	a	ter	seu	discurso	e	intenção	compreendidos.	

Portanto,	 não	 é	 estranho	 quando	 alguém	 diz	 “você	 é	 tão	 parecido	 com	 tal	

pessoa”,	 ou	 “você	me	 lembra	 aquela	 pessoa”.	 Se	 somos	 sujeitos	 que	 interagem	 pela	

linguagem	e	esta,	por	sua	vez,	é	claramente	dialógica,	 logo	seremos	 lembrados	pelos	

discursos	que	nos	rodeiam	em	nosso	meio	social,	histórico,	cultural	e	ideológico.	É	por	

isso,	 também,	 que	 cada	 indivíduo	 é	 único	 em	 sua	 maneira	 de	 se	 posicionar	

socialmente,	 já	que	cada	um	reflete	e	refrata	em	seu	discurso	aquilo	que	condiz	com	

suas	idealizações.	Isso	significa	que	não	somos	apenas	reprodutores	de	vozes	alheias;	

ao	contrário,	criamos	nossa	própria	voz	com	base	naquilo	que	é	significativo	para	nós	

e,	cada	vez	que	proferimos	um	novo	enunciado,	este	se	renova,	pois	 faz	parte	de	um	

determinado	contexto	e	em	um	momento	único,	ou	seja,	não	é	possível	reproduzir	um	

enunciado	duas	vezes	identicamente	ao	longo	da	vida.	O	sujeito	é	dialógico,	pois	está	

em	constante	diálogo	com	outros	discursos.	Carlos	Faraco	se	posiciona	em	relação	ao	

conceito	de	dialogismo	e	o	resume	de	uma	forma	muito	clara:	

	
[...]	 gostaríamos	de	dizer	que	não	nos	 incluímos	 entre	 aqueles	que	 entendem	o	
dialogismo	como	um	conceito	dentre	outros,	como	um	instrumento	a	que	Bakhtin	
recorre	para	abordar	aspectos	do	real.	Preferimos	nos	incluir	entre	aqueles	que	
entendem	 o	 dialogismo	 como	 uma	 Weltanschauung,	 como	 um	 olhar	
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compreensivo	e	abrangente	do	ser	do	homem	e	de	seu	 fazer	cultural.	Um	olhar	
que	não	está	mirando	apenas	aspectos	desse	 real,	mas	pretende	 captá-lo	numa	
perspectiva	 de	 globalidade;	 que	 pensa	 a	 cultura	 como	 um	 vasto	 e	 complexo	
universo	 semiótico	 de	 interações	 axiologicamente	 orientadas;	 e	 entende	 o	
homem	 como	 um	 ser	 de	 linguagem	 (e,	 portanto,	 impensável	 sob	 a	 égide	 do	
divórcio	 homem/linguagem),	 cuja	 consciência,	 ativa	 e	 responsiva	 (e	 não	 mero	
reflexo	 do	 exterior,	 nem	 origem	 absoluta	 da	 expressão,	mas	 locus	 dinâmico	 do	
encontro	 dialógico	 do	 externo	 e	 do	 interno),	 se	 constrói	 e	 se	 desenvolve	
alimentando-se	 dos	 signos	 sociais,	 em	 meio	 às	 inúmeras	 relações	
sociointeracionais,	 e	 opera	 internamente	 com	 a	 própria	 lógica	 da	 interação	
sociossemiótica,	donde	emergem	seus	gestos	singulares.	(FARACO,	2007,	p.	101,	
grifos	no	original).	

	

Com	essa	discussão	acerca	do	sujeito,	queremos	chegar	a	uma	sucinta	reflexão	a	

respeito	do	sujeito-aluno,	com	o	qual	nos	deparamos	em	sala	aula.	Passemos,	então,	a	

ela.	

	

4.	O	SUJEITO-ALUNO	E	O	PROCESSO	DE	APRENDIZAGEM:	ALGUMAS	CONCLUSÕES	

	

Em	uma	instituição	como	a	escola,	o	professor	vive	em	contato	com	diferentes	

sujeitos	 (cada	 qual	 com	 suas	 histórias,	 crenças	 e	 comportamentos)	 e	 com	 muitos	

discursos,	mas	nem	sempre	esse	profissional	se	questiona	sobre	a	origem	do	discurso	

daquele	 que	 é	 fruto	 de	 seu	 trabalho:	 o	 sujeito-aluno.	 Se	 pensarmos	 em	 uma	 turma	

regular	do	ensino	público,	com	cerca	de	trinta	alunos	em	uma	sala,	não	teremos	nesse	

ambiente	 apenas	 trinta	 discursos	 diferentes.	 Teremos,	 então,	 muitas	 outras	 vozes	

constituindo	cada	um	desses	sujeitos.	Vozes	que	vêm	de	diferentes	instituições	como	a	

família,	 a	 igreja,	 o	 círculo	 de	 amizades,	 a	 escola,	 etc.	 E	 como	 nós,	 professores,	

lidaremos	 com	 todas	 essas	 vozes	 ao	 mesmo	 tempo?	 Ou	 melhor,	 como	 essas	 vozes	

serão	 importantes	 para	 o	 trabalho	 a	 ser	 desenvolvido	 em	 sala	 de	 aula?	 Se	

considerarmos	a	visão	do	professor	como	um	mediador	no	processo	de	aprendizagem,	

por	 exemplo,	 para	 que	 este	 possa	 desempenhar	 adequadamente	 esse	 papel	 de	

mediador	será	necessário	conhecer	o	seu	interlocutor	—	ou	interlocutores	—	a	fim	de	
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desenvolver	uma	prática	de	ensino	eficaz.	Para	tanto,	o	docente	estará	dialogando	com	
diferentes	vozes	e,	a	partir	dessas	vozes,	ele	será	capaz	de	conhecer	melhor	o	sujeito-
aluno	e	ajudá-lo	na	reflexão	sobre	a	 importância	de	determinado	conteúdo	para	sua	
realidade	e	sua	formação.	

Em	 outras	 palavras,	 levando	 em	 consideração	 que	 o	 processo	 de	 ensino-
aprendizado	deve	ser	significativo	para	a	realidade	e	a	vida	do	aluno,	se	o	professor	
consegue	 identificar	os	diferentes	discursos	(e	a	 ideologia)	constituintes	do	discurso	
de	cada	aluno,	será	mais	fácil	compreender	as	dificuldades	que	o	aluno	enfrentará	e	o	
que	realmente	será	importante	para	ele	aprender,	em	uma	perspectiva	na	qual	o	aluno	
se	 enxergue	 como	 um	 sujeito	 crítico	 e	 interagente	 por	 meio	 da	 linguagem.	 Vale	
ressaltar	também	o	fato	de	o	ensino	se	situar	em	um	determinado	contexto,	construir-
se	socialmente	e	ser,	ainda,	uma	prática	ideológica.	

É	 importante	 deixar	 claro	 que,	 para	 essa	 reflexão	 sobre	 sujeito-aluno	 e	 o	
processo	 de	 ensino-aprendizagem,	 adotamos	 a	 concepção	 de	 letramento	 crítico	 no	
ensino	 de	 língua.	 Em	 suma,	 o	 letramento	 crítico	 defende	 o	 desenvolvimento	 do	
pensamento	crítico	no	aprendizado	de	uma	língua,	considerando	a	língua	como	prática	
social	e	o	discurso	como	mecanismo	de	manifestação	ideológica,	em	que	o	pensamento	
crítico	e	a	interpretação	do	mundo	acontecem	à	medida	que	o	sujeito	se	percebe	como	
participante	de	um	determinado	contexto	social,	histórico,	cultural	e	 ideológico.	Essa	
noção	de	letramento	crítico	compreende	a	percepção	de	língua	como	prática	social	e	
de	discurso	ideológico,	conforme	proposto	no	Círculo	de	Bakhtin.	Sendo	assim,	nessa	
perspectiva	 de	 letramento,	 o	 sujeito-aluno	 irá	 aprender	 e	 criar	 suas	 significações	
conforme	suas	experiências	em	determinado	contexto,	ou	seja,	o	aprendizado	é	social,	
assim	como	o	discurso	é	socialmente	constituído.	Segundo	Clarissa	Jordão,	
	

[...]	 existe	 o	 entendimento	 de	 que	 os	 sujeitos	 constroem	 suas	 idealizações	 e	
representações	 (narrativas	 e	 metanarrativas)	 socialmente,	 conforme	 sua	
interação	com	diferentes	comunidades	 interpretativas;	estas	narrativas	que	não	
devem	ser	 impostas	aos	outros,	nem	a	eles	apresentadas	como	se	fossem	visões	
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essencialmente	 melhores	 ou	 piores,	 mais	 próximas	 ou	 mais	 distantes	 de	 uma	
suposta	verdade.	Tais	julgamentos	de	valor	são	percebidos	como	atribuídos	social	
e	culturalmente	a	essas	narrativas,	e	como	tal	serão	considerados	e	questionados.	
(JORDÃO,	2007,	p.	29.	grifos	no	original).	

	

5.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	
	

Numa	 perspectiva	 geral,	 este	 breve	 estudo	 trouxe	 à	 tona	 a	 reflexão	 sobre	

algumas	contribuições	do	Círculo	de	Bakhtin	para	o	estudo	da	linguagem,	com	as	quais	

pudemos	verificar	que	o	sujeito	é	um	ser	dotado	da	especificidade	da	 linguagem	e	é	

por	meio	dela,	em	forma	de	discurso,	que	ele	interage	e	age	no	meio	social.	E,	sendo	o	

discurso	 formado	 por	 diferentes	 vozes	 vindas	 do	 âmago	 da	 sociedade,	 então	 o	

discurso	 e	 o	 sujeito	 multivocal	 são	 sociais.	 Cada	 sujeito	 resulta	 do	 contexto	 social,	

histórico,	cultural	e	ideológico	em	que	vive.	Somos	reflexos	do	nosso	meio,	assim	como	

refletimos	e	refratamos	esse	meio	em	nossas	vozes	e	 interações	diárias.	Concluímos,	

também,	 que	 noções	 como	 as	 de	 língua,	 de	 dialogismo,	 de	 discurso	 e	 de	 sujeito	

multivocal	 estão	 relacionadas	 com	 a	 formação	 do	 indivíduo	 e	 que	 nós,	 enquanto	

professores-formadores	 de	 língua	 materna	 e	 de	 segunda	 língua,	 precisamos	

compreender	como	esses	conceitos	influenciam	e	fazem	parte	do	nosso	trabalho.	Se	o	

discurso	de	cada	sujeito	é	fruto	de	várias	outras	vozes,	o	professor	deve	estar	apto	a	

orientar	o	aluno	no	desenvolvimento	do	pensamento	crítico,	para	que	o	estudante	não	

se	 veja	 apenas	 como	 um	 leitor	 crítico	 de	 textos,	 mas	 sim	 como	 um	 agente	

transformador	da	realidade	social	em	que	vive	por	meio	da	linguagem.	

	

REFERÊNCIAS	
	
BAKHTIN,	 Mikhail.	 (VOLOSHINOV).	Marxismo	 e	 filosofia	 da	 linguagem.	 7.	 ed.	 São	 Paulo:	 Hucitec,	
1995.	
	
BAKHTIN,	Mikhail.	Questões	de	literatura	e	estética:	a	 teoria	do	romance.	São	Paulo:	Unesp	Hucitec,	
1988.	
	
______.	Estética	da	criação	verbal.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	1992.	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	

	

SILVA,	Gisele	dos	S.	da.	O	sujeito	multivocal...	 35	

	

FARACO,	Calos	Alberto.	“O	dialogismo	como	chave	de	uma	antropologia	filosófica”	In	FARACO,	Carlos	

Alberto;	TEZZA,	Cristóvão;	CASTRO,	Gilberto	de	(org.).	Diálogos	com	Bakhtin.	4.	ed.	Curitiba:	Editora	
UFPR,	2007,	pp.	97-108.	

	

FOUCAULT,	Michel.	A	arqueologia	do	saber.	6.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Forense	Universitária,	2002.	
	

______.	A	ordem	do	discurso.	Tradução	de	Laura	Fraga	de	Almeida	Sampaio.	20.	ed.	São	Paulo:	Edições	
Loyola,	2010.	

	

JORDÃO,	 Clarissa	 Menezes.	 “O	 que	 todos	 sabem...	 ou	 não:	 letramento	 crítico	 e	 questionamento	

conceitual”	 In	 Revista	 Crop.	 dez.	 2007,	 pp.	 21-46.	 Disponível	 em:	

<http://www.fflch.usp.br/dlm/ingl%EAs/crop>.	Acesso	em	jun.	2011.	

	

SAUSSURE,	 Ferdinand	de.	Curso	de	 linguística	geral.	 Tradução	de	Antônio	Chelini,	 José	Paulo	Paes,	
Izidoro	Blikstein.	26.	ed.	São	Paulo:	Cultrix,	2006.	

	

VIGOTSKI,	 Lev	 Semenovick.	 A	 formação	 social	 da	 mente:	 o	 desenvolvimento	 dos	 processos	
psicológicos	superiores.	7.	ed.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	2007.	

	

	

Submetido	em:	07/09/2015	

Aceito	em:	04/10/2015	

	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

RESENDE,	M.	Algumas	diferenças	semânticas...	 36	

	

	

ALGUMAS	DIFERENÇAS	SEMÂNTICAS	ENTRE	DEVER	E	PODER	

SOME	SEMANTIC	DIFFERENCES	BETWEEN	DEVER	AND	PODER	
	

Maurício	Resende1	
	
RESUMO:	Este	 trabalho	 tem	o	objetivo	de	discutir	 algumas	diferenças	 semânticas	entre	os	verbos	
modais	 epistêmicos	 do	 português	 brasileiro	 (PB),	 dever	 e	 poder,	 sob	 a	 perspectiva	 da	 Semântica	
Formal.	Ancorado	na	proposta	de	Angelika	Kratzer	 (1981;	1991),	este	estudo	pretende	explicar	as	
sutilezas	de	significado	captadas	pela	intuição	de	falantes	nativos	do	PB	e	apresentar	os	elementos	
necessários	para	a	sua	interpretação.	
Palavras-chave:	Português	Brasileiro;	Semântica	Formal;	verbos	modais	epistêmicos.	
ABSTRACT:	 This	 study	 aims	 to	 discuss	 some	 semantic	 differences	 between	 the	 epistemic	 modal	
verbs	 in	 Brazilian	 Portuguese	 (BP),	 dever	and	 poder,	 under	 the	 perspective	 of	 Formal	 Semantics.	
Based	on	Angelika	Kratzer’s	 (1981,	1991)	proposal,	 this	paper	 intends	 to	explain	 the	 subtleties	of	
meaning	noticed	by	the	BP	native	speakers’	intuition	and	to	present	the	elements	that	are	necessary	
for	such	interpretation.	
Keywords:	Brazilian	Portuguese;	Formal	Semantics;	epistemic	modal	verbs.	
	

	

1.	INTRODUÇÃO	

	

O	 fenômeno	 da	modalidade,	 como	 objeto	 de	 estudo	 nas	 línguas	 naturais,	 tem	

aparecido	na	 literatura	 linguística	à	 luz	de	diferentes	abordagens2.	Sob	a	perspectiva	

da	Semântica	Formal,	a	modalização	é	uma	relação	de	quantificação	sobre	mundos,	em	

que	 o	 modal	 atua	 diretamente	 sobre	 o	 conteúdo	 de	 uma	 sentença,	 alterando	 seu	

significado;	 dito	 de	 outra	 forma,	modais	 são	 operadores	 que	 têm	escopo	 sobre	 uma	

proposição,	incidindo	nela	e	gerando	outra	proposição,	como	na	sentença	(1).	

	
																																								 																					
1	Mestrando	em	Linguística,	UFPR.	
2	Cf.	Pires	de	Oliveira	e	Scarduelli	(2008),	Pessotto	(2011)	e	Resende	(2013)	para	uma	discussão	das	
diferenças	entre	uma	proposta	formal	e	uma	funcional	a	respeito	dos	modalizadores.	
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(1) João	deve	viajar	amanhã.	

	

Em	(1),	deve	é	um	operador,	como	a	negação,	que	toma	a	proposição	João	viajar	

amanhã	 e	 gera	 uma	 nova	 proposição:	 grosso	 modo,	 a	 de	 que	 em	 todos	 os	 mundos	

acessíveis,	 João	 viaja	 amanhã.	 Kai	 Von	 Fintel	 (2006)	 entende	 os	 modais	 como	 uma	

categoria	 de	 significado	 linguístico	 relacionada	 à	 expressão	 de	 necessidade	 e	

possibilidade.	 Para	 o	 autor,	 existem	 cinco	 tipos	 de	 modalidade	 para	 as	 línguas	

naturais3,	 a	 saber,	 a	 epistêmica	—	 que	diz	 respeito	 ao	que	 é	possível	 ou	necessário,	

dado	 o	 que	 se	 sabe,	 e	 para	 que	 se	 tem	 evidência;	 a	 deôntica	—	 que	 indica	 o	 que	 é	

possível,	 necessário,	 permissível	 ou	 obrigatório,	 dados	 um	 conjunto	 de	 leis	 e	 um	

conjunto	de	princípios;	a	bulética	—	que	expressa	o	que	é	possível	ou	necessário	no	

tocante	 aos	 desejos	 do	 falante;	 a	 circunstancial	—	 que	 aponta	 o	 que	 é	 possível	 ou	

necessário	dado	um	conjunto	de	circunstâncias,	e	a	teleológica	—	que	denota	o	que	é	

possível	 ou	 necessário	 no	 que	 tange	 o	 alcance	 de	 um	 objetivo	 em	 particular.	 As	

sentenças	(2a-e)	são	exemplos	dessas	modalidades.	

	
(2) 	 a)	João	deve	ser	o	assassino	(considerando	as	evidências)	(epistêmica).	

	 	 b)	João	deve	declarar	seu	imposto	de	renda	(pelas	leis	vigentes)	(deôntica).	

	 	 c)	João	tem	que	ganhar	na	loteria	(porque	ele	quer	muito)	(bulética).	

	 	 d)	João	deve	vir	amanhã	(dadas	as	circunstâncias)	(circunstancial).	

	 	 e)	João	deve	vir	de	carro	(para	chegar	mais	rápido	em	casa)	(teleológica).	

	

As	 línguas	dispõem	de	vários	recursos	para	expressar	a	modalidade,	 tais	como	

morfemas,	 adjetivos,	 advérbios	 e	 verbos.	 Não	 obstante,	 às	 vezes,	 um	mesmo	 verbo	

pode	servir	a	mais	de	um	tipo	de	modalização,	como	nas	sentenças	(3a)	e	(3b),	tanto	

																																								 																					
3	O	autor	ainda	apresenta	a	modalidade	alética	—	lógica	ou	metafísica	—	que	é	aquela	que	se	detém	
no	que	é	possível	ou	necessário	no	seu	sentido	mais	amplo,	como	em	necessariamente	dois	e	dois	são	
quatro.	Todavia,	o	autor	faz	a	ressalva	de	que	essa	modalidade	dificilmente	é	encontrada	nas	línguas	
naturais	a	não	ser	para	disparar	implicaturas	conversacionais.	(FINTEL,	2006).	
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quanto	 uma	mesma	modalidade	 pode	 ser	 expressa	 por	 diferentes	 verbos,	 como	 em	
(4a)	e	(4b).	
	
(3) 	 a)	Pedro	tem	que4	estudar	(não	há	outra	opção)	(deôntica).	
	 	 b)	Pedro	tem	que	estudar	(é	o	meu	desejo)	(bulética).	
(4) 	 a)	Ana	deve	ir	a	Brasília	hoje	(pelo	que	eu	sei)	(epistêmica).	
	 	 b)	Ana	pode	ir	a	Brasília	hoje	(pelo	que	eu	sei)	(epistêmica).	
	

A	partir	disso,	este	trabalho	consiste	em	um	estudo,	apresentado	informalmente,	
que	 visa	 mostrar,	 ancorado	 em	 uma	 perspectiva	 formal,	 quais	 os	 ingredientes	
necessários	 para	 que	 os	 falantes	 interpretem	 uma	 sentença	 modal,	 mais	
especificamente,	 aquelas	 que	 disparam	 uma	 leitura	 epistêmica	 em	 construções	 que	
apresentam	verbos	modais	epistêmicos,	a	saber,	dever	e	poder.	
	
2. ELEMENTOS	PARA	A	INTERPRETAÇÃO	MODAL	
	

Na	semântica	clássica,	os	operadores	modais	são	monoargumentais.	É	Angelika	
Kratzer	(1981)	quem	propõe	que	eles	são	predicados	de	dois	lugares	que	relacionam	
uma	 base	 modal	 à	 proposição	 expressa.	 Nesse	 sentido,	 para	 a	 autora,	 são	 três	 os	
elementos	relacionados	em	uma	sentença	modal:	a	força	modal,	a	base	modal	e	a	fonte	
de	 ordenação.	 A	 força	 modal	 diz	 respeito	 ao	 conjunto	 de	 mundos	 possíveis	 e	 vai	
determinar	 se	 se	 trata	 de	 possibilidade	 ou	 necessidade.	 Essa	 vai	 ser	 a	 única	
informação	 dada	 pelo	 item	 lexical,	 pelo	menos	 no	 que	 tange	 o	 português	 brasileiro	
(PB).	

A	base	modal	 está	 ligada	 à	 restrição	do	 conjunto	de	mundos	que	 será	 ativado	
para	 atribuir	 um	 valor	 de	 verdade	 à	 proposição,	 e	 a	 fonte	 de	 ordenação	 constitui	 o	

																																								 																					
4	Para	este	trabalho,	ter	de	e	ter	que	serão	considerados	variantes	(sociolinguísticas)	de	uma	mesma	
variável.	Portanto,	assumir-se-á	que	se	trata	do	mesmo	modalizador.	
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elemento	que	 vai	 organizar	 os	mundos	da	 base	modal,	 considerando	o	 contexto.	Na	

perspectiva	formal,	existem	apenas	dois	operadores	modais:	é	possível	e	é	necessário.	

Esses	 operadores	 mantêm	 estreita	 relação	 com	 os	 quantificadores	 existencial	 e	

universal,	respectivamente.	O	operador	é	possível	afirma	que	a	sentença	é	verdadeira	

em	 pelo	 menos	 um	 mundo	 possível,	 e	 é	 necessário	 significa	 que	 a	 sentença	 é	

verdadeira	em	todos	os	mundos	possíveis	(PIRES	DE	OLIVEIRA,	2010).	

Von	 Fintel	 (2006)	 entende	 que	 modais	 de	 possibilidade	 correspondem	 à	

quantificação	 existencial,	 enquanto	 modais	 de	 necessidade	 correspondem	 à	

quantificação	 universal.	 Diferentes	 tipos	 de	 significação	 modal	 correspondem	 a	

diferentes	 escolhas	 de	 conjuntos	 de	 mundos	 possíveis	 como	 o	 domínio	 da	

quantificação.	Então,	interpreta-se	uma	sentença	com	um	modal	de	necessidade	como	

é	necessário	que	em	todos	os	mundos	possíveis	na	base	modal	a	proposição	expressa	seja	

verdadeira,	e	com	um	modal	de	possibilidade	que	há	pelo	menos	um	mundo	possível	na	

base	modal	em	que	a	proposição	expressa	seja	verdadeira.	

A	 base	 modal	 é,	 em	 geral,	 não	 pronunciada	 e	 depreendida	 do	 contexto	 de	

proferimento.	Assim	no	modelo	de	Kratzer,	o	operador	modal	é	um	predicado	de	dois	

lugares	que	vai	relacionar	uma	proposição	a	uma	base	modal,	como	mostra	a	estrutura	

em	(5),	em	que	S	corresponde	a	Sentença.	

	
(5) 		 											S	

	

força	modal			base	modal		 	proposição	

	

Então,	 retomando	 os	 exemplos	 (4a,b)	 e	 assumindo	 apenas	 as	 leituras	

epistêmicas	para	esses	verbos,	a	interpretação	para	(4a)	seria	(6a)	e	para	(4b),	(6b),	

	
(6) 	 a)	deve	[tendo	em	vista	os	mundos	X]	[Ana	ir	a	Brasília	hoje];	

	 	 b)	pode	[tendo	em	vista	os	mundos	X]	[Ana	ir	a	Brasília	hoje],	
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Onde	deve	em	(4a)	e	pode	em	(4b)	são	os	modais	que	indicam	a	força	modal;	a	

base	 modal	 é	 dada	 pelo	 fundo	 conversacional,	 tendo	 em	 vista	 os	 mundos	 X,	 e	 a	

proposição	é	Ana	ir	a	Brasília	hoje.	

O	 fundo	 conversacional	diz	 respeito	 ao	 contexto	de	proferimento	da	 sentença,	

ou	 melhor,	 ao	 conjunto	 de	 sentenças	 que	 formam	 o	 contexto,	 ao	 conhecimento	

compartilhado	 que	 os	 falantes	 têm	 e	 a	 partir	 do	 qual	 se	 profere	 uma	 sentença	

modalizada.	O	fundo	conversacional,	além	de	restringir	o	conjunto	de	mundos	a	que	a	

proposição	 será	 vinculada,	 preenche	 ainda	 a	 outra	 variável	 contextual	 necessária	 à	

interpretação	de	uma	sentença	modal,	qual	seja,	a	fonte	de	ordenação.	

À	 fonte	 de	 ordenação,	 que	 é	 uma	 inovação	 introduzida	 por	Kratzer	 e	 que	 deu	

origem	ao	que	se	chama	de	Semântica	de	ordenação,	caberá	a	organização	dos	mundos	

possíveis,	já	restringidos	pela	base	modal,	de	acordo	com	um	conjunto	de	mundos	pré-

estabelecidos	pelo	contexto,	o	qual	projeta	um	mundo	ideal.	A	fonte	de	ordenação	foi	

criada	porque	os	modais,	nas	línguas	naturais,	expressam	graus	de	possibilidade	ou	de	

necessidade.	Em	é	muito	difícil	que	João	possa	vir,	exprime-se	uma	possibilidade	fraca,	

ao	passo	que	em	é	muito	provável	que	João	venha,	tem-se	uma	possibilidade	forte.	Para	

modelar	os	graus	de	possibilidade,	Kratzer	propõe	que	os	mundos	da	base	modal	se	

organizam	em	relação	a	um	mundo	ideal.	

O	mundo	ideal	é	um	mundo	idealizado	no	qual	os	eventos	ocorrem	seguindo	seu	

curso	ininterruptamente	e/ou	o	mundo	em	que	todos	os	desejos	são	realizados	e/ou	

todas	 as	 leis	 são	 cumpridas.	 A	 fonte	 de	 ordenação	 é	 aquela	 que	 vai	 organizar	 os	

mundos	da	base	modal	a	partir	do	qual	os	eventos	se	dão	no	mundo	ideal:	quando	os	

eventos	 se	 dão	 sem	 imprevistos	 e	 sem	 incidentes	 e	 seguem	 um	 curso	 natural,	 há	 a	

fonte	de	ordenação	estereotípica;	se	há	o	cumprimento	inequívoco	da	lei,	 trata-se	da	

fonte	de	ordenação	deôntica,	etc.	Por	exemplo,	na	sentença	João	deve	ser	preso,	a	fonte	

de	ordenação	é	deôntica,	das	leis,	pois	nos	mundos	ideais	João	é	preso,	porque	neles	as	
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leis	são	seguidas	inequivocamente.	Quanto	mais	próximo	dos	mundos	ideais,	maior	a	
chance	de	ele	ser	preso.	O	mundo	real	pode,	no	entanto,	estar	muito	longe	do	ideal.	

Talvez	caiba	a	ressalva	de	que	é	bastante	comum	no	mundo	real	que	os	eventos	
não	sigam	o	seu	curso	natural,	sem	interrupções	ou	imprevistos,	ou	que	a	lei	não	seja	
sempre	 cumprida	 inequivocamente;	 por	 isso,	 nomeiam-se	 esses	 mundos	 ideais.	
Todavia,	os	mundos	ideais,	na	maioria	das	vezes,	não	condizem	com	o	mundo	real,	que	
é	o	mundo	do	falante	—	onde	há	descumprimento	da	lei	e	mudanças	no	curso	natural	
das	coisas.	Dessa	forma,	as	sentenças	modalizadas	irão	estabelecer	uma	relação	entre	
o	grau	de	distância	de	um	mundo	ideal	—	estabelecido	pelo	fundo	conversacional	—	e	
o	 mundo	 real	—	 do	 falante.	 A	 partir	 disso,	 a	 ferramenta	 da	 quantificação	 sobre	
mundos	 possíveis	 vai	 captar	 a	 ideia	 de	 gradualidade	 e	 ensejará	 a	 determinação	 da	
proposição	como	mais	ou	menos	possível.	
	
3. A	LEITURA	EPISTÊMICA	
	

Como	 já	apontado,	a	contribuição	dos	verbos	modais	na	sentença	é	semântica,	
ou	 seja,	 o	 auxiliar	 modal	 interfere	 na	 proposição	 da	 sentença	 gerando	 outra	
proposição.	 Em	 termos	 de	 semântica	 de	 mundos	 possíveis,	 isso	 quer	 dizer	 que	 o	
modal,	 como	 operador,	 exerce	 escopo	 sobre	 a	 sentença	 encaixada,	 relacionando	 a	
proposição	 expressa	 por	 essa	 sentença	 a	 uma	 base	 modal.	 A	 base	 modal	 vai	 ser	
epistêmica	 quando	 a	 restrição	 dos	 mundos	 possíveis	 se	 der	 pelo	 conhecimento	
compartilhado	 no	 fundo	 conversacional	—	 por	 isso	 se	 diz	 que	 ela	 é	 determinada	
contextualmente	—	 e	 vai	 ser	 circunstancial	quando	o	 conjunto	de	mundos	acionado	
for	delimitado	pelas	evidências	de	que	o	falante	dispõe	—	no	momento	da	fala.	

Uma	 vez	 restritos	 os	 mundos,	 haverá	 a	 organização	 destes	 através	 do	
posicionamento	 do	 mundo	 do	 falante	 em	 relação	 ao	 mundo	 ideal	 cuja	 fonte	 de	
ordenação	poderá	ser	estereotípica	(o	desenrolar	natural	dos	fatos),	bulética	(o	desejo	
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do	 falante),	 deôntica	 (o	 cumprimento	 da	 lei;	 o	 respeito	 à	 moral)	 ou	 teleológica	 (o	

alcance	 de	 um	 objetivo).	 Logo,	 o	 modo	 como	 os	 mundos	 são	 organizados,	 dado	 o	

contexto,	vai	restringir	a	interpretação.	Assim,	mesclando	todos	os	ingredientes,	uma	

sentença	como	João	pode	sair	teria	uma	possível	interpretação	no	esquema	em	(7).	

	

(7) 	 João	pode	sair	

		 	 pode	 			João	sair	

		 				pode						fonte	de	ordenação	

		 				fonte	de	ordenação					base	modal	

		 	 				base	modal						fundo	conversacional	
	

Restritos	 e	 organizados	 os	 mundos,	 a	 força	 modal	 vai	 indicar	 se	 se	 trata	 de	

possibilidade	ou	necessidade.	Como	a	força	modal	é	dada	pelo	item	lexical,	atribui-se	a	

força	de	possibilidade	a	poder	e	de	necessidade,	a	dever	e	a	ter	que.	Assim,	interpreta-

se	 uma	 sentença	 modal	 analisando	 se	 a	 proposição,	 dado	 um	 conjunto	 de	 mundos	

restritos	 e	 ordenados,	 é	 verdadeira	 em	 pelo	 menos	 um	 ou	 em	 todos	 os	 mundos	

possíveis.	

Como	 já	 indicado,	dois	são	os	verbos	que	permitem	uma	 leitura	epistêmica	no	

PB:	 dever	 e	 poder.	 Mesmo	 que	 esses	 dois	 verbos	 sirvam	 à	 mesma	 modalização,	 é	

bastante	intuitivo	que	eles	não	dão	a	mesma	contribuição	semântica,	como	mostram,	

além	de	(4a)	e	(4b),	(8a)	e	(8b).	Isso	se	deve	à	força	modal.	

	

(8) 	 a)	Paulo	deve	ser	o	assassino	de	Marta.	

	 	 b)	Paulo	pode	ser	o	assassino	de	Marta.	

	

Restringindo	a	essas	sentenças	à	 leitura	epistêmica,	sabe-se	sem	muito	esforço	

que	 elas	 não	 dizem	 a	 mesma	 coisa.	 Se	 a	 interpretação	 de	 modal	 epistêmico	 está	
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veiculada	ao	conhecimento	sobre	o	mundo	e	—	mais	 restritamente	—	 à	proposição,	

pode	ser	o	caso	que	no	fundo	conversacional	subjacente	a	(8a)	haja	mais	informações	

sobre	o	assassino	de	Marta	do	que	no	de	(8b).	

Suponha-se	uma	situação	em	que	há	um	 jantar	na	 casa	da	Maria	 com	mais	ou	

menos	 quinze	 convidados.	No	meio	 do	 jantar,	 há	 uma	 queda	 de	 luz	 e	 por	 uns	 vinte	

minutos,	 todos	 ficam	 num	 breu	 total.	 Quando	 a	 luz	 volta,	 Marta	 está	 morta.	 Então	

alguém	diz	(8b).	Isso	porque	se	sabe	que	Paulo	estava	no	jantar	no	momento	em	que	a	

luz	apagou,	ou	seja,	há	uma	evidência,	uma	possibilidade,	dado	o	que	se	sabe,	de	Paulo	

ser	 o	 assassino.	 No	 entanto,	Marcos,	 Otávio	 e	 Luiz	 também	 estavam	 no	 jantar.	 Se	 a	

única	evidência	é	a	de	que	o	assassino	estava	na	casa	dela	na	hora	da	queda	de	 luz,	

pode	ser	o	assassino	de	Marta	poderia	ser	dito	a	respeito	de	qualquer	convidado.	

Contudo,	 suponha-se	 ainda	 que	 depois	 da	 festa,	 a	 polícia	 descobriu	 que	 Paulo	

havia	 discutido	 com	Marta	 antes	 do	 jantar;	 que	 ele	 se	 tornava	 um	 homem	 violento	

quando	bebia.	E	no	jantar,	antes	da	queda	de	luz,	ele	já	havia	bebido	bastante.	Assim,	a	

partir	 da	 consciência	 desses	 fatos,	 seria	 mais	 natural	 o	 proferimento	 de	 (8a).	 Essa	

diferença,	 intuitivamente,	 subjazeria	 ao	 grau	 de	 possibilidade	 de	 a	 proposição	

encaixada	 ser	 verdadeira.	 Logo,	 deve	 haver	 um	 número	 maior	 de	 fatos	 conhecidos	

para	o	proferimento	de	(8a)	em	detrimento	do	de	(8b).	Sendo	assim,	pode	denotaria	

uma	possibilidade	fraca	enquanto	deve,	uma	probabilidade	forte.	

Essa	 ideia	 de	 gradualidade	 não	 se	 aplica	 somente	 aos	modais	 epistêmicos.	 Pires	 de	

Oliveira	e	Scarduelli	 (2008),	 a	partir	da	proposta	de	Kratzer,	demostram	essa	noção	

para	os	modais	deônticos	do	PB,	dever	e	ter	que,	atribuindo	a	dever	uma	necessidade	

fraca	e	a	ter	que	uma	necessidade	 forte.	Partindo	do	princípio	de	que	modalizadores	

deônticos	são	aqueles	que	indicam	cumprimento	da	lei	e	respeito	à	moral,	as	autoras	

propõem	 que	 há	 uma	 ordenação	 deôntica	 de	 mundos	—	 realizada	 pela	 fonte	 de	

ordenação	deôntica	—	como	mostrada	em	(9).	
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(9)	

	

	

	
	

	

Essa	 ordenação	 de	 mundos,	 proposta	 pelas	 autoras	 (PIRES	 DE	 OLIVEIRA;	

SCARDUELLI,	 2008,	 p.	 228),	 coloca	 que	 o	 mundo	 ideal	 é	 um	 mundo	 que	 não	 tem	

crimes,	pois	se	a	lei	diz	“Não	matarás”,	no	mundo	ideal	qualquer	proposição	como	(8a)	

ou	(8b)	é	falsa,	pois	nesse	mundo	não	há	assassinatos.	Entretanto,	o	mundo	do	falante	

não	é	o	 ideal;	assim,	as	autoras	advogam	a	 favor	de	que,	em	um	mundo	próximo	do	

ideal,	há	crimes,	porém	há	punições	para	todos	eles.	

Portanto,	tomando-se	por	base	os	fatos	descritos	sobre	o	assassinato	de	Marta	e	

sabendo	 que	 Paulo	 é	 muito	 provavelmente	 o	 assassino,	 poderia	 ser	 proferida	 a	

sentença	(10),	restringindo,	assim,	essa	sentença	à	leitura	deôntica	em	detrimento	da	

bulética	—	que	revelaria	o	desejo	da	falante	de	que	Paulo	fosse	preso	—	e	que	também	

é	disparada	com	o	modal	ter	que.	

	
(10)		 	 Paulo	tem	que	ser	preso.	

	

Se,	de	fato,	houve	um	assassinato,	não	se	trata	do	mundo	ideal.	Porém,	pode	ser	

o	 caso	 de	 um	mundo	 próximo	 do	 ideal,	 onde	 assassinatos	 têm	 punições,	 pois	 é	 um	

mundo	mais	justo.	Assim,	para	Pires	de	Oliveira	e	Scarduelli	(2008),	afirmar	que	tem	

que	 indica	 uma	 necessidade	 forte	 é	 entender	 que	 a	 proposição	 expressa	 é	 avaliada	

levando-se	em	conta	apenas	os	mundos	mais	próximos	do	ideal.	

No	 tocante	 a	 dever	 (deôntico),	 as	 autoras	 propõem	 que	 se	 trata	 de	 uma	

necessidade	 fraca,	 pois	 esse	modal	 deixa	 em	aberto	 a	 possibilidade	de	haver	 outros	

mundos	 que	 estão	 numa	 esfera	 não	 tão	 próxima	 do	 ideal	 (como	 uma	 em	 que	 há	

Mundos	com	
crimes	e	

prêmios	para	
os	assassinos	

Mundos	ideais	
Sem	crimes	

 

Mundos	com	
crimes	e	
punições	

Mundos	com		
com	crimes	
sem	punições	
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crimes,	 mas	 não	 há	 punições)	 admitindo,	 portanto,	 alternativas	 de	 mundo	 e	

consequentemente	comparações.	

	

4.	DIFERENÇAS	SEMÂNTICAS	ENTRE	DEVE	E	PODE	

	

Intuitivamente	sabe-se	que	há	diferenças,	ainda	que	sutis,	de	emprego	de	dever	e	

poder	(com	leitura	epistêmica).	Assim,	ancorado	na	proposta	de	Kratzer	(1981,	1991)	

e	considerando	os	trabalhos	de	Ana	Lúcia	Pessotto	(2011),	Jaqueline	Alves	Scarduelli	

(2011)	 e	 Maurício	 Sartori	 Resende	 (2013)	 para	 o	 PB,	 com	 vistas	 a	 explicitar	 essa	

intuição,	considera-se	a	sentença	(11).	

	

(11) 	 Aquilo	lá	no	céu	deve	ser	um	avião.	

	

Partindo	 da	 premissa	 de	 que	 se	 trata	 de	 uma	 leitura	 epistêmica,	 entende-se	 a	

sentença	como	uma	conclusão	a	que	o	 falante	chegou	por	 tudo	que	ele	sabe	sobre	o	

mundo,	sobre	coisas	que	aparecem	no	céu	e	sobre	aviões,	então	ele	profere	(11).	Para	

Kratzer	(1981,	1991),	quando	há	a	leitura	epistêmica,	a	proposição	é	vinculada	à	base	

modal	 epistêmica,	 ou	 seja,	 a	 proposição	 é	 avaliada	 a	 partir	 dos	 mundos	 do	

conhecimento	do	falante.	

Quanto	à	restrição	de	mundo,	realizada	pela	fonte	de	ordenação,	o	autor	defende	

que,	quando	a	base	modal	 for	epistêmica,	a	 fonte	de	ordenação	vai	ser	estereotípica.	

Isso	equivale	a	dizer	que	a	organização	dos	mundos	restritos	 se	dará	em	virtude	do	

curso	natural	das	coisas,	de	os	fatos	se	desenrolarem	sem	imprevistos	ou	incidentes,	

como	em	um	mundo	ideal.	Assim	para	a	intepretação	de	(11),	poderia	ser	considerada	

(12).	
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(12)	[deve]	[conhecimento	de	mundo]	[curso	natural	das	coisas]	[aquilo	ser	um	avião]	

	
	
	

	
No	que	 tange	a	 força	modal,	dev-	 carrega	a	 força	de	necessidade,	 então	 (11)	 é	

interpretada	como:	em	todos	os	mundos	possíveis	mais	próximos	do	ideal,	com	base	
nos	conhecimentos	de	mundo	do	falante,	se	tudo	ocorrer	como	normalmente	ocorre,	
aquilo	 lá	 no	 céu	 é	 um	 avião.	 Pode-se	 imaginar	 uma	 situação	 em	 que	 Pedro	 e	 Joana	
estão	na	 sacada	do	apartamento	dela,	quando	ele	olha	para	 cima	e	profere	 (11).	Ele	
não	tem	certeza,	ou	tem	pouca	evidência,	se	o	que	ele	vê	é,	de	fato,	um	avião,	mas	ele	
sabe	que	Joana	mora	perto	de	um	aeroporto,	que	a	circulação	de	aviões	naquela	região	
é	corriqueira,	e	 já	viu	aviões	antes.	A	partir	de	tudo	isso,	ele	conclui	que	aquilo	lá	no	
céu	deve	ser	um	avião.	

É	 possível	 usar	 a	 mesma	 situação	 para	 o	 verbo	 poder.	 Contudo,	 para	 que	 a	
sentença	(13)	se	encaixe	no	contexto,	é	necessário	que	o	número	de	evidências	que	o	
falante	possui	seja	menor.	Por	exemplo,	Pedro	não	sabe	que	Joana	mora	perto	de	um	
aeroporto	e	não	sabe	nada	sobre	a	área	de	circulação	de	aviões,	porém,	ele	sabe	o	que	
é	 um	 avião	 e	 como	 ele	 voa.	 Nessa	 situação,	 ele	 poderia	 proferir	 (13).	 Indo	 nessa	
direção,	 o	 falante	 escolheria	 o	 modal	 de	 acordo	 com	 o	 número	 de	 evidências	 que	
possui.	
	
(13)	Aquilo	lá	no	céu	pode	ser	um	avião.	
	

Em	se	tratando	de	modais	epistêmicos,	em	que	a	interpretação	se	dá	através	da	
base	epistêmica	e	da	fonte	de	ordenação	estereotípica,	a	diferença	que	o	uso	de	poder	
enseja	 pode	 ser	 resultado	 de	 a	 força	 modal	 não	 ser	 de	 necessidade,	 mas	 de	

força	de	
necessidade	

base	epistêmica	 		ordenação		
estereotípica	

	proposição	
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possibilidade,	pois	mantém	relação	com	o	quantificador	existencial.	Essa	pode	ser	uma	

evidência	 para	 a	 diferença	 de	 gradualidade	 entre	 dever	 e	 poder	 epistêmicos.	 A	

intepretação	de	(13)	se	esquematiza	em	(14).	
	

(14)	[pode]	[conhecimento	de	mundo]	[curso	natural	das	coisas]	[aquilo	ser	um	avião]	

	

	

	

	

Com	 base	 em	 (14),	 a	 interpretação	 de	 (13)	 é	 a	 de	 que	 existe	 pelo	menos	 um	

mundo	possível	que	esteja	próximo	do	ideal	em	que,	com	base	nos	conhecimentos	de	

mundo	do	 falante,	 se	 tudo	ocorrer	como	normalmente	ocorre,	aquilo	 lá	no	céu	é	um	

avião.	No	que	tange	à	ordenação	dos	mundos	na	base	modal,	uma	possibilidade	para	a	

ordenação	epistêmica	pode	ser	vista	em	(15).	

	
(15)	

	

	

	

	

Nesse	 sentido,	 poder-se-ia	 propor	 que,	 no	 que	 tange	 o	 modo	 de	 ordenação	

estereotípica	de	mundos	na	base	modal,	o	emprego	de	dever	 revela	que	o	mundo	do	

falante	 está	 mais	 próximo	 do	 mundo	 ideal,	 ou	 seja,	 que	 as	 chances	 de	 imprevistos	

acontecerem	é	bem	menor	do	que	com	poder,	 em	que	o	mundo	do	 falante	está	mais	

distante	 do	mundo	 ideal	 e	 a	 chance	 de	 as	 coisas	 não	 seguirem	 seu	 curso	 natural	 é	

maior.	Dessa	forma,	mesmo	que	tanto	dever	quanto	poder	sirvam-se	da	mesma	fonte	

de	 ordenação	 de	 mundos,	 a	 estereotípica,	 o	 emprego	 de	 um	 ou	 de	 outro	 aciona	

força	de	

possibilidade	

base	

epistêmica	

ordenação	

estereotípica	

proposição	

Mundos 
ideais onde 

nunca 
acontecem 
imprevistos 

Mundos 
onde 

raramente 
acontecem 
imprevistos 

Mundos onde 
frequentemente 

acontecem 
imprevistos Mundos onde 

sempre 
acontecem 
imprevistos 

Mundos	onde	
sempre	

acontecem	
imprevistos	

Mundos	
onde	

raramente	
acontecem	
imprevistos	

Mundos	
ideias	onde	
nunca	

acontecem	
imprevistos	

Mundos	onde		
frequente-
mente	

acontecem	
imprevistos	
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diferentes	 conjuntos	 de	 mundos	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 sua	 proximidade	 do	 mundo	

ideal.	Isso,	então,	captaria	a	diferença	de	gradualidade	entre	os	dois	verbos.	

Contudo,	cabe	ainda	um	último	comentário	sobre	a	diferença	semântica	desses	

dois	verbos:	a	força	modal.	Se	para	dever,	a	força	modal	é	de	necessidade,	a	de	poder	é	

de	possibilidade	e	isso	é	uma	variável	relevante	para	a	formalização	da	interpretação	

de	um	e	outro,	segundo	a	proposta	de	Kratzer.	De	qualquer	forma,	a	força	modal	é	uma	

propriedade	que	já	está	na	raiz	do	verbo,	ou	seja,	independe	do	contexto.	Assim,	essa	

poderia	 ser	 também	 outra	 característica	 responsável	 pela	 diferença	 de	 significado	

perceptível	pela	intuição	de	um	falante	nativo	do	PB.	

	

5.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

O	objetivo	deste	 trabalho	 foi	 expor	de	uma	maneira	 informal	 alguns	 conceitos	

apresentados	 por	 Kratzer	 (1981,	 1991)	 em	 sua	 proposta	 para	 a	 depreensão	 de	

sentenças	 que	 empregam	 modalizadores	 —	 neste	 estudo,	 os	 verbos	 modais	

epistêmicos	 do	 português	 brasileiro.	 Nas	 seções	 anteriores,	 foram	 apresentadas	

algumas	 das	 inúmeras	 variáveis	 que	 estão	 em	 jogo	 no	 tocante	 às	 sutilezas	 de	

significado	das	 sentenças	modalizadas.	 Finalmente,	 além	de	 se	 ter	 apresentado	uma	

proposta	 teórica	 que	 visa	 captar	 a	 intuição	 que	 os	 brasileiros	 têm	 acerca	 de	deve	 e	

pode,	na	leitura	epistêmica,	foram	apontadas	direções	para	futuros	estudos	no	campo	

dos	modais,	dentro	de	uma	perspectiva	formal.	
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A	NORMA	CULTA	E	A	NORMA	PADRÃO	NOS	MANUAIS	DE	REDAÇÃO	DA	

FOLHA	DE	S.	PAULO	E	DO	ESTADO	DE	S.	PAULO	

THE	STANDARD	NORM	AND	STANDARD	LANGUAGE	IN	THE	WRITING	

MANUALS	OF	FOLHA	DE	S.	PAULO	AND	ESTADO	DE	S.	PAULO	
	

Ana	Caroline	Moura	Teixeira1	
	
RESUMO:	Este	trabalho	tem	como	objetivo	analisar	os	Manuais	de	Redação	da	Folha	de	S.	Paulo	e	do	
Estado	de	S.	Paulo	 e	 verificar	 se	 os	 usos	 efetivamente	 realizados	 (Norma	Culta)	 pelos	 colunistas	 e	
articulistas,	 em	 suas	 publicações,	 seguem	 as	 prescrições	 interpostas	 nesses	 manuais	 (Norma	
Padrão).	 Tem-se	 como	 resultado	 que,	 mesmo	 com	 os	 controles	 das	 prescrições	 dos	 manuais,	 os	
colaboradores	 preferem,	 algumas	 vezes,	 obedecer	 à	 sua	 própria	 intuição	 de	 escritores	 cultos,	
valendo-se	em	seus	textos	de	fatos	linguísticos	considerados	cultos.	
Palavras-chave:	norma	culta;	norma	padrão;	manuais	de	redação.	
ABSTRACT:	 This	paper	 aims	 to	 analyze	 the	Writing	Manuals	of	Folha	de	S.	Paulo	 and	Estado	de	S.	
Paulo	 and	 check	 if	 the	 uses	 effectively	made	 (Standard	Norm)	 by	 columnists	 and	writers	 in	 their	
publications	follow	the	requirements	brought	in	these	manuals	(Standard	Language).	It	brings,	as	a	
result,	that	even	with	the	controls	of	the	requirements	of	manuals,	developers	prefer	sometimes	to	
follow	their	own	intuition	of	cultured	writers,	drawing	on	their	writings	of	linguistic	facts	considered	
refined.	
Keywords:	standard	norm;	standard	language;	writing	manuals.	
	

	

1	INTRODUÇÃO	
	

Muitos	 projetos	 coletivos	 de	 pesquisa	 relativos	 ao	 Português	 Brasileiro	

(doravante	PB)	estão	sendo	executados	em	âmbito	nacional	com	fins	diversos	(dentre	

eles	educacionais),	sobretudo	graças	às	facilidades	trazidas	pela	informática.	O	Projeto	

da	Norma	Urbana	Linguística	Culta,	mais	conhecido	como	Projeto	NURC,	e	o	Projeto	
																																								 																					
1	Graduanda	em	Letras-Português,	UFPI. 
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Censo	Linguístico	do	Português	do	Rio	de	Janeiro,	a	que	sucedeu	o	Projeto	de	Estudo	

de	 Usos	 Linguísticos,	 são	 alguns	 exemplos	 de	 pesquisas	 que	 colaboram	 para	 a	

organização	 de	 grandes	 corpora	 de	 língua	 em	 uso,	 favorecendo	 um	 estudo	 mais	

detalhado	da	realidade	linguística	brasileira	(CASTILHO,	2014).	

Assim,	as	investigações	descritivas	do	PB	das	últimas	décadas,	principalmente	as	

empreendidas	 por	 Marcos	 Bagno	 (Gramática	 pedagógica	 do	 português	 brasileiro),	

Mário	 Perini	 (A	 gramática	 do	 português	 brasileiro),	 Ataliba	 de	 Castilho	 (Nova	

gramática	do	português	brasileiro),	Maria	Helena	de	Moura	Neves	(A	gramática	de	usos	

do	 português),	 Francisco	 Borba	 (Dicionário	 de	 usos	 do	 português	 do	 Brasil)	 entre	

outros,	que	elegeram	como	corpora	os	usos	cultos	falados	e	escritos	da	língua	para	a	

elaboração	de	suas	gramáticas	e	de	seus	dicionários,	demonstram	a	disparidade	entre	

as	 regras	prescritivas	das	 gramáticas	 tradicionais	 e	 os	usos	 efetivamente	praticados	

pelos	brasileiros,	 inclusive,	em	contextos	monitorados	de	fala	e	de	escrita.	Disso,	 fica	

flagrante	 a	 discrepância	 entre	 a	 Norma	 Padrão	 (doravante	 NP),	 materializada,	

sobretudo,	em	gramáticas	e	em	manuais	como	aqueles	aqui	analisados,	os	quais	têm,	

marcadamente,	 um	 pendor	 prescritivo;	 e	 a	 Norma	 Culta	 (doravante	 NC),	

materializada,	por	exemplo,	em	textos	escritos	produzidos	por	pessoas	consideradas	

cultas,	como	os	escritos	pelos	colunistas	e	articulistas	dos	dois	jornais	aqui	enfocados.	

Diante	disso,	o	presente	trabalho	versa	sobre	a	NP	em	dois	manuais	de	redação	

de	 renomados	 grupos	 jornalísticos	 do	 país,	mais	 especificadamente	 nos	manuais	 da	

Folha	de	S.	Paulo	(doravante	Folha)	e	do	Estado	de	S.	Paulo	(doravante	Estado),	e	sobre	

a	NC	nos	textos	produzidos	pelos	colaboradores	desses	mesmos	jornais.	

A	 opção	 por	 essa	 temática	 se	 deu	 a	 partir	 do	 interesse	 em	 examinar	 normas	

linguísticas,	sobretudo	a	NP	e	a	NC,	objetos	de	estudo	do	Grupo	de	Pesquisa	As	Normas	
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linguísticas	no/do	Brasil:	história,	pesquisa	e	ensino	da	UFPI,	cadastrado	no	CNPq	e	ao	

qual	esta	pesquisa	é	vinculada2.	

A	 problematização	 investigativa	 deste	 trabalho	 gira	 em	 torno	 do	 seguinte	

questionamento:	 os	 colunistas	 e	 os	 articulistas	 da	 Folha	 e	 do	 Estado	 acompanham,	

integralmente,	 as	 prescrições	 de	 regras	 gramaticais	 interpostas	 pelos	 manuais	 de	

redação	dos	jornais	com	os	quais	colaboram?	Tem-se	como	hipótese	que,	mesmo	com	

os	controles	das	prescrições	dos	manuais,	os	colaboradores	preferem,	algumas	vezes,	

obedecer	 à	 sua	 própria	 intuição	 de	 escritores	 cultos,	 ou	 seja,	 valem-se	 em	 suas	

produções	 textuais	 de	 fatos	 linguísticos	 considerados	 cultos,	 mas	 ainda	 não	

incorporados	ao	padrão.	

O	objetivo	geral	deste	trabalho	é	analisar	os	manuais	de	redação	da	Folha3	e	do	

Estado4	e	verificar	se	os	usos	efetivamente	realizados	(Norma	Culta)	pelos	colunistas	e	

articulistas,	 em	 suas	publicações,	 seguem	as	prescrições	 interpostas	 nesses	manuais	

de	redação	(Norma	Padrão).	

Para	 alcançar	 este	 objetivo	 geral	 foram	 traçados	 os	 seguintes	 objetivos	

específicos:	 1)	 Selecionar	 textos	 de	 colunistas	 e	 articulistas	 dos	 dois	 jornais,	

publicados	nos	meses	de	setembro	e	outubro	de	2014,	para	comparação	com	as	regras	

dos	manuais;	2)	Eleger,	 entre	os	usos	 linguísticos	dos	colunistas	e	articulistas,	 casos	

conflitantes	 de	 regência	 verbal	 entre	 esses	 usos	 e	 as	 prescrições	 dos	manuais;	 e	 3)	

Discutir	 as	 possíveis	 discrepâncias	 entre	 as	 prescrições	 de	 regência	 verbal	 dos	

manuais	e	os	usos	linguísticos	dos	colunistas	e	articulistas.	

É	 salutar	 comentar	 que	 se	 escolheu	 a	 regência	 verbal	 pelo	 fato	 de	 que	 ela,	 ao	

lado	 da	 concordância,	 é	 “um	 dos	 alvos	 preferidos	 da	 vigilância	 purista”,	 conforme	
																																								 																					
2	Este	artigo	é	um	recorte	de	nosso	relatório	final	do	Projeto	de	Pesquisa	de	mesmo	título,	vinculado	
ao	Programa	Institucional	de	Iniciação	Científica	Voluntária	(ICV),	da	Universidade	Federal	do	Piauí	
(UFPI),	 orientado	 pelo	 Prof.	 Dr.	 Marcelo	 Alessandro	 Limeira	 dos	 Anjos,	 no	 período	 de	 setembro	̸	
2014	a	agosto	̸	2015.	
3	Analisou-se	a	19ª	edição	do	Manual	da	Redação	da	Folha,	publicada	em	2013.	
4	Examinou-se	a	3ª	edição,	revista	e	ampliada	do	Manual	de	Redação	e	Estilo	do	Estado,	publicada	em	
1997.	
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Marcos	Bagno	(2011,	p.	519).	

Logo,	neste	artigo	serão	contemplados	um	referencial	teórico	sobre	norma,	NP	e	

NC,	 amparado	 em	 Marcos	 Bagno	 (2002),	 Eugenio	 Coseriu	 (2004),	 Carlos	 Faraco	

(2008),	 Marli	 Leite	 (1999)	 e	 Emílio	 Pagotto	 (1998),	 assim	 como	 uma	 análise	 dos	

Manuais	de	Redação	da	Folha	e	do	Estado,	no	conteúdo	concernente	à	regência	verbal,	

elencando,	 posteriormente,	 ocorrências	 encontradas	 nas	 produções	 textuais	 dos	

colaboradores	desses	jornais.	

	
2.	REFERENCIAL	TEÓRICO	
	

2.1	DISCUSSÃO	SOBRE	OS	CONCEITOS	DE	NORMA	PADRÃO	X	NORMA	CULTA	
	

Antes	 de	 se	 iniciar	 as	 considerações	 acerca	 dos	 conceitos	 de	 NP	 e	 de	 NC,	 é	

oportuno,	primeiramente,	conceituar	o	que	é	norma.	O	conceito	de	norma,	nos	estudos	

linguísticos,	 recebeu	 importante	 atenção	do	 linguísta	Eugênio	Coseriu	 (2004),	 que	o	

acrescentou	à	dicotomia	saussuriana	Langue	 (língua)	x	Parole	 (fala).	Para	o	 linguista	

romeno,	norma	pode	ser	entendida	como	“fato	tradicional,	comum	e	constante,	ainda	

que	não	necessariamente	funcional:	todo	fato	que	se	diz	e	se	entende	‘dessa	maneira	e	

não	de	outro	modo’”	(COSERIU,	2004,	p.	122).	Nos	desdobramentos	das	investigações	

linguísticas,	com	o	intuito	de	diferenciar	os	modos	sociais	de	falar	e	escrever	a	língua,	

“foi	preciso	qualificar	o	termo	norma,	agregando	a	ele	diferentes	adjetivos	tais	como	

regional,	 popular,	 rural,	 informal,	 juvenil,	 culta	 etc.”	 (FARACO,	 2008,	 p.	 53,	 grifos	 no	

original).	 Em	 Faraco	 (2008),	 além	 dos	 já	 citados,	 há	muitos	 outros	 adjetivos:	 curta,	

gramatical,	 padrão	 etc.	 Contudo,	 para	 os	 objetivos	 do	 presente	 trabalho,	 as	

qualificações	culta	e	padrão	serão	pormenorizadas	adiante.	

Para	Faraco	(2008,	p.	71)	a	NC	(também	denominada	por	ele	comum	e	standard)	

é	 empregada	 para	 designar	 “o	 conjunto	 de	 fenômenos	 linguísticos	 que	 ocorrem	

habitualmente	no	uso	dos	 falantes	 letrados	em	situações	mais	monitoradas	de	 fala	e	
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escrita”.	Ainda	segundo	o	mesmo	autor,	a	NP,	por	seu	turno,	não	é	uma	variedade	da	

língua,	 como	 a	 NC,	mas	 “um	 construto	 sócio-histórico	 que	 serve	 de	 referência	 para	

estimular	um	processo	de	uniformização”	(ibidem,	p.	73).	

No	 caso	 brasileiro,	 cumpre	 destacar	 que	 esse	 padrão	 foi	 construído	 de	 forma	

artificial,	 haja	 vista	 que	 a	 elite	 letrada	 responsável	 pelo	 projeto	 da	NP	 no	Brasil,	 na	

segunda	 metade	 do	 século	 XIX,	 não	 tomou	 como	 referência	 a	 NC	 do	 país,	 mas	 um	

modelo	 de	 escrita	 adotado	 pelos	 escritores	 do	 período	 do	 romantismo	 de	 Portugal	

(FARACO,	 2008,	 p.	 78).	 Com	 Pagotto	 (1998),	 tem-se	 que	 a	 constituição	 da	 NP5	no	

Brasil	 foi	 fruto	de	um	projeto	político	de	nação	e	de	Estado	da	elite	brasileira	com	o	

intuito	de	aproximar	as	culturas	portuguesa	e	brasileira,	para,	assim,	“a	elite	se	manter	

em	oposição	aos	demais	 segmentos	da	população”	 (PAGOTTO,	1998,	p.	55).	 Frisa-se	

deste	modo	que	desde	a	implementação	dessa	NP,	discrepante	com	a	NC	do	país,	esse	

projeto	 não	 foi	 estabelecido	 efetivamente	 entre	 os	 brasileiros,	 mesmo	 com	 os	

inúmeros	 embates	 propostos	 pelos	 formuladores	 e	 defensores	 da	 NP.	 Assim,	 na	

atualidade,	 os	 bons	 instrumentos	 normativos	 devem	 “registrar	 e	 consolidar	 os	 usos	

observados”	 da	 NC,	 não	 “aleatoriamente	 ou	 arbitrariamente,	 como	 fizeram,	 no	

passado,	alguns	gramáticos	[...]”	(FARACO,	2008,	p.	103).	

Concordando	 com	 Faraco,	 Bagno	 (2002)	 também	 acredita	 que	 a	 NP	 deve	 ser	

revisada	criticamente	e	implementada	a	partir	dos	usos	efetivamente	praticados	pelos	

falantes	e	escritores	cultos	brasileiros,	 “para	que	ela,	na	condição	de	referência	para	

determinados	 usos	 da	 língua	 (mais	 monitorados	 e	 formais),	 se	 aproxime	 mais	 da	

realidade	linguística	culta	falada	e	escrita	hoje	no	Brasil”	(BAGNO,	2002,	p.	31).	

Apesar	dessas	críticas	à	NP,	muitos	jornalistas,	escritores,	gramáticos	e	filólogos	

são	defensores	desta	norma	tradicional	instalada	no	Brasil	no	século	XIX,	em	desfavor	

da	 NC,	 tanto	 na	 fala	 quanto	 na	 escrita.	 Contudo,	 conforme	 Bagno	 (2002),	 alguns	

jornalistas,	 por	 exemplo,	 acabam	 não	 tendo	 uma	 postura	 condizente	 com	 o	 que	

																																								 																					
5	Pagotto	(1998)	usa	a	nomenclatura	NC	para	se	referir	à	NP.	
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apregoam.	

	
Mesmo	a	imprensa	mais	conceituada,	que	tenta	ocupar	o	lugar	deixado	vago	pela	
literatura	 como	 depositária	 da	 NP	 tradicional,	 só	 consegue	 fazer	 isso	 como	
discurso,	pois	na	prática	a	imprensa	escrita	se	revela	também	muito	permeável	a	
todas	 as	 formas	 linguísticas	 que	 caracterizam	 o	 português	 brasileiro	 culto	
contemporâneo.	(BAGNO,	2002,	p.	35).	

	

Além	disso,	os	manuais	de	redação6	(os	quais	os	jornalistas	deveriam	seguir),	em	

concordância	com	Marli	Leite	(1999),	misturam	posturas	ora	liberais,	ora	tradicionais,	

e	rejeitam	usos	difundidos	na	 língua	falada	e	escrita	padrão,	o	que	pode	caracterizar	

uma	incoerência	das	normas	apresentadas	nesses	manuais	(LEITE,	1999,	p.	232).	

Assim	 sendo,	 os	 manuais	 de	 redação	 apresentam	 a	 NP	 que	 deve	 ser	 seguida	

pelos	 colaboradores	 que	 atuam	 nos	 jornais.	 Com	 isso,	 adiante,	 serão	 detalhadas	 as	

informações	acerca	da	regência	verbal	nos	manuais	de	redação	da	Folha	e	do	Estado.	

	
2.2	A	REGÊNCIA	VERBAL	NO	MANUAL	DE	REDAÇÃO	DA	FOLHA	

	

Posto	que	o	“texto	de	jornal	deve	ter	estilo	próximo	da	linguagem	cotidiana,	sem	

deixar	 de	 ser	 fiel	 à	 norma	 culta,	 evitando	 erros	 gramaticais,	 gíria,	 vulgaridade	 e	

deselegância”	(FOLHA	DE	S.	PAULO,	2013,	p.	79),	a	Folha	recomenda	aos	jornalistas	o	

uso	 de	 dicionários	 específicos	 (sem,	 no	 entanto,	 os	 mencionar)	 para	 o	 emprego	

adequado	das	preposições	nos	 assuntos	 relacionados	 às	 regências	 verbal	 e	nominal.	

Entretanto,	para	alguns	verbos	considerados	por	ela	problemáticos,	o	jornal	lista-os	e	

informa,	por	meio	de	exemplos,	a	regência	considerada	padrão	e	que	deve	ser	seguida	

pelos	agentes	comunicativos	do	Grupo.	

Veja,	no	quadro	01,	os	11	(onze)	verbos	considerados	problemáticos	e	algumas	

																																								 																					
6	Leite	 caracteriza	 esses	 manuais	 como	 sendo	 “uma	 tentativa	 de	 apresentar	 objetivamente	 ao	
jornalista,	em	particular,	ou	ao	leitor,	em	geral,	normas	editoriais	do	jornal,	procedimentos	quanto	à	
abordagem	e	elaboração	da	notícia	e,	também,	normas	gramaticais.”	(LEITE,	1999,	p.	230).	
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orações	exemplificativas	citadas	pela	Folha	em	seu	manual.	
	

Quadro	01:	Verbos	com	regência	problemática,	
segundo	a	Folha	

Verbo	 Exemplo	

Aspirar	
Diariamente,	aspira	o	ar	poluído.	
O	governador	aspira	ao	Planalto.	

Avisar	 Segue	a	regência	de	informar	
Chegar	 Ele	chegou	a	Brasília	

Implicar	
A	decisão	do	presidente	implica	cancelar	o	projeto	
Isso	implica	o	cancelamento	do	projeto	

Informar	
Ele	informou	o	governador	do	(ou	sobre	o)	fato	
Ele	informou	o	fato	ao	governador	

Ir	 Ele	irá	a	Brasília	
Obedecer	 Ele	obedece	aos	sinais	de	trânsito	

Permitir	
O	governador	não	lhe	permitiu	sair	da	sala	
Ela	não	lhe	permitiu	que	fizesse	as	acusações	

Preferir	 Ele	prefere	cinema	a	teatro	

Responder	

O	acusado	deverá	responder	a	processo	
Ele	respondeu	que	não	aceitará	o	cargo	
Ele	não	respondeu	ao	questionário	
Ela	responde	a	dois	inquéritos	

Simpatizar	
O	governador	não	simpatiza	com	a	ideia		
(o	verbo	não	é	pronominal)	

	
Fonte:	Folha	de	S.	Paulo.	Manual	da	Redação:	Folha	de	São	Paulo.	(2013,	p.	142).	

	
Verificando-se	o	quadro	acima,	percebe-se	que	as	regências	dos	verbos	podem	

estar	em	acepções	diferenciadas.	Como	o	manual	não	explicita	a	regência	dos	verbos,	
com	o	auxílio	do	Dicionário	Aurélio	 (2010)	 fez-se	 a	 apreensão	dessas	 acepções	para	
facilitar	a	análise	das	ocorrências	dos	verbos	considerados	problemáticos	pela	Folha,	
no	tópico	4.	

Assim,	 depois	 dessas	 considerações	 sobre	 a	 regência	 verbal	 no	 Manual	 da	
Redação	 da	 Folha,	 no	 próximo	 tópico,	 passa-se	 às	 considerações	 sobre	 a	 regência	
verbal	no	Manual	de	Redação	e	Estilo	do	Estado.	
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2.3	A	REGÊNCIA	VERBAL	NO	MANUAL	DE	REDAÇÃO	E	ESTILO	DO	ESTADO	
	

Com	o	 intuito	de	sanar	possíveis	dúvidas	na	redação	das	publicações	do	 jornal	
Estado,	Eduardo	Martins,	 autor	do	Manual	de	Redação	e	Estilo,	 enumera	“a	 regência	
mais	usual	dos	verbos,	 substantivos	e	adjetivos	ou	as	 formas	que	possam	dar	maior	
margem	a	dúvidas,	definindo-se,	em	alguns	casos,	por	uma	delas,	entre	duas	ou	mais	
possíveis”	(MARTINS	FILHO,	1997,	p.	250).	Para	tanto,	utiliza-se	de	verbetes	para	cada	
palavra	 ou	 forma,	 constantes	 nas	 instruções	 específicas	 do	 capítulo	 01	 do	 Manual.	
Além	 disso,	 para	 as	 palavras	 não	 contempladas	 no	Manual,	 o	 autor	 indica	 o	 uso	 de	
dicionários	especializados	e	comuns	para	dirimir	eventuais	dúvidas7.	

Após	a	verificação	dos	verbetes,	incluídos	nas	instruções	específicas	do	capítulo	
01	do	Manual,	constatou-se	que	há	97	(noventa	e	sete)	verbos	relacionados	no	Manual	
do	Estado,	com	suas	respectivas	regências.	Com	isso,	considerando	o	grande	número	
de	 verbos,	 selecionou-se	 12	 (doze)	 deles,	 para	 explicitar	 algumas	 de	 suas	 acepções,	
respectivas	regências	e	exemplos,	conforme	se	vê	a	seguir.	Antes,	porém,	é	oportuno	
esclarecer	que	a	escolha	desses	verbos	justifica-se	por	10	(dez)	deles,	a	saber:	aspirar,	
avisar,	chegar,	 implicar,	 informar,	 ir,	obedecer,	preferir,	responder	e	 simpatizar,	 terem	
sido	 considerados	 problemáticos	 pela	 Folha,	 e,	 além	 destes,	 foram	 incluídos	mais	 2	
(dois):	assistir	e	namorar,	que	constam	na	lista	dos	cem	erros	mais	comuns	do	idioma,	
segundo	o	Manual	do	Estado.	Os	12	(doze)	verbos	 foram	selecionados,	com	o	 intuito	
de	comparar	os	resultados	das	análises	das	ocorrências	extraídas	dos	jornais	da	Folha	
e	do	Estado.	
	
																																								 																					
7	Os	dicionários	especializados	recomendados	são:	Dicionário	de	Verbos	e	Regimes	(1959),	Dicionário	
de	 Regimes	 de	 Substantivos	 e	 Adjetivos	 (1959),	 Dicionário	 Prático	 de	 Regência	 Verbal	 (1987)	 e	 o	
Dicionário	Prático	de	Regência	Nominal	(1992),	sendo	os	dois	primeiros	de	Francisco	Fernandes	e	os	
dois	últimos	de	Celso	Pedro	Luft.	Os	dicionários	comuns	sugeridos,	por	sua	vez,	são	os	de	autoria	de	
Caldas	Aulete	(1958)	e	os	de	Aurélio	Buarque	de	Holanda	(1986).	
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Quadro	02:	Verbos	selecionados	do	manual	do	Estado	

	

VERBO	 ACEPÇÃO	E	EXEMPLOS	

Aspirar	 2.	 (tr.	 ind.)	—	Desejar	muito,	pretender:	Aspirava	ao	cargo	de	gerente.	/	Era	tudo	a	
que	aspirava.	

Assistir	

l.	(tr.	ind.)	—	No	sentido	de	presenciar	ou	comparecer,	exige	sempre	a	preposição	a:	
Assisti	 ao	 jogo.	 /	 A	 comitiva	 assistiu	 à	 abertura	 dos	 trabalhos	 da	 Câmara.	 /	 Os	 fiéis	
assistiram	 à	 missa.	 Observações.	 Uma	 vez	 que	 não	 existe	 voz	 passiva	 com	 verbo	
transitivo	 indireto,	 é	 errado	dizer:	O	jogo	“foi	assistido”	 (o	 certo:	visto,	presenciado)	
por	 50	mil	 pessoas.	Ainda	 sobre	 um	 jogo	 ou	 espetáculo,	 não	 se	 pode	 escrever	 que	
alguém	 queria	 “assisti-lo”,	 mas	 apenas	 assistir	 a	 ele	 (pelo	 fato	 de	 o	 verbo	 ser	
indireto,	rejeita	o	o	como	complemento).	

Avisar	

2	—	Avisar	alguém	de	(para	ou	sobre):	Avisou	os	amigos	dos	(para	os,	sobre	os)	riscos	
que	corriam.	/	Avisou-os	da	(sobre	a)	tragédia.	/	Avisou-a	para	que	evitasse	os	lugares	
desertos.	 3	 —	 Avisar	 alguma	 coisa	 a	 alguém	 (forma	 condenada	 por	 alguns	
gramáticos):	Avisou	aos	convidados	que	não	queria	presentes.	/	Avisou-lhes	que	nada	
pretendia	para	si.	6	—	Nunca	use	o	verbo	com	dois	objetos	diretos,	como	em:	O	piloto	
avisou	“os”	passageiros	“que”	o	avião	ia	pousar	(o	certo:	avisou	aos	passageiros	que...	
ou	avisou	os	passageiros	de	que...).	

Chegar	

1	—	Verbos	de	movimento	exigem	a	e	não	em:	Delegação	russa	chega	hoje	a	(e	não	
“em”)	 São	 Paulo.	 Igualmente:	 A	 chegada	 do	 jogador	 ao	 (e	 não	 “no”)	 Brasil	 está	
marcada	para	amanhã.	2	—	Chegar	em,	só	na	designação	de	tempo	(Chegará	em	meia	
hora.	/	Chegamos	em	cima	da	hora)	ou	com	a	palavra	casa	(Chegou	tarde	em	casa).	

Implicar	

1	—	No	 sentido	 de	 pressupor,	 envolver,	 acarretar,	 adote	 a	 regência	 direta	 (sem	 a	
preposição	 em):	 A	 promoção	 implicava	 maiores	 responsabilidades.	 /	 Jornalismo	
implica	 dedicação.	 /	 Reforma	 implicará	 perda	 de	 receita	 para	 os	 Estados.	2	—	Use	
preposição	 apenas	 quando	 o	 verbo	 pedir	 dois	 complementos	 (A	polícia	 implicou	 o	
acusado	 no	 crime	 de	 receptação)	 ou	 objeto	 indireto	 (Implicava	 sempre	 com	 os	
colegas).	

Informar	

3	—	Informar	alguém	de	ou	sobre	alguma	coisa:	Os	funcionários	informaram	o	chefe	
das	 (sobre	 as)	 alterações.	 /	 Informaram-no	 das	 (sobre	 as)	 novas	 normas.	 4	 —	
Informar	 alguma	 coisa	 a	 alguém:	 Nós	 lhe	 informamos	 que	 chegaríamos	 cedo.	 /	 O	
governo	informou	à	população	que	o	país	não	entraria	na	guerra.	6	—	Informar-se	de	
ou	sobre	alguma	coisa:	Ele	se	informou	dos	(sobre	os)	acontecimentos.	/	Convém	que	
todos	 se	 informem	 sobre	 as	 novas	 normas.	 7	—	 O	 que	 não	 se	 pode	 é	 atribuir	 dois	
objetos	 diretos	 ao	 verbo,	 como	 neste	 exemplo	 real:	 O	 documento	 informava	 os	
moradores	“que”	(o	certo:	de	que)	seus	imóveis	deveriam	ser	restaurados.	

Ir	 Para	indicar	deslocamento,	o	que	se	usa	é	ir	a:	Foi	ao	cinema	(e	não	“no	cinema”).	/	
Prometeu	ir	amanhã	à	festa	(e	não	“na	festa”).	

Namorar	 O	 verbo	 é	 direto:	 A	moça	 namorava	 o	 filho	 do	 prefeito	 (e	 não	 namorava	 “com”).	 /	
Namorava	a	vizinha	havia	muitos	anos	(e	não	namorava	“com”).	

Obedecer	

1	—	Exige	 sempre	 a	 preposição	a:	Obedeceu	aos	superiores.	/	Obedecia	às	ordens.	/	
Obedecia-lhe	 sem	 hesitar.	 2	 —	 Embora	 indireto,	 admite	 a	 voz	 passiva:	 Suas	
determinações	 foram	 obedecidas	 pelos	 subordinados.	 3	 —	 Pode	 também	 dispensar	
complemento:	 Manda	 quem	 pode,	 obedece	 quem	 tem	 juízo.	 /	 Sabe	 mandar	 e	 sabe	
obedecer.	
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Preferir	

1	—	Constrói-se	com	a	preposição	a	e	não	com	a	 locução	do	que:	Prefere	a	mãe	ao	
pai	(e	não	“do	que”	o	pai).	/	Os	alunos	preferiam	jogar	futebol	a	praticar	atletismo.	/	
“Prefiro	 os	 que	 colocam	 bem	 as	 idéias	 aos	 que	 colocam	 bem	 os	 pronomes”	 (Sí1vio	
Romero).	2	—	Também	é	errado	usar	preferir	com	em	vez	de:	O	lateral	prefere	jogar	
no	Brasil	“em	vez	de”	(o	certo:	a)	ir	para	a	Espanha.	3	—	Como	preferir	 já	tem	valor	
absoluto,	 são	 inadmissíveis	 frases	do	 tipo	de:	Prefiro	antes	morrer	a	renunciar.	/	Os	
times	preferem	mais	atacantes	a	defensores.	/	Preferia	cem	vezes	brincar	a	estudar.	O	
“antes”,	 o	 “mais”	 e	 o	 “cem	 vezes”	 estão	 sobrando	 nas	 frases.	 4	—	 Com	preferível,	
proceda	da	mesma	 forma:	Achou	preferível	sair	a	 ficar.	/	É	preferível	 lutar	a	morrer	
sem	glória.	

Responder	

1	—	No	sentido	de	dar	resposta	a	alguém	ou	a	alguma	coisa,	use	a	regência	indireta:	
Responder	 à	 carta,	 responder	 ao	 ofício,	 responder	 ao	 documento,	 responder	 às	
calúnias,	 responder	 ao	 desafio,	 responder	 ao	 esforço,	 responder	 aos	 tiros,	 responder	
pelos	atos,	respondeu-lhe	sem	demora.	5	—	Apesar	de	transitivo	indireto,	admite	a	voz	
passiva	 com	 o	 mesmo	 significado	 de	 dar	 resposta	 a:	 A	 carta	 foi	 respondida	 pelo	
secretário.	

Simpatizar	
Simpatizar	 com	 e	 não	 simpatizar-se	 com:	Ele	 simpatizou	com	a	casa,	 com	a	moça,	
com	o	vizinho.	

	
Fonte:	O	Estado	de	S.	Paulo.	Manual	de	Redação	e	Estilo,	adaptado.	(1997)	(quadro	organizado	

pela	autora	desta	pesquisa).	

	

Além	dos	verbetes	gramaticais	do	capítulo	01,	o	Manual	do	Estado	 ainda	 traz	

uma	 lista	 dos	 cem	 erros	 mais	 comuns	 do	 idioma	 no	 capítulo	 03.	 Dos	 12	 verbos	

selecionados	 para	 essa	 pesquisa,	 05	 deles	 (chegar,	 implicar	 e	 preferir,	 assistir	 e	

namorar)	 figuram	nessa	 lista.	Veja,	no	quadro	03,	o	que	essa	 lista	 relata	sobre	esses	

verbos.	

	

Quadro	03:	Verbos	constantes	na	lista	dos	cem	erros	mais	comuns	do	idioma	

Colocação	 Verbos	e	Comentários	

11	

Vai	 assistir	 “o”	 jogo	 hoje.	Assistir	como	presenciar	exige	a:	
Vai	assistir	ao	jogo,	à	missa,	à	sessão.	Outros	verbos	 com	a:	A	
medida	 não	 agradou	 (desagradou)	 à	 população.	 /	 Eles	
obedeceram	 (desobedeceram)	 aos	 avisos.	 /	 Aspirava	 ao	 cargo	
de	diretor.	/	Pagou	ao	amigo.	/	Respondeu	à	carta.	/	Sucedeu	ao	
pai.	/	Visava	aos	estudantes.	

12	
Preferia	 ir	 “do	 que”	 ficar.	 Prefere-se	 sempre	 uma	 coisa	 a	
outra:	Preferia	ir	a	ficar.	É	preferível	segue	a	mesma	norma:	É	
preferível	lutar	a	morrer	sem	glória.	

20	
Chegou	 “em”	 São	 Paulo.	 Verbos	 de	movimento	 exigem	a,	 e	
não	em:	Chegou	a	São	Paulo.	/	Vai	amanhã	ao	cinema.	/	Levou	
os	filhos	ao	circo.	
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21	
Atraso	implicará	“em”	punição.	Implicar	é	direto	no	sentido	
de	acarretar,	pressupor:	Atraso	implicará	punição.	/	Promoção	
implica	responsabilidade.	

47	 Queria	 namorar	 “com”	 o	 colega.	O	 com	não	 existe:	Queria	
namorar	o	colega.	

	
Fonte:	O	Estado	de	S.	Paulo.	Manual	de	Redação	e	Estilo,	adaptado.	(1997,	p.	322-324)	(quadro	

organizado	pela	autora	desta	pesquisa).	
	

Assim	 sendo,	 feitas	 as	 considerações	 sobre	 a	 regência	 verbal	 nos	Manuais	 de	

Redação	da	Folha	 e	 do	Estado,	 serão	discutidos	 os	 procedimentos	metodológicos	da	

pesquisa.	

	

3	PROCEDIMENTOS	METODOLÓGICOS	

	

Esta	pesquisa	é	de	natureza	bibliográfica,	quantitativa	e	qualitativa,	posto	que	se	

utiliza	de	um	aporte	teórico	sobre	normas	 linguísticas,	além	de	consultar/compulsar	

os	 próprios	 manuais.	 Ademais,	 mensura	 e	 quantifica	 as	 ocorrências	 dos	 verbos	 em	

matérias	 dos	 jornais	 pesquisados	 para,	 posteriormente,	 analisar	 e	 interpretar	 as	

ocorrências	em	relação	à	NC	e	à	NP.	

Para	o	desenvolvimento	da	pesquisa,	preliminarmente,	consultou-se	os	manuais	

de	redação	da	Folha	e	do	Estado,	a	fim	de	averiguar	as	prescrições	gramaticais	sobre	

regência	verbal.	Assim,	em	relação	ao	Manual	da	Folha,	procedeu-se	à	catalogação	de	

11	verbos	que	 são	 considerados	por	 ela,	 com	 regência	problemática:	aspirar,	avisar,	

chegar,	implicar,	informar,	ir,	obedecer,	permitir,	preferir,	responder	e	simpatizar,	todos	

com	 acepções	 que	 são	 inferidas	 dos	 exemplos.	 Já	 em	 relação	 ao	Manual	 do	Estado,	

verificou-se	a	existência	de	97	verbos	nesse	Manual,	com	suas	respectivas	regências.	

Dos	 97	 verbos,	 selecionou-se	 12	 deles:	 aspirar,	 assistir,	 avisar,	 chegar,	 implicar,	

informar,	 ir,	 namorar,	 obedecer,	 preferir,	 responder	 e	 simpatizar,	 sendo	 10	 desses	

verbos	os	mesmos	do	Manual	da	Folha.	Em	seguida,	consultaram-se	1249	publicações	

das	edições	on-line	da	Folha	e	do	Estado,	a	fim	de	colher	exemplos	de	usos	eleitos	pelos	
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colunistas	 e	 articulistas	 acerca	 da	 regência	 dos	 verbos	 prescritos	 nos	 Manuais.	

Posteriormente,	 confrontaram-se	 as	 prescrições	 dos	Manuais	 (NP)	 com	 os	 usos	 que	

efetivamente	os	colaboradores	dos	jornais	elegem	(NC).	

No	próximo	tópico,	têm-se	os	resultados	e	a	discussão	da	presente	pesquisa.	

	
4	RESULTADOS	E	DISCUSSÃO	

	

4.1	OCORRÊNCIAS	DAS	REGÊNCIAS	DOS	VERBOS	PROBLEMÁTICOS	ELENCADOS	NO	

MANUAL	DA	FOLHA	E	OCORRÊNCIAS	DAS	REGÊNCIAS	DOS	VERBOS	SELECIONADOS	

CONSTANTES	NO	MANUAL	DO	ESTADO	

	

Para	 a	 análise	 das	 ocorrências	 da	Folha	 foram	 verificadas	 561	 publicações	 de	

suas	edições	on-line,	das	editorias	Opinião,	Poder,	Mundo,	Cotidiano	e	Esportes.	Nessas	

publicações	 foram	 encontradas	 42	 ocorrências	 dos	 verbos	 considerados	

problemáticos	pela	Folha.	

Para	a	análise	das	ocorrências	do	Estado,	por	seu	turno,	foram	consultadas	688	

publicações	 de	 suas	 edições	 on-line,	 das	 editorias	 Opinião,	 Política,	 Internacional,	

Esportes	e	Cultura.	Nessas	publicações	foram	encontradas	103	ocorrências	dos	verbos	

selecionados	constantes	no	Manual	do	Estado.	

	

4.2	A	NP	E	A	NC	NAS	PRODUÇÕES	TEXTUAIS	DOS	COLABORADORES	DA	FOLHA	E	DO	

ESTADO	

	

No	quadro	04,	abaixo,	têm-se	as	informações	sobre	a	NP	e	a	NC	nas	produções	

textuais	dos	colaboradores	da	Folha	e	do	Estado.	Com	ele,	vê-se,	de	modo	geral,	como	

foi	o	percentual	de	catalogação	das	ocorrências,	para	cada	verbo.	
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Quadro	04:	A	NP	e	a	NC	nas	produções	textuais	dos	colaboradores	da	Folha	e	do	Estado	

Verbos	 Ocorrências	NP	 Ocorências	NC	
		 Folha	 Estado	 Folha	 Estado	
Aspirar	 0	 0,00%	 1	 0,69%	 1	 0,69%	 0	 0,00%	
Assistir	 0	 0,00%	 14	 9,65%	 0	 0,00%	 3	 2,07%	
Avisar	 1	 0,69%	 1	 0,69%	 0	 0,00%	 2	 1,38%	
Chegar	 5	 3,45%	 28	 19,31%	 1	 0,69%	 2	 1,38%	
Implicar	 3	 2,07%	 7	 4,83%	 0	 0,00%	 0	 0,00%	
Informar	 3	 2,07%	 3	 2,07	 1	 0,69%	 0	 0,00%	
Ir	 7	 4,83%	 19	 13,10%	 0	 0,00%	 1	 0,69%	
Namorar	 0	 0,00%	 0	 0,00%	 0	 0,00%	 0	 0,00%	
Obedecer	 1	 0,69%	 3	 2,07%	 0	 0,00%	 0	 0,00%	
Permitir	 2	 1,38%	 0	 0,00%	 2	 1,38%	 0	 0,00%	
Preferir	 1	 0,69%	 2	 1,38%	 1	 0,69%	 3	 2,07%	
Responder	 12	 8,27%	 13	 8,96%	 0	 0,00%	 1	 0,69%	
Simpatizar	 1	 0,69%	 0	 0,00%	 0	 0,00%	 0	 0,00%	
Total	
Geral	 36	 24,86%	 91	 62,75%	 6	 4,14%	 12	 8,28%	

	

Fonte:	Pesquisa	Direta	

	

Com	os	dados	constantes	no	quadro	anterior,	verifica-se	que	o	 total	geral	é	de	

145	ocorrências,	das	quais	127,	ou	87,58%,	estão	de	acordo	com	a	NP	e	18,	ou	12,42%,	

seguem	a	NC.	Com	isso,	constata-se	que	a	norma	padrão	prevalece	em	relação	aos	usos	

cultos	dos	colaboradores	da	Folha	e	do	Estado.	

Além	 disso,	 de	 modo	 geral,	 vê-se	 que	 os	 colaboradores	 do	 Estado	 (62,75%)	

seguem	 mais	 a	 NP	 que	 os	 da	 Folha	 (24,83%).	 Infere-se,	 com	 isso,	 que	 há	 maior	

monitoramento	por	parte	do	Estado	para	o	que	apregoa	o	seu	Manual	de	Redação	e	os	

escritos	de	seus	colaboradores.	O	Estado	(8,28%)	 tem	também	o	maior	percentual	de	

usos	cultos	que	a	Folha	(4,14%).	Um	dos	motivos	disso	talvez	seja	por	conta	do	maior	

número	de	ocorrências	catalogadas.	

Dos	verbos	catalogados	com	usos	cultos,	 têm-se	o	aspirar,	o	assistir,	o	avisar,	o	

chegar,	o	 informar,	o	 ir,	o	permitir,	o	preferir	e	o	responder.	Destes	usos	cultos,	o	que	

teve	maior	número	de	ocorrências	foi	o	verbo	preferir	com	04	ocorrências,	sendo	01	
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nas	 publicações	 da	 Folha	 e	 03	 nas	 do	Estado.	 Assim,	 abaixo,	 detalha-se	 o	 uso	 culto	

desse	verbo.	

O	 verbo	 preferir,	 de	 acordo	 com	 os	 Manuais	 da	 Folha	 e	 do	 Estado,	 pode	 ser	

encontrado	como	VTD	e	VTI	(com	preposição	a),	no	sentido	de	‘gostar	mais	de’.	Além	

disso,	 o	Manual	do	Estado	 ainda	 faz	 a	 ressalva	que	na	 transitividade	 indireta	não	 se	

pode	usar	as	locuções	do	que	e	em	vez	de;	além	disso,	como	preferir	tem	valor	absoluto,	

não	se	pode	usar	intensificadores	como	antes,	mais	e	mil	vezes,	por	exemplo,	nas	frases	

com	esse	verbo.	Igualmente	com	preferível,	com	o	qual	o	Manual	do	Estado	indica	que	

se	proceda	da	mesma	forma.	

Nos	 exemplos	 abaixo,	 que	 são	 as	 quatro	 ocorrências	 cultas	 encontradas	 na	

pesquisa,	percebe-se	que	o	sentido	empregado	não	está	de	acordo	com	as	prescrições	

dos	Manuais	 porque	 na	 transitividade	 indireta	 se	 utilizam	 das	 estruturas	 em	vez	de	

(exemplos	 01,	 02	 e	 03)	 e	 do	 que	 (exemplo	 04),	 fazendo	 construções	 inadequadas,	

conforme	as	prescrições	dos	Manuais.	

	

Exemplo	 01:	 Ao	 preferir	 usar	 ternos	 claros	 em	 vez	 de	 saias,	 Marina	 passa	 a	

imagem	 de	 executiva	 com	 um	 "ar	 mais	 leve,	 sereno".	 (FOLHA,	 02	 set.	 2014,	

Caderno	1,	Editoria	Poder,	p.	09).	

Exemplo	 02:	Marqueteiro	 de	Marina	 Silva,	 Diego	 Brandy	 preferiu	 ver	 o	 debate	

fora	do	estúdio,	em	um	lounge,	em	vez	de	 ter	acesso	à	candidata	nos	 intervalos.	

(ESTADO,	02	set.	2014,	Caderno	1,	Editoria	Política,	p.	07).	

Exemplo	 03:	 Vários	 dos	 principais	 doadores	 até	 agora	 preferiram	 investir	 no	

partido	do	vice	em	vez	de	 no	da	presidente.	 (ESTADO,	01	 set.	 2014,	Caderno	1,	

Editoria	Política,	p.	08).	

Exemplo	 04:	 Eles	 preferiram	 exibir	 as	 mulheres	 mais	 do	 que	 escondê-las.	

(ESTADO,	03	set.	2014,	Caderno	2,	p.	06).	

	

Nos	dois	 tópicos	 subsequentes,	 serão	 feitas	algumas	considerações	 sobre	a	NC	

nas	produções	textuais	dos	colaboradores	da	Folha	e	do	Estado.	Para	tanto,	menciona-
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se	 a	 obra	 pedagógica	 de	 Anjos	 et	 al	 (2014),	 assim	 como	 alguns	 instrumentos	

linguísticos,	para	comentar	que	os	usos	cultos	estão	se	insinuando	no	PB.	

	

4.2.1	A	NC	NAS	PRODUÇÕES	TEXTUAIS	DOS	COLABORADORES	DA	FOLHA	

	

Como	 o	 próprio	 Manual	 da	 Folha	 dá	 margem	 à	 consulta	 em	 dicionários	

especializados,	 pode-se	 admitir	 que	 os	 colaboradores	 não	 só	 se	 utilizam	 de	 sua	

própria	 intuição	 de	 falantes/escritores	 cultos	 do	 PB,	 mas	 também	 se	 utilizam	 de	

instrumentos	linguísticos	e	obras	pedagógicas	que	corroboram	com	esses	usos	cultos,	

os	quais	já	estão	se	insinuando	no	PB.	

Ademais,	 muitos	 são	 os	 estudos	 linguísticos	 que	 trabalham	 para	 descrever	 a	

realidade	 linguística	atual,	considerando	os	usos	cultos	 falados	e	escritos.	Anjos	et	al	

(2014),	 por	 exemplo,	 trazem	 a	 regência	 de	 22	 verbos8 ,	 colhida	 em	 07	 fontes	

prescritivas,	 as	 quais	 foram	 confrontadas	 com	 usos	 encontrados	 em	 03	 fontes	

descritivas.	Com	isso,	ao	final	do	trabalho,	sugerem	como	proceder	com	cada	verbo.	

Os	verbos	aspirar,	chegar	e	preferir,	que	tiveram	ocorrências	de	NC	catalogadas	

no	 jornal	 Folha,	 são	 exemplos	 de	 verbos	 que	 Anjos	 et	 al	 (2014)	 orientam	 ao	

professor/aluno	seguirem,	tanto	a	NP	quanto	a	NC,	considerando	o	resultado	de	suas	

pesquisas.	

Desta	 forma,	 crê-se	 que	 a	 regência	 desses	 verbos	 no	 Manual	 da	 Redação	 da	

Folha	 poderia	 ser	 objeto	 de	 reanálise	 e	 adequação	 aos	 estudos	 linguísticos	 da	

atualidade,	que	não	consideram	apenas	a	NP,	mas	também	a	NC.	Além	disso,	a	lista	dos	

11	verbos	considerados	problemáticos	poderia	ser	reformulada	ou	extinta,	podendo,	

por	exemplo,	trazer	em	uma	nova	edição	os	usos	cultos	correntes	do	PB.	

Adiante	 têm-se	 algumas	 considerações	 sobre	 a	 NC	 presente	 nas	 produções	

																																								 																					
8 	Acarretar,	 Agradar,	 Aspirar,	 Assentir,	 Assistir,	 Atingir,	 Chegar,	 Custar,	 (Des)obedecer,	
Esquecer/Lembrar,	Implicar,	Ir,	Namorar,	Pagar,	Perdoar,	Preferir,	Responder,	Satisfazer,	Sobressair,	
Suceder,	Vir	e	Visar.	
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textuais	dos	colaboradores	do	Estado.	

	

4.2.2	A	NC	NAS	PRODUÇÕES	TEXTUAIS	DOS	COLABORADORES	DO	ESTADO	

	

Assim	 como	 foi	 exposto	 na	 análise	 acerca	 das	 ocorrências	 de	 NC	 da	 Folha	 no	

tópico	anterior,	acredita-se	que	os	colaboradores	do	Estado	não	só	se	utilizam	de	sua	

própria	 intuição	 de	 falantes/escritores	 cultos	 do	 PB,	 mas	 também	 de	 instrumentos	

linguísticos,	 inclusive,	 os	 dicionários	 recomendados	 pelo	 Estado	 em	 seu	 Manual,	

Dicionário	 Prático	 de	 Regência	 Verbal,	de	 Luft;	Dicionário	 Contemporâneo	 da	 Língua	

Portuguesa,	de	Aulete;	 e	Dicionário	da	Língua	Portuguesa,	de	Aurélio.	Além	disso,	 há	

estudos	pedagógicos,	como	por	exemplo,	a	obra	de	Anjos	et	al	(2014),	que	corroboram	

para	que	os	usos	correntes	cultos	sejam	considerados	em	contextos	monitorados	no	

PB.	

Os	verbos	assistir,	chegar,	ir	e	preferir,	que	tiveram	ocorrências	de	NC	catalogadas	

no	jornal	Estado,	consoante	Anjos	et	al	(2014),	podem	seguir	tanto	a	NP	quanto	a	NC.	

Já	para	o	verbo	responder,	que	teve	tanto	ocorrências	de	NP	e	NC,	recomenda-se	que	

em	 contextos	 mais	 formais	 de	 escrita	 deva-se	 usar	 o	 verbo	 com	 prep.	 “a”,	 e,	 em	

contextos	mais	 informais	de	 escrita,	 o	uso	da	prep.	“em”	 pode	 ser	 igualmente	 válido	

(ANJOS	et	al,	2014,	p.	33).	

Neste	momento,	é	 interessante	citar	que	a	 lista	dos	cem	erros	mais	comuns	do	

idioma	 constante	 no	 capítulo	 03	 do	Manual	 do	Estado,	 na	 qual	 aparecem	 os	 verbos	

assistir,	 chegar,	 implicar,	 namorar	 e	 preferir	 (objetos	 de	 apreciação	 deste	 estudo)	

contém,	em	parte,	discrepância	com	o	que	é	apregoado	nos	dicionários	especializados	

e	 comuns	 recomendados	para	 consulta	 pelo	Manual	 do	Estado.	 Veja	 abaixo	 algumas	

informações	extraídas	desses	dicionários	indicados	sobre	dois	desses	verbos.	

Luft	(2010)	traz	a	possibilidade	do	uso	do	verbo	assistir	sem	a	prep.,	justificando	

o	fato,	entre	outras	motivações,	“por	pressão	semântica	de	‘ver,	presenciar,	observar’”	
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(LUFT,	 2010,	 p.	 79).	 Aurélio	 (2010),	 por	 sua	 vez,	 comenta	 que	 na	 acepção	 de	 ‘estar	
presente,	comparecer’,	“nota-se,	no	Brasil,	viva	tendência	para	o	emprego	do	verbo	em	
tal	 acepç.,	 como	 transitivo	 direto”	 (AURÉLIO,	 2010,	 p.	 225).	 Aulete	 (2011)	 também	
menciona	 que	 nas	 acepções	 de	 ‘estar	 presente,	 vendo	 ou	 ouvindo	 (algo)’	 e	 de	
‘presenciar	(um	fato)	como	observador,	“o	verbo	é	freq.	us.	como	td.”	(AULETE,	2011,	
p.	161).	

Em	relação	ao	verbo	preferir,	Luft	(2010)	esclarece	que:	
	

Por	conta	do	traço	semântico	antes	ou	mais	(preferir	=	‘querer	antes	ou	mais’)	tb.	
ocorre	 a	 sintaxe	preferi-lo	 (do)	que...	 Aliás,	 o	 elemento	antes	 (ou	mais)	 aparece	
combinado	 a	 preferir,	 pleonasticamente,	 como	 a	 reforçar	 o	 traço	 semântico	
obscurecido	 na	 forma	 verbal:	 prefiro	 mais	 (antes)	 a	 música	 do	 que	 a	 pintura.	
Trata-se	 de	 sintaxe	 oral	 (pop.,	 fam.),	 mas	 há	 abonações	 literárias.	 [...]	 Mesmo	
assim,	em	linguagem	culta	forma	cabe	a	sintaxe	primária:	preferir	algo	ou	alguém	
a.	(LUFT,	2010,	p.	413).	

	
Diante	 do	 exposto,	 confirma-se	 a	 divergência	 daquilo	 que	 é	 apregoado	 nos	

verbetes	 e	 na	 lista	 de	 erros	 constantes	 no	 capítulo	 01	 e	 no	 capítulo	 03,	
respectivamente,	do	Manual	em	relação	às	informações	dos	instrumentos	linguísticos	
recomendados	 para	 averiguação,	 a	 fim	 de	 sanar	 dúvidas.	 Assim,	 faz-se	 necessário	 a	
revisão	 do	 Manual	 de	 Redação	 e	 Estilo	 do	 Estado	 para	 as	 adequações	 devidas,	
considerando	a	realidade	linguística	atual.	
	
5	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	
	

Após	o	estudo	acerca	dos	manuais	de	redação	da	Folha	e	do	Estado	e	a	consulta	
de	1249	publicações	das	versões	on-line	 desses	 jornais	 com	o	 intuito	de	verificar	 as	
ocorrências	 dos	 verbos	 selecionados	no	que	 tange	 à	 sua	 regência,	 constata-se	 que	 a	
problemática	 investigativa	deste	 trabalho	 foi	 respondida,	haja	vista	que	 se	percebeu	
que	os	colunistas	e	os	articulistas	desses	 jornais	não	acompanham,	 integralmente,	as	
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prescrições	de	regras	gramaticais	interpostas	em	seus	manuais	de	redação.	Confirma-

se	assim	a	hipótese	de	que,	mesmo	com	os	controles	das	prescrições	dos	manuais,	os	

colaboradores	preferem,	algumas	vezes	(12,42%),	obedecer	à	sua	própria	intuição	de	

falantes/escritores	 cultos	 do	 PB.	 Contudo,	 é	 notório	 comentar	 ainda	 que	 muitas	

produções	textuais	antes	de	serem	publicadas	nesses	jornais	são	expostas	a	revisores	

que	fazem	intervenções	para	adequar	as	produções	aos	preceitos	da	NP	(neste	estudo,	

os	 manuais	 de	 redação)	 contribuindo	 assim	 para	 que	 a	 NP	 predominasse	 nesses	

textos.	

Ademais,	 os	 objetivos	 geral	 e	 específicos	 deste	 trabalho	 foram	 alcançados.	

Entretanto,	 ressalta-se	a	necessidade	de	 consultar	um	número	maior	de	publicações	

do	Estado,	 com	o	 intuito	 de	 verificar	 a	 ocorrência	 dos	 verbos	namorar	e	 simpatizar,	

que	neste	trabalho	não	puderam	ser	analisados	por	conta	da	amostra	selecionada	não	

conter	 ocorrências	 da	 regência	 desses	 verbos.	 Vale	 salientar	 que	 foi	 investigado	um	

número	alto	de	publicações;	contudo,	poucas	ocorrências	 foram	encontradas	com	os	

verbos	 selecionados	 dos	 dois	 jornais.	 Com	 isso,	 conjectura-se	 que	 o	 fato	 de	 serem	

poucas	 as	 ocorrências	 com	 esses	 verbos	 pode	 contribuir	 para	 um	 maior	

monitoramento	das	regências	dos	mesmos	por	parte	dos	jornais	quando	eles	ocorrem.	

Com	o	 presente	 estudo	 apreende-se	 que	 são	 necessárias	 contínuas	 atualizações	 nos	

Manuais	 de	 Redação,	 tanto	 da	 Folha	quanto	 do	Estado,	 para	 adequá-los	 à	 realidade	

linguística	atual.	
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COMPREENSÃO	DE	ORDEM	DE	PALAVRAS	POR	CRIANÇAS	BRASILEIRAS	

WORD	ORDER	COMPREHENSION	BY	BRAZILIAN	INFANTS	

	

Letícia	Schiavon	Kolberg1	

	

RESUMO:	O	presente	artigo	relata	os	resultados	de	um	experimento	de	Olhar	Preferencial	realizado	
com	 crianças	 brasileiras	 de	 13	 a	 27	meses,	 com	o	 objetivo	 de	 investigar	 se	 estas	 compreendem	a	
ordem	sentencial	canônica	do	Português	Brasileiro.	A	hipótese	inicial	foi	de	que	as	crianças	seriam	
capazes	 de	 compreender	 sentenças	 em	 ordem	 canônica	 mesmo	 sem	 conhecer	 o	 significado	 dos	
verbos.	Os	resultados,	no	entanto,	mostram	que	o	conhecimento	semântico	dos	verbos	é	necessário	
para	a	compreensão	sintática	na	faixa	etária	apresentada,	ao	menos	para	a	metodologia	proposta.	
Palavras-chave:	aquisição;	Olhar	Preferencial;	psicolinguística.	
ABSTRACT:	 This	 article	 reports	 the	 results	 of	 a	 Preferential	 Looking	 experiment	 conducted	with	
Brazilian	 children	 ranging	 from	 13	 to	 27	 months	 old,	 in	 order	 to	 investigate	 young	 children's	
comprehension	 of	 Brazilian	 Portuguese	 canonical	 sentence	 order.	 The	 initial	 hypothesis	 was	 that	
children	will	be	able	to	understand	sentences	in	canonical	order	even	without	the	knowledge	of	the	
verbs.	The	results,	however,	show	that	the	semantic	knowledge	of	the	verb	is	important	for	syntactic	
comprehension	in	the	age	group	aforementioned,	at	least	for	the	present	methodology.	
Keywords:	language	acquisition;	Preferential	Looking;	psycholinguistics.	
	

	
1.	INTRODUÇÃO	

	

Muito	antes	de	começar	a	produzir	sentenças,	as	crianças	parecem	ser	capazes	

de	 compreender	muita	 coisa	 sobre	 sua	 língua	materna.	 Antes	 dos	 três	 anos,	 elas	 já	

reconhecem	 um	 bom	 número	 de	 itens	 lexicais,	 e	 reagem	 a	 estruturas	 agramaticais,	

como	 troca	 de	 itens	 funcionais	 em	 sentenças	 simples	 (HALLÉ;	 DURAND;	 BOYSSON-

BARDIES,	 2008)	 e	 até	 mesmo	 violação	 de	 princípios	 da	 Teoria	 de	 Ligação	 (CRAIN;	

MCKEE,	1986).	Dentro	desse	repertório	de	conhecimentos,	a	compreensão	da	ordem	

sentencial	 canônica	 parece	 bastante	 explorada	 por	 psicolinguistas	 do	 mundo	 todo	

																																								 																					
1	Mestre	em	Linguística	—	UNICAMP.	
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(HIRSH-PASEK;	GOLLINKOFF,	1996;	MAZUKA,	1996;	GERTNER;	FISHER;	EISENGART,	

2006),	em	especial	por	trazer	insights	sobre	o	início	da	aquisição	sintática.	

Observando	 a	 literatura	 pertinente,	 a	 ordem	 sentencial	 canônica	 parece	 ser	

adquirida	a	partir	do	primeiro	ano	de	vida.	Isso	significa	que,	aos	dois	anos	de	idade,	

as	 crianças	 são	 capazes	 de	 reconhecer	 se	 sua	 língua	materna	 apresenta	 ordem	 SVO	

(Sujeito	Verbo	Objeto),	como	o	português,	SOV,	como	o	japonês,	ou	mesmo	OSV,	como	

na	língua	xavante	aquém.	Existe,	no	entanto,	certa	discussão	se	este	conhecimento	se	

deve	 à	 observação	 da	 informação	 sintática,	 o	 que	 garante	 que	 a	 criança	 possa	

generalizar	 a	 ordem	 adquirida	 a	 partir	 da	 observação	 de	 alguns	 verbos	 conhecidos	

para	os	demais	 (GERTNER;	FISHER;	EISENGART,	2006;	LANDAU;	GLEITMAN,	1985),	

ou	 se	 ela	 é	 mais	 dependente	 da	 informação	 semântica,	 sendo	 o	 conhecimento	 da	

estrutura	 argumental	 do	 verbo	 imprescindível	 para	 a	 compreensão	 da	 ordem	

sentencial	no	início	da	aquisição	(HIRSH-PASEK;	GOLINKOFF,	1996;	PINKER,	1989).	

O	objetivo	deste	artigo	é	apresentar	os	resultados	de	um	experimento	realizado	

com	crianças	brasileiras	de	13	a	27	meses	de	idade,	visando	investigar	a	compreensão	

da	 ordem	 canônica	 do	 Português	 Brasileiro	 (PB)	 e	 discutir	 as	 duas	 hipóteses	

apontadas2.	 O	 experimento	 segue	 o	 Paradigma	 de	 Olhar	 Preferencial	 baseado	 em	

Hirsh-Pasek	 &	 Golinkoff	 (1996),	 que	 visa	 investigar	 a	 compreensão	 de	 ordem	 de	

palavras	através	da	redundância	entre	pistas	sintáticas	e	semânticas	por	crianças	no	

segundo	 ano	 de	 vida.	 Nossa	 hipótese	 inicial	 era	 de	 que	 as	 crianças	 conseguiriam	

demonstrar	 a	 compreensão	 das	 sentenças	 em	 ordem	 canônica	 mesmo	 sem	 o	

conhecimento	 semântico	 dos	 verbos.	 No	 entanto,	 como	 veremos,	 os	 resultados	

encontrados	não	corroboram	essa	hipótese,	levando-nos	à	previsão	contrária.	

Iniciarei	o	artigo	com	uma	descrição	da	metodologia	experimental	e,	em	seguida,	

exporei	e	discutirei	os	resultados	obtidos.	

	
																																								 																					
2	Experimento	realizado	para	a	conclusão	de	minha	dissertação	(KOLBERG,	2015).	Agradecimentos	
ao	CNPq	pela	bolsa	de	estudos	(no.	Processo:	132039/2013-3).	
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2.	METODOLOGIA	

	
O	 teste	 proposto	 foi	 adaptado	de	 um	 experimento	 de	Hirsh-Pasek	&	Golinkoff	

(1996)	realizado	com	crianças	americanas	de	16	a	19	meses,	buscando	demonstrar	a	

compreensão	 da	 ordem	 de	 palavras	 canônica	 no	 inglês	 na	 faixa	 etária	 estudada.	 O	

procedimento	usado	é	conhecido	na	literatura	como	Paradigma	de	Olhar	Preferencial	

Intermodal,	 pois	 consiste	na	 observação	da	direção	do	olhar	de	um	 sujeito	 a	 fim	de	

identificar	 a	 preferência	 por	 um	 entre	 dois	 ou	 mais	 estímulos	 visuais,	 a	 partir	 do	

reconhecimento	de	sua	correlação	com	o	estímulo	auditivo.	

A	metodologia	consiste	em	mostrar	às	crianças	dois	vídeos	simultâneos	em	que	

os	 mesmos	 personagens	 (Ju	 e	 Nino,	 apresentados	 às	 crianças	 antes	 do	 início	 da	

testagem)	 realizam	 a	 mesma	 ação,	 mas	 invertendo	 os	 papeis	 de	 agente	 e	 paciente:	

enquanto	em	um	vídeo	 Ju	realiza	uma	ação	transitiva	em	Nino,	no	outro,	é	Nino	que	

realiza	a	mesma	ação	em	Ju.	Enquanto	as	ações	são	mostradas,	um	alto-falante	oculto	

narra	 apenas	 uma	 delas,	 como	 em	 “O	 Nino	 está	 x-ando	a	 Ju”.	 Uma	 câmera	 também	

oculta	grava	a	direção	do	olhar	da	criança	para	a	posterior	contabilização	do	tempo	de	

atenção	a	cada	vídeo	(o	correspondente	à	sentença	narrada	e	o	não	correspondente)	

durante	as	fases	de	teste.	

	

2.1.	HIPÓTESE	EXPERIMENTAL	

	

A	hipótese	do	experimento	é	de	que	as	crianças	adquirindo	o	PB	olharão	para	a	

tela	 correspondente	 ao	 estímulo	 linguístico	 por	 mais	 tempo	 do	 que	 para	 a	 não	

correspondente.	

	

2.2.	CONSTRUÇÃO	DOS	VÍDEOS	
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Dois	 vídeos	 separados	 foram	 preparados	 para	 serem	 tocados	 lado	 a	 lado,	 em	

dois	 monitores	 de	 computador	 idênticos	 em	 modelo	 e	 configuração.	 As	 cenas	

figuravam	 dois	 personagens	 humanos,	 vestidos	 com	 roupas	 coloridas	 e	 pinturas	

faciais,	contra	um	fundo	branco.	Cada	vídeo	apresenta	duas	fases:	fase	de	introdução,	

que	serve	para	apresentar	os	personagens	dos	vídeos	às	crianças,	e	fase	de	teste.	

A	 fase	de	 introdução	é	dividida	em	duas	etapas.	A	primeira	 etapa	 consiste	 em	

apresentar	os	dois	personagens	individualmente,	procurando	familiarizar	as	crianças	

com	 seus	 nomes.	 A	 personagem	 Ju	 aparece	 primeiro	 —	 acenando,	 dançando	 e	

trocando	 de	 tela.	 A	 narração	 apresenta	 a	 personagem	 (“Esta	 é	 a	 Ju!”),	 e	 repete	 seu	

nome	 diversas	 vezes	 durante	 três	 quadros	 de	 quatro	 segundos,	 intercalados	 por	

intervalos	 em	 que	 as	 telas	 ficam	 em	 branco	 por	 dois	 segundos.	 Em	 seguida,	 o	

personagem	Nino	é	apresentado	da	mesma	forma,	e	logo	após,	ambos	os	personagens	

aparecem	 juntos,	 um	 em	 cada	 tela,	 dando	 início	 à	 segunda	 etapa,	 que	 tem	 como	

objetivo	 testar	 o	 aprendizado	 dos	 nomes	 dos	 personagens	 pelas	 crianças.	 Os	

personagens	 aparecem	 juntos,	 um	 em	 cada	 tela,	 enquanto	 o	 estímulo	 auditivo	 pede	

que	 a	 criança	 localize	 apenas	 um	 deles	 (por	 exemplo:	 “Onde	 está	 o	 Nino?	 Ache	 o	

Nino!”).	

A	 fase	 de	 teste	 também	 é	 dividida	 em	 duas	 etapas,	 uma	 para	 treino	 e	

aprendizado	dos	 verbos,	 e	 outra	para	o	 teste	de	 fato.	A	 etapa	de	 treino	 consiste	 em	

mostrar	 o	 estímulo	 a	 ser	 tocado	 em	 cada	 tela	 primeiro	 separadamente	 e	 depois	 ao	

mesmo	 tempo,	 para	 que	 a	 criança	 possa	 observá-los	 bem	 e	 para	 verificar	 se	 há	

preferência	por	um	dos	estímulos:	caso	a	criança	passe	75%	ou	mais	do	tempo	total	de	

fixação	 do	 olhar	 observando	 apenas	 um	dos	 vídeos,	 então	 se	 considera	 que	 ela	 tem	

preferência	por	este.	Já	a	etapa	de	teste	consiste	em	mostrar	os	dois	estímulos	lado	a	

lado,	 acompanhados	 de	 um	 estímulo	 auditivo	 que	 narra	 apenas	 um	 dos	 vídeos.	 Ao	

todo,	 quatro	 verbos	 foram	 testados:	 “coçar”,	 “pentear”,	 “pintar”	 e	 “beijar”.	Os	 vídeos	

apresentam	um	total	de	três	minutos	e	cinquenta	e	quatro	segundos	cada.	
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2.3.	SUJEITOS	E	LOCAL	DE	TESTAGEM	

	

Os	sujeitos	são	23	crianças	de	13	a	27	meses	(idade	média	de	20	meses),	alunos	

de	 uma	 creche	municipal	 em	 Curitiba,	 Paraná.	 Os	 pais	 foram	 contatados	 através	 de	

uma	carta	assinada	por	mim	explicando	o	procedimento,	acompanhada	do	Termo	de	

Compromisso	Livre	e	Esclarecido,	elaborado	segundo	a	Resolução	CNS/MS	466/2012	

do	Comitê	de	Ética	 em	Pesquisa	 (CEP/UNICAMP)3.	O	 local	 de	 testagem	 foi	 a	 sala	 de	

descanso	dos	professores	da	escola,	localizada	no	pátio	da	instituição.	

	

2.4.	MATERIAIS	E	PROCEDIMENTO		

	

Para	 a	 testagem,	 utilizamos	 os	 seguintes	 materiais:	 dois	 monitores	 de	

computador,	 um	 notebook	 conectado	 aos	monitores,	 alto-falantes	 para	 computador,	

uma	câmera	semi	profissional	e	uma	luminária	de	mesa	simples.	Todo	o	equipamento	

ficava	oculto	das	crianças	por	um	painel	de	isopor,	exceto:	(i)	as	telas	dos	monitores,	

posicionadas	a	20	cm	de	distância	uma	da	outra;	(ii)	a	lente	da	câmera,	visível	por	um	

orifício	 no	 centro	 dos	 dois	 monitores;	 e	 (iii)	 a	 luz	 da	 luminária,	 visível	 por	 outro	

orifício	acima	da	câmera.	

Durante	o	teste	eu	permanecia	atrás	do	painel,	dando	início	aos	vídeos	e	ligando	

e	 desligando	 a	 luminária	 nos	 intervalos	 entre	 os	 quadros.	 Uma	 pesquisadora	

assistente4	auxiliava	uma	professora	a	trazer	as	crianças	até	a	sala	de	testagem,	uma	a	

uma,	e	a	posicionar-se	em	uma	almofada	ao	centro	dos	dois	monitores	com	a	criança	

no	 colo.	 A	 professora	 era	 instruída	 a	manter	 a	 cabeça	 voltada	 para	 a	 luz	 de	 centro	

durante	o	teste,	a	fim	de	não	influenciar	a	direção	da	atenção	dos	sujeitos.	Assim	que	

																																								 																					
3	Número	da	autorização	do	CEP:	29076814.2.0000.5404.	
4	Agradeço	a	participação	de	Thayse	Letícia	Ferreira,	presente	em	todas	as	sessões	da	pré-testagem	e	
testagem.	
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os	sujeitos	se	sentavam,	eu	dava	início	aos	vídeos.	Ao	fim	de	cada	vídeo,	a	professora	

deveria	 levar	a	 criança	de	volta	até	 sua	sala	de	aula	e	 trazer	outra	em	seguida,	para	

uma	nova	testagem.	

	

2.5.	VARIÁVEIS		

	

As	variáveis	independentes	do	experimento	são:	i)	idade	(dois	grupos:	um	de	13	

a	 21	 meses,	 e	 outro	 de	 21	 a	 27	 meses5);	 ii)	 sexo;	 e	 iii)	 ação	 testada.	 A	 variável	

dependente	é	o	tempo	total	de	fixação	do	olhar	para	a	tela	correspondente	em	relação	

à	não	correspondente.	

Além	destas	variáveis,	também	adotamos	algumas	variáveis	contrabalançadas,	a	

fim	 de	 evitar	 que	 as	 crianças	 usassem	 pistas	 de	 ordem	 e	 posição	 dos	 vídeos	 para	

identificar	 o	 estímulo	 correspondente.	 São	 elas:	 i)	 posição	 espelhada	 dos	 agentes	

(sempre	para	o	centro);	ii)	equivalência	de	quantidade	e	qualidade	de	movimentos	nos	

vídeos	 correspondentes	 à	 mesma	 ação;	 e	 iii)	 ordem	 espelhada	 dos	 vídeos	

correspondentes	 (para	 metade	 das	 crianças,	 a	 narração	 seguia	 a	 ordem	 de	

correspondência	 esquerda-direita-direita-esquerda,	 e	 para	 outra	 metade,	 direita-

esquerda-esquerda-direita).	

	

2.6.	CONTABILIZAÇÃO	E	DESCARTES		

	

Para	 a	 contabilização	 dos	 dados,	 os	 vídeos	 obtidos	 durante	 o	 teste	 foram	

reproduzidos	 no	 software	 ELAN 6 ,	 que	 marca	 o	 tempo	 de	 reprodução	 em	

																																								 																					
5	A	motivação	 para	 a	 separação	 entre	 faixas	 etárias	 vem	 do	 fato	 de	 se	 observar	 comportamentos	
bastante	 distintos	 entre	 crianças	 com	 poucos	 meses	 de	 diferença	 em	 outros	 experimentos	 (vide	
HP&G);	a	separação	em	apenas	duas	faixas	etárias	se	dá	por	questões	estatísticas,	por	conta	da	pouca	
quantidade	 de	 sujeitos	 testados	 (a	 divisão	 entre	 mais	 de	 dois	 grupos	 tornaria	 a	 análise	 dos	
resultados	menos	confiável).	
6	Disponível	em:	http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/.	
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milissegundos.	Cada	direção	para	a	qual	os	sujeitos	olhavam	(centro,	esquerda,	direita	

e	 distrações)	 foi	 contabilizada	 individualmente	 e	manualmente.	 Primeiro,	 assistia-se	

ao	 vídeo	 até	 que	 a	 criança	 olhasse	para	 a	 direção	 sendo	 contabilizada	no	momento.	

Então,	pausava-se	e	começava-se	a	voltar	a	imagem	até	o	momento	em	que	se	percebia	

a	 mudança	 do	 olhar	 para	 esta	 direção,	 e	 o	 tempo	 de	 reprodução	 neste	 ponto	 era	

anotado.	Tocava-se	o	vídeo	novamente,	pausando	agora	no	momento	em	que	a	criança	

movia	o	olhar	para	 longe	da	direção	contabilizada,	anotando	novamente	o	 tempo	do	

vídeo	neste	momento.	Se	a	criança	 fixasse	e	mudasse	o	olhar	para	uma	determinada	

direção	 por	 mais	 de	 uma	 vez	 durante	 uma	 etapa,	 os	 tempos	 eram	 somados	 para	

determinar	 o	 tempo	de	 fixação	 total	 para	 a	 etapa,	 desde	 que	 cada	 tempo	 individual	

fosse	maior	do	que	.200	ms7.	

Após	a	soma	de	todos	os	tempos	em	cada	etapa,	criava-se	uma	tabela	que	dividia	

o	 tempo	 de	 fixação	 entre	 a	 ação	match	 (correspondente	 ao	 estímulo	 linguístico)	 e	

nomatch	 (não	 correspondente)	 para	 cada	 estímulo.	 O	 tempo	 de	 fixação	 das	 duas	

etapas	dos	estímulos	de	teste	era	somado	e	dividido	por	dois	para	se	ter	a	média	do	

tempo	 de	 fixação	 em	 cada	 um	 dos	 quatro	 estímulos.	 Depois,	 todos	 os	 dados	 eram	

reunidos	em	uma	mesma	tabela,	obtendo-se	a	média	de	tempo	de	fixação	entre	todas	

as	crianças.	

Os	descartes	de	sujeitos	ocorrem	quando	estes	passam	75%	ou	mais	do	tempo	

de	 fixação	 total	 do	 teste	 olhando	 para	 apenas	 uma	 direção,	 ou	 prestam	 atenção	 ao	

teste	em	menos	de	50%	do	tempo	dos	vídeos.	Os	descartes	de	apenas	parte	dos	dados	

de	um	sujeito	ocorre	quando	este	demonstra	preferência	por	um	dos	vídeos	na	fase	de	

treino,	 ou	 não	 olha	 para	 a	 luz	 de	 centro	 nos	 intervalos	 entre	 os	 quadros	 da	 fase	 de	

teste	 por	 ao	 menos	 .200	 ms.	 Neste	 caso,	 apenas	 o	 estímulo	 que	 apresentou	 estes	

problemas	é	descartado,	e	seu	valor	é	substituído	pela	média	de	grupo	da	criança.	

	
																																								 																					
7	Aqui	usamos	o	mesmo	valor	adotado	em	HP&G,	que	acreditam	ser	o	tempo	necessário	para	desviar	
a	atenção	das	crianças	das	telas	sem	tornar	o	experimento	muito	longo.	
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3.	RESULTADOS	E	DISCUSSÃO	

	

Das	23	crianças	testadas,	20	foram	contabilizadas.	Os	descartes	ocorreram	por	

preferência	por	uma	das	telas	em	mais	de	75%	das	etapas	de	teste	(duas	meninas,	de	

13	e	27	meses,	uma	pela	direita,	e	outra	pela	esquerda)	e	por	indisposição	(um	menino	

de	14	meses,	que	apresentava-se	sonolento).	Oito	etapas	de	teste	individuais	também	

foram	descartadas,	por	falta	de	olhar	para	o	centro	nos	intervalos	(seis	etapas)	e	por	

distração	(duas	etapas).	

Os	 resultados	 gerais	mostram	um	 tempo	 de	 fixação	maior	 para	 os	 vídeos	 não	

correspondentes	à	narração	no	segundo	e	 terceiro	estímulos	 (“coçar”	 (E2)	 (.766	ms,	

ou	31%	maior)	e	“pintar”	(E3)	(1.184	ms,	ou	50%	maior)),	e	para	os	correspondentes	

no	primeiro	e	quarto	(“beijar”	(E4)	(.985	ms,	ou	37%)	e	“pentear”	(E1)	(.246	ms,	ou	

7%)).	Como	metade	das	crianças	contabilizadas	assistiu	aos	vídeos	em	uma	ordem	de	

correspondência	 e	 a	 outra	 metade	 em	 outra	 ordem,	 essa	 preferência	 pelo	 não	

correspondente	não	pode	ter	ocorrido	por	saliência	de	um	vídeo	em	relação	a	outro.	

Quanto	 à	 média	 global	 de	 tempo	 de	 fixação,	 ela	 é	 maior	 para	 os	 vídeos	 não	

correspondentes	do	que	para	os	correspondentes	(diferença	de	.180	ms,	ou	6%),	o	que	

mostra	 um	 resultado	 geral	 desfavorável	 à	 hipótese	 inicial.	 No	 entanto,	 a	 análise	

estatística	 (teste-t	 pareado	 entre	 valores	 de	 match	 e	 nomatch)	 mostrou	 que	 a	

diferença	 entre	 o	 tempo	 de	 fixação	 para	 o	 vídeo	 correspondente	 e	 o	 não	

correspondente	não	foi	significativa	em	nenhum	dos	estímulos	(p	>	0,1	para	os	quatro	

estímulos8).	

																																								 																					
8	Os	valores	estatísticos	foram:	T	=	0,5	(p	=	0,6)	para	E1;	T	=	-1,7	(p	=	0,1)	para	E2;	T	=	-1,2	(p	=	0,2)	
para	E3;	e	T	=	1,0	(p	=	0,3)	para	E4.	
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Gráfico	1	–	Tempo	médio	de	fixação	por	estímulo.	
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Gráfico	2	―	Tempo	global	de	fixação	

	

Testes	 ANOVA 9 	foram	 rodados	 para	 todos	 os	 fatores	 (sexo,	 ordem,	

familiarização10,	idade	e	estímulo),	usando-se	a	diferença	entre	match	e	nomatch.	Para	

α	=	0,05,	nenhuma	interação	significativa	foi	encontrada.	Já	se	usando	a	proporção	de	

tempo	de	 fixação	para	o	match	 em	relação	ao	 tempo	 total	de	 fixação	para	os	vídeos	

(match	+	nomatch),	algumas	interações	foram	encontradas	em	ANOVAs	2x4:	para	E3,	

foram	 encontradas	 diferenças	 nos	 fatores	 sexo	 (p	 =	 0,04),	 idade	 (p	 =	 0,003)	 e	

familiarização	 (p	=	0,05);	 já	 para	E4,	 houve	diferença	de	 resultados	 apenas	no	 fator	

sexo	(p	=	0,004).	A	tabela	abaixo	resume	os	resultados:	

																																								 																					
9	Testes	one-way	2x2x2x2x4	(demais	fatores	x	estímulo),	e	2x4	(fatores	isolados	x	estímulo).	
10	A	 familiarização	 é	 a	 variável	 que	 determina	 se	 a	 criança	 demonstrou	 aprender	 os	 nomes	 dos	
personagens	durante	a	 fase	de	introdução.	 	Como	a	análise	estatística	demonstrou	pouca	diferença	
de	 performance	 entre	 as	 crianças	 familiarizadas	 e	 não-familiarizadas,	 esta	 variável	 não	 será	
discutida	a	fundo	aqui.	Para	mais	detalhes,	ver	Kolberg	(2015). 
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Pentear Coçar Pintar Beijar Média

Sexo 2.62 2.95 1.47 3.09 2.24 2.52 3.59 1.63 2.48 2.59 p = 0,5
3.25 1.98 1.97 2.22 1.58 2.98 2.37 3.35 2.29 2.63 p = 0,7

Meses 2.90 2.24 1.07 2.95 1.53 2.92 2.91 2.52 2.10 2.56 p = 0,9
2.84 2.96 2.41 2.49 2.53 2.44 3.34 2.07 2.78 2.49 p = 0,3

match nomatch match nomatch match nomatch match nomatch match nomatch P-valor
F (n = 12)
M (n = 8)
13 a 20 (n =11)
21 a 27 (n = 9) 	

Tabela	1	―	Tempo	médio	de	fixação	(em	segundos)	por	sexo,	idade	(Meses)	e	estímulo	à	tela	

correspondente	(match)	e	não	correspondente	(nomatch).	Os	p-valores	se	referem	às	diferenças	(em	

testes-t	pareados)	entre	match	e	nomatch	para	todos	os	dados.	

	

Algumas	 observações	 interessantes	 podem	 ser	 feitas	 a	 partir	 dos	 resultados	

encontrados.	Em	primeiro	lugar,	ficou	claro	que	a	contagem	geral	dos	dados	não	foi	de	

encontro	 à	 hipótese	 experimental,	 de	 que	 as	 crianças	 brasileiras	 de	 13	 a	 27	meses	

olhariam	por	mais	 tempo	para	o	vídeo	 correspondente	à	 sentença	narrada.	 Ficamos	

em	 vez	 disso	 com	 a	 hipótese	 nula	 de	 que	 as	 crianças	não	 conseguem	 correlacionar	

essas	informações	no	experimento	apresentado.	Há,	no	entanto,	outra	possibilidade	de	

análise	dos	resultados,	baseada	no	que	já	foi	exposto	anteriormente.	É	possível	que,	na	

faixa	 etária	 estudada	 e	 para	 a	 metodologia	 selecionada,	 as	 crianças	 precisem	

compreender	o	significado	semântico	dos	verbos	selecionados	a	fim	de	compreender	

as	sentenças-teste,	como	exposto	na	introdução.	Como	infelizmente	não	conseguimos	

acessar	 o	 conhecimento	 de	 cada	 verbo	 para	 cada	 criança	 testada,	 por	 questões	 de	

tempo	e	recursos11,	não	podemos	corroborar	esta	hipótese	definitivamente.	Podemos,	

no	 entanto,	 levantar	 algumas	 propriedades	 semânticas	 dos	 verbos	 selecionados	 que	

poderiam	influenciar	na	sua	compreensão.	

Analisando	 os	 resultados	 novamente,	 percebemos	 que	 os	 verbos	 “pentear”	 e	

“beijar”	 mostraram	 resultados	 mais	 favoráveis	 à	 hipótese	 inicial	 do	 que	 “pintar”	 e	

																																								 																					
11	Para	 testar	 as	 crianças	 quanto	 ao	 conhecimento	 dos	 verbos	 usados,	 seria	 necessário	 ou	 mais	
tempo	 junto	 com	 cada	 criança,	 ou	 o	 contato	 direto	 com	 os	 pais,	 para	 preenchimento	 de	 um	
questionário	 sobre	 o	 conhecimento	 lexical	 dos	 filhos	 (RESCORLA	 Language	 Inventory,	 1991).	
Nenhum	destes	recursos	estava	ao	nosso	alcance,	já	que	só	tivemos	contato	com	a	escola	e	tínhamos	
um	tempo	limitado	para	realizar	o	experimento.	
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“coçar”.	O	verbo	“coçar”	já	havia	trazido	resultados	negativos	para	as	crianças	em	uma	

pré-testagem,	e	lançamos	a	hipótese	de	que	isso	ocorre	por	conta	da	ambiguidade	do	

verbo:	 “coçar”	 pode	 ter	 tanto	 uma	 leitura	 transitiva	 quanto	 intransitiva,	 sendo	

classificado	como	um	verbo	de	percepção	(SILVA,	1996)12.	Essa	possível	ambiguidade	

poderia	somar-se	à	ambiguidade	dos	estímulos	visuais:	em	um	vídeo,	víamos	o	Nino	

coçando	as	costas	de	Ju	(leitura	transitiva:	“O	Nino	está	coçando	a	Ju”),	enquanto	a	Ju	

indicava	com	o	polegar	a	região	a	ser	coçada	(leitura	intransitiva:	“A	Ju	está	coçando”);	

já	 no	 outro,	 era	 a	 Ju	 que	 coçava	 Nino	 (“a	 Ju	 está	 coçando	 o	 Nino”),	 enquanto	 Nino	

indicava	a	região	a	ser	coçada	(“O	Nino	está	coçando”).	Isso	poderia	explicar	por	que,	

em	geral,	as	crianças	passaram	mais	tempo	olhando	para	a	cena	não	correspondente	

neste	estímulo,	observando	apenas	a	leitura	intransitiva	da	narração13.	

Já	 “pintar”,	 embora	 não	 traga	 ambiguidade,	 talvez	 seja	 compreendido	 por	

crianças	na	faixa	etária	estudada	como	um	verbo	que	seleciona	um	argumento	interno	

[-animado]	 (como	um	quadro	 ou	 uma	parede);	 é	 possível	 então	 que	 elas	 rejeitem	 a	

leitura	deste	verbo	usando-se	um	argumento	[+	animado]	(como	a	Ju	e	o	Nino),	talvez	

por	algum	conservadorismo	em	relação	a	significado	verbal,	previsto	por	Macnamara	

(1982).	 A	 má	 performance	 das	 crianças	 então	 poderia	 ser	 justificada	 pela	

incompreensão	 do	 estímulo	 visual	 apresentado,	 que,	 para	 elas,	 não	 poderia	

representar	a	ação	de	“pintar”,	já	que	apresenta	um	paciente	[+	animado].	

Outra	diferença	entre	“coçar”	e	“pintar”	em	relação	a	“pentear”	e	“beijar”	é	que	

estes	dois	últimos	verbos	parecem	ser	muito	mais	presentes	no	contexto	de	crianças	
																																								 																					
12	Embora	esta	ambiguidade	não	seja	vista	por	todos	os	falantes	(havendo	apenas	leitura	intransitiva	
em	 “o	 Nino	 está	 se	 coçando”),	 alguns	 falantes	 parecem	 aceitar	 “o	 Nino	 está	 coçando”	 como	 uma	
sentença	 gramatical	 na	 leitura	 intransitiva	 (de	 acordo	 com	 consulta	 informal	 a	 falantes	 nativos).	
Somando-se	a	isso,	até	os	três	anos	as	crianças	parecem	omitir	palavras	funcionais	com	frequência	
em	 sua	 própria	 fala	 (vide	 HP&G),	 o	 que	 poderia	 indicar	 uma	 melhor	 aceitação	 da	 omissão	 do	
pronome	reflexivo	na	leitura	intransitiva	das	sentenças	testadas.	
13	Obviamente,	 para	 aceitarmos	 completamente	 esta	 hipótese,	 deveríamos	 ser	 capazes	 de	 explicar	
porque	as	crianças	escolheram	ignorar	a	última	parte	da	sentença	narrada	(i.e.,	“a	Ju”	em	“o	Nino	está	
coçando	a	Ju”)	ao	escolher	a	leitura	intransitiva.	Uma	hipótese	é	que	elas	fixaram	a	primeira	leitura	
disponível	a	elas	(aquela	dada	pelo	início	da	sentença	narrada)	e	ignoraram	outras	possibilidades	de	
interpretação.	
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da	 faixa	 etária	 estudada,	 já	 que	 são	 relacionados	 ao	 cotidiano	 do	 bebê	 desde	 os	

primeiros	 meses	 de	 vida.	 O	 verbo	 “pintar”,	 embora	 denote	 uma	 atividade	 bastante	

exercida	por	crianças	um	pouco	mais	velhas,	talvez	não	seja	tão	comum	para	crianças	

da	faixa	etária	estudada,	que	ainda	não	possuem	coordenação	motora	o	suficiente	para	

realizá-la.	 Já	 o	 verbo	 “coçar”	 não	 parece	 fazer	 parte	 do	 cotidiano	 das	 crianças	 tanto	

quanto	 os	 outros	 três,	 sendo	 mais	 provável	 o	 conhecimento	 da	 expressão“fazer	

cócegas”.	

Embora	 não	 seja	 possível	 confirmar	 essa	 análise	 semântica	 dos	 verbos	

utilizados	(o	que	provavelmente	exigiria	mais	uma	série	de	experimentos),	a	hipótese	

de	 que	 crianças	 da	 faixa	 etária	 estudada	 precisam	 da	 informação	 semântica	 para	

compreender	a	 estrutura	 sentencial	parece	bastante	plausível	devido	aos	 resultados	

encontrados.	 Além	 de	 haver	 uma	 clara	 diferença	 de	 performance	 entre	 cada	 verbo	

apresentado,	 observa-se	 que	 o	 grupo	mais	 velho	 e	 do	 sexo	 feminino,	 que	 em	 geral	

compreendem	 um	 número	 maior	 de	 itens	 lexicais	—	 vide	 Hirsh-Pasek	 &	 Golinkoff	

(1996)	—	,	tiveram	resultados	melhores	para	todos	os	verbos.	

O	teste	aplicado,	no	entanto,	não	é	capaz	de	comprovar	por	si	só	a	necessidade	

de	compreensão	do	significado	verbal	para	a	compreensão	da	ordem	de	palavras	na	

metodologia	adotada.	Para	isso,	seria	necessário	realizá-lo	com	um	número	maior	de	

crianças	e,	obviamente,	com	línguas	diferentes.	Se	os	resultados	fossem	negativos	para	

verbos	 conhecidos	 em	 diversas	 línguas,	 a	 hipótese	 de	 que	 crianças	 universalmente	

compreendem	 a	 ordem	 de	 palavras	 canônica	 da	 língua	 materna	 na	 faixa	 etária	

estudada	 seria	 rejeitada;	 caso	 contrário,	 seria	 ainda	 necessário	 testar	 verbos	

desconhecidos,	para	investigar	se	a	boa	performance	no	experimento	está	relacionada	

ou	não	ao	conhecimento	do	significado	verbal.	

Para	resultados	mais	confiáveis,	algumas	questões	metodológicas	e	ambientais	

também	 precisariam	 ser	 revistas.	 Em	 primeiro	 lugar,	 seria	 necessário	 garantir	 o	

conhecimento	 dos	 verbos	 pelas	 crianças	 estudadas	 através	 de	 um	 questionário	
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entregue	aos	pais	e	de	uma	 fase	de	 treino	anterior	ao	 teste,	ou	então	garantir	o	não	

conhecimento	inventando-se	verbos	e	ações	novas.	Da	mesma	forma,	como	a	questão	

sobre	 se	 a	 familiarização	 apresentou	 um	 problema	 para	 os	 resultados	 também	

permaneceu	obscura,	seria	preciso	garantir	o	conhecimento	dos	personagens	usados	

nos	 vídeos	 pelas	 crianças,	 usando-se	 desenhos	 animados	 bastante	 conhecidos,	 ou	

então	 animais	 presentes	 no	 cotidiano	 infantil,	 como	 “gato”	 e	 “pato”,	 e	 testando	 o	

conhecimento	dos	nomes	dos	personagens	em	fase	de	familiarização,	também	anterior	

ao	teste.	

	

3.1.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

Apesar	 dos	 problemas	 observados,	 comuns	 a	 quaisquer	 trabalhos	 que	 se	

proponham	 testar	 crianças	 pequenas,	 o	 presente	 trabalho	 mostrou-se	 relevante	 ao	

comprovar	 a	 possibilidade	 de	 aplicação	 de	 experimentos	 dentro	 do	 Paradigma	 de	

Olhar	 Preferencial	 Intermodal,	 como	 os	 de	 Hirsh-Pasek	 &	 Golinkoff	 (1996),	 para	

outras	 línguas	 e	 com	 adaptações	 que	 poderiam	 torná-los	 realizáveis	 em	 outras	

condições	 de	 aplicação,	 sem	 a	 utilização	 de	 um	 laboratório	 especificamente	

configurado	para	a	atividade	ou	contato	direto	com	os	pais	das	crianças,	por	exemplo.	

Tornando	o	procedimento	mais	acessível,	outros	pesquisadores	poderiam	reproduzi-

lo	 em	 diferentes	 lugares	 do	 mundo,	 permitindo	 uma	 maior	 coleção	 de	 dados	 em	

diferentes	línguas.	
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LINGUISTIC	IDEAS	IN	A	LÍNGUA	QUE	FALAMOS,	BY	HERBERT	PARENTES	

FORTES	

	
Raimunda	da	Conceição	Silva1	

	
RESUMO:	 À	 luz	 da	 Historiografia	 Linguística,	 este	 artigo	 discute	 ideias	 linguísticas	 de	 Herbert	
Parentes	Fortes,	linguista	e	filólogo	piauiense,	em	defesa	da	língua	oral	no	Brasil,	a	partir	da	análise	
da	obra	A	língua	que	falamos	(1957).	Buscou-se	compreender	o	posicionamento	deste	autor	diante	
do	problema	linguístico	brasileiro,	bem	como	esclarecer	questões	atuais	acerca	da	política	de	ensino	
de	 línguas	 no	 Brasil.	 Autores	 como	 Gladstone	 Melo	 (1975),	 Marcos	 Bagno	 (2004),	 Carlos	 Faraco	
(2008)	e	Ataliba	Castilho	(2004)	também	fornecem	aporte	teórico.	
Palavras-chave:	ensino;	língua	materna;	historiografia	linguística.	
ABSTRACT:	 By	 the	 light	 of	 Linguistic	 Historiography,	 this	 article	 discusses	 the	 linguistic	 ideas	 of	
Herbert	 Parentes	 Fortes,	 a	 linguist	 and	 philologist	 from	 Piauí,	 in	 defense	 of	 the	 oral	 language	 in	
Brazil,	based	on	 the	analysis	of	 the	work	A	língua	que	falamos	(1957).	We	aimed	at	understanding	
the	positioning	of	this	author	regarding	the	Brazilian	linguistic	problem,	as	well	as	clarifying	current	
questions	 about	 the	 language	 teaching	 policy	 in	 Brazil.	 Authors	 such	 as	 Gladstone	 Melo	 (1975),	
Marcos	Bagno	 (2004),	 Carlos	 Faraco	 (2008)	 and	Ataliba	Castilho	 (2004)	 also	provided	 theoretical	
support.	
Keywords:	teaching;	mother	tongue;	Linguistic	Historiography.	
	

	

1.	INTRODUÇÃO	

	

A	questão	do	ensino	de	língua	materna	no	Brasil	vem	sendo,	ao	longo	dos	anos,	

objeto	 de	 discussões	 e	 polêmicas	 entre	 filólogos,	 gramáticos,	 linguistas,	 literatos	 e	

demais	profissionais	da	área.	Contudo,	embora	existam	diversos	avanços	nos	estudos	
																																								 																					
1	Graduanda	em	Letras,	UFPI.	
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acerca	 da	 língua	 materna,	 o	 assunto	 ainda	 enfrenta	 uma	 gama	 de	 problemas	 e	

contradições	—	 e	 não	 apenas	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	modo	 como	 esse	 ensino	 deve	

ocorrer	no	Brasil:	questiona-se	também	se	há,	de	fato,	uma	Língua	Brasileira	(LB).	

Estas	e	várias	outras	questões	relevantes	a	respeito	desse	assunto	são	discutidas	

nas	obras	do	 linguista	e	 filólogo	piauiense	Herbert	Parentes	Fortes,	com	o	propósito	

de	 se	 fazer	 compreender	 que	 o	 Brasil,	 de	 fato,	 possui	 uma	 identidade	 linguística	

genuína	diferente	da	Língua	Portuguesa	(LP)	de	Portugal.	

Este	 artigo,	 oriundo	 de	 uma	 pesquisa	 bibliográfica,	 tem	 como	 objetivo	 geral	

desvelar	 o	 posicionamento	 crítico	 de	Herbert	 Parentes	 Fortes	 diante	 das	 discussões	

acerca	da	questão	da	língua	nacional,	a	partir	da	análise	da	obra	A	língua	que	falamos	

(1957).	 Destarte,	 este	 trabalho	 se	 insere	 no	 bojo	 da	 Historiografia	 Linguística,	

doravante	 HL,	 e	 discute	 a	 questão	 da	 língua	 falada	 no	 Brasil,	 considerando	 a	

necessidade	que	se	tem	de	nomeá-la	e	depreender	a	sua	constituição.	

Os	objetivos	específicos	são:	recuperar	o	momento	histórico	no	qual	o	autor	se	

encontrava	 inserido;	 resgatar	 os	 nomes	 que	 influenciaram	 a	 sua	 produção	

bibliográfica;	 compreender	 a	 visão	 deste	 autor	 acerca	 do	 ensino	 de	 língua	 oral;	

discutir	 a	 questão	 da	 língua	 nacional;	 comparar	 o	 posicionamento	 do	 autor	 com	

teorias	 atuais	 que	 tratam	 do	 mesmo	 assunto,	 e	 contribuir	 para	 a	 ampliação	 das	

reflexões	acerca	da	política	de	ensino	de	Língua	no	Brasil.	

Para	 atingir	 os	 mencionados	 objetivos,	 utilizaram-se,	 como	 aporte	 teórico,	

autores	como	Gladstone	Chaves	de	Melo	(1975),	Marcos	Bagno	(2004),	Carlos	Alberto	

Faraco	 (2008),	 Leonor	 Lopes	 Fávero	 (2000)	 e	 Ataliba	 Teixeira	 de	 Castilho	 (2004),	

dentre	outros.	

Cumpre	 mencionar	 que	 Cristina	 Altman	 entende	 HL	 como	 “uma	 disciplina	 à	

vocação	 científica	 que	 tem	 como	 principais	 objetivos	 descrever	 e	 explicar	 como	 se	

produziu	 e	 desenvolveu	 o	 conhecimento	 linguístico	 em	 um	 determinado	 contexto	

social	 e	 cultural,	 através	 do	 tempo”	 (ALTMAN,	 2009,	 p.	 128).	 No	 que	 tange	 o	
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desenvolvimento	 da	 pesquisa	 em	 HL,	 Konrad	 Koerner	 (1996	 apud	 Bastos	 e	 Palma,	

2004)	 e	 Pierre	 Swiggers	 (2010)	 propõem	 procedimentos	 metodológicos	 que	 são	

imprescindíveis	 para	 se	 compreender	 os	 fatos	 históricos	 acerca	 da	 língua,	 de	 forma	

sucessiva	 e	 descontínua.	 Neusa	 Barbosa	 Bastos	 e	 Dieli	 Vesaro	 Palma	 (2004)	

evidenciam	os	três	princípios	traçados	por	Koerner	(1996	apud	Bastos	e	Palma,	2004),	

que	são:	a	contextualização,	a	imanência	e	a	adequação.	

Na	 contextualização,	 o	 historiógrafo	 deve	 traçar	 o	 clima	 de	 opinião	 da	 época,	

buscando	resgatar	informações	relevantes	que	possam	ter	influenciado	o	pensamento	

da	 sociedade,	 bem	 como	 a	 situação	 sociocultural,	 política	 e	 econômica	 do	 país.	 Na	

imanência,	 ele	deve	estabelecer	um	entendimento	geral	do	documento	analisado,	de	

forma	 histórica,	 crítica	 e	 filológica.	 No	 princípio	 da	 adequação,	 o	 pesquisador	 deve	

estabelecer	 aproximações	 entre	 o	 período	 estudado	 e	 o	 período	 atual.	 Para	 tanto,	 o	

historiógrafo	 deve	 se	 fundamentar	 em	 teorias	 modernas	 para	 tornar	 o	 documento	

acessível	ao	leitor	contemporâneo.	

Assim,	 é	 através	 do	 cumprimento	 destes	 princípios	 que	 o	 pesquisador	

empreenderá	e	elucidará	as	transformações,	no	que	diz	respeito	ao	aspecto	linguístico,	

que	aconteceram	no	momento	a	ser	analisado.	

Este	trabalho	se	organiza	da	seguinte	forma:	primeiramente,	será	comentada	a	

questão	da	língua	nacional,	discussão	esta	que	é	de	fundamental	importância	para	este	

estudo;	 logo	 após,	 será	 apresentada	 a	metodologia	 utilizada	 para	 a	 realização	 desta	

pesquisa;	posteriormente,	serão	evidenciados	os	principais	resultados	e	discussões	a	

partir	 da	 análise	 dos	 dados	 obtidos,	 e,	 por	 fim,	 serão	 feitas	 as	 considerações	 finais	

acerca	do	que	foi	exposto.	

	

1.1	A	QUESTÃO	DA	LÍNGUA	NACIONAL	
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A	 questão	 da	 língua	 nacional,	 bem	 como	 a	 necessidade	 de	 nomeá-la	 e	 saber	

como	ela	 se	 constitui,	 é	um	assunto	 importante	que	deve	 ser	discutido	por	 todos	os	

brasileiros,	 uma	 vez	 que	 atinge	 esses	 sujeitos	 em	 sua	 autonomia,	 seja	 nos	 aspectos	

linguístico	ou	cultural,	e,	sobretudo,	em	sua	identidade.	Isso	leva	muitos	estudiosos	a	

questionar	qual	a	língua	que,	de	fato,	se	fala	no	Brasil:	LP	ou	LB?	

Nesse	 sentido,	 a	questão	da	 língua	 falada	 em	 terras	brasileiras	 vem	sendo	um	

ponto	 de	 discussão	 desde	 os	 primórdios	 da	 colonização	 no	 Brasil,	 ganhando	maior	

intensidade	durante	todo	o	decorrer	do	século	XIX	e	perdurando	em	dias	atuais.	

Assim,	conforme	Melo	(1975),	as	discussões	a	respeito	da	questão	da	língua	do	

Brasil	se	iniciaram,	ainda	que	de	forma	tímida,	em	um	momento	de	intensificação	do	

sentimento	nacionalista	—	momento	este	de	verdadeira	exaltação	patriótica,	em	que	

os	brasileiros	encontravam-se	embalados	por	conta	da	proclamação	da	Independência	

política	do	país,	ocorrida	em	1822.	Melo	afirma	que:	

	
O	 problema	 não	 é	 novo.	 Vai	 para	mais	 de	 um	 século	 que	 pela	 primeira	 vez	 se	
ventilou	 a	 questão	 da	 língua	 do	 Brasil.	 Foi	 exatamente	 num	 momento	 de	
intensificação	do	sentimento	nacional,	naquele	ambiente	de	exaltação	patriótica	
que	 preparou,	 viu	 e	 sobreviveu	 à	 proclamação	 da	 Independência,	 que	 surgiu	 a	
preocupação	da	língua	própria.	(...)	De	lá	para	cá	o	assunto	tem	voltado	à	cena	de	
vez	em	quando.	(MELO,	1975,	p.	02).	

	

Essas	 discussões	 giravam,	 fundamentalmente,	 em	meio	 à	 percepção	 de	 que	 a	

língua	falada	no	Brasil	diferia,	em	vários	aspectos,	daquela	falada	em	Portugal.	Isso	se	

deu	 porque	 tal	 movimento	 político	 suscitou	 uma	 reação	 cultural	 nacionalista	 em	

oposição	à	cultura	lusitana.	O	que	se	buscava,	de	fato,	era	uma	expressão	cultural	que	

assinalasse	a	autonomia	e	as	peculiaridades	do	Brasil.	

Acerca	 disso,	 Faraco	 (2008)	 assevera	 que:	 “Afinal,	 o	 país	 se	 tornara	

politicamente	independente	e	se	poderia	imaginar	que,	no	processo	de	construção	de	

sua	 identidade	 nacional,	 viesse	 a	 privilegiar	 suas	 características	 diferenciadoras”	

(FARACO,	2008,	p.	108).	
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Os	 movimentos	 em	 defesa	 da	 LB,	 além	 de	 promoverem	 inúmeras	 discussões,	

causaram	muitas	controvérsias	entre	os	que	defendiam	a	língua	falada	no	Brasil	e	os	

puristas	(gramáticos	e	eruditos)	que	consideravam	que	só	se	podia	falar	uma	língua,	a	

LP,	 e	 defendiam,	 portanto,	 uma	 unidade	 linguística	 comum	 aos	 dois	 países,	 Brasil	 e	

Portugal.	Dentre	aqueles	que	também	entraram	nesse	debate,	conforme	Melo	(1975),	

destacaram-se	as	figuras	de	Varnhagem,	Paranhos	da	Silva,	Virgílio	de	Lemos,	Antenor	

Nascentes,	João	Ribeiro,	Herbert	Parentes	Fortes	e	José	de	Alencar.	

José	 de	 Alencar	 (1829-1877)	 foi	 um	 dos	 nomes	 mais	 influentes	 durante	 a	

segunda	 metade	 do	 século	 XIX,	 período	 em	 que	 ocorreram	 fervorosos	 debates	 em	

torno	 da	 questão	 da	 LP	 no	 Brasil.	 Alencar	 incorporou,	 criou	 e	 empregou,	 em	 seus	

romances,	uma	linguagem	tipicamente	brasileira,	elencando	vocábulos	de	origem	tupi,	

como	os	dispostos	em	suas	obras	O	Guarani	(1864)	e	 Iracema	 (1865),	dentre	várias	

outras.	

Em	meio	 aos	 defensores	 atuais	 da	 questão	 da	 língua	 falada	no	Brasil,	 pode-se	

mencionar	o	nome	de	Marcos	Bagno,	linguista	e	escritor	brasileiro	que,	assim	como	os	

anteriores,	defende	a	existência	de	uma	 forma	genuinamente	brasileira	de	se	 falar	o	

português.	

Bagno	 (2004)	 corrobora	 que	 desde	 há	muito	 tempo	 as	 diferenças	 entre	 a	 fala	

dos	portugueses	e	a	dos	brasileiros	se	mostram	evidentes,	e	acredita	ser	discrepante	a	

forma	como	atualmente	sucede	o	ensino	de	LP	no	Brasil,	considerando,	para	tanto,	as	

insuficiências	corriqueiras	concernentes	às	tentativas	de	explicar	aos	alunos	que	eles	

falam	 de	 uma	 forma,	 porém,	 por	 conta	 das	 imposições	 gramaticais	 arcaicas,	 devem	

escrever	de	outra.	Isso	pode	ser	percebido	em:	

	
[...]	Ensinar	português	 é	 querer	 provar	 que	 a	 língua	 boa,	 certa	 e	 bonita	 vive	 do	
outro	lado	do	Atlântico,	a	milhares	de	quilômetros	daqui,	falada	pelos	habitantes	
de	 um	 paraíso	 linguístico	 chamado	 Portugal:	 dez	 milhões	 de	 pessoas	 que,	 ao	
contrário	 dos	 170	 milhões	 de	 brasileiros,	 falam	 “tudo	 certinho”,	 não	 cometem	
“mistura	 de	 tratamento”	 e	 nunca,	 mas	 nunca	 de	 núncaras	 jamais	 mesmo,	
começam	uma	 frase	 com	pronome	oblíquo...	Ensinar	português	 é,	 então,	 firmar,	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

SILVA,	R.	da	C.	Ideias	linguísticas	em...	 89	

afirmar	 e	 confirmar	 todo	 o	 folclore,	 toda	 a	 superstição	 que	 gira	 em	 torno	 dos	
fatos	 linguísticos	 na	 nossa	 cultura:	 “português	 é	 muito	 difícil”,	 “brasileiro	 não	
sabe	português”,	falamos	uma	língua	“emprestada”	que	não	respeitamos	e	que,	ao	
contrário,	“abastardamos”	o	tempo	todo.	É	a	perpetuação	injusta	e	 injustificável	
de	 um	 conjunto	 de	 mitos	 sem	 fundamento.	 (BAGNO,	 2004,	 p.	 09-10,	 grifos	 do	
autor).	

	

Assim	sendo,	diante	do	exposto,	pode-se	inferir	que	esta	questão	encontra-se	em	
uma	 fase	 intermediária	 no	 que	 tange	 a	 história	 da	 língua	 do	 Brasil.	 Isto	 é,	 até	 hoje	

ainda	não	foi	decidido	se	a	língua	que	se	fala	no	Brasil	é	o	português	ou	o	brasileiro.	A	

cultura	 escolar,	 mesmo	 diante	 das	 evidentes	 diferenças	 entre	 ambas	 as	 línguas,	
privilegia	e	legitima	a	norma	lusitana	como	sendo	a	norma	do	Brasil.	Quem	não	a	fala	

é,	portanto,	taxado	de	‘marginal	da	língua’,	‘assassino	do	português’	e	‘caipira’,	dentre	
várias	outras	expressões	equivocadas.	

	
1.2	A	LÍNGUA	QUE	FALAMOS	

	

Para	 a	 compreensão	 de	 A	 língua	 que	 falamos,	 de	 Herbert	 Parentes	 Fortes	
(doravante	 Fortes),	 utilizaram-se	 os	 três	 princípios	 científicos	 traçados	 por	Koerner	

(1996	apud	Palma	e	Bastos,	2004).	Para	a	escolha	desta	obra	utilizou-se	como	critério	
o	fato	de	esta	ser,	mesmo	que	com	baixa	frequência,	uma	das	que	ainda	são	citadas	em	

alguns	trabalhos	de	compilação	de	textos,	como	o	de	Edith	Pimentel	Pinto	(1981).	

A	 obra	 está	 dividida	 nos	 seguintes	 tópicos:	 Introdução,	 Língua	 Brasileira,	 O	
Brasileirismo,	 Esboço	 histórico	 do	 conceito	 de	 brasileirismo,	 Uma	 ideia	 em	 marcha,	

Ainda	uma	 ideia	em	marcha,	Evitemos	as	 confusões	e	É	preciso	 situar-se	a	questão	da	
nossa	língua	e	Psicologia	do	chibolê.	Foram	reputados	três	exemplos,	extraídos	da	obra,	

acerca	da	oralidade.	A	 seguir,	 apresentam-se	 algumas	declarações	de	Fortes	 (1957),	
acerca	da	realidade	linguística	do	Brasil:	

1	—	 “O	problema	dos	direitos	da	 língua	brasileira	 continua	na	ordem	do	dia...	

filológico”	(p.	11);	
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2	—	“[...]	a	naturalidade	e	a	legitimidade	da	língua	brasileira”	(p.	11);	

3	—	“Como	a	língua	brasileira	não	é	imposta	por	um	grupo	de	literatos,	duvida-

se	que	ela	exista!”	(p.	12).	

A	 partir	 dos	 exemplos	 acima,	 percebeu-se	 que	 o	 filólogo	 entendia	 a	 realidade	

linguística	do	Brasil	 como	 “Língua	Brasileira”	 e	não	 como	 “Língua	Portuguesa”	 (LP),	

como	queria,	 e	 ainda	 o	 quer,	 a	 elite	 purista,	 visto	 que	 todas	 as	 vezes	 em	que	 ele	 se	

reportava	à	língua	oral	do	Brasil,	chamava-a	de	LB.	Isso	se	explica	também	porquanto	

Fortes	defendia	o	fato	de	que	as	formas	de	se	falar	o	português	no	Brasil	e	em	Portugal	

eram	incontestavelmente	diferentes.	

	

1.3	CONTEXTUALIZAÇÃO	

	

Para	 traçar	 a	 contextualização,	 fez-se	 um	 recorte	 do	 tempo	 que	 abrange	 a	

produção	 bibliográfica	 de	Herbert	 Parentes	 Fortes.	 Tal	 período	 se	 inicia	 a	 partir	 da	

segunda	década	do	século	XX.	

No	 que	 diz	 respeito	 às	 questões	 políticas	 delineadoras	 do	 Brasil	 na	 primeira	

metade	do	 século	XX,	pode-se	mencionar	a	ascensão	de	Getúlio	Vargas	ao	poder	em	

meio	 à	 crise	 econômica	 iniciada	 em	 1929.	 Segundo	 Boris	 Fausto	 (1995),	 Vargas	 foi	

eleito	 à	 presidência	 da	 República,	 no	 ano	 de	 1930,	 por	 meio	 de	 voto	 direto,	

permanecendo	por	quinze	anos	como	chefe	de	governo.	

Fausto	 (1995)	 diz	 que	 um	 dos	 aspectos	 mais	 coerentes	 da	 era	 Vargas	 foi	 a	

política	trabalhista,	que	a	tornou	uma	era	mais	inovadora	do	que	a	existente	durante	a	

Primeira	 República.	 Objetivando	 popularidade	 para	 manter-se	 no	 governo,	 Vargas	

beneficiou	os	trabalhadores	brasileiros	com	suas	reformas	trabalhistas.	

A	Constituição	de	1934	representou	o	início	de	uma	nova	fase	no	Brasil,	sendo	

consequência	 direta	 da	 Revolução	 Constitucionalista	 de	 1932.	 Teve	 como	 principal	

objetivo	melhorar	as	condições	de	vida	da	grande	maioria	dos	brasileiros,	a	partir	da	
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criação	 de	 leis	 educacionais,	 trabalhistas,	 da	 saúde	 e	 da	 cultura.	 Entretanto,	 esta	

Constituição	 prevaleceu	 por	 pouco	 tempo,	 até	 a	 instalação	 do	 Estado	 Novo,	 em	

novembro	de	1937,	sendo	então	suplantada	pela	Constituição	deste	mesmo	ano.	

De	 acordo	 com	 Fausto,	 o	 Estado	 Novo	 foi	 estabelecido	 a	 partir	 de	 um	 “estilo	

autoritário,	sem	grandes	mobilizações.	O	movimento	popular	e	os	comunistas	tinham	

sido	abatidos	e	não	poderiam	reagir;	a	classe	dominante	aceitava	o	golpe	como	coisa	

inevitável	 e	 até	 benéfica	 (...)”	 (FAUSTO,	 1995,	 p.	 364).	 Assim,	 o	 Estado	 Novo	

“perseguiu,	 prendeu,	 torturou,	 forçou	 ao	 exílio	 intelectuais	 e	 políticos,	 sobretudo	de	

esquerda	e	alguns	liberais”	(ibidem,	p.	376).	

A	destituição	de	Vargas,	em	1945,	ocorreu	mediante	iniciativa	militar,	segundo	

Gonçalves	(2011),	em	condição	semelhante	àquela	que	o	colocara	no	poder	em	1930.	

O	 período	 compreendido	 entre	 1945	 e	 1964	 ficou	 conhecido	 como	 período	

democrático,	justamente	por	não	ter	havido	registros	de	golpes,	assim	como	pelo	fato	

de	a	população	participar,	ativamente,	da	escolha	de	seus	representantes.	

Na	 efervescência	 desse	 período,	 pois,	 surgiram	 movimentos	 brasileiros	 que	

visavam	à	 fixação	da	LP	do	Brasil	 como	aquela	que	 se	distancia	da	 língua	 falada	em	

Portugal,	 implementando	características	tropicais	que	definiam	uma	forma	de	falar	e	

de	escrever	distintas	da	lusitana.	

Sobre	 a	 educação,	 durante	 a	 era	Vargas,	 pode-se	dizer	 que	o	 ensino	 estagnou,	

uma	 vez	 que	 o	 governo	 se	 fazia	 autoritário	 e	 centralizador.	 Assim,	 “a	 escola	

permaneceu	como	instituição	em	que	orientações	civilizatórias	poderiam	e	deveriam	

ser	propagadas”	(GONÇALVES,	2011,	p.	131).	

	

1.4	O	AUTOR	

	

É	 em	meio	 a	 esse	 contexto	 que,	 conforme	 Cláudio	 de	 Albuquerque	 Bastos,	 no	

Dicionário	 histórico	 e	 geográfico	 do	 Estado	 do	 Piauí	 (1994),	 surgiram	 as	 produções	
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bibliográficas	de	Herbert	Parentes	Fortes,	que	nasceu	no	dia	11	de	novembro	de	1897,	

em	Teresina	—	PI,	e	faleceu	no	Rio	de	Janeiro	em	04	de	setembro	de	1953.	

Conforme	Cláudio	de	Albuquerque	Bastos	(1994),	Fortes	foi	médico,	professor,	

filólogo,	linguista,	jornalista,	crítico	e	ensaísta.	Formou-se	em	medicina	pela	Faculdade	

da	Bahia	em	1923,	porém,	em	1928,	em	decorrência	de	um	câncer,	teve	o	braço	direito	

amputado,	 o	que	provocou	o	 seu	 afastamento	da	medicina.	 Isto	 o	 levou	 a	 assumir	 a	

função	de	professor.	

Wilson	 Carvalho	 Gonçalves	 (1997)	 sobreleva	 o	 fato	 de	 o	 filólogo	 ter	 se	

especializado	 em	 estudos	 da	 Língua	 Pátria,	 exercendo	 a	 profissão	 docente	 nos	

principais	colégios	do	Rio	de	Janeiro,	como	o	Colégio	Pedro	II	e	o	Instituto	Lafaiete.	Foi	

ainda	redator	do	“Correio	da	Manhã”	e	do	“Jornal	do	Comércio”,	no	RJ.	Em	Teresina,	

redigiu	o	jornal	“A	Tarde”.	

Entre	suas	diversas	publicações,	dispostas	nos	dicionários	histórico-biográficos	

piauienses,	 estão	 obras	 de	 pesquisas	 filosóficas,	 sociológicas,	 linguísticas	 e	

educacionais,	 dentre	 as	 quais	 se	 podem	 destacar:	Estudos	 e	 reflexões	 sobre	 a	 língua	

portuguesa	(1924);	Sugestões	sociológicas	(1927);	Assuntos	de	língua	brasileira	(1946);	

Contribuição	para	o	estudo	da	crise	didática	no	ensino	de	língua	materna	—	ensaio	de	

epistemologia	 linguística	 (1949);	 Uma	 interpretação	 da	 crase	 portuguesa	 (1954);	

Filosofia	 da	 linguagem	 (1956);	 A	 língua	 que	 falamos	 (1957);	 A	 questão	 da	 língua	

brasileira	 (1957);	 Euclides,	 a	 espada	 e	 a	 letra	 (1983),	 e	 “Euclides	 da	 Cunha	 —	 O	

Estilizador	da	Nossa	História”	 (1990),	edição	póstuma	que	define	o	papel	 literário	do	

escritor	de	Os	sertões.	

	

1.5	IMANÊNCIA	

	

No	início	da	obra,	Fortes	(1957)	se	posiciona	como	um	defensor	da	língua	oral	

do	 Brasil.	 Assim,	 o	 autor	 se	 debruçou	 sobre	 a	 “descrição”	 dos	 fatos	 naturais	 dos	
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costumes	 linguísticos	 brasileiros,	 defendendo	 os	 usos	 gerais	 da	 LB.	 Dedicou-se	 ao	

estudo	 acerca	 das	 particularidades	 da	 linguagem	 sugerida	 pelo	 povo	 brasileiro,	
considerando,	para	tanto,	o	folclore	do	país.	

A	 obra	 versa	 sobre	 os	 problemas	 da	 naturalidade	 e	 da	 legitimidade	 da	 língua	

falada	no	Brasil,	sobrelevando	a	necessidade	de	saber	distingui-los.	Conforme	o	autor,	
a	primeira	simplesmente	existe,	 independentemente	das	escolhas	dos	seus	usuários,	

pois	 advém	 de	 um	 processo	 natural,	 enquanto	 a	 segunda	 permite	 uma	 maior	
participação	dos	falantes	no	processo	de	efetivar	a	concretização	de	uma	língua	como	

parte	significativa	de	uma	nação.	

Fortes	(1957)	criticou	fortemente	Cândido	de	Figueiredo,	um	filólogo	português	
que	também	atuava	na	área	da	literatura,	porquanto	este	se	destacou	por	adotar,	como	

parâmetro,	o	modelo	 ideal	de	 linguagem	dos	clássicos,	dando	 início	aos	consultórios	
gramaticais,	empregando	a	cultura	do	“certo”	e	“errado”.	Com	isso,	o	filólogo	piauiense	

alegava	que	Figueiredo	não	possuía	o	conhecimento	 intrínseco	da	 linguística,	a	nova	
ciência	surgida	no	início	do	século	XX	que	inovou	os	estudos	acerca	das	línguas,	uma	

vez	que	“aplicada	em	rigor	ao	estudo	da	língua	do	Brasil,	a	linguística	registraria,	sem	

diferenciações	qualitativas,	 todos	os	 fenômenos	da	nossa	fala	(...)”	(FORTES,	1957,	p.	
22).	

Para	Fortes	(1957),	o	problema	da	LB	não	seria	jamais	desbravado	por	quem	se	
desse	 o	 trabalho	de	 acumular	 fatos	 fonéticos,	morfológicos,	 sintáticos,	 fraseológicos,	

isolados	 dos	 seus	 sistemas	 reais,	 como	 se	 fossem	 entidades	 autônomas.	 A	 solução	

deste	problema	ia	para	muito	além	do	limite	dos	fatos	linguísticos.	
Fortes	 (1957)	 desejava	 que	 os	 linguistas	 seguissem	 o	 exemplo	 do	 escritor	

brasileiro	Euclides	da	Cunha,	aproveitando	todo	o	aparato	teórico	e	prático	oferecido	
pela	 sociologia	 linguística	 brasileira	 a	 fim	 de	 perceber	 o	 quanto	 a	 língua	 falada	 no	

Brasil	estava	a	serviço	de	e	era	fiel	a	esta	Pátria.	Isto	se	explicitava	a	partir	de	infinitos	
exemplos	de	usos	linguísticos	brasileiros	elencados	por	Fortes,	como,	por	exemplo,	o	
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uso	da	palavra	você	em	substituição	ao	tu	português,	assim	como	nas	expressões	meu	

nego,	 minha	 nega,	 que	 têm	 nuance	 tipicamente	 brasileira	 e	 “são	 intraduzíveis	 em	

português”	(FORTES,	1957,	p.	30).	

Assim,	o	que	acontecia	resumia-se	no	fato	de	que,	conforme	Fortes	(1957),	tais	

especialistas	 não	 se	 permitiam	 observar	 os	 fatos	 linguísticos	 a	 partir	 de	 outras	

perspectivas	 além	 da	 sua,	 tornando	 o	 estudo	 do	 fato	 bruto	 da	 LB	 uma	 realidade	

fragmentada	e	desconexa.	

Diante	disso,	visando	uma	resolução	para	o	problema	linguístico	do	Brasil,	o	que	

o	autor	almejava	para	o	estudo	da	LB	era,	sobretudo,	que	este	não	continuasse	a	seguir	

como	 estava,	 isto	 é,	 de	 forma	 isolada,	 sem	 uma	 possibilidade	 de	 conexão	 entre	 os	

vários	especialistas	da	área,	mas	que	se	organizasse	para	que	os	diversos	aspectos	do	

problema	(segregação,	clima,	meio	social,	evolução	fonética...)	fossem	distribuídos	em	

múltiplos	 grupos	 especializados	 e	 os	 resultados	 obtidos	 “encaminhados	 para	 uma	

comissão	 central	 incumbida	 de	 os	 rever,	 analisar	 e	 reunir	 em	 vista	 de	 uma	 síntese	

cada	vez	mais	rica,	mais	definida,	mais	próxima	da	realidade	interpretada”	(FORTES,	

1957,	p.	32).	

O	 autor	 afirmava,	 baseado	 nos	 princípios	 e	 métodos	 da	 linguística	 e	 da	

sociologia,	 que	 o	 idioma	do	Brasil	 poderia	 ser	 considerado,	 ou	 não,	 uma	 “língua”,	 e,	

como	 tal,	 poderia	 fornecer	 os	 instrumentos	 estruturais	 necessários	 para	 sustentar	

uma	gramática	“pedagógica”,	não	prescritiva.	

Diante	do	exposto,	pode-se	dizer	que	Fortes	fomentava	a	ideia	de	que	as	línguas	

nacionais	possuem	uma	 função	socializadora,	 a	qual	é	 sentida,	 conscientemente,	por	

todos	 aqueles	 que	 delas	 se	 servem	 como	 instrumento	 de	 comunicação	 e	 interação	

social.	Para	o	autor,	“as	línguas	nacionais	não	são	apenas	os	instrumentos	diletos	das	

almas	coletivas:	elas	são	também	agentes,	segundo	a	sua	natureza	e	seus	processos	de	

ação”	(FORTES,	1957,	p.	50).	
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Nessa	 acepção,	 as	 línguas,	 aos	 olhos	 de	 Fortes	 (1957),	 revelam-se	 como	 uma	
identidade	genuína	de	um	povo,	já	que	se	interpõem	na	vida	dos	seres	humanos	antes	
mesmo	 de	 estes	 se	 integrarem	 na	 sociedade,	 denunciando-lhes	 com	 fidelidade	 as	
origens,	as	condições	sociais,	as	alegrias,	os	medos,	as	aspirações,	etc.	

Fortes	 (1957)	 se	 mostrava	 a	 favor	 dos	 “brasileirismos”	 e	 atestava	 que	 seus	
adversários	 falharam	 ao	 tentar	 impedir,	 erroneamente,	 o	 seu	 uso.	 Isto	 porque,	
segundo	o	autor,	o	brasileirismo	não	precisava	 invadir	a	sua	própria	casa,	 lugar	este	
onde	nascera	e	do	qual	jamais	saíra.	

Contudo,	mesmo	diante	das	 fortes	evidências	concernentes	às	diferenças	entre	
as	 línguas	 faladas	 em	Portugal	 e	no	Brasil,	 os	 escritores	portugueses	 continuavam	a	
desferir	 total	 desprezo	 ao	 brasileirismo.	 Houve	 aqueles	 que	 estavam	 longe	 de	
intimidar-se	com	tais	 imposições	 lusitanas,	 como	o	 lexicógrafo	brasileiro	Antônio	de	
Morais	 Silva	 e	 os	 escritores	 românticos	 José	 de	 Alencar	 e	 Gonçalves	Dias,	 conforme	
Fortes	(1957).	

Esses	 escritores,	 cada	 um	 a	 seu	 modo	 e	 dentro	 de	 sua	 área	 de	 atuação,	 iam	
introduzindo	nas	suas	produções	(gramaticais	ou	literárias)	o	brasileirismo	que	tanto	
ofendia	os	defensores	da	unidade	linguística	portuguesa.	Sendo	assim,	José	de	Alencar	
usava	o	falar	espontâneo	do	povo	brasileiro	para	anunciar	a	 liberdade	que	presumia	
invadir	o	Brasil,	pois	“o	poeta	quer	levar	aos	mares,	aos	campos,	às	aves	do	céu	e	aos	
bichos	do	mato	a	boa-nova:	—	Somos	livres”	(FORTES,	1957,	p.	84).	

Fortes	 (1957)	 acreditava	 que	 a	 literatura	 genuinamente	 brasileira	 não	
demoraria	 mais	 a	 tornar-se	 uma	 realidade	 nacional,	 atribuindo	 tal	 honraria	 aos	
célebres	 escritores	 defensores	 da	 LB	 da	 sua	 época,	 como	 “José	 de	 Alencar,	 Taunay,	
Castro	Alves,	Catulo,	Amando	Fontes,	e	dezenas	de	outros,	que	não	são,	positivamente,	
escritores	portugueses,	 ao	 juízo	dos	 juízes	de	 lá,	mas	não	há	duvida	possível	de	que	
sejam	brasileiros	de	melhor	quilate”	(FORTES,	1957,	p.	104).	
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1.6	ADEQUAÇÃO	

	

A	questão	da	inclusão	do	estudo	da	língua	falada	no	ensino	de	língua	no	Brasil	

vem	sendo	uma	preocupação	de	vários	 estudiosos	da	 área,	 sobretudo	dos	 linguistas	

contemporâneos.	 Essa	 preocupação	 fica	 claramente	 exposta	 na	 obra	 A	 língua	 que	

falamos	(1957),	de	Herbert	Parentes	Fortes,	assim	como	nas	obras	A	língua	falada	no	

ensino	de	português	 (2004)	e	Oralidade	e	escrita:	perspectivas	para	o	ensino	de	língua	

materna	(2000)	dos	linguistas	e	professores	brasileiros	Ataliba	Teixeira	de	Castilho	e	

Leonor	Lopes	Fávero,	respectivamente.	

Castilho	 defende	 que	 a	 língua	 falada	 deve	 ser	 introduzida	 nas	 aulas	 de	 língua	

materna,	 haja	 vista	 que	 o	 aluno	não	 vem	de	um	meio	 letrado	 e	 o	 “ponto	 de	 partida	

para	a	reflexão	gramatical	será	o	conhecimento	linguístico	de	que	os	alunos	dispõem	

ao	chegar	à	escola:	a	conversação”	(CASTILHO,	2004,	p.	21).	

Conforme	o	autor,	a	 língua	é	entendida	como	“um	conjunto	de	usos	concretos,	

historicamente	 situados,	 que	 envolvem	 sempre	 um	 locutor	 e	 um	 interlocutor,	

localizados	 num	 espaço	 particular,	 interagindo	 a	 propósito	 de	 um	 tópico	

conversacional	 previamente	 negociado”	 (CASTILHO,	 2004,	 p.	 11).	 Nesse	 sentido,	 o	

autor	defende	que	o	ensino	de	LP	deve	contemplar	o	modo	de	o	aluno	falar,	situando-o	

da	importância	de	se	conhecer	e	saber	escolher	as	variedades	linguísticas,	adequando-

as	a	cada	situação	de	comunicação.	

Nesse	 seguimento,	 Fávero	 (2000)	 versa,	 em	 sua	 obra,	 sobre	 a	 questão	 do	

tratamento	 da	 oralidade	 no	 ensino	 de	 língua	materna,	 destinando-a,	mormente,	 aos	

professores	 de	 LP,	 estudantes	 de	 graduação	 e	 pessoas	 interessadas	 em	 informar-se	

acerca	das	questões	relativas	ao	tratamento	geral	da	oralidade	e	suas	relações	com	a	

escrita.	Assim,	além	de	explicitar	alguns	aspectos	da	linguagem	oral,	a	autora	sugere,	

ainda,	atividades	para	que	os	professores	possam	realizá-las,	partindo	do	oral	para	o	

escrito.	
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Considerando	o	fato	de	que	a	língua	falada	deve	ocupar	um	lugar	de	destaque	no	

ensino	 de	 língua	 no	 Brasil,	 Fávero	 (2000)	 acredita	 que	 a	 causa	 para	 que	 essa	

modalidade	 seja	 efetivamente	 trabalhada	 com	 tal	destaque	 se	dá	 “porque	o	 aluno	 já	

sabe	 falar	quando	 chega	 à	 escola	 e	domina,	 em	 sua	 essência,	 a	 gramática	da	 língua”	

(FÁVERO,	 2000,	 p.	 10).	 Dessa	 forma,	 o	 professor	 precisa	 valorizar	 a	 linguagem	

presente	 na	 oralidade	 dos	 alunos	 como	 o	 ponto	 de	 partida	 para	 a	 reflexão	 sobre	 a	

língua	que,	de	fato,	se	fala	no	Brasil.	

Ratificando	as	ideias	de	Castilho	(2004),	Fávero	acredita	que	o	objetivo	maior	no	

ensino	de	língua	falada	é	mostrar	ao	aluno	a	grande	variedade	e	flexibilidade	de	usos	

presentes	na	fala,	conscientizando-os	de	que	a	língua	não	é	uma	realidade	homogênea,	

monolítica,	mas	multifacetada.	Assim	sendo,	convém	afirmar,	consoante	com	a	autora,	

que	“o	ensino	da	oralidade	não	pode	ser	visto	isoladamente,	isto	é,	sem	relação	com	a	

escrita,	pois	elas	mantêm	entre	si	relações	mútuas	e	intercambiáveis”	(FÁVERO,	2000,	

p.	13).	

Portanto,	 é	 pertinente	 a	 aproximação	 entre	 Fortes	 (1957),	 Castilho	 (2004)	 e	

Fávero	(2000),	uma	vez	que	todos	se	mostram	incisivos	ao	tratar	a	questão	da	língua	

oral	no	ensino	de	 língua	materna	no	Brasil.	Fortes	(1957),	em	pleno	 início	do	século	

XX,	revelou-se	como	um	ousado	defensor	da	língua	falada	pelos	brasileiros,	em	favor	

da	 naturalidade	 e	 da	 legitimidade	 da	 língua	 que,	 segundo	 o	 autor,	 só	 podia	 ser	

chamada	de	brasileira.	Fortes	(1957),	assim	como	Castilho	(2004)	e	Fávero	(2000),	via	

na	Linguística	uma	arma	poderosa	para	se	solucionar	o	problema	linguístico	do	Brasil.	

Assim,	 do	 mesmo	 modo	 que	 a	 obra	 A	 língua	 que	 falamos	 (1957)	 de	 Fortes	

atravessou	décadas	em	defesa	da	língua	oral	do	Brasil,	as	obras	de	Castilho	(2004)	e	

de	 Fávero	 (2000)	 sem	 dúvidas	 servirão	 de	 guia	 para	 as	 próximas	 gerações	 de	

linguistas	do	país,	que	continuarão	a	defender	a	língua	falada	pelos	brasileiros.	Estes	

autores	mantêm	o	desejo	de	ver	o	idioma	que	se	fala	no	Brasil	legitimado	e	autônomo,	

sobretudo	no	que	concerne	a	sua	aplicabilidade	ao	ensino	de	língua	materna.	
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2.	ANÁLISES	
	

2.1	A	QUESTÃO	DA	LÍNGUA	ORAL	
	

Ao	compulsar	a	 referida	obra,	 levando-se	em	conta	os	 três	princípios	 traçados	
por	Koerner	 (1996	apud	 Bastos	 e	 Palma,	 2004),	 a	 contextualização,	 a	 imanência	 e	 a	
adequação,	foi	possível	desvelar	o	posicionamento	crítico	de	Herbert	Parentes	Fortes	
diante	das	discussões	acerca	da	língua	oral	do	Brasil,	que	emergiram	no	século	XIX	e	
persistem	ainda	em	tempos	atuais.	

Com	isto,	notou-se	claramente	que	Fortes	se	destacou	como	um	ousado	defensor	
da	 LB,	 lutando	 junto	 a	 grandes	 nomes,	 como	 Antenor	 Nascentes	 e	 João	 Ribeiro,	 em	
favor	da	naturalidade	e	legitimidade	do	idioma	falado	no	Brasil.	

Fortes	 apresentou,	 na	 obra	 A	 língua	 que	 falamos,	 um	 grande	 salto	 que,	
certamente,	tende	a	contribuir	para	os	estudos	de	língua	no	Brasil,	assim	como	pode	
servir	 de	 parâmetro	 para	 a	 nova	 geração	 de	 linguistas	 que	 se	 preocupam	 com	 a	
questão	da	oralidade	no	ensino	de	língua	materna	no	país.	

No	que	diz	respeito	ao	problema	da	naturalidade	e	o	problema	da	 legitimidade	
da	 LB,	 trazidos	 a	 lume	 pelo	 autor,	 percebeu-se	 que	 estes	 ajudam	 a	 esclarecer	 o	
problema	linguístico	brasileiro	na	medida	em	que,	para	as	discussões	relativas	a	este	
assunto,	há	a	necessidade	de	saber	distingui-los.	

Assim,	 entendeu-se	 que	 a	 naturalidade	 da	 língua	 falada	 no	 Brasil,	 a	 LB,	
independe	 da	 sua	 legitimidade,	 uma	 vez	 que	 aquela	 advém	 de	 um	 processo	
espontâneo,	 isto	 é,	 algo	 genuíno	 no	 que	 corresponde	 à	 origem	 e	 formação	 de	 uma	
língua.	 Já	 a	 legitimidade	 está	 ligada	 ao	 seu	 lado	 social,	 ao	 acordo	 implícito	 existente	
entre	os	usuários,	contribuindo	para	a	sua	ampla	utilização	e	compreensão,	uma	vez	
que	há	uma	naturalidade	linguística	e	uma	legitimidade	social	das	línguas.	Conforme	o	
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filólogo,	“[a]	primeira	é	possível	sem	a	segunda,	mas	a	recíproca	é	impossível.	Não	há	

vontade	humana	de	um	só	homem	que	imponha	a	uma	língua	natural	um	fonema	que	

lhe	seja	infenso	ao	seu	sistema	oral”	(FORTES,	1957,	p.	12).	

Diante	disso,	é	possível	afirmar	que	Fortes	foi,	de	fato,	um	homem	que	esteve	à	

frente	do	seu	tempo,	visto	que,	embora	inserido	em	uma	sociedade	tradicionalista,	que	

superestimava	e	seguia	com	fidelidade	os	cânones	portugueses,	ele	se	encontrava	no	

pequeno	 grupo	 de	 reacionários	 que	 lutava	 contra	 esta	 ideologia,	 defendendo,	

sobretudo,	a	língua	falada	no	Brasil,	a	LB,	que	era	tida	como	“língua	errada”.	

Deste	modo,	percebeu-se	que	o	objetivo	de	Fortes	era	simples	e	claro:	ele	queria	

mostrar,	através	de	seus	inúmeros	e	categóricos	estudos,	que	de	fato	a	LP	de	Portugal	

não	 é	 a	 língua	 que	 se	 fala	 no	 Brasil.	 O	 fato	 é	 que	 o	 autor	 pensava	 ser	 impossível	

idealizar	uma	língua	perfeita,	consumada,	como	algo	inerte,	em	se	falando	do	imenso	

Brasil,	rico	em	diversidade	cultural	e	linguística.	Para	ele,	era	mais	pertinente	pensar	

que	a	língua	que	se	fala	no	Brasil	é,	sem	dúvidas,	a	língua	que	o	brasileiro	aprende	no	

seio	da	sua	família.	

Assim	 sendo,	 em	 relação	 às	 controvérsias	 linguísticas	 que	 o	 país	 enfrentava,	

notou-se	 que	 Fortes	 via	 na	 Linguística	 uma	 poderosa	 arma	 para	 a	 solução	 desse	

problema,	 no	 sentido	 de	 acabar	 com	 os	 pavores	 gramaticais	 infligidos	 ao	 povo	

brasileiro,	 assim	 como	 a	mania	 de	 reduzir	 à	 gramatiquice	 as	 respectivas	 conversas	

deste	povo.	

Ao	 analisar	 o	 posicionamento	 de	 Fortes	 em	 relação	 à	 oralidade	 no	 ensino	 de	

língua	 materna	 no	 Brasil,	 confrontando-o	 com	 linguistas	 atuais	 de	 renome,	 como	

Ataliba	 de	 Castilho	 e	 Leonor	 Fávero,	 percebeu-se	 o	 quão	 revolucionário	 foi	 esse	

filólogo,	 pois	 o	 seu	 pensamento	 coincide	 com	 os	 desses	 linguistas	 da	

contemporaneidade,	 sobretudo	no	que	 tange	o	desejo	de	ver	a	 língua	que	se	 fala	no	

Brasil	legitimada	e	aplicada	ao	ensino	de	língua	materna.	
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Dessa	 forma,	 diante	 de	 todo	 o	 exposto,	 cumpre	 comentar	 que	 Fortes	 usou	 a	

Sociologia,	 além	 da	 Linguística,	 no	 combate	 aos	 homens	 preconceituosos	 de	 seu	

tempo,	visto	que	enquanto	a	ciência	da	linguagem	lhe	possibilitava	a	observação	dos	

fatos	 da	 linguagem	 de	 forma	 espontânea,	 a	 Sociologia	 ajudava-o	 na	 verificação	 de	

fatores	até	então	ignorados	ou	desaproveitados	para	o	fim	que	ele	procurava.	

De	 uma	 forma	 geral,	 percebeu-se	 que,	 categórico	 como	 era,	 Fortes	 não	 queria	

uma	LB	a	qualquer	custo,	apesar	das	evidentes	diferenças	entre	as	formas	de	se	falar	o	

português	no	Brasil	e	em	Portugal.	O	 filólogo	piauiense	preferia	se	debruçar	sobre	a	

observação	 dos	 fatos	 linguísticos,	 fundamentados	 nos	 conceitos	 linguísticos	 e	

sociológicos,	 defendendo	 a	 tese	 da	 grande	necessidade	 de	 estudos	 e	 pesquisas	mais	

aprofundados	que	permitissem	conhecer	as	minúcias	do	idioma	do	Brasil.	

Assim,	 estando	 amparado	 pela	 Linguística	 e	 pela	 Sociologia,	 as	 quais	 ele	 dizia	

serem	 armas	 infalíveis,	 a	 possibilidade	 de	 entrar	 em	 contradição	 era	 insignificante,	

uma	 vez	 que	 o	 mesmo	 se	 utilizava	 da	 aplicação	 dos	 já	 mencionados	 métodos	

oferecidos	por	estas	ciências	para	estudar	a	língua	falada	no	Brasil.	

O	 termo	 brasileirismo,	 abordado	 por	 Fortes,	 ajudou,	 de	 certa	 forma,	 na	

compreensão	da	percepção	do	autor	a	respeito	do	ensino	de	língua	oral	no	Brasil,	uma	

vez	 que	 o	 “brasileirismo	 é	 um	 modo	 de	 expressão	 privativo	 do	 povo	 brasileiro”	

(FORTES,	1957,	p.	61).	Dessa	forma,	o	termo	evidencia	não	só	a	questão	da	língua	oral,	

ao	 passo	 que	 é	 manifestado	 primordialmente	 através	 da	 fala	 dos	 brasileiros,	 mas	

também,	de	forma	natural,	as	divergências	notadas	entre	a	língua	falada	em	Portugal	e	

aquela	falada	no	Brasil.	

Fortes	descartou	totalmente	a	hipótese	de	se	ver	o	brasileirismo	como	um	mero	

vício	 de	 linguagem	 nacional,	 defendendo	 que	 se	 este	 fosse,	 de	 fato,	 um	 vício	 de	

linguagem	 dos	 brasileiros,	 seria,	 pois,	 “o	 galicismo	 como	 vício	 na	 França,	 o	

anglicanismo	como	vício	da	Inglaterra”	(FORTES,	1957,	p.	62),	e	assim	por	diante.	
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Diante	de	tais	argumentos,	percebeu-se	que	o	brasileirismo,	enquanto	modo	de	

expressão	peculiar	dos	brasileiros,	apresenta-se,	de	fato,	como	uma	realidade	legítima,	

não	cabendo	a	associação	a	um	simples	vício	de	linguagem,	como	muitos	o	queriam	e	

ainda	 o	 querem,	 já	 que	 ele	 está	 presente	 em	 todos	 os	 aspectos	 linguísticos	 dos	

brasileiros:	na	própria	 fala,	na	sintaxe,	na	morfologia,	na	fonética,	no	vocabulário,	na	

fraseologia	e	na	semântica,	dentre	outros	campos.	

Consequentemente,	 percebeu-se	 que	 tudo	 o	 que	 queriam	 estes	 autores,	

imbuídos	pelo	espírito	de	nacionalismo,	era	simplesmente	afirmar	que	se	a	língua	da	

literatura,	como	pregavam	os	clássicos,	tem	de	ser	a	língua	do	homem	que	engendra	o	

enredo	nas	suas	produções	literárias,	língua	esta	de	que	ele	se	serve	para	todos	os	fins	

que	ela	possibilita,	não	há	dúvidas	de	que	a	língua	dos	romances	feitos	no	Brasil	tinha	

(e	tem)	que	ser,	de	fato,	a	língua	falada	pelos	brasileiros.	

	

3.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

Concluímos	este	estudo	ressaltando	que	a	questão	da	língua	oral	do	Brasil	tem,	

desde	 há	 muito,	 causado	 inúmeros	 debates	 e	 convergências	 entre	 linguistas,	

gramáticos,	literatos	e	demais	profissionais	da	área.	O	fato	é	que	tal	questão,	embora	já	

muito	 discutida,	 está	 ainda	 longe	 de	 ser	 solucionada,	 uma	 vez	 que	 se	 continua	 a	

privilegiar	 a	 gramática	normativa,	defensora	do	uso	de	uma	 língua	abstrata	 e	 inerte	

como	o	centro	do	ensino	de	LP,	deixando-se	de	lado	a	língua	que,	naturalmente,	o	povo	

brasileiro	fala.	

Por	meio	da	análise	da	obra	A	língua	que	falamos,	de	Herbert	Parentes	Fortes,	e	

mais	especificamente	a	respeito	das	discussões	em	torno	da	questão	da	LB,	apontada	

pelo	 filólogo	 piauiense	 como	 sendo	 um	 problema	 nacional,	 foi	 possível	 não	 só	

compreender	 o	 pensamento	 e	 o	 posicionamento	 crítico	 do	 referido	 autor	 diante	 do	

problema	 linguístico	 brasileiro,	 em	 dado	 momento	 do	 passado,	 como	 também	
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esclarecer	questões	da	atualidade	que	tratam	da	mesma	temática	associada	à	política	
de	ensino	de	Língua	no	Brasil.	
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ANTONIO	PIETROFORTE	OU	A	VIDA	MASOQUISTA	

ANTONIO	PIETROFORTE	OR	THE	MASOCHISTIC	LIFE	

	

Diego	Moreira1	

	

RESUMO:	Este	artigo	pretende	realizar	uma	leitura	da	obra	do	paulistano	Antonio	Vicente	Seraphim	
Pietroforte,	 bem	 como	 das	 relações	 entre	 a	 sua	 literatura	 e	 certa	 tradição	 da	 literatura	 erótica	
ocidental,	 que	 passa	 por	 Sade,	 Sacher-Masoch	 e	 Pauline	 Réage.	 A	 leitura	 dos	 comportamentos	
sexuais	masoquistas	 pode	 já	 ser	 observada	 em	obras	 anteriores	 a	 desses	 escritores.	 É	 a	 partir	 de	
Sacher-Masoch,	 contudo,	 que	 o	 olhar	 atento	 perceberá	 certas	 conexões	 entre	 o	 conceito	 de	
masoquismo	sexual	ligado	a	éticas	comportamentais	da	vida	do	indivíduo.	
Palavras-chave:	Antonio	Vicente	Seraphim	Pietroforte;	erotismo;	masoquismo.	
ABSTRACT:	This	work	 aims	 to	 carry	out	 a	 reading	on	 the	work	by	 the	paulistano	writer	Antonio	
Vicente	Seraphim	Pietroforte,	as	well	as	of	the	relations	between	his	literature	and	a	certain	tradition	
of	 Western	 erotic	 literature,	 which	 passes	 through	 Sade,	 Sacher-Masoch	 and	 Pauline	 Réage.	 The	
reading	of	masochistic	sexual	behaviors	can	be	observed	in	works	prior	to	the	ones	of	these	writers.	
It	 is	after	Sacher-Masoch,	 though,	 that	 the	perceiving	eye	will	see	certain	connections	between	the	
concept	of	sexual	masochism	linked	to	behavioral	ethics	of	one’s	life.	
Keywords:	Antonio	Vicente	Seraphim	Pietroforte;	eroticism;	masochism.	

	

	

1. INTRODUÇÃO	

	

Ao	 longo	 da	 evolução	 humana	—	 que	 aqui	 se	 entende	 como	 afastamento	 da	

natureza	 —	 surgiram	 ideias	 que,	 posteriormente	 agrupadas	 sob	 nomes	 como	

“cultura”,	 “civilização”	 e	 mesmo	 “sociedade”,	 possibilitaram	 a	 afirmação	 de	 certos	

																																								 																					
1	Mestre	em	Literaturas,	UFSC.	
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comportamentos	 considerados	 como	exclusivamente	humanos.	Dessa	 forma,	 se	hoje	

se	pode	afirmar	que	existem	homens,	mulheres,	e	mesmo	a	ideia	de	“humanidade”,	é	

porque	em	algum	momento	um	distante	semelhante	dos	seres	humanos,	tendo	saltado	

para	a	margem	do	vertiginoso	movimento	de	violência	da	natureza,	“se	esforçou	por	

dizer	 não”	 (BATTAILE,	 2014,	 p.	 86).	 A	 organização	 social	 deriva,	 dessa	 forma,	 da	

negação	de	certos	instintos	que	não	podiam	ser	tolerados	na	esfera	do	convívio	social,	

porque	 impossibilitavam,	sobretudo,	a	realização	de	 tarefas	 laborais	que	permitiram	

aos	primeiros	agrupamentos	humanos	a	construção	de	moradias,	a	domesticação	de	

animais,	 etc.	 De	 acordo	 com	 Georges	 Bataille,	 o	 homem	 existe	 enquanto	 um	 ser	

descontínuo,	 que	 nasce	 sozinho	 e	 está	 fadado	 a	 morrer	 sozinho.	 Não	 obstante,	 ao	

longo	 de	 sua	 existência	 ele	 busca	 relações	 que	 suspendam,	 ainda	 que	

momentaneamente,	 essa	descontinuidade,	 o	que	pode	 ser	proporcionado	através	do	

contato	 erótico,	 da	 união	 sexual.	 Uma	 vez	 que	 o	mundo	 fundado	 pelos	 homens	 é	 o	

mundo	 do	 trabalho,	 ele	 simplesmente	 ratifica	 esse	 sentimento	 de	 descontinuidade;	

dessa	forma,	se	criaram	momentos	nas	sociedades	primitivas	em	que	a	proibição	dos	

instintos	era	suspensa	através	da	instância	do	ritual.	A	transgressão	desses	interditos	

seria,	 ao	 mesmo	 tempo,	 a	 ultrapassagem	 da	 esfera	 humana,	 a	 sua	 fissura	 e	 o	 seu	

movimento	 de	morte.	 E	 o	 erotismo,	 que	 é	 uma	 das	 consequências	 da	 transgressão,	

seria	desta	a	experiência	interior,	momento	em	que	a	consciência	humana	se	dilacera,	

a	partir	de	dentro.	

Há	algo	que	perpassa	esse	pensamento	e	que	está	na	base	das	representações	do	

que	 a	 clínica	 comumente	 denomina	 “perversões”	 ou	 “desvios	 do	 comportamento	

sexual”.	O	fato	de	que	o	homem	se	fundou	juntamente	com	o	trabalho	suprimiu	apenas	

parcialmente	a	violência	que	lhe	legara	a	natureza.	Essa	violência	permaneceu	latente,	

sob	a	forma	de	recalque,	e	fez	com	que	nos	tornássemos	seres	neuróticos.	É	a	violência	

que	 invariavelmente	 volta	 no	 assassinato,	 a	 violência	 de	 um	 ser	 primordialmente	

instintual,	que	tentou	obedecer,	contudo,	não	conseguiu.	
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Entretanto,	 não	 foi	 apenas	 de	 violências	 passíveis	 de	 punição	 que	 se	

construíram,	 desde	 sempre,	 as	 sociedades	 humanas.	 Para	 Bataille,	 o	 erotismo	 é	 o	

excesso	que	sobrevém	quando	a	violência	supera	a	razão	nos	homens,	e	que,	a	fim	de	

experimentar	 tais	 violências,	 rituais	 foram	 estabelecidos	 em	 que	 os	 interditos	 —	

proibições	—	puderam	ser	momentaneamente	suspensos.	É	notável,	portanto,	que	o	

caráter	 de	 ritual	 sempre	 tenha	 estado	 ligado,	 íntima	 ou	 parcialmente,	 às	 práticas	

sexuais.	 E	 é	 justamente	 através	 de	 uma	 ritualização	 da	 sexualidade	 que	 podemos	

compreender	as	práticas	BDSM2,	como	se	discutirá	a	seguir.	

	

2.	UM	TARADO	NA	ACADEMIA	

	

Comecemos	de	forma	expositiva:	

	
Encontrei	a	moça	da	noite	anterior	nua,	deitada	no	chão	de	bruços,	cordas	pretas	
prendiam-lhe	os	pulsos	amarrados	às	costas	ao	 invés	de	algemas.	Entre	os	nós,	
cordas	passavam	pela	cintura,	à	altura	do	umbigo	desciam	entre	as	pernas	para	
se	prender	nas	mãos.	O	pescoço	preso	nas	argolas	do	piso,	os	pés	presos	também,	
amarrados	pelos	tornozelos.	Ainda	tinha	a	mordaça	e	os	olhos	vendados.	
Meus	passos	no	chão	de	madeira	na	inquietude;	Verônica	apontou	o	sofá	e	puxou	
a	banqueta	para	si,	premeditada.	
Dobrou	 as	 barras	 das	 calças,	 começou	 a	 fazer	 carinhos	 na	 amiga	 com	 os	 pés	
descalços.	Pisava	nos	seios,	apertava	os	mamilos	entre	os	dedos,	faria	carícias	ao	
redor	dos	peitos.	
Pisava	nas	costelas	e	nos	ombros,	pisou	no	ventre,	ao	redor	do	umbigo,	abaixo	do	
púbis	nas	coxas.	
Pisou	no	rosto,	nos	lábios,	no	nariz	como	nos	mamilos,	entre	os	dedos,	desalinhou	
os	cabelos.	
Resistir	é	inútil,	a	tampa	do	baú	se	abre,	os	gemidos	aumentam	de	intensidade,	os	
movimentos	bruscos...	Verônica	e	o	chicote	de	couro	preto;	do	cabo	de	madeira,	

																																								 																					
2 	Sigla	 de	 origem	 norte-americana,	 surgida	 no	 início	 dos	 anos	 1990,	 e	 que	 designa	 Bondage	
Domination	SadoMasochism,	dando	conta	de	práticas,	no	âmbito	da	sexualidade,	que	vão	desde	o	já	
nomeado	 Bondage,	 técnica	 de	 amarração	 japonesa	 com	 cordas,	 até	 práticas	 de	 dominação	
psicológica,	 desprovidas	 de	 caráter	 sexual.	 Funciona	 como	 uma	 espécie	 de	 extensão	 ao	 termo	
“sadomasoquismo”,	uma	vez	que	sob	a	sigla	agrupam-se	outras	práticas,	que	apenas	 tangenciam	o	
tema	da	dominação	sexual.	
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em	forma	de	pênis,	pendiam	as	franjas	de	couro	fino	e	trançado	—	levou	o	cabo	
membro	aos	lábios	em	sinal	de	silêncio,	antes	de	recomeçar.	
Fazia	 as	 franjas	 do	 chicote	 deslizarem	 sobre	 o	 corpo	 dela,	 a	 pele	 em	 contato	
arrepiava	inteira	para	que	Verônica	transformasse	os	carinhos	em	espancamento.	
A	chicotada	firme,	seu	corpo	contorceu-se	de	dor.	
Verônica	foi	impiedosa	(PIETROFORTE,	2007,	pp.	41-42).	
	
No	auge	da	marola,	Micaela	e	Marina	desceram	juntas.	
No	 mínimo	 duas,	 Micaela	 a	 desnudar	 Marina	 novamente.	 Mas	 de	 outro	 modo,	
abordou	Marina	de	frente,	para	olhar	seu	rosto,	que	olhava	para	baixo.	Amarrou	
os	pulsos	dessa	vez	na	 frente	do	corpo,	disse	para	subir	na	mesinha	 tailandesa,	
em	forma	de	tartaruga,	que	apareceu	ali.	
Micaela	 pegou	 agora	 a	 corda	mais	 longa,	 prendeu	 nos	 pulsos	 amarrados,	 havia	
uma	 argola	 no	 teto	 pra	 sustentar	Marina	 presa	 pelos	 pulsos,	 na	 ponta	 dos	 pés	
sobre	a	 tartaruga.	Na	ponta	dos	pés,	 teve	os	 tornozelos	amarrados,	o	equilíbrio	
estranho	para	não	cair.	
Apareceu	também	a	ball	gag	de	rosto,	Marina	já	as	havia	visto	só	nas	fotos	com	a	
Betty	 Page.	 Como	 na	 semana	 passada,	 não	 resistiu,	 não	 disse	 nada.	 Micaela	
introduziu	 a	 bola	 grande	 de	 borracha	 na	 boca,	 por	 pouco	 não	 cabia	 inteira,	
prendeu	as	fivelas	na	nuca	e	do	alto	da	cabeça.	
Descalçou-se	 também,	 deixou	 de	 lado	 as	 alças	 e	 mostrou	 os	 seios.	 Na	 mão,	 o	
chicote	de	franjas	de	couro	e	cabo	de	madeira,	o	cabo	tinha	a	forma	de	pinto	duro	
na	forma	do	macaco	narigudo.	
Marina	não	conseguia	ver	Micaela,	Micaela	a	pegar	Marina	por	trás.	Algum	medo,	
não	 conseguiu	 pedir	 que	 parasse,	 alguns	 gemidos	 de	 medo	 antes	 da	 primeira	
chicotada,	perder	o	equilíbrio	e	cair.	Caiu	da	tartaruga	por	causa	do	macaco,	ficou	
suspensa	pelos	pulsos,	o	corpo	esticado	porque	os	dedos	dos	pés	mal	tocavam	o	
chão.	
A	dor	aguda,	a	chicotada	intensa	antes	e	depois	dos	silvos.	O	grito	fino,	o	urro	de	
dor,	os	sons	abafados	da	dor	amordaçada	de	Marina.	 (PIETROFORTE,	2008,	pp.	
104-105).	
	
Ela	não	disse	nada,	continua	muda	quando	Sara	algemou	os	pulsos	para	frente	do	
corpo	e	prendeu	as	algemas	junto	do	gancho,	de	onde	pendia	a	coleira	—	Drusilla	
vai	 expor	 as	 costas,	 mãos	 ao	 alto,	 as	 pernas	 abertas.	 Espuma	 nas	 axilas,	 nas	
pernas,	no	púbis;	Sara	depilou	Drusilla	devagar,	como	se	restaurasse	uma	estátua	
antiga	e	valiosa.	
A	última	ducha	para	terminar,	Sara	de	pé	fumando	mais	um	para	se	concentrar,	
nem	se	importa	de	molhar	os	coturnos	as	águas	frias	—	Drusilla	tremia	de	frio,	de	
medo	das	duchas.	
—	Você	parece	uma	louca	de	hospício	—	humilhava	Sara.	
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Parecia	também	uma	bruxa,	uma	pagã,	uma	prisioneira	política.	

—	Me	solta,	Sara	—	arriscou	Drusilla	no	sufoco	e	na	ponta	dos	pés	—	não	chega	

de	me	maltratar?	

—	Não	chega	não	—	respondeu	chapada.	Busca	pela	 fita	metálica	nas	coisas	da	

funilaria,	 cobriu	 a	 boca	 de	Drusilla	 com	a	 fita,	 a	 fita	magnética	 deu	quase	 duas	

voltas	ao	 redor	do	 rosto.	Achou	uns	 fios	de	 telefone	nas	 coisas	da	oficina,	 fez	a	

trama	deles,	Drusilla	só	se	deu	conta	do	que	se	passava	quando	levou	a	primeira	

chicotada	e	não	conseguiu	gritar.	

A	primeira	de	muitas	e	não	podia	se	mexer,	desviar,	protestar,	não	podia	nada.	

Sara,	 sádica,	 investia	 nas	 costas,	 na	 bunda,	 nas	 pernas;	 Drusilla	 foi	 ficando	

riscada,	foi	ficando	vermelha,	abriram	cortes	finos	e	agudos.	Gemia,	gemia	mais,	

chorava	de	dor	e	Sara	não	se	cansava.	(PIETROFORTE,	2011,	pp.	49-50).	

	

Os	três	trechos	acima	pertencem	a	três	narrativas	distintas	de	um	mesmo	autor,	

o	paulistano	Antonio	Vicente	Seraphim	Pietroforte.	Nascido	em	1964,	é	 formado	em	

Letras	 —	 Português	 e	 doutor	 em	 Linguística	 pela	 USP,	 mesma	 instituição	 na	 qual,	

desde	2002,	leciona	nos	cursos	de	graduação	e	pós-graduação,	com	ênfase	na	área	da	

semiótica.	Seu	nascimento	para	a	literatura,	entretanto,	deu-se	muito	mais	tarde:	data	

de	2007	o	 seu	primeiro	 romance,	Amsterdã	SM,	 no	qual	 se	 inclui	o	primeiro	excerto	

aqui	 transcrito.	 Trata-se	 de	 uma	 novela	 erótica,	 narrada	 em	 primeira	 pessoa,	 que	

conta	 a	 história	 de	 Cláudio,	 professor	 brasileiro	 que	 viaja	 à	 capital	 dos	 submundos	

para	desfrutar	de	seus	últimos	meses	de	vida;	diagnosticado	com	câncer	no	cérebro,	

escolhe	a	capital	holandesa	para	desvelar	aos	olhos	do	 leitor	a	crônica	de	sua	morte	

anunciada.	Pelas	páginas	do	 romance	desfilam	mulheres,	drogas,	 religiões	e	práticas	

sexuais	nada	convencionais.	O	enredo,	que	mescla	o	mote	do	romance	de	viagem	ou	do	

diário	íntimo	ao	da	exploração	do	erotismo	e	da	subcultura	BDSM,	num	movimento	de	

vaivém	entre	o	discurso	do	erudito	professor	universitário	e	o	do	marginal	praticante	

do	sadomasoquismo,	apresenta	ainda	imersões	na	cultura	pop,	na	música	e	na	teoria	

linguística.	 De	 leitura	 nada	 fácil,	 logo	 a	 partir	 das	 primeiras	 páginas	 a	 narrativa	

começa	 a	 nublar-se	 de	 tal	 forma	 que	 passa	 a	 exigir	 do	 leitor	 a	 máxima	 atenção	 e	
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entrega	 ao	 texto,	 a	 fim	 de	 se	 conseguir	 apreender	 minimamente	 as	 múltiplas	

possibilidades	de	leitura	que	se	escondem	por	trás	de	suas	páginas.	

Já	 em	 seu	 segundo	 romance,	 Irmão	 noite,	 irmã	 lua,	 de	 2008,	 (segundo	 trecho	

transcrito)	 o	 movimento	 de	 mosaico	 que	 já	 se	 apresentava,	 ainda	 que	 de	 forma	

implícita,	 em	Amsterdã	SM,	 torna-se	ainda	mais	brutal,	 inserindo,	nas	entrelinhas	do	

romance,	uma	leitura	religiosa	que	se	dá	desde	o	título,	clara	referência	à	vida	de	São	

Francisco	de	Assis	 retratada	no	 filme	Fratello	sole,	sorella	luna	de	1974,	dirigido	por	

Franco	 Zeffirelli.	 A	 relação	 entre	 os	 santos	 aqui	 se	 dá	 no	 coração	 da	 metrópole	

paulistana,	em	que	Francisco	é	retratado	como	um	professor	de	ensino	médio	que	um	

belo	dia	resolve	ir	à	escola	armado	com	uma	pistola	e	vestido	com	um	colete	repleto	

de	bananas	de	dinamite,	e	Clara	é	uma	mulher	agorafóbica,	que	não	consegue	sair	de	

seu	 apartamento	 e	 vê	 o	mundo	 através	 das	 lentes	 de	 um	 telescópio,	 bem	 como	 de	

televisores,	computadores	e	câmeras	de	vigilância	que	colocou	nos	corredores	de	seu	

prédio.	À	parte	esses	dois	personagens	pretensamente	centrais	na	narrativa,	há	ainda	

Marina,	 tatuadora	que	 tem	o	 corpo	 todo	 coberto	por	desenhos,	 e	 que	 ao	 tatuar	 lê	 o	

poeta	 Cláudio	 Daniel,	 citando	 que	 “fazer	 poesia	 é	 como	 fazer	 tatuagem”	

(PIETROFORTE,	2008,	p.	19);	há	também	o	húngaro	Loki,	que	ao	longo	da	narrativa	se	

metamorfoseia	 no	 demônio	 bíblico	 Moloch,	 a	 quem	 os	 habitantes	 de	 Canaã	

sacrificavam	 seus	 recém-nascidos;	 e	 Ludmila,	 ex-namorada	 de	 Loki,	 que	 trabalha	

consertando	 relógios,	 e	 depois	 de	 ser	 sequestrada	 e	 estuprada	 descobre-se	

masoquista,	 passando	 então	 a	 se	 autoflagelar	 e	 torturar.	 São	 esses	 arremedos	 de	

gente,	dentre	alguns	outros	de	menor	importância	(como	Micaela,	para	quem	Marina	

vai	 trabalhar	 como	 faxineira	 e	 com	 quem	 acaba	 mantendo	 uma	 relação	

sadomasoquista),	que	compõem	a	narrativa	de	Irmão	noite,	irmã	lua.	

E	 no	 mais	 recente	 de	 seus	 romances,	 Sara	 sob	 céu	 escuro,	 de	 2011	 (terceiro	

trecho	 transcrito),	há	um	debate	atravessado	por	Adorno	que	o	ultrapassa,	uma	vez	

que,	 já	 no	primeiro	 capítulo,	 não	 gratuitamente	 intitulado	 “Lírica	 e	 lugar	 comum”,	 a	
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representação	 de	 personagens	 que	 combatem	 pelo	 próprio	 corpo	 e	 pelo	 próprio	

espaço	—	como	a	mendiga	Drusilla,	Ana	Luíza	e	a	própria	Sara	—	aponta	para	uma	

revisão	 do	 “pathos	 da	 distância”	 (PIETROFORTE,	 2011,	 p.	 06)	 entre	 o	 homem	 e	 a	

sociedade.	 O	 texto	 é	 categórico:	 ele	 não	 busca	 a	 linguagem	 poética	 como	 mera	

“expressão	 de	 motivações	 e	 experiências	 individuais”	 (p.	 06),	 senão,	

intempestivamente,	uma	poética	do	romance	“explodido”,	de	acordo	com	a	trilogia	de	

W.	S.	Burroughs	—	The	ticket	that	exploded,	The	Soft	Machine	e	Nova	Express.	Por	conta	

disso,	o	texto	situa	a	musa	inspiradora	do	narrador	em	um	quarto	onde	se	vê	cercada	

por	estantes	nas	quais	estão	“Hegel,	Marx	e,	entre	eles,	o	holocausto	acena”	(p.	06).	

Amsterdã	 SM	 inicia-se	 com	 Cláudio	 sentado	 em	 um	 coffee-shop,	 fumando	

maconha	 e	 bebendo	 chocolate	 quente.	 Súbito,	 ele	 vê,	 do	 lado	 de	 fora,	 uma	 mulher	

encostada	a	um	poste,	a	quem	batiza	Anete.	É	ela	quem	faz	com	que	Cláudio	saia	do	

coffee-shop	e	venha	para	a	rua,	ou	seja,	que	coloca	a	narrativa	em	movimento.	Todavia,	

ao	sair	do	coffee-shop,	Anete	já	desapareceu,	o	que	atesta	o	seu	caráter	fantasmagórico.	

Tentando	 esquecer-se	 da	 imagem	 daquela	mulher,	 Cláudio	 começa	 a	 caminhar	 pelo	

centro	de	Amsterdã,	indo	parar	na	frente	de	uma	banca	de	revistas	pornográficas.	Ali	

ele	se	fixa	na	imagem	de	uma	modelo	de	capa,	e	começa	a	figurar	em	sua	mente	a	cena	

da	montagem	do	cenário	fotográfico.	Descrevendo	a	fotografia,	por	fim,	ele	atesta:	“Os	

tornozelos	amarrados	 juntos,	a	corda	para	elevá-la	no	ar,	para	terminar	amordaçada	

com	a	ball-gag	ao	redor	do	rosto,	tudo	registrado	como	um	manifesto”	(PIETROFORTE,	

2007,	p.	14).	Já	o	subtítulo	de	Sara	sob	céu	escuro	é:	“romance	—	quase	um	manifesto”.	

Há	uma	estranheza	aqui,	uma	espécie	de	inadequação	em	relação	àquilo	que	estamos	

acostumados	a	 ler	como	“literatura	erótica”.	O	“tudo	registrado	como	um	manifesto”	

suspende,	 por	 um	 instante,	 a	 descrição	 erótica.	Das	 profundezas	 do	 texto,	 surge	um	

elemento	que,	com	o	propósito	de	momentaneamente	vir	à	superfície,	rasga	a	ordem	

discursiva	com	que	a	descrição	vinha,	até	então,	sendo	feita.	Mais	à	 frente,	em	outro	

trecho	 do	 romance,	 Cláudio	 afirma	 sobre	 Serena,	 uma	 das	 mulheres	 com	 quem	 se	
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envolve:	 “Abaixa	 a	 meia-calça,	 as	 listras...	 o	 mar	 vermelho	 afoga.	 Contava	 tudo	

enquanto	metia,	me	beijava	a	boca	no	meio	dos	capítulos”	(p.	87).	Efetua-se,	portanto,	

o	mesmo	rasgo	no	erótico,	na	descrição	erótica.	Mas	que	tipo	de	rasgo	é	esse?	Roland	

Barthes,	em	seu	O	prazer	do	texto	(2013),	nos	coloca	a	seguinte	reflexão:	

	

O	 lugar	 mais	 erótico	 de	 um	 corpo	 não	 é	 lá	 onde	 o	 vestuário	 se	 entreabre?	 Na	
perversão	(que	é	o	regime	do	prazer	textual)	não	há	“zonas	erógenas”	(expressão	

aliás	 bastante	 importuna);	 é	 a	 intermitência,	 como	 o	 disse	 muito	 bem	 a	

psicanálise,	 que	 é	 erótica:	 a	 da	 pele	 que	 cintila	 entre	 duas	 peças	 (as	 calças	 e	 a	

malha),	 entre	 duas	 bordas	 (a	 camisa	 entreaberta,	 a	 luva	 e	 a	 manga);	 é	 essa	

cintilação	 mesma	 que	 seduz,	 ou	 ainda:	 a	 encenação	 de	 um	 aparecimento-

desaparecimento.	

Não	 se	 trata	 do	 prazer	 do	 strip-tease	 corporal	 ou	 do	 suspense	 narrativo.	 Em	
ambos	 os	 casos,	 há	 uma	 revelação	 progressiva:	 toda	 a	 excitação	 se	 refugia	 na	

esperança	de	 ver	 o	 sexo	 (sonho	 de	 colegial)	 ou	 de	 conhecer	 o	 fim	 da	 história	
(satisfação	 romanesca).	 (BARTHES,	 2013,	 pp.	 15-16,	 grifos	 e	 destaques	 no	

original).	

	

Assim	 é	 que	 a	 relação	 erótica	 não	 ocorre,	 em	 um	 texto,	 a	 partir	 de	

demonstrações	e	palavras	de	ordem	específicas.	Ela	ocorre,	 isso	sim,	através	de	uma	

falta,	de	um	corte.	É	por	isso	que,	como	nota	Giorgio	Agamben	em	Infância	e	história	

(2005),	 a	 partir	 do	 Trovadorismo	 o	 poeta	 já	 não	 ama	 a	 mulher	 a	 quem	 dedica	 os	

versos	 do	 poema,	 mas	 sim	 o	 fantasma,	 a	 falta	 daquela	 mulher.	 Ingenuamente	 se	

acredita	 que	 a	 literatura	 erótica	 tenha	 surgido	 no	 Brasil	 já	 com	 Gregório	 de	 Matos	

Guerra.	Sustentar	tal	estultice	seria	implicar	que	por	literatura	erótica	entende-se	toda	

forma	 de	 texto	 que	 apresente,	 dentre	 seus	 significantes,	 termos	 como	 “pau”,	 “cu”,	

“boceta”,	 e	 daí	 por	 diante,	 não	 se	 apercebendo	 do	 fato	 de	 que,	 em	 poetas	 como	

Gregório	de	Matos	Guerra	ou	Manuel	Maria	du	Bocage,	ou	mesmo	nos	latinos	Catulo	e	

Marcial,	se	quisermos	ir	um	pouco	mais	longe,	as	descrições	sexuais	servem	à	sátira,	e	

não	ao	erotismo	propriamente	dito.	De	igual	modo,	se	pensarmos	com	outro	escritor	

francês,	 Georges	 Bataille,	 o	 erotismo	 deve	 ser	 entendido,	 acima	 de	 tudo,	 como	 um	
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ritual,	 ou	 seja,	 um	 rasgo	 na	 vida	 cotidiana,	 um	 corte	 no	 prosaísmo	 da	 sociedade	 do	

trabalho,	em	que	a	festa	e	a	orgia	passam	a	ser	elementos	reinantes,	mas	que,	acima	de	

tudo,	se	dá	através	de	estatutos	normativos	pré-estabelecidos,	isto	é,	se	dá	no	seio	da	

sociedade,	 e	 não	 fora	 dela.	 Partindo	 desses	 pressupostos,	 podemos	 aproximar	 o	

conceito	de	erotismo,	por	exemplo,	da	 literatura	de	um	Leopold	von	Sacher-Masoch,	

de	uma	Pauline	Réage,	de	um	Antonio	Pietroforte.	

O	 ritual	 possui,	 pode-se	 afirmar,	 uma	 dimensão	 mágica.	 Marina,	 a	 tatuadora	

personagem	de	Irmão	noite,	irmã	lua,	ao	citar	o	verso	de	Claudio	Daniel,	“fazer	poesia	é	

como	 fazer	 tatuagem”,	 não	 deixa	 de	 ecoar	 Severo	 Sarduy,	 autor	 de	Escrito	sobre	um	

corpo	(1979),	bem	como	Peter	Greenaway,	diretor	do	filme	Livro	de	cabeceira	(1996)	

ou	 David	 Cronenberg,	 diretor	 de,	 entre	 outros,	 Videodrome	 (1983)	 e	 Dead	 ringers	

(1990).	A	 inscrição	de	palavras	na	pele	que	é	 convertida	em	página	não	deixa	de	 se	

caracterizar	 como	uma	metáfora	da	eroticidade	da	escrita,	da	violação	do	corpo	por	

um	 alfabeto,	 bem	 como	de	 atentar	 para	 essa	 dimensão	mágica	 do	 ritual,	 em	 que	 os	

envolvidos	pintam	o	corpo	com	os	caracteres	do	deus	a	 fim	de	recebê-lo	 igualmente	

dentro	de	si.	

De	todo	modo,	por	mais	que	tenhamos	exemplos	ao	longo	da	história	de	obras	

literárias	que	tratem	do	tema	do	erotismo,	dentre	as	quais	se	pode	citar	a	fragmentada	

obra	de	Safo	de	Lesbos,	o	Satiricon	de	Petrônio,	não	se	pode	afirmar	que	a	 literatura	

em	 sua	 vertente	 erótica	 segue	 uma	 linha	 evolutiva,	 que	 se	 desenha	 desde	 a	

Antiguidade	Clássica	para	vir	desembocar	nos	tipos	de	literatura	que	tratem	do	tema	

do	sadismo	e	do	masoquismo,	ou	mesmo	do	baixo	corporal	a	cuja	exploração	se	presta	

a	literatura	pornográfica	de	um	Restif	de	la	Bretonne,	por	exemplo.	Este	último	tipo	de	

literatura	não	deixa	de	ser	uma	simplificação	do	erotismo,	sendo	possível	afirmar,	com	

Deleuze,	que	a	 literatura	pornográfica	é	“uma	literatura	reduzida	a	algumas	palavras	

de	 ordem	 [...]	 seguidas	 de	 descrições	 obscenas”	 (DELEUZE,	 2009,	 p.	 19),	 bem	 como	

que	“violência	e	erotismo	estariam	nela	reunidas,	então,	mas	de	maneira	rudimentar”	
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(p.	20).	Assim	é	que,	no	contexto	do	século	XVIII	surge	a	escrita	de	Sade,	elevando	o	

discurso	 erótico	 a	 patamares	 até	 então	 desconhecidos.	 Jacques	 Lacan,	 em	 um	 texto	

intitulado	 “Kant	 com	 Sade”,	 assinala	 o	 fato	 de	 que	 a	 alcova	 sadiana	 pode	 ser	

compreendida	de	forma	semelhante	à	Academia	de	Platão,	ou	seja,	que	o	boudoir,	esse	

espaço	 que	 é	muito	mais	 íntimo	 que	 o	 quarto	 de	 dormir	 (ao	menos	 no	 contexto	 do	

século	XVIII),	seria	uma	espécie	de	escola	de	pensamento,	e	que	este	pensamento	seria	

acima	de	tudo	demonstrativo.	Não	à	toa,	Lacan	sublinha	a	proximidade	entre	as	datas	

de	 publicação	 da	 Filosofia	 na	 alcova	 (1795)	 de	 Sade	 e	 da	 Crítica	 da	 razão	 prática	

(1788)	 aquela	 tendo	 surgido	 oito	 anos	 depois	 desta.	 Dessa	 forma,	 o	 psicanalista	

francês	sugere	a	hipótese	de	complementaridade	entre	ambas	as	obras,	demonstrando	

que	 a	 obra	 de	 Sade	 forneceria,	 de	 certo	modo,	 a	 “verdade”	 para	 a	 obra	 de	 Kant.	 Já	

Maurice	 Blanchot,	 em	 seu	 Lautréamont	 et	 Sade	 (1949),	 realiza	 um	 movimento	

dialético	que	contrapõe	para	no	fim	aproximar	o	conceito	de	“razão”	na	obra	de	Sade	

do	 de	 “experiência”	 na	 obra	 de	 Lautréamont,	 a	 fim	 de	 fornecer	 uma	 chave	 para	 a	

compreensão	 da	 apropriação	 feita	 desses	 dois	 autores	 pela	 primeira	 corrente	 do	

surrealismo	(uso	que,	inclusive,	Bataille	criticará	como	indevido	de	Sade).	

Em	 1836	 nasce,	 no	 antigo	 reino	 da	 Galícia,	 o	 contraponto	 clínico	 de	 Sade,	

Leopold	von	Sacher-Masoch.	Escritor	a	seu	tempo	consagrado,	especialmente	a	partir	

de	 obras	 como	A	mulher	divorciada	 (1870),	A	pescadora	de	almas	 (1870),	A	mãe	de	

Deus	 (1883)	 e,	 principalmente,	A	Vênus	das	peles	 (1870),	 transitava,	 em	 sua	 escrita,	

desde	 a	 crônica	 jornalística	 até	 o	 romance,	 gênero	 através	 do	 qual	 adveio	 sua	

consagração.	 Pouco	 antes	 de	 seu	 falecimento	 em	 1895,	 contudo,	 sua	 obra	 já	 havia	

caído	no	esquecimento,	ao	passo	em	que	a	de	Sade	ganhava	cada	vez	mais	relevância.	

Ainda	hoje,	 Sacher-Masoch	é	um	autor	obscuro,	 envolto	pela	mesma	névoa	 fria	 com	

que	 colore	 muitos	 de	 seus	 escritos.	 Muito	 menos	 lido	 que	 Sade,	 seu	 nome	 é	

infinitamente	mais	popular	que	sua	obra,	por	ter	sido	utilizado	pelo	psiquiatra	alemão	

Richard	 von	 Krafft-Ebing	 para	 designar	 uma	 perversão	 sexual.	 Nascido	 sob	 um	 lar	
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católico,	 filho	 do	 chefe	 de	 polícia	 de	 Lemberg	 e	 de	 uma	 nobre	 ucraniana,	 Masoch	

apenas	 começou	 a	 ser	 alfabetizado	 em	 alemão	 aos	 12	 anos	 de	 idade.	 Começou	 sua	

carreira	 literária	 escrevendo	 para	 jornais	 da	 região	 de	 Graz,	 mesmo	 local	 onde	

lecionava	 história.	 Seus	 primeiros	 romances,	 a	 propósito,	 podem	 ser	 considerados	

romances	históricos,	em	que	se	ocupava	da	situação	dos	judeus	e	dos	camponeses	das	

comunas	 no	 império	 austro-húngaro,	 especialmente	 na	 região	 da	 Galícia.	

Gradativamente,	foi	incorporando	à	sua	obra	elementos	do	folclore	eslavo,	bem	como	

ideais	 herdados	 do	 romantismo	 alemão	 em	 geral,	 e	 de	 Goethe	 em	 particular,	 que	

fundidos	 em	 sua	 escrita	 teriam	 culminado	 na	 produção	 de	 seu	 grande	 testamento	

literário,	O	legado	de	Caim	(1870-1877),	cuja	redação	não	chegou	a	concluir.	Tratava-

se	de	uma	série	de	seis	 livros	dedicados	a	seis	temas	específicos:	amor,	propriedade,	

dinheiro,	 Estado,	 guerra	 e	 morte.	 Conseguiu	 concluir	 apenas	 os	 dois	 primeiros.	 Do	

primeiro	 volume,	 dedicado	 ao	 amor,	 consta	 aquela	 que	 acabou	 se	 destacando	 como	

sua	 obra	 mais	 famosa:	 A	 Vênus	 das	 peles,	 romance	 inspirado	 por	 uma	 aventura	

amorosa	com	Fanny	von	Pistor.	Suas	excêntricas	preferências	amorosas	não	raro	eram	

o	 motor	 que	 conduzia	 sua	 escrita.	 Ser	 acorrentado,	 tratado	 como	 um	 cão	 ou	 um	

escravo,	ser	açoitado	por	uma	mulher	que	vestisse	casaco	de	peles,	assinar	contratos	

em	 que	 se	 entregava	 incondicionalmente	 a	 essas	 mulheres,	 prostituí-las	 a	 outros	

homens	e	assistir	a	 tudo	 isso,	são	algumas	das	práticas	amorosas	de	Sacher-Masoch,	

práticas	 essas	 que	 são	 compartilhadas	 por	 suas	 personagens,	 como	 o	 Severin	 de	 A	

Vênus	das	peles,	o	qual	afirma	que	“[s]ofrer,	suportar	cruéis	tormentos	apareceram-me	

como	 prazer,	 tanto	 mais	 se	 infligidos	 por	 uma	 bela	 mulher,	 que	 para	 mim	 desde	

sempre	 concentrou	 toda	 a	 poesia,	 como	 tudo	 o	 que	 há	 de	 demoníaco”	 (SACHER-

MASOCH,	2008,	p.	62).	A	partir	de	falas	e	descrições	de	torturas	e	de	castigos	sofridos	

na	infância,	Severin	vai	inflamando	a	imaginação	e	o	desejo	de	sua	parceira	Wanda,	até	

o	ponto	em	que	consegue	convencê-la	a	fazer	parte	de	seu	rito	sexual.	Os	casacos	de	

peles,	 muito	 mais	 que	 um	 simples	 fetiche	 destinado	 a	 transferir	 o	 desejo	 do	 órgão	
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sexual	 feminino	para	si	 tornam-se,	em	última	análise,	o	elemento	através	do	qual	 se	

descobre	 e	 se	 penetra	 no	 mundo	 da	 sexualidade,	 como	 se	 pode	 observar	 quando	

Severin	descreve	a	Wanda	a	cena	de	seu	primeiro	açoitamento,	perpetrado	por	uma	

tia	que	vestia	peles,	quando	ele	ainda	era	uma	criança:	

	
Certo	dia	meus	pais	 foram	à	cidade.	Minha	 tia	aproveitou	a	ausência	para	 fazer	
valer	o	juízo	que	dela	se	fazia...	Justamente	contra	mim.	De	repente	me	apareceu	
em	 uma	 kazabaika	 forrada	 de	 peles,	 seguida	 da	 cozinheira,	 e	 da	 felinazinha,	 a	
moça	 a	 quem	 eu	 esnobara.	 Sem	 perguntar	 muita	 coisa,	 me	 agarraram	 e	 me	
ataram,	mãos	e	pés,	apesar	de	minha	virulenta	resistência,	e	minha	tia,	com	um	
riso	perverso,	 amarrou-me	pelos	braços	acima	da	 cabeça	e	 se	pôs	a	me	açoitar	
com	uma	vara.	E	o	 fez	com	tanta	competência	que	fez	 jorrar-me	o	sangue,	e	eu,	
por	fim,	não	obstante	minha	vontade	heroica,	gritava	e	chorava,	implorando	por	
piedade.	 Ela	 deixou	 que	 me	 desatassem,	 mas	 tive	 de	 me	 ajoelhar,	 em	
agradecimento	à	punição,	beijando-lhe	as	mãos.	
Agora	 veja	 a	 senhora	 o	 que	 não	 é	 o	 tolo	 ultra-sensual...	 Sob	 a	 vara	 da	 bela	 e	
opulenta	mulher,	que	me	aparece	em	seu	casaco	de	peles	feito	monarca	tomada	
pela	 ira,	despertam	pela	primeira	vez	os	meus	sentidos	para	o	sexo	 feminino.	E	
desde	então	minha	tia	se	me	pareceu	a	mulher	mais	atraente	sob	o	sol	(SACHER-
MASOCH,	2008,	pp.	57-58).	

	

Além	do	relato	da	descoberta	da	sexualidade	a	partir	da	visão	das	peles,	há	aqui	

outro	movimento,	 inserido	 pela	 primeira	 vez	 na	 narrativa,	 e	 que	 nos	 informa	 sobre	

algo	 importante	 do	 universo	 de	 Masoch,	 que	 é	 a	 presença	 de	 três	 mulheres:	 a	

cozinheira,	 aquela	a	quem	ele	 se	dirige	 como	 “felinazinha”,	que	é	uma	criada	de	 sua	

mãe,	 e	 a	 tia,	 a	 qual,	 por	 seu	 status	 e	 nobreza	—	 trata-se	 de	 uma	 Condessa	—	 é	 a	

dominadora	cruel.	

Em	1861,	J.	 J.	Bachofen	publica	seu	estudo	sobre	o	matriarcado,	sob	o	título	de	

Das	 Mutterrecht.	 Ali,	 o	 jurista	 e	 etnólogo	 alemão	 propõe	 que	 a	 Europa	 antiga	 não	

possuía,	em	seus	cultos,	deuses	masculinos,	apenas	uma	única	deusa	soberana,	e	suas	

sacerdotisas.	A	mulher	era,	portanto,	o	sexo	dominante,	lhe	sendo	o	homem	submisso.	

A	 deusa	 tinha	 amantes,	 mas	 julgava-se	 que	 apenas	 por	 diversão,	 uma	 vez	 que	 o	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

MOREIRA,	D.	Antonio	Pietroforte	ou...	 117	

conceito	de	paternidade	ainda	não	estava	desenvolvido,	atribuindo-se	a	concepção	à	

ingestão	 de	 algum	 tipo	 de	 cereal	 ou,	 por	 acidente,	 de	 uma	mosca	 ou	 outro	 tipo	 de	

inseto.	 Isso	 está	 de	 acordo	 com	 o	 mito	 de	 criação	 Pelasgo,	 o	 qual	 postula	 que,	 no	

princípio,	a	deusa	Eurínome	ergueu-se	nua	e,	como	não	encontrasse	nenhum	lugar	em	

que	pudesse	apoiar	os	pés,	dividiu	o	céu	e	o	mar,	sendo,	então,	envolvida	por	um	vento	

estranho,	que	logo	revelou	ser	a	serpente	Ofíon	que,	excitando-se	com	a	dança	ritual	

da	 deusa,	 enrolou-se	 nela	 com	 o	 intuito	 de	 copular.	 Desde	 então,	 o	 Vento	 Norte,	

também	chamado	de	Bóreas,	 fertiliza.	Homero	descreve	 essa	 crença	no	 canto	XX	da	

Ilíada,	nos	versos	220	a	227;	já	Plínio,	o	Velho,	dirá	na	Naturalis	historia	que	“[é]	por	

isso	que	as	éguas	voltam-se	para	esse	vento	e	ficam	prenhes	sem	contar	com	a	ajuda	

do	 garanhão”.	 Em	 seguida	 Eurínome,	 assumindo	 a	 forma	 de	 uma	 pomba,	 pôs	 o	 ovo	

que,	 chocado	por	 ela	 e	por	Ofíon,	 teria	dado	origem	à	Terra.	A	herança	deixada	por	

Eurínome,	que	acaba	entrando	em	conflito	com	Ofíon,	era	matrilinear,	 contudo	 já	os	

sumérios	 a	 tinham	 batizado	 de	 Iahu,	 posteriormente	 transmutando	 esse	 nome	 em	

Jeová,	quando	então	a	deusa	tornou-se	deus.	Séculos	depois,	de	acordo	com	a	tradição	

babilônica,	quando	o	deus	Marduk	inaugura	o	festival	da	primavera,	é	uma	pomba	que	

ele	rasga	em	dois	pedaços,	ato	que	faz	com	que	se	inicie	simbolicamente	a	nova	forma	

de	 organização	 social,	 baseada	 no	 controle	 patriarcal.	 Essa	 primeira	 fase	 do	

matriarcado,	 Bachofen	 distingue-a	 como	 heterista,	 afrodisíaca,	 fase	 selvagem	 e	

telúrica,	cuja	representação	deífica,	acredita	ele,	seria	uma	espécie	de	proto-Afrodite.	

Já	o	segundo	período	da	dominação	matriarcal	foi	dedicado	a	uma	figura	de	deusa	que	

mais	facilmente	se	identifica	a	Deméter.	Essa	fase	teria	sido	um	reinado	de	amazonas,	

em	que	 se	estabeleceu	uma	sociedade	propriamente	dita,	 totalmente	 controlada	por	

uma	 rígida	 ordem	 matriarcal.	 Aqui	 os	 indivíduos	 estão	 sujeitos	 a	 uma	 severa	

organização	agrícola,	e	não	mais	ao	nomadismo	afrodisíaco	da	primeira	fase.	A	deusa	

Deméter	 era,	 de	 acordo	 com	 o	 mito	 Ático,	 a	 mãe	 dos	 trigais	 e,	 por	 consequência,	

responsável	 pelas	 práticas	 agrícolas.	 Quando	 Hades	 sequestra	 sua	 filha	 Coré	
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(Perséfone)	ela	se	recusa	a	cultivar	os	campos,	que	secam.	Zeus	é	obrigado	a	intervir,	e	

um	 acordo	 é	 feito	 em	 que	 se	 prevê	 que	 Coré	 deverá	 passar	 metade	 do	 ano	 com	 o	

marido,	metade	com	a	mãe.	Dessa	forma	estabelece-se	o	período	do	plantio.	Além	de	

Coré,	 Deméter	 também	 era	 mãe	 de	 Iaco,	 ambos	 filhos	 de	 Zeus;	 contudo,	 nunca	

contraiu	matrimônio.	 Isso	não	deixa	de	ser	um	reflexo	do	 tipo	de	organização	social	

matriarcal	 proposto	por	Bachofen,	 que	nos	diz	que	nessa	 fase	 agrícola	 já	 existia	um	

marido	ou	um	pai,	mas	ainda	sob	a	dominação	da	mulher.	Após	a	 fase	dionisíaca	de	

transição,	em	que	as	primeiras	práticas	orgíacas	retornam,	mas	já	patriarcalizadas,	o	

matriarcado	rui	e	surge	o	domínio	patriarcal	apolíneo	(BACHOFEN,	1992).	

Sacher-Masoch,	 ao	 que	 tudo	 indica,	 leu	 o	 seu	 contemporâneo	 Bachofen,	 e	

inspirou-se	em	alguns	de	seus	escritos	para	compor	peças	como	A	Vênus	das	peles.	Não	

importa	 se	 três	 mulheres	 diferentes,	 ou	 uma	 mulher	 que	 passa	 por	 três	 etapas	 de	

desenvolvimento	 dentro	 da	 relação	 masoquista,	 fato	 é	 que	 as	 mulheres	 de	 Masoch	

estão	 sempre	 relacionadas	 às	 etapas	 matriarcais	 propostas	 por	 Bachofen.	 A	 Vênus	

principia	com	um	amigo	de	Severin	descrevendo	um	sonho	que	tivera	com	uma	Vênus	

de	 mármore.	 Wanda,	 num	 primeiro	 momento,	 é	 inocente,	 não	 se	 interessa	 pelas	

práticas	que	inflamam	Severin	(fase	heterista),	mas	a	partir	das	histórias	que	este	lhe	

conta,	 acaba	 por	 interessar-se	 e	 tornar-se	 a	 ama	 rígida	 (fase	 demetérica),	 a	 quem	

Severin	 entrega-se	 contratualmente	 como	 escravo.	 Ao	 fim	 da	 narrativa,	 os	 amantes	

conhecem	aquele	que	 será	o	 terceiro	elemento	da	 relação,	 a	quem	Severin	batiza	 “o	

grego”.	Seu	masoquismo	será	“curado”	quando	Wanda	ordenar	ao	grego	que	o	açoite.	

Voltamos	à	cena	inicial	da	conversa	entre	ele	e	seu	amigo,	e	Severin	diz-se	curado.	Ele	

tornou-se	sádico,	chicoteia	e	trata	rudemente	suas	criadas,	guiado	pelo	mote	“ou	tu	és	

o	martelo	ou	a	bigorna	(SACHER-MASOCH,	2008,	p.	31)”.	

Em	Amsterdã	SM,	 igualmente,	 é	possível	 constatar	a	 inserção	nas	 três	 fases	do	

matriarcado,	como	descritas	por	Bachofen.	A	exemplo	do	que	ocorre	em	A	Vênus	das	

peles,	o	romance	inicia-se	a	partir	de	uma	atmosfera	onírica;	se,	em	A	Vênus,	é	a	partir	
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de	 um	 sonho	 que	 a	 deusa	 de	 mármore	 se	 mostra	 ao	 sonhador,	 no	 romance	 de	

Pietroforte	 é	 a	 partir	 da	 alucinação	 gerada	 pelo	 consumo	 de	 drogas	 que	 Anete	 se	

materializa.	Ela	representa	a	fase	heterista,	afrodisíaca,	que	será	suplantada	por	outra,	

a	 fase	 agrícola	 e	 demetérica,	 representada	 pela	 figura	 de	Verônica.	 Esta	 se	 romperá	

quando	um	terceiro	elemento	se	inserir	na	relação,	a	exemplo	do	que	ocorre	na	obra	

de	 Sacher-Masoch.	 Ao	 entrar	 em	 cena,	 Serena	 forma,	 com	 Cláudio	 e	 Verônica,	 um	

triângulo	insustentável.	

Não	podemos	pensar	 que	 a	 literatura	 é	 um	 fenômeno	 regido,	 hegelianamente,	

pela	causalidade.	Seria	ingênuo	pensar	que	Sade	gera	Masoch,	que	gera	Pauline	Réage,	

e	assim	por	diante.	O	que	há	é	uma	espécie	de	mitologia	social	a	respeito	do	tema	do	

sadomasoquismo,	seja	ele	erótico,	seja	criminoso.	E	dentro	dessa	mitologia	há	vozes	se	

erguendo	que	desejam	reivindicar	e,	ao	mesmo	tempo	legitimar	suas	práticas	sexuais.	

Assim	se	tem	que,	voltando	à	obra	de	Pietroforte,	este	insista	no	caráter	de	manifesto	

de	 sua	 escrita.	 Lembremos	 que	 um	 dos	 poemas	 do	 paulistano	 Glauco	 Mattoso	 —	

grande	pornólogo	—	se	chama	“Manifesto	Obsoneto”.	Um	manifesto	é,	dentre	muitas	

outras	coisas,	uma	forma	didática	de	se	apresentar	o	programa	teórico	e	prático	de	um	

conjunto	 de	 ideias.	 Ele	 pode	 ser	 “comunista”,	 “surrealista”	 ou	 “antropófago”,	

dependendo	da	região	e	do	clima.	Em	relação	à	Amsterdã	SM,	a	redação	do	manifesto	

“masoquista”	do	narrador	Cláudio	está	dada	—	através	do	panfleto,	no	caso,	a	revista	

pornográfica	 que	 ele	 segura	 tentando	 esquecer	 Anete.	 Dessa	 revista,	 duas	 fotos	 lhe	

chamam	a	atenção:	a	primeira,	do	rosto	da	modelo,	“batido	no	final	de	tudo,	os	olhos	

quase	 fechados”	 que	 “acompanham	 a	 forma	 redonda	 da	 ball-gag	 no	 retrato	 oval”	

(PIETROFORTE,	 2007,	 p.	 14);	 a	 outra,	 “era	 dos	 pés.	 Amarrados	 firmes	 pelos	

tornozelos”,	 “os	 hálux	 presos	 nas	 algemas	 de	 argolas	 pequenas	 e	 dentadas”	 (p.	 14).	

Trata-se	de	duas	 imagens	opostas:	uma	aponta	para	baixo	—	os	pés	—	a	outra	para	

cima	—	o	rosto	—	e	o	meio	está	preenchido	pelo	mundo	habitado	por	Cláudio.	Súbito,	

porém,	essas	imagens	se	dissolvem	na	fumaça	do	cigarro,	cuja	brasa	foi	estranhamente	
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transformada	em	“centro	da	Terra”	(p.	14).	Há	o	consequente	mergulho	na	multidão,	

em	que	Cláudio	resolve	perseguir	o	primeiro	homem	que	surge,	um	árabe.	A	seguir,	a	

figura	de	Anete	se	esvanece	de	vez,	e	a	próxima	mulher	a	entrar	na	história	é	Verônica,	

que	 fará	 com	 que	 Cláudio	 perca,	 gradualmente,	 o	 controle	 sobre	 si	mesmo,	 embora	

seja	 ele	 quem,	 pretensamente,	 a	 domine	 sexualmente.	 Isso	 se	 dá	 comumente	 na	

instância	do	masoquismo,	em	que,	por	mais	que	aquele	que	bata	ou	suplicie	seja	visto	

como	 “dominador”,	 é	 preciso	 que	 esse	 “dominador”	 seja	 formado	 pelo	 seu	 escravo,	

como	 nos	 mostra	 a	 literatura	 de	 Sacher-Masoch.	 Há	 em	 Verônica	 um	 instinto	

educador,	ela	chega	a	afirmar	que	avisará	quando	Cláudio	fizer	alguma	coisa	que	não	

deve.	Em	sua	casa,	há	“três	quartos:	o	da	frente,	o	de	trás	e	o	de	cima”	(PIETROFORTE,	

2007,	p.	29).	No	de	trás,	segundo	ela,	está	o	que	Cláudio	veio	buscar;	o	da	frente	é	dela,	

e	o	de	cima	é	a	biblioteca	(Verônica	é	uma	prostituta	dona	de	sex-shop	que	 lê	Dante,	

Hegel,	Homero	e	Goethe).	Três	são	os	quartos,	três	são	as	mulheres	no	masoquismo.	A	

Vênus	 das	 peles	 está	marcada	 por	 esse	 terceiro	 elemento	 que	 se	 imiscui	 na	 relação	

entre	o	masoquista	e	a	mulher-carrasco.	Em	A	história	de	O	(s/d),	de	Pauline	Réage,	a	

relação	entre	os	amantes	também	constitui	uma	espécie	de	triângulo,	que	vai	de	René	

e	 O	 para	 O	 e	 Sir	 Stephen.	 Para	 Bachofen,	 o	 matriarcado	 está	 dividido	 em	 três	 fase	

distintas.	Em	numerologia,	o	numeral	três	representa	o	eterno	positivo,	o	Cristianismo	

concebe	 a	 figura	 de	 Deus	 como	 una	 e	 trina	 ao	 mesmo	 tempo.	 Essa	 obsessão	 pelo	

triângulo	 está	 presente	 na	 civilização	 ocidental	 desde	 seu	 princípio.	 Verônica	 está	

muito	distante,	contudo,	dos	heróis	românticos	de	Sacher-Masoch.	Seu	estilo	de	vida	

fez	 com	 que	 encontrasse	 multidões	 de	 homens	 e	 mulheres	 a	 quem	 dominou	 com	

chicote	e	cordas.	Em	um	sonho	de	Cláudio,	ela	aparece	lendo	a	Crítica	da	razão	pura.	

Seu	 programa	 está	 claro	 desde	 o	 princípio.	 Ela	 deixará	 Cláudio	 fazer	 o	 que	 bem	

entender	 com	 ela,	 desde	 que	 do	 seu	 jeito.	 E	 no	 momento	 em	 que	 seu	 domínio	

masoquista	está	ameaçado,	ela	sai	de	cena	para	dar	lugar	à	Serena,	uma	conhecida	sua	

que	apresenta	a	Cláudio.	No	começo	o	triângulo	dura,	mas	logo	que	Verônica	percebe	
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seu	domínio	ameaçado,	pede	que	Cláudio	escolha	entre	Serena	e	ela.	Em	seguida,	pede	

que	Cláudio	vá	embora.	Ele	embarca	para	a	Áustria	e,	no	trem,	encontra	Anete,	dessa	

vez	real.	

Amsterdã	 SM,	 Irmão	 noite,	 irmã	 lua	 e	 Sara	 sob	 céu	 escuro	 são	 narrativas	 que	

parecem	propor	uma	pergunta:	“o	que	pode	um	corpo?”	Corpos	estes	que,	açoitados,	

tatuados,	 explorados	de	 várias	 formas,	 são	o	mote	da	 literatura	de	Pietroforte.	Mais	

que	violar	esse	corpo	que	se	escreve,	sua	literatura	viola,	de	certo	modo,	o	prosaísmo	

da	vida	cotidiana,	regrada	e	mecânica,	tentando	inscrever,	através	das	marcas	de	uma	

sexualidade	aberta,	uma	saída	para	o	caos	do	mundo	contemporâneo.	

	

3.	CONCLUSÃO	

	

Atualmente,	 se	 possui	 uma	 suposta	 liberdade	 para	 falar	 sobre	 o	 que	 bem	 se	

entende,	bem	como	para	praticar	aquilo	que	bem	se	entende	no	que	tange	o	corpo	e	a	

sexualidade	de	cada	um.	Entretanto,	essa	liberdade	não	deixa	de	ser	apenas	mais	uma	

das	milhares	de	falácias	sob	as	quais	a	contemporaneidade	vive	soterrada.	Percebe-se	

ainda	enorme	preconceito	em	relação	a	qualquer	um	que	apresente	condutas	sexuais	

diferentes	daquelas	consideradas	“sadias”	pela	maioria.	Felizmente,	nos	dias	de	hoje	já	

não	 se	 trancam	 em	 manicômios	 ou	 prisões	 os	 sádicos	 e	 masoquistas;	 ainda	 há,	

contudo,	muita	repressão,	e	discussões	regidas	por	uma	espécie	de	obscurantismo	em	

relação	ao	tema.	

A	 temática	 do	 sadomasoquismo,	 não	 obstante,	 tem	 ganhado	 popularidade	 ao	

longo	 das	 últimas	 décadas.	 Possivelmente	 isso	 se	 dá	 pelo	 fato	 de	 que	 tais	 práticas	

funcionam	como	uma	espécie	de	espelho	que	reflete	certas	relações	de	poder	e	certos	

mecanismos	de	dominação	que,	ao	menos	a	partir	da	prática	da	escravidão,	ganharam	

evidência	no	mundo	ocidental.	No	Brasil,	país	em	que	entre	exploradores	e	explorados,	

dominadores	 e	 dominados	 os	 vetores	 nunca	 estiveram	 muito	 bem	 afixados,	 é	
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pertinente	que	haja	esse	tipo	de	questionamento.	A	literatura	de	Pietroforte,	a	partir	

das	 marcas	 de	 uma	 sexualidade	 aberta,	 das	 múltiplas	 possibilidades	 de	 se	

proporcionar	 prazer	 ou	 dor	 a	 um	 corpo,	 se	 oferece	 como	 alternativa	 e	 se	 propõe	 a	

responder	a	tais	questionamentos.	
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A	REPRESENTAÇÃO	DO	PERSONAGEM	“DESSUBJETIVADO”	NO	ROMANCE	

BENJAMIM,	DE	CHICO	BUARQUE	

THE	REPRESENTATION	OF	THE	“UNSUBJECTIFIED”	CHARACTER	IN	THE	

NOVEL	BENJAMIM,	BY	CHICO	BUARQUE	

	

Cristiano	Mello	de	Oliveira	1	

	

Resumo:	O	 romance	Benjamim	 (1995)2,	 do	 escritor	 Chico	 Buarque	 revela	 um	manancial	 frutífero	
para	análise	da	conjuntura	dessubjetivada	da	personagem	Benjamim	Zambraia.	Avulta-se	neste	livro	

um	 paralelo	 instigante	 ao	 pesquisador	 que	 deseja	 tecer	 novas	 considerações,	 a	 saber:	 a	 crise	 de	

identidade	do	sujeito	moderno,	a	descaracterização	do	sujeito,	enfim	uma	série	de	prerrogativas	que	

endossam	 o	 desempenho	 dessubjetivado	 do	 homem	 pós-moderno.	 Objetivamos	 com	 essa	

investigação	deixar	algumas	contribuições	sobre	o	efeito	do	sujeito	dessubjetivado	nos	romances	de	

natureza	contemporânea.	

Palavras-chave:	Dessubjetivado;	Benjamim;	Chico	Buarque.	
Abstract:	 The	 novel	 Benjamim	 (1995),	 by	 the	 writer	 Chico	 Buarque	 reveals	 a	 fruitful	 source	 for	
analysis	 of	 blurred	 situations	 involving	 the	 character	 Benjamim	 Zambraia.	 Increased	 in	 this	 book	

there	is	an	intriguing	parallel	to	the	researcher	who	wants	to	weave	new	considerations,	namely:	the	

identity	 crisis	 of	 the	 modern	 individual,	 a	 distortion	 of	 the	 individual,	 and	 finally	 a	 series	 of	

prerogatives	which	endorse	the	unfocused	performance	of	the	post-modern	man.	With	this	research,	

we	aim	at	 leaving	some	contributions	on	the	effect	of	the	unsubjectified	individual	 in	the	novels	of	

contemporary	nature.	

Keywords:	Unfocused;	Benjamim;	Chico	Buarque.	

																																																													
1	Doutorando	em	Literaturas,	UFSC.	
2	O	romance	foi	publicado	em	1995,	mas	a	versão	que	usaremos	para	análise	é	de	2007	e	consta	nas	

referências.	
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1.	ALGUNS	PRESSUPOSTOS	

	

O	 crítico	 literário	 Karl	 Eric	 Schollhammer,	 no	 seu	 ensaio	 Ficção	 Brasileira	

Contemporânea	(2009),	adverte	sobre	o	caráter	dessubjetivado	das	personagens	dos	

romances:	Estorvo,	Benjamim	e	Budapeste,	do	escritor	carioca	Chico	Buarque.3	A	tríade	

romanesca	exemplificada	pelo	autor	estabelece	uma	nova	forma	de	raciocinar	a	ficção	

moderna	 no	 Brasil,	 em	 especial	 o	 contexto	 histórico	 oscilante	 e	 instável	 da	 nossa	

abertura	política	e	cultural4.	Schollhammer	nos	ensina	que:	“A	perda	de	determinação	

e	de	rumo	dos	personagens	é	uma	característica	que	a	prosa	da	década	de	1990	iria	

prolongar,	 em	 narrativas	 que	 oferecem	 o	 indivíduo	 como	 um	 tipo	 de	 fantoche,	

envolvidos	em	situações	que	flertam	com	o	inumano	[...]”	(SCHOLLHAMMER,	2009,	p.	

33).	Trata-se	de	erudição	coberta	de	preocupações	literárias	instigantes	e,	ao	mesmo	

tempo,	 constitui	 uma	 excelente	 sugestão	 investigativa	 para	 valorizarmos	 novas	

perspectivas	na	análise	das	personagens	dos	romances	do	ficcionista	carioca.	Embora	

o	 pesquisador	 Schollhammer,	 autor	 de	 vários	 ensaios,	 não	 evidencie	 elementos	 que	

caracterizam	o	efeito	da	“dessubjetivação”,	assim	como	as	possíveis	circunstâncias	que	
																																																													
3	 Logicamente	 que	 o	 conteúdo	 desse	 ensaio	 precisa	 ser	 necessariamente	 relativizado	 pelo	
crítico/pesquisador,	 tendo	 em	 vista	 que	 o	 próprio	 Karl	 Schollhammer	 não	 chega	 a	 aprofundar	 o	
adjetivo	“dessubjetivado”	 formulado	por	Giorgio	Agamben	(no	seu	 livro	Profanações).	No	ensaio	de	
Schollhammer,	 o	 autor	 aplica	 esse	 conceito	 para	 identificar	 o	 caráter	 oscilante	 e	 vazio	 das	
personagens	dos	romances	de	Chico	Buarque.	A	nosso	ver,	diversas	passagens	do	romance	Benjamim	
deixam	 nítido	 tal	 aspecto,	 a	 saber:	 atmosfera	 ambígua	 entre	 realidade	 e	 sonho	 por	 parte	 do	
protagonista,	a	fixação	do	mesmo	por	bocas	de	mulheres	formando	um	sujeito	obcecado	e	desfocado	
dos	seus	objetivos	de	vida,	a	repetição	das	cenas	agindo	ao	estilo	de	um	romance	policial,	sequência	
do	 enredo	 não	 linear,	 recorrência	 de	 vários	 flashbacks.	 Portanto,	 seu	 ensaio	 reflete	 apenas	 um	
impulso	 propulsor	 para	 inspiração	 e	 consequentemente	 mote	 de	 nossa	 investigação.	 Enfim,	
salientamos	que	a	linhagem	teórica	acompanhará	a	leitura	dos	fragmentos	que	será	feita	no	item	3.	
Um	excelente	estudo	para	 compreender	essa	questão	é	a	dissertação	 “Dessubjetivação:	as	diversas	
faces	de	genius	e	a	experiência	do	 ter-lugar	da	palavra”,	do	autor	Gustavo	 Jugend,	do	Programa	de	
Pós-Graduação	em	Filosofia,	da	Universidade	Federal	do	Paraná.	
4	A	esse	respeito,	a	estudiosa	Ligia	Cademartori	assinala	no	fim	do	seu	ensaio:	“A	época	é	de	padrões	
instáveis,	abalo	de	conceitos	e	confronto	de	valores.	Há	novas	e	interessantes	expressões	da	literatura	
contemporânea	 em	 que	 se	 manifesta	 uma	 rejeição	 à	 descrição	 naturalista	 da	 realidade	 pela	
apresentação	 de	 singulares	 estados	 de	 consciência.	 As	 obras	 refletem	 de	 forma	 inevitável	 as	
expectativas	de	sua	época”	(CADEMARTORI,	1996,	p.	11).	
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dão	 forma	 a	 esses	 sujeitos,	 percebe-se	 que	 seu	 texto	 oferece	 desdobramentos	 que	

buscam	o	alicerce	daquilo	que	será	a	característica	cardeal	na	feitura	do	personagem	

Benjamim	Zambraia	do	romance	Benjamim	 (1995),	que	nos	 interessa,	em	particular,	

analisar	no	desenvolvimento	desse	artigo.	

Por	uma	perspectiva	mais	alusiva	e	ensaística,	especificamente	no	contexto	do	

jornalismo	 cultural,	 o	 crítico	 literário	 José	 Castello	 compõe	 um	 verdadeiro	mosaico	

reflexivo	 sobre	 algumas	 características	marcantes	 no	 romance	Benjamim.	 Praticante	

do	 jornalismo	cultural	pelo	país	afora,	Castello,	nascido	no	Rio	de	 Janeiro	e	radicado	

em	Curitiba,	adentra	em	algumas	questões	que	versam	o	nosso	interesse	e	mote	dessa	

discussão.	“Benjamim	é	uma	história	de	pessoas	vazias,	duplicadas	em	imagens	que	as	

engolem	 e	 as	 substituem,	 numa	 velocidade	 destruidora,	 a	 um	 ponto	 em	 que	 elas	

deixam	de	saber	quem	são”	(CASTELLO,	2012,	p.	74).	Ora,	as	ponderações	de	Castello	

ressoam	 sobre	 a	 mesma	 perspectiva	 de	 Schollhammer,	 evidenciando	 ao	 modo	 do	

pesquisador	o	 inócuo	existencial	 representado	nas	personagens	que	percorrem	o	 fio	

narrativo	 do	 romance	 Benjamim.	 Igualmente,	 Castello	 versa	 sobre	 o	 tratamento	

superficial	 captado	 e	 a	 falta	 de	 profundidade	 nas	 relações	 pessoais	 exploradas	

estrategicamente	 pelo	 escritor	 Chico	 Buarque,	 especificamente	 o	 contexto	 da	

identidade	do	sujeito	contemporâneo.		O	crítico	carioca	ainda	exemplifica	para	deixar	

clara	 sua	 posição:	 “É	 o	 caso	 de	 Benjamim	 Zambraia,	 o	 protagonista,	 um	 ex-modelo	

fotográfico,	 agora	 envelhecido	 e	 decadente,	 que	 vive	de	uma	 imagem	que	 seu	 corpo	

físico	já	não	pode	sustentar	e,	no	entanto,	não	parece	dispor	de	outra	com	que	possa	

substituí-la”	 (p.	 74).	 É	 através	 do	 segundo	 excerto	 que	 iremos	movimentar	 o	 nosso	

exame	dos	fragmentos	selecionados	durante	a	nossa	leitura.	
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2.	DESENVOLVIMENTO	

	

Há	dezoito	anos,	Chico	Buarque	de	Hollanda	publicava	o	seu	segundo	romance	

—	Benjamim	 (1995)	—,	 em	 impressão	 bem	acabada	pela	 renomada	Companhia	 das	

Letras5.	A	visibilidade	foi	notória,	tendo	em	vista	a	profunda	repercussão	garantida	na	

estreia	 do	 primeiro,	 Estorvo	 (1991).	 O	 escopo	 de	 ambas	 as	 narrativas	 seriam	 as	

profundas	questões	do	universo	moderno,	modificado	e	questionado	pelas	incertezas	

da	 vida,	 como	 já	mencionamos.	 O	 romancista	 carioca	 dava	 sequência,	 assim,	 a	 uma	

perspectiva	que	se	estenderia	aos	seus	próximos	dois	romances.	No	segundo	romance	

em	questão,	o	autor	focará	o	aspecto	característico	do	sujeito	moderno.	O	protagonista	

Benjamim	Zambraia	precisa	angariar	novos	horizontes	enquanto	modelo	 fotográfico,	

buscando	o	progresso	individual	e	driblando	as	demais	dificuldades	da	vida.	De	todo	

modo,	o	nome	de	Chico	Buarque	irá	brilhar	nas	variadas	estantes	das	livrarias	em	todo	

país,	 como	 bom	 entendedor	 da	 realidade	 contemporânea	 nacional,	 tornando-se	

propulsor	e	influenciador	de	outros	romancistas.	A	crítica,	de	maneira	geral,	abraçou	o	

romance	Benjamim,	que	consequentemente	veio	a	ecoar	como	um	 livro	diferenciado	

em	sua	produção	artística6,	quer	pela	sua	 temática	da	 fragmentação	do	sujeito,	quer	

pelas	 discussões	 suscitadas	 no	 meio	 acadêmico,	 sugerindo	 novas	 tendências	 de	

análise.	Portanto,	o	romance	mencionado	carece	de	uma	leitura	que	explore	o	próprio	

																																																													
5	 Músico	 e	 escritor	 extremamente	 conhecido	 trabalhando	 em	 várias	 esferas	 culturais	 pelo	 Brasil	
afora,	futuro	ganhador	de	prêmios	literários	famosos,	morador	da	zona	Sul	carioca	e	filho	do	clássico	
historiador	 Sérgio	 Buarque	 de	 Hollanda,	 Chico	 Buarque	 tornou-se	 escritor	 graças	 à	 publicação	 da	
novela	Fazenda	Modelo	(1974)	e	as	peças	teatrais	Gota	D’Água	(1975),	Calabar	(1973),	entre	outras.		
Sobretudo,	suas	primeiras	inserções	musicais	também	ampliaram	o	diálogo	com	as	outras	formas	de	
arte.	 Dessa	 forma,	 Estorvo	 (1991),	 Benjamim	 (1995),	 Budapeste	 (1998),	 Leite	 Derramado	 (2009),	
Irmão	Alemão	(2014)	são	na	sua	maioria	romances	de	linhagem	contemporânea	que	trazem	à	tona	a	
experiência	dos	sujeitos	desfocados	no	território	urbano	das	grandes	metrópoles	brasileiras.	
6	A	breve	resenha	sobre	o	romance,	no	site	da	Cia	das	Letras,	aposta	nesta	originalidade.	Ver:	Resenha	
sem	autoria.	Disponível	 em:	<http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=11939>.	
Acesso	em:	22	de	maio	2015.	
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protagonista	enquanto	sujeito	alienado	ao	universo	da	beleza	masculina,	assim	como	

sujeito	desfocado	da	realidade	a	qual	está	submetido	e	circunstanciado.	

Em	 linhas	 gerais,	 o	 romance	 Benjamim	 (1995)	 de	 Chico	 Buarque	 narra	 os	

anseios	da	vida	de	um	ex-modelo	fotográfico	chamado	Benjamim	Zambraia7.	O	cenário	

da	obra	é	supostamente	estabelecido	na	cidade	do	Rio	de	Janeiro,	focando	os	diversos	

episódios	da	abastarda	e	elitista	zona	Sul	carioca8.	O	protagonista	carece	de	uma	boa	

motivação	 para	 continuar	 os	 afazeres	 de	 sua	 antiga	 profissão9.	 Zambraia	 sentiu-se	

torturado	e	estarrecido	pelo	 sentimento	de	 culpa	pela	morte	por	 fuzilamento	da	ex-

namorada	 Castana	 Beatriz.	 Ao	 tentar	 espioná-la,	 seguiu-a	 inconscientemente	 e	

encontrou,	nos	anos	90,	em	Ariela	Masé,	que	julga	ser	filha	de	Castana,	as	esperanças	

de	 reconstruir	 seu	 paraíso	 amoroso	 perdido.	 A	 estrutura	 do	 romance	 funciona	 de	

forma	desregrada,	tomando	ares	de	uma	atmosfera	ambígua	entre	sonho	e	realidade,	

ou	melhor,	 não	mantém	 uma	 perspectiva	 organizada	 e	 linear.	 Sobre	 tal	 abordagem,	

boa	 parte	 da	 crítica	 literária	 assume	 que	 o	 romance	 possui	 uma	 forte	 característica	

cinematográfica,	 apresentando	 diálogos	 rápidos,	 conjugando	 episódios	 de	 natureza	

espontânea,	 automaticamente	 produzindo	 cenas	 que	 sobressaltam	 tal	 conteúdo.	 Por	
																																																													
7	 Sobre	 alguns	 aspectos	 das	 características	 das	 personagens	 nos	 romances	 de	 natureza	
contemporânea,	 especificamente	 o	 contexto	 situado	 entre	 os	 anos	 1990	 e	 2004,	 como	 é	 o	 caso	 de	
Benjamim,	 o	 estudo	 de	 natureza	 estatística	 “A	 personagem	 do	 romance	 contemporâneo”,	 da	
pesquisadora	Regina	Dalcastagne	 (2005)	versa	sobre	as	principais	 tipologias	 (raça,	 sexo,	profissão,	
status	 social,	 entre	 outros)	 das	 personagens	 que	 foram	 criadas	 nos	 últimos	 anos.	 Ao	 pesquisador	
interessado,	 caberia	 uma	 leitura	 mais	 aprofundada	 para	 fins	 de	 contextualização	 sobre	 tal	
perspectiva.	
8	Suponhamos	que	o	cenário	geográfico	urbano	no	romance	fora	representado	na	capital	fluminense,	
no	 entanto,	 é	 pouco	 notável	 a	 indicação	 de	 ruas,	 travessas,	 avenidas	 que	 relembrem	 a	 parte	
mencionada	da	cidade.	A	título	de	exemplo	poderíamos	mencionar	a	 localidade	fictícia	do	Largo	do	
Elefante,	que	perpassa	boa	parte	das	andanças	de	Benjamim	Zambraia.	Embora	quando	o	narrador	
menciona	os	vocábulos	“cidade”	e	“subúrbio”,	automaticamente	o	leitor	mais	familiarizado	deduzirá	a	
dualidade	geográfica	urbana	da	capital	fluminense.	Cabe	lembrar	que	o	filme	homônimo	dirigido	pela	
cineasta	Monique	Gardenberg	(2003)	enfatiza	muitos	episódios	locados	na	cidade	do	Rio	de	Janeiro.	
Dentre	os	locais,	podemos	destacar:	Praia	de	Ipanema,	bairro	da	Urca,	Copacabana,	centro	da	cidade.	
9	Sobre	 tal	aspecto,	o	crítico	 José	Castello	ainda	salienta:	 “O	 livro	de	Chico	Buarque	trata	não	só	da	
desfiguração	do	homem	numa	época	de	miragens	e	de	clones	e	de	protótipos,	mas	também	da	própria	
constituição	 da	 identidade	 que	 é	 sempre	 erguida	 sobre	 ilusões,	 sobre	 fantasias,	 sobre	 faíscas	
imaginárias”	(CASTELLO,	2012,	p.	81).	
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exemplo,	 Abílio	 Pacheco	 (2009)	 reflete	 que:	 “Benjamim	 é	 um	 romance	 de	 forte	
conteúdo	 sinestésico,	 sobretudo	 visual”	 (PACHECO,	 2009,	 p.	 02).	 Em	 síntese,	 a	
estratégia	do	respaldo	da	abordagem	cinematográfica	fortaleceu	o	grau	imagético	que	
o	 autor	 defendera	 desde	 a	 criação	 do	 romance,	 provavelmente	 visando	 adaptar	 o	
mesmo	para	filme,	como	aconteceu	anos	adiante10.	

Sobre	 a	 questão	 temporal	 das	 narrativas	 de	 natureza	 contemporânea,	 muitos	
teóricos	afirmam	que	é	extremamente	complexo	para	um	escritor	conseguir	lidar	com	
as	diferentes	estratégias	de	formulação	do	tempo.	Segundo	Pacheco	(2009),	o	enredo	
do	 romance	 Benjamim	 não	 chega	 a	 apresentar	 uma	 especificidade	 linear	 definida,	
ganhando	 ares	 assimétricos,	 tornando	 o	 leitor	menos	 acostumado	 a	 uma	 escrita	 de	
livre	 associação	 dos	 fatos.	 Nesse	 sentido,	 Schollhammer	 reforça	 a	 difícil	 tarefa	 do	
escritor	em	lidar	com	aspectos	da	“presentificação”	no	escopo	dos	romances,	tendo	em	
vista	 a	 frenética	 cadeia	 de	 acontecimentos	 que	 ocorrem	 diariamente.	 Novamente	
teremos	 os	 ensinamentos	 do	 pesquisador	 Karl	 Eric	 Schollhammer:	 “Contrariando	 a	
historicidade	moderna,	o	contemporâneo	aponta	para	a	simultaneidade	entre	tempos	
históricos	 em	 função	 da	 dilatação	 de	 um	 tempo	 presente	 extenso	 e	 em	 constante	
abertura	para	o	passado	que	lhe	é	intrínseco”	(SCHOLLHAMMER,	2007,	p.	02).	

Trata-se	 de	 expandir	 o	 olhar	 daquele	 leitor	 que	 deseja	 angariar	 novos	
horizontes	sobre	uma	possível	estratégia	da	 formulação	dos	 tempos	cronológicos	no	
interior	 do	 romance.	 A	 articulação	 entre	 passado	 e	 presente	 se	 mantém	 mútua,	
conjugando	 ares	 inovadores.	 Em	 outras	 palavras,	 a	 concentração	 temporal	
representada	 em	 Benjamim,	 além	 de	 fugir	 do	 tradicional,	 acaba	 funcionando	 como	
característica	 redutora	 na	 narrativa,	 sendo	 quase	 impossível	 determinar	 o	 lapso	

																																																													
10	 Um	 relevante	 estudo	 sobre	 o	 processo	 de	 adaptação	 da	 obra	 literária	 Benjamim	 para	 o	 filme	
homônimo	foi	realizado	por	Mariana	Mendes	Arruda.	Para	um	maior	aprofundamento,	ver:	ARRUDA,	
M.	M.	Em	cartaz,	Chico	Buarque	a	adaptação	do	romance	Benjamim	para	o	cinema.	Dissertação.	100f.	
(Mestrado	em	Teoria	da	Literatura).	Faculdade	de	Letras,	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais,	Belo	
Horizonte,	2007.	
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temporal	 (Benjamim	adulto-Benjamim	jovem)	ao	qual	são	apresentados	os	 fatos11.	E	

para	 complementar	 suas	 reflexões	 o	 pesquisador	 persiste:	 “Mesmo	 vivendo	 em	 um	

presente	pleno	de	acontecimentos	históricos,	o	contemporâneo	produz	a	sensação	de	

estarmos	 diante	 de	 um	 futuro	 incerto	 e	 ameaçador	 que	 de	 alguma	 maneira	 já	 se	

instalou,	 enquanto	o	passado	 invade	o	presente	 sob	 a	 forma	de	memórias,	 imagens,	

simulacros	e	índices”	(p.	02).	A	relevância	instrumental	dessa	passagem	se	resume,	a	

nosso	ver,	na	valorização	do	passado	pelo	romance	contemporâneo,	pois	o	romancista	

sente	 a	 necessidade	 de	 dialogar	 com	 alguns	 acontecimentos	 pretéritos,	 visando	

fundamentar	 o	 presente	 já	 saturado	 e	 vazio.	 Dessa	 forma,	 o	 manejo	 polifônico	 de	

vozes,	 dos	 diálogos,	 assim	 como	 as	 múltiplas	 perspectivas	 discursivas	 que	 são	

integradas,	 buscando	 remeter	 maior	 originalidade	 a	 obra,	 satisfazem	 a	 formulação	

criadora	de	Benjamim.	

De	forma	consoante,	sem	engessar	exageros,	poderíamos	ensaiar	brevemente	o	

estereótipo	 do	 protagonista	 Benjamim	 Zambraia	 com	 a	 ilustração	 do	 sujeito	

excêntrico	estabelecido	pela	teórica	canadense	Linda	Hutcheon,	no	ensaio	A	Poética	do	

Pós-Modernismo	 (1991).	 Segundo	 a	 autora,	 o	 romance	 pós-moderno	 não	 possui	 o	

compromisso	 de	 representar	 aquilo	 que	 o	 liberalismo	 burguês	 realmente	 desejou	

realizar,	ou	seja,	é	na	subversão	das	regras	e	dos	valores	tradicionais	incrustados	nos	

romances	 realistas	 que	 o	 romance	 moderno	 visa	 decompor	 e	 quebrar.	 Fruto	 de	

especulações	 consistentes	 sobre	 a	 literatura	 contemporânea	 com	 viés	 norte-

americano	 e	 canadense,	 a	 autora	 visa	 explorar	 no	 seu	 ensaio	 alguns	 modelos	 de	

romances	contemporâneos	que	possuem	uma	vertente	feminista	e	colonialista.	“O	ex--

cêntrico,	o	off-centro:	 inevitavelmente	 identificado	com	o	centro	ao	qual	aspira,	mas	
																																																													
11	 Os	 parcos	 exemplos	 que	 aparecem	 no	 desenrolar	 dos	 episódios/acontecimentos	 apresentam	
apenas	dados	cronológicos	que	demarcam	os	horários	das	supostas	gravações	de	estúdio	ensejadas	
pelos	 personagens	 Benjamim	 Zambraia	 e	 G.	 Gâmbolo.	 “17:00	—	 gravação	 de	 programa	 eleitoral	
(estúdio	 de	 G.	 Gâmbolo);	 18:30	—	 reunião	 com	 bancada	 do	 Partido	 (diretório	 regional	 do	 PDH);	
20:30	 —	 debate	 com	 os	 secundaristas	 (Colégio	 São	 Firmino);	 22:45	 —	 mesa-redonda	 (Rádio	
Primazia);	0:30—–	 júri	de	 concurso	de	 tango	 (Clube	do	Arco	e	Flecha);	2:00	—	 finanças:	 encontro	
com	W.	T.	Jr.	(local	a	definir)”	(HOLLANDA,	2007,	p.	123).	
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que	 lhe	 é	 negado”	 (HUTCHEON,	 1991,	 p.	 80).	 Para	 a	 autora,	 o	 discurso	 do	 sujeito	

excêntrico	teve	como	pressupostos	o	contexto	histórico	da	década	de	1960,	definidos	

por	 critérios	 de	 raça,	 sexo,	 preferências	 sexuais,	 classe	 econômica,	 enfim,	 um	

amálgama	 de	 conceitos	 que	 fogem	 do	 estereótipo	 tradicional	 estabelecido	 pela	

sociedade	 burguesa12.	 A	 nosso	 ver,	 seu	 estudo	 faz	 uma	 profunda	 alusão	 ao	 sujeito	

contemporâneo,	 ou	 melhor,	 versando	 aqueles	 que	 não	 estão	 no	 centro,	

circunstanciando	a	margem	da	sociedade,	condizendo	e	perfazendo	exatamente	aquilo	

que	o	personagem	Benjamim	Zambraia,	sujeito	impulsionado	pelo	acaso	das	situações,	

exerce	durante	os	episódios	do	romance.	

A	pesquisadora	Ilma	da	Silva	Rebello,	na	sua	dissertação	O	eu	estilhaçado	e	o	nós	

interditado:	 as	 crises	 da	 identidade	 em	 Estorvo,	 Benjamim	 e	 Budapeste,	 de	 Chico	

Buarque	 (2006),	 resgata	 algumas	 passagens	 dos	 romances.	 A	 autora	 analisa	 os	 três	

romances	sob	a	ótica	do	indivíduo	fragmentado	e	desorientado,	vivendo	o	caos	urbano	

do	 espaço	 carioca.	 O	 binômio	 identidade/sujeito	 predomina	 nos	 capítulos	 de	 sua	

dissertação,	 evidenciando	 uma	 preocupação	 por	 parte	 da	 autora	 com	 os	

procedimentos	 adotados.	 Seu	 estudo	 pauta	 pela	 averiguação	 dos	 fragmentos	 que	

expressam	o	direcionamento	da	fragilidade	familiar	dos	protagonistas	frente	à	própria	

condição	existencial.	 Isto	é,	a	crise	de	 identidades	que	 tais	 sujeitos	sofrem	diante	da	

variedade	 de	 opções	 que	 o	 espaço,	 o	 ambiente	 circunstancia	 nos	 seus	 afazeres.	 “Na	

ânsia	 de	 problematizar	 a	 complexidade	 do	 mundo	 as	 narrativas	 de	 Chico	 Buarque	

começam	a	pensar	nas	crises	das	identidades	em	sua	relação	com	a	criação	literária”	

(REBELLO,	2006,	p.	10).	Ora,	neste	excerto	examinado	a	pesquisadora	já	demonstra	a	

envergadura	 que	 será	 diagnosticada	 (a	 crise	 do	 sujeito	 na	 contemporaneidade)	 nos	

																																																													
12	 Sobre	 tal	 aspecto	 o	 crítico	 literário	 Stuart	 Hall	 reforça	 nossas	 reflexões:	 “Um	 tipo	 diferente	 de	
mudança	 estrutural	 está	 transformando	 as	 sociedades	 modernas	 no	 fim	 do	 século	 XX.	 Isso	 está	
fragmentando	as	paisagens	culturais	de	classe,	gênero,	sexualidade,	etnia,	raça	e	nacionalidade,	que,	
no	passado,	nos	tinham	fornecido	sólidas	localizações	como	indivíduos	sociais.	Estas	transformações	
estão	 também	mudando	 nossas	 identidades	 pessoais,	 abalando	 a	 ideia	 que	 temos	 de	 nós	 próprios	
como	sujeitos	integrados”	(HALL,	2006,	p.	09).	
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três	 romances	 examinados.	 Outro	 fragmento	 exposto	 pela	 autora	 corrobora	 a	

discussão	 do	 vazio	 expressivo,	 da	 individualidade	 excessiva,	 enfim,	 do	 afastamento	

social	 que	 perambula	 a	 solidão	 do	 contemporâneo.	 “Nos	 labirintos	 dessa	 solidão	

voluntária,	 exclui-se	 também	 da	 vida,	 com	 o	 esfacelamento	 de	 si	 e	 a	

incomunicabilidade”	 (p.	 42).	 O	 excerto	 atinge	 o	 tipo	 de	 comportamento	 (conforme	

analisaremos	em	detalhes	adiante)	que	a	personagem	Benjamim	exerce	no	decorrer	

da	 narrativa,	 ou	 seja,	 ele	 sozinho	 e	 sem	 rumo	 tenta	 a	 todo	 custo	 encontrar	 aquela	

mulher	dos	seus	sonhos	 juvenis.	Portanto,	a	pesquisa	de	Rebello	enfatiza	o	percurso	

proposital	 ao	 tema	 trabalhado	 e	 propicia	 um	 olhar	 mais	 atento	 ao	 processo	

arqueológico	do	texto	do	romancista	carioca.	

Outro	estudo	instigante	sobre	a	mesma	ótica	de	análise	foi	o	ensaio	História	do	

Brasil	 Contemporâneo	 (1996),	 da	 ensaísta	 Ligia	 Cademartori.	 Sua	 pesquisa	 é	 uma	

acurada	referência	no	campo	da	literatura	na	década	de	1980	e	1990	—	evidenciando	

um	forte	rompimento13	entre	os	estudos	anteriores	a	esse	respeito	—,	descortinando	

aquilo	que	seria	o	grande	mote	da	literatura	contemporânea	em	questão.	O	parentesco	

modernidade-cultura	no	Brasil	democrático	perpassa	boa	parte	da	sua	análise.	Via	de	

regra,	o	ensaio	de	Cademartori	oferta	formulações	amplas	e	curiosas,	que	têm	o	mérito	

de	 articular	 um	 debate	 relevante	 embora,	 em	 alguns	 momentos,	 a	 autora	 pague	 o	

preço	 da	 perda	 de	 uma	 possível	 compreensão	 histórica	 da	 mesma	 década,	 que	

proporcionaria	 um	 olhar	 mais	 profundo	 e	 discriminado	 sobre	 o	 assunto.	

Compartilhamos	 com	 o	 manancial	 reflexivo	 apontado	 pela	 pesquisadora,	

especificamente	quando	afirma	que:	“A	ficção	atual	se	tece	na	ausência	de	um	grande	

projeto	 social	 ou	 político.	 Padece	 de	 esvaziamento	 do	 ideal	 e	 da	 ausência	 de	

expectativas	 estimulantes	 com	 relação	 ao	 futuro.	A	personagem	dessa	 ficção	 sofre	 a	

fruição	do	imediato	e	do	tangível”	(CADEMARTORI,	1996,	p.	03).	Ao	engendrar	todas	

essas	características,	direcionadas	ao	diagnóstico	das	personagens,	a	autora	faz	forte	
																																																													
13	 Referimos	 esse	 rompimento	 ao	 clássico	 ensaio	 da	 pesquisadora	 Flora	 Sussekind	 “Ficção	 80:	
dobradiças	e	vitrines”.	Revista	do	Brasil,	Rio	de	Janeiro,	n.	5,	1986,	p.	82-89.	
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alusão	 à	 personagem	 Benjamim,	 ora	 desfocada	 dos	 seus	 ideais	 e	 objetivos,	 ora	

esvaziada	de	 sentido	 e	motivação.	 Portanto,	 seu	 estudo	 evidencia	 o	 vazio	 à	 possível	

fragilidade	de	muitos	protagonistas	de	alguns	romances	exemplificados.	

Sobre	 a	 questão	do	 individualismo	exacerbado	nas	 grandes	 cidades	 e	 capitais,	

diagnosticado	num	contexto	europeu,	mas	facilmente	alusivo	ao	contexto	brasileiro,	o	

crítico	 Norbert	 Elias	 já	 alertara	 no	 seu	 livro	 A	 sociedade	 dos	 indivíduos	 (1987).	 O	

ensaio	em	questão	versa	sobre	os	principais	pressupostos	do	papel	da	sociedade	no	

comportamento	 do	 indivíduo	 e	 vice-versa.	 Não	 obstante,	 Benjamim,	 em	 vários	

momentos	 da	 narrativa,	 se	 depara	 com	 situações	 em	 que	 poderia	 se	 comprometer	

socialmente	como,	por	exemplo,	na	ajuda	ao	mendigo	que	passa	despercebido	diante	

dos	 seus	 olhos,	 já	 que	 seu	 universo	 interior	 está	 voltado	 para	 elementos	 do	 seu	

passado	 que	 tomam	 o	 espaço	 da	 sua	 vida	 presente.	 No	 ensaio,	 o	 autor	 apresenta	 a	

dualidade	 entre	 sociedade	 e	 indivíduo,	 perpassa	 todo	 o	 fio	 condutor	 do	 texto	 e	

sublinha	 as	 dissonâncias	 existentes	 em	 tal	 problemática,	 interrogando	 e	

exemplificando	tal	questão.	“A	relação	entre	os	 indivíduos	e	a	sociedade	é	uma	coisa	

singular.	Não	encontra	analogia	em	nenhuma	outra	esfera	da	existência”	(ELIAS,	1987,	

p.	 25).	 O	 primeiro	 capítulo,	 em	 especial,	 escrito	 em	 1939,	 estabelece	 um	 profundo	

diagnóstico	sobre	as	possibilidades	da	ascensão	do	 indivíduo	na	sociedade	moderna	

que,	segundo	o	autor,	a	considera	extremamente	útil	e	necessária.	“O	que	chamamos	

‘individualidade’	 de	 uma	 pessoa	 é,	 antes	 de	 mais	 nada,	 uma	 peculiaridade	 de	 suas	

funções	 psíquicas,	 uma	 quantidade	 estrutural	 de	 sua	 auto-regulação	 em	 relação	 a	

outras	pessoas	e	coisas”	(p.	54).	Portanto,	o	excerto	evidencia	a	defesa	de	Elias	e,	de	

forma	 alusiva,	 aponta	 o	 direcionamento	 ou	 a	 falta	 desse	 direcionamento	 do	

protagonista	 Benjamim	 Zambraia,	 que	 numa	 ostentação	 individual	 acaba	 fechando	

seus	horizontes	nas	suas	funções	psíquicas	amorosas.	
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3.	ANÁLISE	DOS	FRAGMENTOS	DO	ROMANCE	BENJAMIM	

	

A	 bem	 da	 verdade,	 podemos	 postular	 que	 Chico	 Buarque	 alimenta	 variados	

matizes	 da	 linguagem	 contemporânea,	 fazendo	 fluir	 uma	 narrativa	 apressada,	

ejaculada	de	 frases	 rápidas,	na	qual	 leitor	 e	 escritor	nem	sempre	 conseguem	atingir	

uma	 verdadeira	 atitude	 amistosa.	 Conjuga-se,	 nesse	 universo	 individualista	 burguês	

ostensivo	representado	pela	imagem	de	Benjamim	Zambraia,	uma	falta	de	perspectiva,	

objetividade,	carência	familiar	e	foco,	desencadeando	o	vazio	existencial	que	abrange	

aspectos	da	nossa	contemporaneidade,	como	reflete	Cademartori,	visando	prescrever	

algumas	 receitas	 que	 satisfaçam	 as	 novas	 tendências	 utilizadas	 por	 alguns	 autores.	

Nas	 suas	 palavras:	 “A	 personagem	 contemporânea	 vive	 ações	 irrelevantes,	 sofre	 de	

certa	 indefinição,	é	vazia	de	 ideais	e	se	move	sem	direcionamento”	 (CADEMARTORI,	

1996,	p.	06).	A	citação	apresentada	evidencia,	por	uma	fórmula	generalizada,	algumas	

características	que	marcam	a	falta	de	direcionamento	as	quais	muitas	personagens	são	

apresentadas	 em	 alguns	 romances	 de	 natureza	 contemporânea.	 Nessa	manobra,	 tal	

representatividade	 anunciada	 pelo	 protagonista	 acaba	 perfazendo	 temas	 de	 seu	

sofrimento	 interno	 e	 provocando	 uma	 espécie	 de	 introspecção;	 não	 é	 à	 toa	 que	

Benjamim	 cria	 fobias	 e	 obsessões,	 como	 é	 o	 caso	 de	 observar	 as	 bocas	 de	 todas	 as	

mulheres	 que	 passam	 pelos	 seus	 olhos.	 Nesse	 sentido,	 Benjamim	 carece	 de	 uma	

possível	 orientação	 (encaminhamento	 psicológico,	 psiquiátrico,	 conselhos	 de	

familiares	e	amigos),	que	vista	em	conjunto,	corrobora	para	uma	possível	melhoria	de	

suas	atitudes,	construindo	uma	cadeia	de	ideias	sobre	tal	perspectiva.	A	nosso	ver,	as	

diferentes	 etapas	 temporais	 contidas	 no	 frenético	 enredo	 do	 romance	 conspiram	

estrategicamente	 para	 o	 aspecto	 metamorfoseado	 das	 diferentes	 fases	 do	

protagonista.	 	 Sobre	 tal	 aspecto,	 novamente	 teremos	 as	 reflexões	 de	 José	 Castello:	

“Mas	vivemos	num	mundo	no	qual	só	a	superfície	parece	realmente	importar	e	é	desse	

mundo,	exatamente,	que	trata	Benjamim”	(CASTELLO,	2012,	p.	78).	
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Dentro	 dos	 variados	 fragmentos	 que	 compõem	 o	 enredo	 da	 obra	 Benjamim	

resolvemos	oferecer	maior	ênfase	àqueles	que	mais	tematizam	o	nosso	recorte	inicial	

de	investigação	e	análise:	o	caráter	dessubjetivado.		Como	já	mencionamos	no	início	do	

artigo,	 a	 integração	 dessa	 perspectiva	 (identificada	 pela	 falta	 de	 foco	 e	 objetivos	 do	

protagonista)	sugere	um	maior	respaldo	 interpretativo	da	própria	personagem.	Para	

efeitos	 de	 teorização,	 resolvemos	 dialogar	 tais	 excertos	 com	 o	 livro	A	 sociedade	 dos	

indivíduos	 (1987),	 do	 sociólogo	 Norbert	 Elias.	 Neste	 ensaio,	 Elias,	 grosso	 modo,	 se	

detém	 na	 explanação	 daqueles	 indivíduos	 que	 escolhem	 lograr	 êxito	 por	 conta	

própria,	sendo	adeptos	excessivos	da	individualidade	e	do	egocentrismo.	Uma	análise	

mais	detida	mostrará	que	no	romance	analisado	é	apresentada	de	maneira	gradativa	a	

fragilização	do	próprio	protagonista	frente	às	circunstâncias	do	seu	cotidiano.	Em	um	

primeiro	episódio,	logo	no	início	do	romance,	teremos	algumas	reflexões	psíquicas	do	

protagonista,	pela	volta	ao	passado	na	descrição	do	narrador.	Vejamos	os	detalhes:	

	
Com	isso	ganhou	prestígio	e	beijou	na	boca	muitas	garotas,	cujos	ombros,	orelhas	
e	rabos-de-cavalo	foram	imortalizados	em	suas	películas.	O	acervo	de	Benjamim	
também	 guarda	 dublagens	 de	 cantor	 de	 jazz,	 saltos	 de	 trampolim,	 proezas	 no	
futebol,	brigas	de	rua	em	que	sangrou	ou	se	saiu	bem	e	a	sua	estreia	no	sexo	com	
uma	senhora	de	 idade	(trinta	anos,	 trinta	e	um,	trinta	e	três),	quando	ele	quase	
estragou	a	cena	ao	olhar	para	a	lente.	(HOLLANDA,	2007,	p.	07)	

	

No	excerto	acima	se	constata	o	apreço	vaidoso	marcado	pelo	 jovem	Benjamim	

nas	 suas	 habilidades	 vocacionais,	 ou	 melhor,	 nas	 suas	 tentativas	 incertas	 de	 obter	

algum	tipo	de	consagração	com	suas	aptidões	amorosas.	A	carga	das	frases	distribuída	

pelos	 períodos	 longos,	 separados	 por	 vírgulas	 e	 carregadas	 de	 verbos	 no	 passado	

perpassa	o	imaginário	narrativo	da	personagem,	interagindo	com	uma	perspectiva	um	

pouco	mais	 desafiadora	 ao	 presente	 histórico	 a	 que	 está	 diretamente	 submetida.	 O	

aspecto	 excessivo	 da	 frenética	 individualidade	 de	 Benjamim	 aparece	 nítido	 neste,	

evidenciando	as	reflexões	 teóricas	estabelecidas	pela	autora	Cademartori	 (1996).	De	

igual	modo,	o	arquétipo	do	 sujeito	galanteador	emana	daquele	 imaturo	homem	sem	
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direção,	 ou	 melhor,	 daquele	 que	 “atira	 para	 todos	 os	 lados”.	 Na	 voz	 do	 narrador,	

apresentada	na	sentença	“quando	ele	quase	estragou	a	cena	ao	olhar	para	a	lente”,	o	

protagonista	 carece	 de	 uma	 profundidade	 ou	 simplesmente	 uma	 escolha	 certeira	

daquilo	que	deseja	alcançar.	A	consagração	da	vaidade	é	apresentada	nitidamente	na	

primeira	 frase	 e	 tem	 ares	 de	 prepotência	 e	 arrogância,	 deixando	 qualquer	 leitor	

desconfiado	 de	 tal	 façanha	 ou	 falta	 de	 modéstia.	 Por	 conseguinte,	 diante	 de	 outro	

fragmento	iremos	verificar	o	caráter	metamorfoseado	do	adulto	Benjamim	Zambraia,	

vasculhando	as	variadas	pastas	de	 fotos,	 tiradas	na	década	de	1960,	alocadas	no	seu	

armário	 na	 busca	 incessante	 de	 encontrar	 pistas	 de	 sua	 amada,	 obsessão	 pela	 sua	

vaidade.	

“Formam	 uma	 tapeçaria	 decorada	 com	 um	 elemento	 obsessivo,	 uma	 figura	

humana	 que	 muda	 de	 flanco,	 de	 dimensões,	 de	 roupa	 e	 de	 cenário,	 mas	 nunca	 de	

fisionomia,	e	essa	figura	é	Benjamim	Zambraia	aos	vinte	e	cinco	anos.	Acompanham-

no	 aqui	 e	 ali	 coadjuvantes	 sortidos,	 difíceis	 de	 identificar	 numa	 visão	 geral”	

(HOLLANDA,	 2007,	 p.	 22).	 Aqui	 o	 estético	 aparece	 nítido,	 apresentando	 a	 aparência	

jovial,	 do	 transitório	 e	 efêmero	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 vazio,	 moldando	 algumas	

características	vazias	da	personagem.	Desse	modo,	a	pormenorização	da	indumentária	

exagerada/exuberante	que	parece	ficar	engasgada	na	voz	do	narrador	angaria	olhares	

com	o	mesmo	orgulho	que	perpassa	o	pensamento	de	Benjamim	Zambraia.	O	vocábulo	

“obsessivo”	 não	 é	 usado	 à	 toa	 pelo	 narrador,	 tampouco	 utilizado	 de	 forma	 retórica,	

tendo	em	vista	que	o	mesmo	passará	quase	todo	o	enredo	do	romance	perfazendo	algo	

doentio	 ou	 quase	 mesmo	 vicioso.	 Em	 síntese,	 o	 fragmento	 revela	 a	 capacidade	 de	

Benjamim	adulto	num	olhar	nostálgico	em	sobressair	com	sua	juventude	premonitória	

ou	 simplesmente	 o	 desejo	 de	 ser	 jovem	 eternamente,	 situação	 complexa	 já	 que	 o	

protagonista	 carecerá	 desses	 anseios	 para	 perpetuar	 o	 sucesso	 de	 ser	 um	 modelo	

fotográfico.	
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O	excerto	 adiante	 revelará	 ainda	mais	 o	mote	 aqui	 discutido,	 isto	 é,	 a	 falta	 de	

foco	do	protagonista	na	sua	profissão,	a	falta	de	objetividade,	o	descompasso	entre	a	

vida	 profissional	 e	 a	 vida	 familiar.	 Neste	 episódio,	 Benjamim	 já	 tinha	 interrogado	

freneticamente	todas	as	pessoas	ao	seu	redor,	para	tentar	ao	menos	localizar	a	jovem	

Ariela.	Vejamos	os	detalhes:	“Hoje	Benjamim	acordou	com	a	resolução	de	arranjar	um	

trabalho,	ganhar	um	dinheiro,	fingir	ocupar-se	com	outras	coisas.	Persuadiu-se	de	que	

a	filha	de	Castana	Beatriz	prefere	aparecer-lhe	por	acaso,	como	um	foulard	de	seda;	a	

ele	cabe	somente	estar	suscetível	ao	acaso”	(HOLLANDA,	2007,	p.	35).	

No	trecho	extraído	é	notório	o	caráter	dessubjetivado,	ou	melhor,	sem	objetivos	

do	 próprio	 protagonista,	 caracterizado	 especificamente	 pelos	 pronomes	 indefinidos	

(arranjar	um,	ganhar	um).	A	falta	de	perspectiva	por	parte	de	Benjamim	ocasiona	sua	

própria	 fragilidade	 e	 o	 empobrecimento	 de	 seu	 caráter.	 A	 constante	 obsessão	 que	

margeia	 as	 demais	 circunstâncias	 da	 vida	 de	 Benjamim	 acaba	 esfacelando	 outras	

visões,	que	supostamente	poderiam	encontrar	outras	saídas.	Ao	que	tudo	indica,	existe	

um	 trauma	 por	 trás	 disso,	 o	 qual	 não	 pode	 ser	 facilmente	 superado	 por	 parte	 do	

protagonista.	 Benjamim	 carece	 de	 uma	 companheira	 e	 uma	 profissão	 definitiva,	

situação	um	tanto	complexa	que	precisa	ser	diagnosticada	a	tempo.	O	último	sintagma	

(“suscetível	ao	acaso”)	atesta	a	falta	de	comprometimento	de	Benjamim	ao	conteúdo	

profissional	e	social.	O	jogo	aleatório	e	dispersivo	complementa	o	simples	contar	com	

a	 “sorte”	 ou	 a	própria	 “aventura”	que	dualiza	 a	 vida	diária	do	protagonista.	A	dupla	

vocabular	sugerida	faz	com	que	a	vida	de	Benjamim	seja	eternamente	arriscada,	cria	

algo	 sem	 definições	 (mesmo	 na	 resistência	 de	 algo	 consistente),	 necessitando	 um	

olhar	mais	responsável	e	integrado	à	própria	sociedade.	

A	nosso	ver,	o	excerto	refletido	acima	faz	alusão	(que	pode	ser	 justificada	pela	

vasta	 oportunidade	 de	 escolhas	 que	 cercam	 a	 vida	 das	 pessoas,	 todavia	 sempre	

existirá	 a	 incerteza	 e	 o	 risco)	 ao	 contexto	 formulado	 pelo	 crítico	 Norbert	 Elias,	

especialmente:	
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A	oportunidade	que	os	 indivíduos	têm	hoje	de	buscar	sozinhos	a	realização	dos	
anseios	 pessoais,	 predominantemente	 com	 base	 em	 suas	 próprias	 decisões,	
envolve	 um	 tipo	 especial	 de	 risco.	 Exige	 não	 apenas	 considerável	 volume	 de	
persistência	e	visão,	mas	requer	também,	constantemente,	que	o	indivíduo	deixe	
de	 lado	 as	 chances	momentâneas	de	 felicidade	que	 se	 apresentam	em	 favor	de	
metas	a	longo	prazo	que	prometam	uma	satisfação	mais	duradoura,	ou	que	ele	as	
sobreponha	aos	impulsos	a	curto	prazo.	(ELIAS,	1987,	p.	109)	

	

A	densidade	moderna	apontada	pelo	autor	 sugere	novas	 regras	de	vivenciar	a	

vida	 e	 tomar	 escolhas	 certas	 ou	 de	 assumir	 as	 errôneas,	 facilitando	 a	 fragmentação	

familiar	(devido	às	opções	de	sucesso	individual	que	cada	sujeito	toma),	tão	presente	

nos	 romances	 de	 natureza	 contemporânea.	 Assim,	 os	 efeitos	 e	 as	 consequências	 da	

fragmentação	 exposta	 estão	 marcados	 pelo	 esforço	 possessivo	 de	 ir	 ao	 alcance	 de	

metas	 e	 objetivos,	 deixando	 o	 seio	 familiar	 em	 segundo	 plano,	 como	 ocorre	 com	 a	

personagem	Benjamim	no	romance.	Ao	que	tudo	indica,	o	autor	Norbert	Elias	parte	da	

constatação	 de	 que	 há	 uma	nítida	 compatibilidade	 no	 isolamento	 do	 indivíduo	 e	 do	

seu	automático	 sucesso	desejado.	O	maior	problema	é	que	 isso	nem	sempre	 rema	a	

favor	 das	 causas	 conquistadas	 pelo	 protagonista	 Benjamim.	 As	 razões	 individuais	

somam	 necessidades	 de	 escolhas	 e	 decisões,	 formando	 um	 homem	 cercado	 de	

dúvidas,	 egoísta,	 desfocado	 e	 dessubjetivado,	 convivendo	 numa	 espécie	 de	 conflito	

interno.	Perturbador,	no	entanto,	no	estudo	de	Elias,	é	o	emprego	generalizado	de	suas	

afirmações,	 parco	 de	 exemplificações	 literárias	 (pois	 se	 tivesse	 alguns	 exemplos,	

poderiam	facilitar	o	uso	dessas	formulações),	que	mesmo	assim	se	consagrou	em	um	

estudo	 referencial	 sociológico	 sobre	 o	 tema	 —	 individualidade,	 confinamento,	

egoísmo,	autonomia	nas	decisões	—,	a	qual	substancia	todo	repertório	trabalhado	por	

ele	no	seu	ensaio.	

É	 possível	 inferir	 a	 partir	 dos	 excertos	 da	 obra	 e	 do	 referencial	 teórico,	 que	

durante	a	leitura	desses	fragmentos	verificamos	que	o	narrador	capitaneado	por	Chico	

Buarque	 não	 evidenciou	 apenas	 um	diagnóstico	 da	 personalidade	 vazia	 e	 inócua	 de	

Benjamim	Zambraia,	e	sim	buscou	chamar	atenção	para	outras	especificidades	menos	
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radicais.	 A	 nosso	 ver,	 o	 romance	 contempla	 as	 formulações	 teóricas	 apontadas	

anteriormente,	ensejando	um	diálogo	que	persiste	nas	representações	do	sujeito	que	

carece	de	um	determinado	objetivo,	seja	como	homem	integrado	a	uma	determinada	

sociedade,	seja	como	peça	chave	do	seu	próprio	destino	que,	talvez,	não	fora	esse	por	

ele	 creditado	 definitivamente.	 Como	 salientamos	 no	 início	 do	 artigo,	 por	 meio	 da	

reflexão	 de	 alguns	 autores,	 o	 mote	 precursor	 do	 protagonista	 é	 percorrer	

“desfocadamente”	os	variados	episódios	contidos	nesse	romance,	possibilitando	uma	

fuga	da	realidade	que	não	lhe	é	desejada	ou	simplesmente	uma	não	aceitação	daquilo	

que	 lhe	 é	 imposto.	 Em	 suma,	 o	 potencial	 da	 personagem	 Benjamim	 Zambraia	 está	

longe	 de	 ser	 descoberto,	 pois	 seu	 caráter	 e	 seu	 desempenho	 atuantes	 nas	 idas	 e	

vindas,	 ora	 como	 um	 jovem	 destemido,	 ora	 como	 um	 adulto	 melancólico,	 sugerem	

sempre	novas	leituras.	

	

4.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

Apreciamos	 o	 ensaio	 do	 pesquisador	 Karl	 Eric	 Schollhammer	 que	 retoma	

questões	da	literatura	contemporânea,	especificamente	suas	reflexões	sobre	a	falta	de	

“determinação	 e	 rumo	 das	 personagens”.	 Retomamos	 uma	 frase	 consoante	 no	 seu	

ensaio	 que	 enseja	 todo	 um	 rol	 de	 características	 daquilo	 que	 focamos	 neste	 artigo:	

“Personagens	dessubjetivados	são	levados	por	forças	desconhecidas	da	fatalidade	ou	

da	 coincidência,	 o	 que	 resulta	 num	 profundo	 questionamento	 existencial	 [...]”	

(SCHOLLHAMMER,	 2009,	 p.	 33).	 Em	 outras	 palavras,	 seu	 ensaio	 deixa	 muitas	

contribuições	 a	 esse	 respeito,	 ensejando	 de	 forma	 problemática	 aquilo	 que	 seria	

característica	 primordial	 na	 confecção	 das	 narrativas	 pertencentes	 à	 linhagem	

contemporânea.	Diante	 dessa	 constatação,	 somos	 relativamente	 convencidos	 a	 dizer	

que	 sem	 aprofundar	 conceitos	 e	 teóricos	 da	modernidade,	 o	 romance	Benjamim	 do	

carioca	 Chico	 Buarque	 forjou	 suas	 principais	 reflexões	 teóricas,	 cada	 qual	 ao	 seu	
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modo,	sobre	o	assunto	no	embate	crítico	com	a	obra	de	grandes	ensaístas,	como	Karl	
Schollhammer,	 José	Castello,	Norbert	Elias,	entre	outros	condizentes	a	essa	temática.	
Não	é	à	toa	que	o	recente	estudo	de	mestrado,	citado	em	linhas	anteriores,	intitulado	O	
eu	 estilhaçado	 e	 o	 nós	 interditado:	 as	 crises	 da	 identidade	 em	 Estorvo,	 Benjamim	 e	

Budapeste,	 de	 Chico	 Buarque	 (2006),	 da	 autora	 Ilma	 da	 Silva	 Rebello	 revela	 a	
importância	 da	 compreensão	 dos	 horizontes	 da	 pós-modernidade	 marcantes	 nos	
romances	de	Chico	Buarque	para	o	caso	brasileiro.	

O	 entendimento	 dessa	 escolha	 de	 abordar	 o	 universo	 pós-moderno	 por	 Chico	
Buarque	 cumpre	 algumas	 das	 tendências	 críticas	 e	 estéticas	 frente	 à	 realidade	
nacional	da	década	de	1990,	como	já	mencionamos.	Se	Benjamim	quer	apresentar	seu	
projeto	de	personagem	dessubjetivado	de	 forma	convincente,	necessita	de	um	 leitor	
em	 interação	 com	 tal	 proposta.	 É	 necessário	 que	 o	 leitor	 seja	 habituado	 ou	
medianamente	 informado	 diante	 do	 contexto	 da	 abertura	 cultural	 e	 política	 da	
mencionada	 década,	 identificando	 seus	 principais	 pormenores.	 Acreditamos	 que	 a	
grande	 chave	 de	 leitura	 para	 ler	 esse	 romance	 seria:	 a	 dualidade	 jovem/velho	
representada	por	Benjamim	Zambraia,	apresentando	os	contrastes	oscilantes	de	que	a	
beleza	nem	 sempre	 é	 eterna	 e	 fundamental.	 Essa	 escolha	de	 enredo	 incorporado	 ao	
escopo	do	 romance	promovida	por	Chico	Buarque	não	pode	 ser	 encarada	 como	um	
mero	oportunismo	ou	simples	transposição	de	experiências	já	deflagradas	por	outros	
autores	da	linhagem	contemporânea,	mas	sim	como	ponto	fundamental	das	mudanças	
econômico-culturais	 ocorridas	 no	 Brasil.	 O	 estilo	 do	 livro,	 caracterizado	 por	 um	
protagonista	 desfocado,	 foi	 crucial	 para	 o	 sucesso	 desta	 estratégia,	 pois	 atingiu	 os	
problemas	do	 individuo	moderno	na	contemporaneidade.	A	título	de	comparação,	as	
personagens	estabelecidas	nos	contos	de	Rubem	Fonseca14,	em	sua	grande	maioria,	já	
																																																													
14	 Muitas	 das	 personagens	 fonsequianas	 podem	 aludir	 a	 esse	 mote.	 A	 título	 de	 exemplo,	 as	
personagens	desfocadas	e	dessubjetivadas	(se	assim	podemos	caracteriza-las),	Pereba	e	Zequinha	do	
conto	 ‘Feliz	 Ano	Novo’,	 podem	 remeter	 luz	 a	 essa	 proposta.	 A	 esse	 respeito	 ver	 artigo:	 OLIVEIRA,	
Cristiano	 Mello.	 A	 tradição	 de	 narrar	 acabou?	 Uma	 releitura	 do	 conto	 ‘Feliz	 Ano	 Novo’,	 de	 Rubem	
Fonseca.	Ponta	Grossa:	UEPG.	Uniletras,	2009.	
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revelavam	a	descentralização	do	sujeito	moderno	(homens	 livres	e	 isolados,	 sujeitos	

abandonados	pela	família,	bandidos,	policiais	corruptos).	Valeria	a	pena,	portanto,	ao	

pesquisador	 uma	possível	 comparação	 que	 aludisse	 a	 tais	 personagens	 pelo	 viés	 do	

“brutalismo”15,	 assinalado	 e	 batizado	 pelo	 crítico	 Alfredo	 Bosi,	 durante	 a	 década	 de	

1970,	levando	em	consideração	o	padrão	instável	e	dessubjetivado	dos	indivíduos	das	

narrativas,	 assim	 como	 as	 mudanças	 históricas	 estabelecidas	 durante	 a	 década	 de	

1990,	como	é	o	caso	de	Benjamim.	
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MEMÓRIA	NÃO	CONFIÁVEL	E	PERDÃO	IMPOSSÍVEL	EM	LEITE	

DERRAMADO,	DE	CHICO	BUARQUE	

UNRELIABLE	MEMORY	AND	IMPOSSIBLE	FORGIVENESS	IN	SPILT	

MILK,	BY	CHICO	BUARQUE	

	

Lohanna	Machado1	

	

RESUMO:	Este	artigo	tem	como	objetivo	aprofundar	o	entendimento	da	inconfiabilidade	do	narrador	
de	Leite	derramado,	de	Chico	Buarque,	ao	explorar	também	a	inconfiabilidade	apresentada	por	sua	
memória.	Para	 isso,	mostrou-se	necessário	o	estudo	de	 teorias	 sobre	a	memória	 “real”	para	poder	
discutir	 se	 a	 ficcionalização	 desta	 no	 romance	 é	 saldo	 positivo	 da	 fatura.	 A	 discussão	 procura	
equilibrar-se	 entre	 o	 narrador	 e	 o	 autor	 implícito	 e	 apontar	 de	 quem	 é	 a	mão	mestra	 que	 rege	 a	
ironia	dos	ditos,	não	ditos,	e	caprichos	de	uma	memória	caduca.	
Palavras-chave:	memória;	perdão;	Leite	derramado.	
ABSTRACT:	This	article	aims	at	deepening	the	understanding	of	the	unreliability	of	the	narrator	in	
Chico	Buarque’s	Leite	derramado	while	exploring	also	the	unreliability	of	his	memory.	In	order	to	do	
that,	the	study	of	theories	about	real	memory	showed	itself	necessary	to	discuss	if	its	fictionalization	
in	the	novel	has	a	positive	balance.	The	discussion	attempts	to	keep	a	balance	between	the	narrator	
and	 the	 implied	 author	 and	point	whose	master	hand	 is	 responsible	 for	 the	 irony	of	what	 is	 said,	
what	is	not,	and	the	whims	of	a	senile	memory.	
Keywords:	memory;	forgiveness;	Leite	derramado.	
	

	

1. INTRODUÇÃO	

	

Em	 1961,	 na	 obra	 The	 rhetoric	 of	 fiction,	 Wayne	 C.	 Booth	 (1975)	 cunhou	 os	

termos	autor	implícito	(implied	author)	e	narrador	não	confiável	(unreliable	narrator),	

que	 apontam	para	uma	mudança	de	paradigma	por	parte	da	 crítica	 da	 época,	 ainda	
																																								 																					
1	Mestranda	em	Estudos	Literários,	UFPR.	
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mais	quando	consideramos,	por	exemplo,	o	desconcertante	estudo	de	Helen	Caldwell	

(1960	 apud	 SCHWARZ,	 2006)	 sobre	 Dom	 Casmurro	 (2006),	 que	 já	 indicava	 a	

inconfiabilidade	 do	 narrador	 um	 ano	 antes	 da	 publicação	 do	 livro	 de	 Booth	 (e	 dos	

críticos	brasileiros,	até	então).	A	boa	acolhida	que	ambos	os	termos	tiveram	também	

corrobora	essa	afirmativa.	A	naturalidade	com	que	falamos	hoje	em	“autor	implícito”	

e,	 principalmente,	 em	 “narrador	 não	 confiável”,	 para	 além	mesmo	 da	 circunscrição	

acadêmica	 e	 literária,	 ainda	 que	The	 rhetoric	 of	 fiction	 nunca	 tenha	 sido	 editado	 no	

Brasil,	demonstra,	em	parte,	a	argúcia	da	obra	de	Booth	naquele	período.	

Um	 bom	 exemplo	 de	 onde	 esses	 conceitos	 se	 aplicam	 é	 o	 aclamado	 romance	

Leite	 derramado,	 de	 Chico	 Buarque	 (2009),	 no	 qual	 se	 adentra	 subitamente	 no	 que	

parece	 um	 fluxo	 de	 (in)consciência	 de	 uma	 memória	 já	 demente.	 Romance	 em	

primeira	pessoa,	em	que	fica	patente,	mesmo	para	leitores	menos	experientes,	que	se	

está	 diante	de	um	narrador	não	 confiável,	 pois,	 ora,	 que	narrador	memorialista	 que	

(pode-se	questionar	já	na	sequência	das	três	primeiras	páginas)	narra,	sob	o	efeito	de	

morfina,	 ou	 que	 promete	 fazenda	 e	 casarão	 para	 uma	 das	 enfermeiras	 do	 hospital	

onde	 se	 encontra	 e,	 logo	 depois,	 se	 lembra	 de	 que	 a	 fazenda,	 desapropriada,	 virou	

rodovia	e	o	casarão	também	já	não	mais	lhe	pertencia	(BUARQUE,	2009,	p.	05-07)?	

Um	 narrador	 ficcional	 não	 confiável	 é	 um	 efeito	 do	 que	 entenderemos	 aqui,	

então,	como	autor	implícito,	ou	um	ser	no	limite	do	tangível	que	organiza	a	tessitura	

da	 ficção.	 Importo	 a	 ideia	 de	 um	 autor	 implícito	 que	 age	 de	 forma	 ardilosa	

especialmente	de	Schwarz	(2000),	no	texto	Uma	desfaçatez	de	classe,	sobre	Memórias	

póstumas	de	Brás	Cubas	(2012),	em	que	ele	evoca	também	outro	romance	de	Machado	

que	nos	interessa	aqui,	Dom	Casmurro:	

	
A	 estrutura	 é	 a	 mesma	 de	Dom	Casmurro:	 a	 denúncia	 de	 um	 protótipo	 e	 pró-
homem	 das	 classes	 dominantes	 é	 empreendida	 na	 forma	 perversa	 da	 auto-
exposição	 “involuntária”,	 ou	 seja,	 da	 primeira	 pessoa	 do	 singular	 usada	 com	
intenção	distanciada	e	inimiga	(comumente	reservada	à	terceira).	A	chave	deste	
procedimento	está	na	insuficiência	calculada	dos	pontos	de	vista	do	narrador	em	
relação	 aos	 materiais	 que	 ele	 mesmo	 apresenta.	 (...)	 A	 própria	 escolha	 do	
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pseudomemorialismo	 é	 um	 lance	 de	 insídia,	 pois	 embora	 a	moldura	 biográfica	
atenue	 a	 gravidade	 das	 acusações,	 diluindo-as	 na	 contingência	 de	 um	percurso	
individual,	 finge-lhes	 também	 o	 estatuto	 irretorquível	 da	 confissão.	 É	 como	 se,	
movido	 pela	 volubilidade,	 um	 prócer	 nacional	 abrisse	 à	 visitação	 pública,	 na	
própria	pessoa,	os	vícios	de	sua	classe.	(Schwarz,	2000,	p.	82).	

	

O	público	contemporâneo	dos	romances	da	segunda	fase	machadiana	tinha,	em	

geral,	uma	leitura	colada	ao	universo	ideológico	do	narrador,	o	que	fazia	parte	de	um	

pacto	 de	 leitura	 baseado	 na	 confiança	 entre	 autores	 e	 leitores	 bastante	 comum	

durante	 o	 período	 da	 popularização	 do	 gênero	 romanesco.	 Enquanto,	 em	 fins	 do	

século	 XIX	 no	Brasil,	Machado	 de	Assis	 consideraria	 seu	 público	 despreparado	 para	

romances	 norteados	 pelo	 recurso	 da	 ironia	 (PERROT,	 2006),	 a	 técnica	 usada	 por	

Buarque	é	voltada	para	uma	geração	mais	experimentada	de	leitores.	Isso	resulta,	por	

exemplo,	 na	 evidenciação	 da	 caduquice	 de	 um	 narrador	 centenário	 que	 lembra	 e	 é	

atormentado	pela	memória,	pois	sua	memória	é	como	“uma	vasta	ferida”	(BUARQUE,	

2009,	 p.	 10).	 Procedimento	 bastante	 diverso	 daquela	 tentativa	 de	 impingir	

confiabilidade	no	narrador	para	disfarçar	suas	 intenções	que,	por	 isso	mesmo,	 levou	

ao	 engano	 tantos	 leitores.	 Não	 mais	 o	 respeitoso	 e	 lúcido	 senhor	 casmurro,	 muito	

menos	a	 lucidez	da	mente	desobrigada	do	corpo	após	a	morte.	Mas	Leite	derramado	

não	 perde	 em	 complexidade,	 ganha-a	 por	 outra	 via,	 a	 da	 dificuldade	 para	 se	

reconstruir	o	percurso	dessa	personagem	e	a	verdade	do	drama	por	meio	de,	por	um	

lado,	 um	 discurso	 permeado	 de	 idas	 e	 vindas,	 circunvoluções,	 negações,	 repetições	

ostensivas	 e	 reformulações	 constantes,	 e,	 por	 outro	 lado,	 pelas	 informações	 cruciais	

sendo	 tratadas	 em	 poucas	 linhas,	 en	 passant.	 Ou	 seja,	 uma	 combinação,	 de	 limites	

incertos,	 de	 um	 narrador	 não	 confiável	 em	 cuja	 memória	 também	 já	 não	 se	 pode	

confiar.	

Paul	Ricoeur	(2000),	em	La	mémoire,	l’histoire,	l’oubli,	afirma	 já	de	 início	que	a	

fenomenologia	da	memória	que	a	obra	propõe	se	estrutura	em	torno	de	duas	questões	

que,	 nesta	 análise	 sobre	 Leite	 derramado,	 também	 serão	 capitais:	 do	 que	 se	 tem	

memória	e	de	quem	é	a	memória.	São	as	 respostas	a	essas	perguntas,	ardilosamente	
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compostas,	 e	 o	 recurso	 da	 “primeira	 pessoa	 usada	 com	 intenção	 distanciada”,	 como	

assinalou	Schwarz	(2000,	p.	82),	que	dão	a	tônica	de	Leite	derramado.	Sem	perder	de	

vista	que	essa	obra	de	Ricoeur	é	um	estudo	sobre	a	memória	“verdadeira”,	este	artigo	

pretende	 demonstrar	 que	 a	 ficcionalização	 da	 memória	 em	 Leite	 derramado	 é	

convincente	e	de	importância	estrutural	na	narrativa.	

	

2. DE	QUEM	É	A	MEMÓRIA?	

	

“E	não	se	esqueça	que	meu	nome	de	família	é	Assumpção,	e	não	Assunção,	como	

em	geral	se	escreve	(...).”	(BUARQUE,	2009,	p.	18).	

	

Eulálio	 Montenegro	 d’Assumpção,	 nascido	 em	 1907,	 foi	 o	 filho	 único	 de	 uma	

família	 abastada	 e	 pernóstica	 enraizada	 no	 Rio	 de	 Janeiro.	 A	 família	 Assumpção	 (e	

também	a	Montenegro,	por	parte	de	mãe)	estava	próxima	do	poder	há	várias	gerações,	

seja	 quando	 este	 significou	 reinado,	 império	 ou	 república.	 Uma	 família	 rica,	 de	 um	

“dinheiro	 limpo”,	“dinheiro	de	quem	não	precisa	de	dinheiro”,	acrescenta	o	narrador	

(BUARQUE,	 2009,	 p.	 78).	 Criado	 entre	 mimos	 financeiros	 e	 desatenções	 afetivas,	

tornou-se	 um	 jovem	 frouxo	 de	 vontades.	 Brás	 Cubas	 e	 Bento	 Santiago,	 célebres	

narradores	 machadianos,	 também	 foram	 homens	 de	 pouco	 vigor,	 mas,	 entre	 esses,	

Bento	guarda	ainda	maiores	semelhanças	com	o	narrador	de	Chico	Buarque.	A	única	

vontade	 forte	 sentida	 por	 Bentinho	 foi	 a	 de	 possuir	 Capitu,	 um	 desejo	 intenso	 e	

concentrado	 que	 fatalmente	 derivou	 em	 ciúme.	 Assim	 foi	 também	 Matilde	 para	

Eulálio,	de	uma	posse	ainda	mais	sexual	e	primitiva.	

No	entanto,	ainda	que	Brás	e	Bento,	à	maneira	de	cada	um,	fossem	homens	um	

tanto	 quanto	 tíbios,	 não	 chegaram	 a	 sofrer	 nenhuma	 grande	 perda	 financeira	—	 já	

Eulálio	teve	outro	destino.	O	século	XX	no	Brasil,	especialmente	sua	primeira	metade,	

assistiu	à	queda	de	grandes	nomes	de	família,	seja	no	campo,	seja	na	cidade.	Mudanças	
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políticas,	 abolição	 da	 escravatura,	 quebra	 da	 bolsa	 de	 Nova	 York,	 diminuição	 da	

demanda	 internacional	 por	 açúcar,	 café	 e	 outros	 produtos	 de	 monocultura:	 foi	 um	

período	 instável,	 no	 qual	 se	 aprofundaram	 e	 se	 fizeram	 cotidianas	 mudanças	 na	

dinâmica	social	que	estavam	ainda	em	latência	na	época	de	Machado	de	Assis.	Nossa	

literatura	 tem	 refletido	 vastamente	 sobre	 o	 assunto	 como,	 por	 exemplo,	 em	 São	

Bernardo,	 de	 Graciliano	 Ramos,	 ainda	 na	 década	 de	 1930.	 Nesse	 romance,	 vemos	 a	

substituição	 de	 Luís	 Padilha	 por	 Paulo	 Honório	 na	 posse	 das	 terras	 férteis	 da	

propriedade	 São	 Bernardo.	 O	 pai	 de	 Luís	 Padilha	 havia	 usado	 de	 todos	 os	 seus	

recursos	para	formar	o	único	filho	como	bacharel	e	torná-lo	um	homem	de	fibra	para	

tocar	 a	 propriedade.	Mas,	 com	a	morte	 do	 pai,	 o	 filho	 beberrão	 e	 jogador	 deixou-se	

arruinar	e	se	viu	forçado	a	vender	São	Bernardo	a	Paulo	Honório,	homem	órfão	que	já	

havia	 trabalhado	 no	 eito	 daquela	 propriedade,	 mas	 sempre	 com	 a	 ideia	 fixa	 da	

ascensão	e	sem	preguiça	do	trabalho,	ainda	que	tenha	usado	de	outros	meios	além	da	

enxada.	

Sérgio	Buarque	 de	Holanda	 (1989,	 p.	 10-11),	 pai	 de	 Chico	Buarque,	 defendeu,	

em	Raízes	do	Brasil,	 a	 tese	de	que	o	 trabalho	e	o	apreço	às	atividades	utilitárias	não	

eram	naturais	para	os	principais	colonizadores	da	América	Latina,	a	fim	de	explicar	o	

que	chamou	de	uma	“reduzida	capacidade	de	organização	social”	nas	colônias.	Nesse	

estudo,	 contemporâneo	 ao	 romance	 São	 Bernardo	 (1988),	 o	 autor	 argumenta	 que	

“Uma	digna	ociosidade	 sempre	pareceu	mais	 excelente,	 e	 até	mais	nobilitante,	 a	um	

bom	português,	ou	a	um	espanhol,	do	que	a	luta	insana	pelo	pão	de	cada	dia”	(Ibid.,	p.	

10).	Ainda	que	o	Brasil,	nessa	altura,	 já	tivesse	produzido	tipos	como	Paulo	Honório,	

nas	 classes	 detentoras	 do	 poder,	 o	 trabalho	 manual	 e	 mecânico	 ainda	 era	 visto	 de	

maneira	indigna.	

Já	 em	 Leite	 derramado,	 num	 espaço	 de	 tempo	 de	 cerca	 de	 dois	 anos,	 Eulálio	

perde	o	pai	e	a	esposa,	e	a	quebra	da	bolsa	de	Nova	York	expõe	a	família	à	falência.	O	
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pai	 de	 Eulálio,	 embora	 considerasse	 também	 o	 trabalho	 indigno2,	 tinha	 o	 traquejo	

necessário	para	transformar	dinheiro	em	dinheiro:	era	um	“traficante	de	influências”,	

como	definiu	Schwarz	 (2009).	Vítima	de	um	assassinato,	não	 teve	 tempo	de	ensinar	

esse	métier	a	seu	sucessor.	

Eulálio	casa-se	em	seguida	com	Matilde,	mesmo	que	ofendendo	os	preconceitos	

de	 aristocracia	 europeia	 transplantada	 da	mãe,	 pois	Matilde	 era	 “a	mais	moreninha	

das	congregadas	marianas”	(BUARQUE,	2009,	p.	20)	que	cantaram	na	missa	de	sétimo	

dia	paterna.	E,	acreditando	que	lhe	bastaria	apenas	pôr	uma	das	gravatas	inglesas	do	

pai	 e	 andar	 por	 onde	 ele	 andava	 para	 acertar	 seu	 próprio	 passo	 (Ibid.,	 p.	 62),	

desgastando-se	 em	 ciúmes	 violentos	 e	 perturbadores	 na	 vida	 íntima,	 não	 demorou	

muito	para	que	 fosse	duplamente	atingido.	Lembrando	a	quebra	da	bolsa,	que	 levou	

todo	 o	 dinheiro	 da	 família	 que	 estava	 imprudentemente	 aplicado	 em	 café,	 Eulálio	

comenta:	“Dizem	que	desgraça	atrai	desgraça,	e	é	bom	que	assim	seja,	os	baques	me	

seriam	muito	 dolorosos	 se	 eu	 já	 não	 estivesse	 caído”	 (Ibid.,	 p.	 59).	 Faz	 referência	 à	

desaparição	 de	 Matilde	 que	 havia	 ocorrido	 pouco	 tempo	 antes.	 Perder	 a	 mulher,	

ambos	na	juventude	(ela	com	dezessete	anos),	 foi	uma	“lambada	atroz”	(Ibid.,	p.	10),	

depois	da	qual	Eulálio	não	mais	levantaria,	como	confirmam	essas	memórias	em	torno	

de	seu	centésimo	aniversário.	

Se	 a	 respeito	 de	Matilde	 a	memória	 de	 Eulálio	 apresenta	 uma	 “compulsão	 de	

repetição”	que	não	encontra	saciedade,	do	que	falaremos	na	próxima	seção,	a	respeito	

da	 morte	 do	 pai,	 ele	 consegue	 fazer	 um	 “trabalho	 de	 rememoração”3	positivo,	 que	

revela	uma	resposta	que	desobscurece	o	passado.	Mas	os	efeitos	dessa	revelação	são	

limitados	 e,	 principalmente,	 ela	 é	 fortuita;	 o	 que	 Eulálio	 procura	 vasculhando	 a	

memória	é	Matilde:	

	
																																								 																					
2	Nota-se,	por	exemplo,	no	preconceito	que	guardava	contra	os	“homens	do	norte”	que	cavaram	sua	
subida	mais	pelo	trabalho	do	que	por	pertencerem	a	tal	ou	qual	 família	da	aristocracia	portuguesa	
(BUARQUE,	2009,	p.	58).	
3	Termos	freudianos	evocados	por	Ricoeur	(2000,	p.	85)	e	aproveitados	aqui.	
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Somente	hoje,	oitenta	anos	passados,	como	um	alarme	na	memória,	como	se	fosse	
azul-celeste	 a	 cor	 de	 uma	 tragédia,	 reconheço	 na	mulher	 o	 vestido	 rodado	 que	
meu	pai	comprou	na	véspera.	 (...)	É	decerto	uma	cena	crucial,	mas	que	naquela	
noite	negligenciei	(...).	(BUARQUE,	2009,	p.	87-88).	

	

A	 prostração	 de	 Eulálio,	 aliada	 a	 uma	 inabilidade	 natural	 para	 os	 negócios,	

contribui	decisivamente	para	a	queda	do	nome	da	antes	poderosa	família	até	o	ponto	

de	Eulálio	e	a	 filha,	 já	 idosos,	não	 terem	mais	nada,	além	de	uma	velha	escrivaninha	

barroca	 e	 algumas	 quinquilharias.	 Marilene	 Weinhardt,	 em	 um	 artigo	 sobre	 Leite	

derramado	 e	 o	 romance	Heranças	 (2008)	de	Silviano	Santiago,	 é	 talvez	 a	 crítica	que	

melhor	desenvolveu	até	o	momento	uma	leitura	comparativa	entre	a	obra	de	Ricoeur	

sobre	os	artifícios	da	memória	real	e	a	ficcionalização	destes	em	obras	de	nossa	ficção	

memorialista	recente.	A	seguinte	passagem	faz	uma	reflexão	sobre	a	queda	de	Eulálio,	

cujas	circunstâncias	já	estão	colocadas:	

	
(...)	 é	 por	 ter	 nascido	 de	 antiga	 linhagem,	 no	 momento	 em	 que	 este	 tipo	 de	
ascendência	 perde	 significado	 porque	 derruiu	 seu	 poder	 econômico,	 que	 sua	
tragicidade	avulta.	Tivesse	aparecido	alguém	com	as	mesmas	características	em	
outro	estágio	daquele	grupo	social,	e	seria	um	excêntrico,	talvez	um	marginal	na	
família,	mas	não	na	sociedade,	o	clã	garantiria	o	escudo.	(WEINHARDT,	2012,	p.	
261).	

	

Ricoeur	sobre	a	multiplicidade	e	os	graus	variáveis	das	lembranças,	pontua	que	

“[a]	 memória	 é	 singular,	 como	 capacidade	 e	 como	 efetuação,	 as	 lembranças	 são	

plurais.”	(RICOEUR,	2000,	p.	27,	tradução	nossa)”	4,	e	não	se	furta	de	citar	o	que	se	diz	

maldosamente	 sobre	 as	 pessoas	 idosas:	 que	 teriam	mais	 lembranças	 que	 os	 jovens,	

mas	menos	memória.	Eulálio	tem	sua	resposta:	

	
Mas	se	com	a	idade	a	gente	dá	para	repetir	certas	histórias,	não	é	por	demência	
senil,	é	porque	certas	histórias	não	param	de	acontecer	em	nós	até	o	fim	da	vida.	
Já	aqui	bem	ou	mal	 recebo	alguma	atenção,	não	há	passante	que	não	afrouxe	o	

																																								 																					
4	“La	mémoire	est	au	singulier,	comme	capacité	et	comme	effectuation,	les	souvenirs	sont	au	plurie.”	
(RICOEUR,	2000,	p.	27).	
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passo	para	me	espiar,	como	a	um	desastre	à	beira	da	estrada.	(BUARQUE,	2009,	p.	
184).	

	

Nesse	 ponto,	 o	 leitor	 já	 se	 encontra	 no	 último	 capítulo.	 Eulálio	 está	 aos	

estertores,	 em	 estado	 de	 indigência,	 num	 corredor	 de	 hospital,	 aguardando	 a	morte	

tardia,	 pois	 o	 tataraneto,	 traficante	de	narcóticos,	 não	pôde	 continuar	bancando	 seu	

plano	de	saúde	após	ser	encarcerado	pela	polícia.	

	

3. DO	QUE	SE	TEM	MEMÓRIA?	

	

“É	inútil	me	entupir	de	remédios	(...)	sem	minha	mulher	não	sei	dormir.”	

(BUARQUE,	2009,	p.	107).	

	

Ricoeur	 (2000),	 entre	 o	 caminho	 de	 passagem	 da	 questão	 “o	 que”	 para	 “de	

quem”,	 recorre	 à	 história	 das	 noções	 e	 das	 palavras	 para,	 aproveitando-se	 das	

diferenças	de	sentido	entre	as	palavras	gregas	mnēmē	(passivo,	ter	uma	lembrança)	e	

anamnēsis	 (ativo,	 evocar	 uma	 lembrança)	 pontuar	 que	 “[l]embrar-se	 é	 ter	 uma	

lembrança	 ou	 procurar	 por	 uma.	 Neste	 sentido,	 a	 questão	 “como?”,	 posta	 pela	

anamnēsis,	 tende	a	se	desprender	da	questão	 “o	que?”,	mais	estritamente	posta	pela	

mnēmē.”	 (RICOEUR,	 2000,	 p.	 04,	 tradução	 nossa).5	Se	 aqui	 se	 escolheu	 o	 caminho	

inverso	ao	de	Ricoeur,	apresentando	primeiramente	o	narrador	(qui)	em	benefício	de	

um	possível	leitor	que	não	tenha	ainda	tido	contato	com	o	romance	Leite	derramado,	

por	outro,	agora	seguiremos	mais	de	perto	o	filósofo	francês,	expandindo	a	busca	da	

resposta	 à	 pergunta	 “do	 que	 se	 tem	 memória”	 também	 para	 a	 “como	 acontece	 a	

recordação”.	

																																								 																					
5	“Se	souvenir,	c’est	avoir	un	souvenir	ou	se	mettre	en	quête	d’un	souvenir.	En	ce	sens,	 la	question	
«comment	?»	posée	par	l’anamnēsis	tend	à	se	détacher	de	la	question	«quoi?»	plus	strictement	posée	
par	la	mnēmē.”	(RICOEUR,	2000,	p.	04).	
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Weinhardt	(2012,	p.	255)	já	pontuou	que,	em	Leite	derramado,	trata-se	mais	de	

um	 narrador	 que	 tem	 uma	 lembrança	 do	 que	 de	 um	 que	 busca	 uma	 lembrança.	A	

afirmativa	 é	 especialmente	 funcional	 no	 cotejo	 a	 que	 o	 artigo	 se	 propõe	 entre	 o	

romance	de	Buarque	e	Heranças,	de	Silviano	Santiago	(2008).	O	discurso	de	Eulálio	é	

uma	 espécie	 de	 ladainha,	 sempre	 repisando	 as	 mesmas	 lembranças,	 as	 mesmas	

feridas,	 fastidioso,	 inexato.	 “Mas	 nem	 assim	 você	 me	 dá	 os	 remédios,	 você	 é	 meio	

desumana.	 Acho	 que	 nem	 é	 da	 enfermagem,	 nunca	 vi	 essa	 sua	 cara	 por	 aqui.	 Claro,	

você	é	minha	filha	que	estava	na	contraluz,	me	dê	um	beijo”	(BUARQUE,	2009,	p.	10).	

Já	em	Heranças,	trata-se	de	um	discurso	controlado,	claro,	medido	—	o	narrador	vai	ao	

encontro	de	uma	lembrança,	quer	reparar	um	ato	do	passado	relacionado	a	ela,	mas,	

caso	tal	reparo	fosse	possível,	talvez	repetisse	o	mesmo	percurso.	

Ricoeur	 (2000,	 p.	 32),	 fundamentado	 em	 Aristóteles,	 desdobra	 o	 conceito	 de	

mnēmē	 (ter	 uma	 lembrança)	 em	 évocation6,	 oposto	 de	 recherche7.	A	 “evocação”,	 por	

sua	 vez,	 desdobrada	 também	 numa	 “presença	 do	 ausente”,	 ajuda	 a	 compreender	 o	

caráter	patológico	da	mnēmē.	Essa	presença	do	ausente,	de	acordo	com	Ricoeur	(Ibid.,	

p.	 45-46),	 pode	 se	 apresentar	 como	 uma	 irrupção	 obsessiva,	 o	 que	 podemos	

aproximar,	 para	 a	 compreensão	 da	 memória	 ficcionalizada	 em	 Leite	 derramado,	 da	

afirmativa	de	Le	Goff	(1990,	p.	426)	de	que	“a	memória	está	ora	em	retraimento,	ora	

em	transbordamento”.	Se	Eulálio	se	 tornou	um	homem	calado	e	circunspecto	depois	

de	Matilde,	a	memória	transbordou	no	fim	da	vida.	Porém,	esse	transbordamento	não	

significa	necessariamente	um	novo	e	melhor	exame	dos	fatos	passados	que	resultasse	

talvez	numa	compreensão	pacificadora.	

																																								 																					
6	1.	Action	d’évoquer	(les	esprits,	les	démons)	par	la	magie,	l’occultisme.	2.	Action	de	rappeler	(une	
chose	oubliée),	de	 rendre	présent	 à	 l’esprit.	 (REY,	2011,	p.	554).	 “Evocação:	1.	Ação	de	evocar	 (os	
espíritos,	os	demônios)	pela	magia,	o	ocultismo.	2.	Ação	de	chamar	de	volta	(uma	coisa	perdida),	de	
tornar	presente	ao	espírito.”	(tradução	do	autor).	
7	1.	 Effort	 pour	 trouver	 (qqch.).	 2.	 Effort	 de	 l’esprit	 vers	 la	 connaissance.	 (REY,	 2011,	 p.	 1205).	
“Procura:	 1.	 Esforço	 para	 encontrar	 (algo).	 2.	 Esforço	 do	 espírito	 em	 direção	 ao	 conhecimento.”	
(tradução	do	autor).	
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Segundo	 Le	 Goff	 (1990,	 p.	 423),	 a	 memória	 é	 algo	 que	 se	 mostra	 nebuloso	 à	

compreensão.	 Eulálio	 tem	uma	 lembrança,	 uma	 lembrança	 indigesta.	A	 sensação,	 na	

leitura,	é	a	de	que	o	 livro	avança	do	passado	para	o	presente	aos	volteios	e	que,	em	

suas	 circunvoluções	 em	 torno	 do	 trauma	 da	 perda	 da	 esposa,	 nunca	 se	 alcança	 o	

centro.	E	é	no	ponto	entre	uma	“compulsão	de	repetição”	e	uma	“resistência”8	que	se	

localiza	 a	 lembrança	 que	 dá	 título	 ao	 romance.	 Este	 título,	 como	 já	 assinalou	

Weinhardt	 (2012,	 p.	 258),	 é	 menos	 a	 “metáfora	 desgastada”	 do	 que	 a	 cena	

emblemática	 na	 qual	 Eulálio	 encontra	 Matilde	 derramando	 sobre	 a	 pia	 seu	 leite	

materno	 que	 não	 podia	 dar	 à	 filha	 (BUARQUE,	 2009,	 p.	 136).	 A	 negação	 da	

amamentação	 seria	 uma	 prova	 de	 que	 o	 motivo	 da	 desaparição	 de	 Matilde	 seria	

mesmo	 o	 diagnóstico	 da	 tuberculose,	 de	 acordo	 com	 a	 medicina	 da	 época.	 Eulálio	

resiste	 em	 legitimar	 isso,	 de	 maneira	 que	 a	 cena,	 em	 poucas	 linhas,	 chega	 quase	 a	

passar	despercebida	no	romance.	Por	não	termos	acesso	à	voz,	percepções	e	angústias	

de	Matilde,	 sempre	obscurecida	pela	 imagem	 leviana	e	quase	vulgar	que	o	narrador	

tinha	 da	 esposa,	 o	 porquê	 da	 decisão	 de	 ter	 se	 escondido	 do	 marido	 por	 conta	 da	

doença	pode	ser	apenas	inferido.	

Mas	lembrar-se	de	algo	é	também	imaginar.	Ricoeur	(2000)	fala	de	uma	espécie	

de	curto-circuito	que	existe	entre	memória	e	imaginação:	“(...)	se	estas	duas	afecções	

são	ligadas	por	contiguidade,	evocar	uma	—	por	consequência,	imaginar	—,	é	evocar	a	

outra,	logo,	lembrar-se.	A	memória,	reduzida	à	evocação,	opera	assim	dentro	do	rasto	

da	imaginação.”	(RICOEUR,	2000,	p.	05,	tradução	nossa).9	É	por	essa	relação	contígua	

entre	memória	e	imaginação	que	mesmo	os	discursos	mais	bem	intencionados	devem	

ser	postos	à	prova.	Eulálio	é	uma	personagem	especialmente	imaginosa	se	atentarmos,	

por	 exemplo,	 para	 as	 diversas	 vezes	 em	 que	 foi	 acometido	 por	 um	 estado	 quase	

alucinatório	 causado	 pelo	 ciúme,	 tramando	 romances	 para	 a	 esposa	 supostamente	
																																								 																					
8	Termos	freudianos	evocados	por	Ricoeur	(2000,	p.	85). 
9	“(...)si	ce	deux	affections	sont	liées	par	contiguïté,	évoquer	l’une	—	donc	imaginer	—,	c’est	évoquer	
l’autre,	 donc	 s’en	 souvenir.	 La	 mémoire,	 réduite	 au	 rappel,	 opère	 ainsi	 dans	 le	 sillage	 de	
l’imagination.”	(RICOEUR,	2000,	p.	05).	
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infiel,	mas	à	maneira	de	verdade	(como	em	BUARQUE,	2009,	p.	112-114),	lembrando	

neste	ponto	personagens	clássicas	de	nossa	literatura	como	Bentinho	e	Paulo	Honório.	

Esse	 excesso	 de	 imaginação	 pode	 também	desempenhar	 funções	 ainda	menos	

nobres,	como	nas	mentiras	que	inventa	e	reinventa	para	a	filha	a	respeito	da	morte	de	

Matilde	quando	Maria	Eulália	estava	ainda	 lactante.	Vê-se	que	as	mentiras	são	antes	

para	sua	própria	proteção	do	que	para	proteger	a	menina,	por	quem	não	demonstra	

grande	afeto.	Eulálio,	autocentrado	em	sua	perda,	não	percebe	as	perturbações	que	a	

desaparição	cercada	de	mistérios	da	mãe	 também	causou	em	Maria	Eulália	que,	nas	

palavras	do	narrador,	era	“como	uma	coruja	que	saísse	ao	sol,	sem	entender	direito	o	

que	se	espera	dela”	(BUARQUE,	2009,	p.	125).	Aqui,	novamente	é	possível	relacionar	

Eulálio	com	Bento	e	Paulo	Honório,	agora	em	relação	a	seus	desempenhos	paternos.	

Capitu	e	Madalena	também	deram	à	luz	um	descendente	desses	narradores,	os	quais	

não	tiveram	mais	sorte	que	Maria	Eulália.	Ezequiel	e	a	mãe,	Capitu,	foram	exilados	na	

Europa	 por	 Bento	 quando	 este	 sentiu	 certeza	 de	 que	 Ezequiel	 seria	 filho	 de	 um	

amante.	O	filho	de	Paulo	e	Madalena	não	é	nem	mesmo	nomeado	no	romance.	Quase	

não	 se	 fala	 da	 criança.	 O	 próprio	 pai	 percebe	 que	 não	 sente	 carinho	 pelo	 menino	

(RAMOS,	1988,	p.	188).	Paulo	Honório,	enquanto	narrador,	é	também	autocentrado	no	

sofrimento	por	ter	duplamente	perdido	Madalena:	perdido	a	companhia	querida,	mas	

também	tê-la	conduzido	à	perdição,	ao	suicídio.	Sobre	as	manipulações	da	memória,	

Le	Goff	pontua	que:	

	
(...)	 os	psicanalistas	 e	 os	psicólogos	 insistiram,	quer	 a	propósito	da	 recordação,	
quer	 a	 propósito	 do	 esquecimento	 (...)	 nas	 manipulações	 conscientes	 ou	
inconscientes	 que	 o	 interesse,	 a	 afetividade,	 o	 desejo,	 a	 inibição,	 a	 censura	
exercem	sobre	a	memória	individual.	(LE	GOFF,	1990,	p.	426).	

	

A	memória	de	Eulálio,	no	que	tange	a	Matilde,	sempre	foi	um	tanto	manipulada,	

se	pensarmos	no	caráter	alucinatório	de	seus	ciúmes.	Se	essa	manipulação	é	mais	ou	

menos	consciente	por	parte	do	narrador,	interessa	pouco	ao	leitor	que,	de	uma	forma	
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ou	outra,	sem	posicionar-se	criticamente	perante	o	narrado,	poderá	ser	enganado	ou	

confundido.	Mas,	de	acordo	com	Ricoeur	(2000):	 “Para	o	dizer	brutalmente,	nós	não	

temos	 algo	 melhor	 que	 a	 memória	 para	 significar	 que	 alguma	 coisa	 teve	 lugar,	

aconteceu,	 se	 passou	 antes	 da	 lembrança	 que	 nós	 declaramos	 ter	 dela.”	 (RICOEUR,	

2000,	 p.	 26,	 tradução	 nossa).10.	 Ou	 seja,	 com	 a	 morte	 de	 Matilde	 e	 algumas	 outras	

circunstâncias	 agravantes,	 incluindo	 perda	 de	 registros	 documentais,	 temos	 pouco	

mais	que	o	relato	de	Eulálio	para	acessar	a	sua	história.	O	que	é	ainda	mais	irônico	por	

se	tratar	de	um	romance	memorialista	cuja	memória	não	é	confiável.	

	

4. CONCLUSÃO	

	

“(...)	Matilde,	que	quis	sair	da	minha	vida	como	desaparecem	os	gatos,	com	pudor	

de	morrer	à	vista	do	seu	dono.”	(BUARQUE,	2009,	p.	190).	

	

D.	F.	Wallace,	no	texto	A	aura	da	ironia,	que	chegou	a	nós	pela	tradução	de	Sérgio	

Rodrigues	 (2010),	 considera	 a	 ironia	 um	 “velho	 e	 respeitável	 modo	 pelo	 qual	 os	

artistas	 tentam	expor	e	detonar	a	hipocrisia”,	mas	que,	no	entanto,	 tende	a	perder	a	

sua	 potência	 crítico-destrutiva	 se	 seu	 uso	 se	 estende	 no	 tempo.	 “Não	 é	 um	 recurso	

retórico	que	envelheça	bem”,	afirma.	 Isso	porque	Wallace	(2010)	considera	a	 função	

da	 ironia	 “exclusivamente	negativa”	e	 tendo	 identificado,	em	torno	dos	anos	1970,	o	

ponto	 alto	 da	 “negação	 crítica”	 na	 ficção,	 percebe	 que	 a	 ironia	 se	 mostrou	

“particularmente	 inútil	quando	 se	 trata	de	 construir	 alguma	coisa	para	pôr	no	 lugar	

das	hipocrisias	que	expõe”.	George	Minois,	munido	de	uma	visão	mais	panorâmica	do	

escárnio	na	sociedade,	vê	a	ironia	na	contemporaneidade	de	uma	maneira	que,	se	não	

é	 menos	 pessimista,	 ao	 menos	 deixa	 brecha	 para	 que	 ela	 não	 seja	 totalmente	

																																								 																					
10	“Pour	 le	 dire	 brutalement,	 nous	 n’avons	 pas	mieux	 que	 la	mémoire	 pour	 signifier	 que	 quelque	
chose	a	eu	lieu,	est	arrivé,	s’est	passé	avant	que	nous	déclarions	nous	en	souvenir.”	(RICOEUR,	2000,	
p.	26).	
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desacreditada,	podendo	até	representar	outras	funções	dentro	da	ficção	que	não	a	de	

uma	ironia	“rebelde	e	negativa”:	

	
(...)	é	preciso	um	mínimo	de	espírito	para	apreciar	o	espírito,	e	aqueles	que	o	têm	
já	são	convertidos;	para	os	outros,	o	muro	da	estupidez	constitui	uma	blindagem	
impermeável	à	 ironia.	Portanto,	a	 ironia	é	para	uso	 interno;	ela	mantém	o	bom	
humor,	permite	 suportar	a	estupidez	e	absorver	os	golpes	baixos	da	existência.	
(MINOIS,	2003,	p.	435).	

	

Leite	derramado	é	um	livro	denso,	de	difícil	penetração,	o	que	mais	ou	menos	se	

disfarça	 em	 sua	 superficialidade	 brincalhona,	 irônica,	 mas	 não	 ingênua,	 como	

sublinhou	 Schwarz	 (2009),	 um	 dos	 primeiros	 a	 exprimir	 opinião	 sobre	 o	 romance.	

Uma	 leitura	 ligeira	 pode	 deixar	 passarem	 despercebidas	 informações	 e	

acontecimentos	 cruciais	 para	 o	 entendimento	 do	 verdadeiro	 drama	 que	 a	 narrativa	

encoberta.	“E	vi	respingos	de	leite	nas	bordas	da	pia,	o	ar	cheirava	a	leite,	vazava	leite	

no	vestido	da	sua	mãe,	nunca	lhe	contei	esse	episódio?	Então	não	o	leve	em	conta,	nem	

tudo	o	que	eu	digo	se	escreve,	você	sabe	que	sou	dado	a	devaneios”	(BUARQUE,	2009,	

p.	 136).	A	 soma	da	dupla	 ironia	do	 autor	 implícito,	 levando	o	narrador	 a	 confissões	

vexatórias	para	a	classe	decaída	(ou	decrépita),	mas	ainda	viva,	que	ele	representa,	e	a	

da	 própria	 narração	 brincalhona	 de	 Eulálio,	 do	 comportamento	 irônico	 de	 quem	

esconde	uma	mágoa	desesperançada	 já	 da	 cura,	 contribui	 para	 a	 falta	 de	 clareza	de	

algumas	passagens.	A	escolha	por	um	final	não	apaziguado	também	diz	muito	sobre	o	

romance.	 Essa	 obra	 reflete,	 e	 faz	 refletir,	 sobre	 um	 passado	 violento	 do	 país,	 cujas	

consequências	ainda	podem	ser	sentidas.	

Mas	 a	 ficcionalização	 de	 um	 narrador	 memorialista,	 explicitamente	 caduco	 e	

manipulador,	 em	 Leite	 derramado,	 também	 obriga	 a	 uma	 reflexão	 sobre	 o	 próprio	

discurso	 de	memórias,	 seu	 papel	 na	 literatura	 e	 nosso	 atilamento	 crítico,	 enquanto	

leitores,	diante	desses	discursos.	Apesar	de	toda	a	palração,	tem-se	a	forte	impressão	

de	que	Eulálio	termina	a	narrativa	como	a	começou,	ou	seja,	rememorar	não	significou	

reconsiderar	seus	atos	e	definitivamente	não	teria	o	efeito	de	recuperar	Matilde	senão	
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em	 imaginação.	Sobre	 isso,	Weinhardt	(2012,	p.	261)	considera	que	“[a]	despeito	do	

valor	atribuído	à	confissão	no	catolicismo,	o	perdão	não	é	alcançado	pela	palavra	tão	

somente”.	 Eulálio	 não	 se	 perdoa	 e	 não	 perdoa	 Matilde	 por	 tê-lo	 abandonado.	 Mas	

também	 não	 se	 enlutará	 por	 ela,	 pois	 admitir	 o	 luto	 seria	 admitir	 o	 reencontro	

impossível.	Uma	verdade	que	Eulálio	não	é	 capaz	de	enfrentar,	mas	que	poderia	 ser	

um	dos	caminhos	para	sua	reconciliação.	

	
(...)	vivia	fechado	comigo,	me	reservando	para	a	grande	revanche.	Porque	quando	
Matilde	voltasse	ao	nosso	chalé,	o	bairro	inteiro	ouviria	os	maxixes	e	sambas	da	
sua	vitrola.	Levaria	ela	mesma	a	filha	à	praça,	a	amamentaria	sentada	no	balanço,	
com	o	peito	de	fora	daria	bom-dia	às	babás	e	às	mamães,	riria	à	toa.	Na	praia	de	
Copacabana	andaria	ao	meu	lado	para	que	todos	a	vissem	de	maiô,	adúltera,	vá	lá,	
mas	 saudável	 e	 irrepreensível	 de	 corpo.	 Por	 isso	 toda	 a	 noite	 eu	 a	 esperava	 à	
janela	do	quarto,	e	Matilde	não	vinha,	não	vinha	(...).	(BUARQUE,	2009,	p.	187).	

	

No	 último	 capítulo	 de	 La	 mémoire,	 l’histoire,	 l’oubli,	 entitulado	 “Le	 pardon	

difficile”,	Ricoeur	pondera	que:	

	
A	hipótese	de	um	perdão	exercido	de	si	para	si	mesmo	traz	um	duplo	problema;	
de	 uma	 parte,	 a	 dualidade	 de	 papéis	 do	 agressor	 e	 da	 vítima	 resiste	 a	 uma	
interiorização	completa;	apenas	um	outro	pode	perdoar,	a	vítima;	de	outra	parte,	
e	 esta	 reserva	 é	decisiva,	 a	 diferença	de	 altura	 entre	 o	perdão	 e	 a	 confissão	da	
culpa	não	é	mais	reconhecido	dentro	de	uma	relação	na	qual	a	estrutura	vertical	é	
projetada	 sobre	 uma	 correlação	 horizontal.	 (RICOEUR,	 2000,	 p.	 621,	 tradução	
nossa).11	

	

A	 desaparição	 e	 provável	 morte	 de	 Matilde	 não	 permite	 a	 reconciliação,	 a	

compreensão	e	o	perdão	para	Eulálio.	A	erupção	da	memória	e	da	palavra	ao	 fim	da	

vida,	após	décadas	de	silenciosa	 inércia,	é	mais	um	sintoma	da	derrota	da	esperança	

do	que	a	tradicional	busca	por	um	perdão	e	apaziguamento	impossíveis.	Desta	forma,	

																																								 																					
11	“L’hypothèse	 d’un	 pardon	 exercé	 de	 soi	 à	 soi-même	 fait	 doublement	 problème;	 d’une	 part,	 la	
dualité	des	rôles	d’agresseur	et	de	victime	résiste	à	une	entière	 intériorisation;	 seul	un	autre	peut	
pardonner,	 la	 victime;	 d’autre	 part,	 et	 cette	 réserve	 est	 décisive,	 la	 différence	 de	 hauteur	 entre	 le	
pardon	 et	 l’aveu	 de	 la	 faute	 n’est	 plus	 reconnue	 dans	 une	 relation	 dont	 la	 structure	 verticale	 est	
projetée	sur	une	corrélation	horizontale.”	(RICOEUR,	2000,	p.	621).	
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é	 possível	 concluir	 que	Leite	derramado	 é	 obra	 de	 incontornável	 relevo	 e	 qualidade	

técnica	para	a	discussão	do	subgênero	romance	memorialista,	ainda	que	por	conta	das	

dimensões	 deste	 artigo	 tenha	 sido	 necessário	 ignorar	 tantas	 outras	 relações	

importantes	que	certamente	encontrarão	abrigo	em	produções	futuras.	
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A	PÁTRIA	POSSÍVEL:	MEMÓRIAS	DO	EXÍLIO	NA	ESCRITA	DE	TUNUNA	

MERCADO	

THE	POSSIBLE	HOMELAND:	MEMORIES	FROM	EXILE	IN	THE	WRITING	OF	

TUNUNA	MERCADO	

	
Vássia	Silveira1	

	
RESUMO:	 Este	 trabalho	 pretende	 refletir,	 a	 partir	 do	 livro	 Em	 estado	 de	 memória,	 de	 Tununa	
Mercado,	o	desafio	de	abordar	a	memória	traumática	na	escrita.	A	referida	obra	foi	lançada	em	1990	
e	reúne	16	relatos	de	experiências	vividas	por	Mercado	durante	seus	exílios	na	França	(1967-1970)	
e	 no	 México	 (1974-1986),	 ambos	 em	 decorrência	 de	 ditaduras	 militares	 na	 Argentina.	 O	 livro	
descreve	experiências	com	o	exílio,	até	seu	retorno	definitivo	a	Buenos	Aires,	após	a	instauração	da	
democracia	naquele	país.	
Palavras-chave:	exílio;	literatura	de	testemunho;	memória.	
ABSTRACT:	 Based	 on	 the	 book	 Em	 estado	 de	 memória,	 by	 Tununa	 Mercado,	 this	 work	 brings	 a	
reflection	 about	 the	 challenge	 to	 approach	 the	 traumatic	 memories	 through	 the	 writing	 process.	
Published	in	1990,	the	book	is	a	collection	of	16	narratives	from	Mercado	along	her	exile	in	France	
(1967-1970)	 and	 Mexico	 (1974-1986)	 during	 the	 military	 dictatorship	 in	 Argentine.	 The	 book	
describes	experiences	with	the	exile	and	the	return	to	Buenos	Aires,	after	the	establishment	of	the	
democracy	in	that	country.	
Keywords:	exile;	literature	testimony;	memories.	

	
As	alegorias	são	no	reino	dos	pensamentos	

o	que	são	as	ruínas	no	reino	das	coisas.	
Walter	Benjamin	(1984)	

	
	

Em	07	de	 janeiro	de	1977,	Roland	Barthes	afirmava,	 em	Paris,	na	 famosa	aula	
inaugural	da	cadeira	de	Semiologia	Literária	do	Collège	de	France,	que	a	língua	não	era	

																																								 																					
1 Mestranda	em	Estudos	da	Tradução,	UFSC. 
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outra	coisa	senão	fascista.	Pois	o	fascismo,	segundo	Barthes,	“não	é	impedir	de	dizer,	

mas	obrigar	a	dizer”	(2007,	p.	14).	Partindo	desta	ideia,	e	considerando	o	fato	de	que	

nos	 anos	 1970	 a	 América	 do	 Sul	 estava	 mergulhada	 em	 regimes	 militares,	 cuja	

violência	 nos	 remete	 ao	 totalitarismo	 vivenciado	 por	 países	 europeus	 na	 primeira	

metade	do	século	XX,	para	refletirmos	sobre	o	tema	proposto,	uma	questão	inicial	se	

impõe:	o	que	nos	obriga	a	dizer	a	palavra	exílio?	

Tal	pergunta	parte	do	pressuposto	de	que	todos	nós	sabemos	a	definição	dada	

por	 nossos	 dicionários	 à	 palavra	 exílio.	 Mas	 o	 problema	 é	 que	 mesmo	 em	 seu	

reducionismo	—	e	pelo	menos	no	que	diz	respeito	à	comparação	entre	a	nossa	língua	e	

o	 espanhol2	—	 as	 acepções	 dicionarizadas	 deste	 vocábulo	 parecem	nos	 levar	 a	 uma	

espécie	 de	 silêncio	 em	 relação	 à	 memória	 histórica3.	 Um	 espaço	 cuja	 existência	

permite,	 por	 exemplo,	 a	 falta	 de	 uma	 referência	 do	Houaiss	 (2002)	 em	 relação	 aos	

motivos	(políticos)	que	levam	uma	pessoa	ao	exílio.	E	que	justifica,	para	retomarmos	a	

pergunta	feita	anteriormente,	a	necessidade	de	preenchimento	das	lacunas.	

Nesse	 sentido,	 e	 resumidamente,	 o	 exílio	 nos	 obriga	 a	 dizer	 dos	 horrores	

ocorridos	 na	 Europa	 a	 partir	 da	 instauração,	 no	 período	 entre	 as	 duas	 grandes	

guerras,	do	Fascismo	de	Mussolini,	na	 Itália;	do	Nazismo	de	Hitler,	na	Alemanha;	do	

Estado	Novo	 implantado	 por	 Salazar,	 em	Portugal;	 do	 Franquismo4,	 na	 Espanha;	 ou	

																																								 																					
2	Definição	de	exílio,	segundo	o	Houaiss:	ato	ou	efeito	de	exilar;	1.	expatriação	 forçada	ou	por	 livre	
escolha;	degredo;	2.	p.	met.	lugar	em	que	vive	o	exilado;	3.	fig.	lugar	longínquo,	afastado,	remoto;	4.	
fig.	 isolamento	 do	 convívio	 social;	 solidão.	 E	 segundo	 a	 Real	 Academia	 Española	 (RAE):	 1.	 m.	
Separación	 de	 una	 persona	 de	 la	 tierra	 en	 que	 vive;	 2.	 m.	 Expatriación,	 generalmente	 por	 motivos	
políticos;	3.	m.	Efecto	de	estar	exiliada	una	persona;	4.	m.	Lugar	en	que	vive	el	exiliado.	
3	A	 memória	 histórica	 é	 compreendida	 aqui	 a	 partir	 do	 trabalho	 desenvolvido	 por	 Reyes	 Mate,	
sobretudo	em	seu	 livro	La	herencia	del	olvido	(MATE,	Reyes.	La	herencia	del	olvido.	Madrid:	Errata	
Naturae,	2008).	No	contexto	brasileiro,	o	 termo	usado	se	 refere	a	eventos	de	violação	aos	direitos	
humanos	ocorridos	durante	o	período	da	ditadura	no	país	 (1964-1985).	Denúncias,	documentos	e	
depoimentos	 sobre	 tais	 violações	podem	ser	 acessadas	 atualmente	 em	 formato	digital	 em	páginas	
como	 a	 do	 Projeto	 Brasil:	 Nunca	 Mais	 Digit@l	 <http://bnmdigital.mpf.mp.br/#!/>,	 Comissão	
Nacional	 da	 Verdade	 <http://www.cnv.gov.br/>	 e	 Memórias	 Reveladas	
<http://www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/>.	
4	A	 ascensão	 do	 general	 Francisco	 Franco	 ao	 poder,	 após	 o	 fim	 da	 Guerra	 Civil	 Espanhola	 (1936-
1939),	 levou	ao	exílio	milhares	de	 republicanos	—	muitos	deles,	 entre	os	quais	nomes	 como	o	do	
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mais	recentemente,	das	ditaduras	militares	na	América	Latina	que,	de	meados	de	1960	

até	 meados	 de	 1980,	 deixaram	 como	 saldo	 milhares	 de	 mortos,	 desaparecidos	 e	

exilados	como	a	jornalista	e	escritora	argentina	Tununa	Mercado.	

Nascida	em	Córdoba,	em	25	de	dezembro	de	19395,	Tununa	Mercado6	publicou	

seu	primeiro	livro,	Celebrar	a	la	mujer	como	a	una	pascua,	em	1967.	Nesse	mesmo	ano,	

e	sob	o	governo	militar	do	general	Juan	Carlos	Onganía,	ela	acompanhou	o	marido,	o	

também	 escritor	 Noé	 Jitrik,	 à	 França	 —	 país	 onde	 o	 casal	 e	 seus	 dois	 filhos	

permaneceriam	até	1970.	No	ano	seguinte,	de	volta	a	Buenos	Aires,	Mercado	começou	

a	 trabalhar	 como	 jornalista	 no	 diário	 La	 Opinión,	 mas	 a	 situação	 política	 do	 país7	

acabou	levando-a,	em	1974,	àquele	que	seria	o	período	mais	longo	de	seu	exílio	e	que	

daria	origem,	anos	mais	tarde,	ao	livro	Em	estado	de	memória8.	

Exemplo	 do	 que	 chamamos,	 a	 partir	 do	 holocausto,	 de	 literatura	 de	

testemunho9,	 Em	 estado	 de	 memória	 foi	 lançado	 em	 1990	 e	 reúne	 16	 relatos	 que	

contam	situações	vividas	pela	autora	durante	seus	exílios	na	França	(1967-1970)	e	no	
																																								 																					
escritor	 Max	 Aub	 (1903-1972),	 foram	 perseguidos	 e	 presos	 em	 campos	 de	 concentração	 em	
consequência	da	Segunda	Guerra	Mundial	(1939-1945).	
5	Portanto,	21	anos	após	a	Reforma	Universitária	de	1918,	movimento	estudantil	que	começou	com	a	
mobilização	de	jovens	da	Universidade	Nacional	de	Córdoba,	estendendo-se	depois	às	universidades	
do	 restante	 do	 país	 e	 da	 América	 Latina,	 e	 que	 pregava,	 entre	 outras	 coisas,	 a	 autonomia	 e	 a	
participação	 de	 estudantes	 e	 professores	 na	 gestão	 universitária,	 o	 livre	 pensamento	 e	 a	
preocupação	de	uma	atuação	voltada	para	as	questões	das	sociedades	latino-americanas.	Mais	sobre	
o	tema	em	SADER;	GENTILI;	ABOITES	(2008);	SARMIENTO	(2010);	TERÁN	(1998).	
6	Na	verdade,	Nilda	Mercado.	Tununa	é	apelido	de	infância	que	a	autora	adotou	como	pseudônimo.	
7	Neste	 período,	 a	 Aliança	 Anticomunista	 Argentina,	 conhecida	 como	 Triple	 A,	 era	 uma	 ameaça	 a	
intelectuais,	 artistas,	 estudantes	 e	 políticos	 da	 esquerda.	 A	 ação	 deste	 grupo	 paramilitar,	 formado	
durante	o	governo	peronista,	 foi	responsável	pelo	desaparecimento	e	pelo	assassinato	de	centenas	
de	pessoas	nos	anos	1970.	
8	En	estado	de	memoria,	no	original.	Para	este	trabalho	foi	usada	a	edição	brasileira,	lançada	em	2011,	
pela	Record,	com	tradução	de	Idelber	Avelar.	
9	O	 conceito	 de	 Zeugnisliteratur	 (literatura	 de	 testemunho)	 ganhou	 força	 a	 partir	 de	 1990	 e	 nos	
remete	à	produção	de	obras	 inseridas	em	dois	 importantes	momentos	históricos	do	 século	XX:	 ao	
pós-guerra,	 na	 Europa	 (2ª	 Guerra	 Mundial);	 e	 às	 narrativas	 pós-ditaduras	 civis-militares,	 na	
América-Latina.	No	contexto	da	Shoah,	entre	os	autores	considerados	como	referência	encontram-se	
os	 nomes	 de	 Primo	 Levi	 (1988,	 1997,	 2004),	 Art	 Spiegelman	 (2005),	 Ruth	 Klüger	 (2005),	 Victor	
Klemperer	 (1999),	 entre	 outros.	 Já	 na	 América	 Latina,	 contexto	 que	 interessa	 a	 este	 trabalho,	
consideramos	 fundamentais	 para	 a	 reflexão	 do	 tema	 os	 estudos	 desenvolvidos	 por	 pesquisadores	
como	Márcio	Seligmann-Silva	(2000,	2003,	2005,	2015)	e	Valéria	de	Marco	(2004).	
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México	(1974-1986),	ambos	em	decorrência	de	ditaduras	militares	na	Argentina,	até	

seu	retorno	definitivo	a	Buenos	Aires,	após	a	instauração	da	democracia	no	país.	

Ao	contrário,	porém,	de	narrativas	como	Operación	masacre,	publicada	em	1956,	

por	 Rodolfo	 Walsh10,	 o	 texto	 de	 Mercado	 expõe	 o	 terror	 sem	 nomeá-lo.	 Apesar	 de	

tratar,	como	observou	Idelber	Avelar,	do	“período	mais	violento	da	história	moderna	

da	 Argentina,	 ao	 final	 do	 qual	 o	 número	 de	 mortes	 e	 desaparecimentos	 chegou	 a	

30.000”	(AVELAR,	2003,	p.	240),	Em	estado	de	memória	não	enumera	as	vítimas,	não	

esmiúça	os	mecanismos	de	 tortura	usados	pelo	aparelho	repressor	do	estado	e	nem	

expõe	os	acontecimentos	que	levaram	a	autora	ao	exílio.	

É	 exatamente	 neste	 silêncio,	 porém,	 que	 nos	 remete	 à	 incapacidade	 da	

linguagem	de	dar	conta	da	memória	traumática	(AVELAR,	2003),	que	reside	a	força	do	

texto	de	Mercado:	

	
Já	 que	 estávamos	 excluídos	 do	 que	 acontecia	 na	Argentina,	 já	 que	 eram	outros	
que	 enterravam,	 outros	 que	 comiam	 a	 nossas	 mesas,	 outros	 que	 dormiam	 em	
nossas	 camas,	 outros	 que	 continuavam	 pertencendo	 àquele	 lugar	 e	 àquele	
presente,	 e	 já	 que	 não	 podíamos	 voltar	 e	 que	 ninguém	 nos	 reclamava,	 nem	
reclamaria	que	voltássemos,	vivíamos	por	substituição.	(MERCADO,	2011,	p.	87).	

	

Seus	 relatos	 mostram	 o	 exílio	 como	 uma	 fratura	 da	 qual	 o	 corpo	 jamais	 se	

recupera	e,	no	caso	da	experiência	argentina,	como	uma	neurose	social	que	impingiu	

àqueles	que	retornaram	à	pátria	a	urgência	da	adaptação	e	da	normalidade11.	

Como	 alcançar,	 no	 entanto,	 a	 suposta	 normalidade	 de	 uma	 vida	 anterior	 ao	

retornarmos	 a	 uma	 casa	 reconstruída,	 da	 qual	 conhecemos	 as	 ruínas?	 Como	

sobreviver	 ao	 que	 se	 perdeu	 nos	 escombros	 da	 antiga	morada?	 Há	 como	 escavar	 a	

memória	e	trazer	dela	elementos	capazes	de	redimir	o	horror?	

																																								 																					
10	WALSH,	Rodolfo.	Operación	masacre.	Buenos	Aires:	Ediciones	de	la	Flor,	2000.	
11	Refletindo	 sobre	 este	 tema,	 Idelber	 Avelar	 observa	 que	 “[a]o	 individualizar	 todos	 os	 problemas	
como	assuntos	de	sucesso	pessoal,	ao	criar	sujeitos	bem	programados	que	intervêm	na	polis	como	
consumidores,	 o	 discurso	 da	 adaptação	 separa	 a	 política	 da	 experiência	 e	 impõe	 uma	 aceitação	
consoladora	da	nova	ordem	mercantil.”	(AVELAR,	2003,	p.	244).	
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Na	 obra	 Em	 estado	 de	 memória,	 essas	 indagações,	 ainda	 que	 nem	 sempre	

expressas	no	texto,	parecem	servir	de	fio	condutor	a	uma	narrativa	que	se	constrói	a	

partir	de	elementos	como	a	perda	da	pátria,	dos	amigos	e	das	referências	culturais	que	

explicam	o	ser	humano	e	sua	cultura	de	origem;	as	traições	da	memória,	o	trauma,	a	

dor	do	exílio	e	o	silêncio	instaurado	na	democracia	que,	em	sua	pungência,	mortifica	o	

corpo	 físico	 das	 vítimas:	 “ter	 uma	 parada	 cardíaca,	 fazer	 uma	 úlcera,	 ficar	 cega,	

cavalgar	 sobre	 a	 taquicardia,	 padecer	 de	 dispneia,	 ter	 a	 pele	 empipocada,	 inclusive,	

morrer	para	não	ver,	recuperar	ou	relembrar.”	(MERCADO,	2011,	p.	216).	

Neste	sentido,	o	corpo,	na	escrita	de	Mercado,	ganha	a	dimensão	de	denúncia.	O	

corpo	de	personagens	como	Cindal,	que	chega	a	um	consultório	psiquiátrico	gritando	

por	 socorro,	 não	 é	 atendido	 pelo	médico	 e	 se	 enforca	 naquela	mesma	 noite;	 ou	 da	

própria	 autora	 que,	 em	 seu	 retorno	 à	 Argentina	 é	 vítima	 de	 ataques	 de	 agorafobia,	

náuseas	e	gastrite12.	

Ou	ainda	o	corpo	de	mulheres	como	Clara	Gertel	e	Laura	Bonaparte13,	que	em	

terras	 estrangeiras	 clamavam	 justiça	 pelo	 desaparecimento	 de	 outros	 corpos	 em	

manifestações	 junto	 à	 embaixada	 da	 Argentina	 no	 México;	 o	 de	 Pedro,	 refugiado	

espanhol	 que	 ainda	 criança,	 durante	 a	 ocupação	de	Paris	 pelos	 alemães	na	 Segunda	

Guerra,	perdeu-se	dos	pais	e,	mesmo	tendo	a	sorte	de	reencontrá-los	depois,	jamais	se	

																																								 																					
12	Em	 “A	 doença”,	 primeiro	 relato	 do	 livro	 de	Mercado,	 a	 narradora	 parte	 do	 caso	 de	 Cindal	 para	
expor	efeitos	físicos	do	trauma	—	“As	coisas	aconteciam	sobretudo	na	garganta,	que	se	obstinava	em	
reproduzir	anginas	vermelhas,	pultáceas,	resistentes	a	qualquer	antibiótico	(...).	Eu	tinha	cãibras	no	
pescoço	 e	 uma	 incipiente	 septicemia	 que	 poderia	 ter	 tido	 um	 desenlace	 definitivo”.	 (MERCADO,	
2011,	 p.	 21)	—	 traçando,	 ao	 mesmo	 tempo,	 seu	 percurso	 por	 diferentes	 terapias	 e	 tratamentos	
alternativos	em	países	como	França,	Suíça	e	Argentina.	
13	“Clara	Gertel,	que	se	levantava	na	primeira	fileira,	em	meio	aos	meninos,	e	tirava	de	sua	bolsa	as	
duas	únicas	 fotos	que	 lhe	haviam	restado	de	 seus	dois	 filhos	desaparecidos.	 (...)	Outra	mãe,	Laura	
Bonaparte,	levava	cartazes	para	cada	um	dos	filhos,	das	filhas,	dos	genros,	e	das	noras	desaparecidas	
e	por	seu	marido	morto	na	tortura;	eram	tantos	os	seus	mortos,	que	tinha	de	segurar	os	cartazes	um	
de	 cada	 vez	 ou	 distribuir	 seus	 retratos	 entre	 seis	 pessoas,	 até	 que	 optou	 por	 colocar	 uma	 grande	
placa	com	o	nome	de	toda	a	sua	família	exterminada.”	(MERCADO,	2011,	pp.	149-150).	
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recuperou14;	e	o	corpo	da	própria	narrativa,	cuja	 fragmentação	expõe	a	urgência	e	o	

difícil	exercício	de	remontar,	a	partir	da	memória	e	por	meio	da	escrita,	o	trauma.	

Se	como	aponta	Avelar,	o	“sobrevivente	da	hecatombe	nunca	narra	o	que	deve	

ser	 narrado”	 (AVELAR,	 2011,	 p.	 236),	 em	 Em	 estado	 de	 memória,	 Mercado	 parece	

assumir	 a	 derrota	 que	 tal	 sentença	 pressupõe,	 usando-a	 como	 mola	 propulsora	 na	

construção	 da	 narrativa:	 “não	 se	 escreve,	 nem	 se	 pinta	 o	 que	 se	 vê,	 ouve,	 cheira	 ou	

sente,	 tampouco	 se	 escreve	no	 lugar	onde	 se	 executam	essas	 ações	de	ouvir,	 ver	 ou	

sentir”	(MERCADO,	2011,	p.	171).	Plasmados	em	meio	à	imprecisão,	seus	relatos	não	

apenas	dispensam	a	linearidade	temporal	como	também	expõem	a	impossibilidade	de	

reconstrução	fidedigna	do	passado:	

	
O	tempo	do	exílio	tem	o	trajeto	de	um	grande	traço,	estende-se	segundo	um	ritmo	
amplo	e	aberto,	suas	curvas	são	como	as	ondas,	oceânicas	e	distantes	das	praias,	
que	 não	 têm	 baixios	 e	 se	 parecem	 mais	 com	 a	 ideia	 de	 horizonte;	 o	 tempo	
acontece	 mais	 além,	 em	 outro	 lugar,	 que	 se	 ouve	 transcorrer	 nos	 silêncios	 da	
noite,	mas	que	se	separa,	não	se	quer	perceber	porque	se	supõe	que	o	desterro	
vai	 terminar,	 que	 se	 trata	 de	 parêntesis	 que	 não	 contam	 em	 qualquer	 devir.	
(MERCADO,	2011,	p.	34).	

	

Consciente	 ou	 não	 das	 limitações	 que	 a	 linguagem	 impõe	 frente	 à	 memória	

traumática,	 Mercado	 opta	 por	 desnudar	 o	 corpo	 do	 texto,	 deixando	 à	 mostra	 suas	

rupturas	 e	 vazios.	 Neste	 sentido,	 criador	 e	 criatura	 parecem	 assumir	 uma	 forma	

simbiótica,	como	se	a	“doença”	da	qual	fala	a	autora	—	“Inutilmente,	verti	meu	sangue	

em	provetas	e	submeti	meus	fluídos	a	cultivos,	e	nada	aconteceu;	a	cura	passou	longe,	

sem	me	ver”	 (MERCADO,	2011,	p.	21)	—	 se	estendesse	à	narrativa,	 fazendo	emergir	

dela	uma	estrutura	labiríntica	e	alegórica	da	qual	dificilmente	o	leitor	sairá	ileso.	

																																								 																					
14	“Mas	 o	 aparente	 final	 feliz,	 a	 reunião	 familiar,	 não	 conseguiu,	 de	 todo	modo	 e	 contra	 qualquer	
previsão,	mitigar	 os	 danos	 no	menino,	 nem	 no	 pai,	 nem,	 sobretudo,	 na	mãe.	 Pedro	 passou	 a	 vida	
esperando	 a	 mãe,	 que	 havia	 ido	 buscar	 água,	 e	 ela	 procurando	 o	 filho,	 que	 seguiu	 até	 o	 sul.”	
(MERCADO,	2011,	p.	129). 
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A	CASA	E	SUAS	RUÍNAS	

	

Se,	por	um	lado,	o	ponto	de	interseção	entre	o	antes	e	o	depois	passa	pelo	corpo,	

por	outro,	alguns	relatos	de	Em	estado	de	memória	parecem	encontrar	na	imagem	da	

casa	 onírica,	 da	 qual	 fala	 Gaston	 Bachelard	 (2008,	 p.	 32),	 o	 símbolo	 não	 apenas	 da	

perda,	mas,	 sobretudo,	da	memória:	 “a	 casa	de	minha	 infância	em	Córdoba	aparecia	

em	meus	sonhos,	repleta	de	guarda-roupas	sem	saída,	nos	quais	eu	era	presa	em	meio	

às	 fricções	da	 seda,	do	algodão	ou	da	 lã.	Em	um	de	 seus	quartos	mais	 remotos	e	de	

meu	berço,	eu	olhava	o	jogo	de	luzes	e	sombras	da	sesta	e	sentia	pavor.”	(MERCADO,	

2011,	p.	141).	

Assim,	 das	 repetidas	 visitas	 a	 casa	 onde	 viveu	 Trotsky,	 no	 México,	 passando	

pelos	pesadelos	ou	pela	constatação	da	narradora	de	que	nada	lhe	“pertencia	e	de	que	

tudo	era	provisório”	(MERCADO,	2011,	p.	140)	nos	lugares	onde	viveu	o	exílio,	a	casa	

surge	como	uma	espécie	de	estatuto.	Um	referencial	para	o	exercício	empreendido	nos	

corredores	 da	 memória,	 como	 se	 Mercado	 tomasse	 para	 si,	 no	 ato	 da	 escrita,	 as	

palavras	 de	 Bachelard:	 “Posso	 então	 esperar	 que	 minha	 página	 contenha	 algumas	

sonoridades	verdadeiras,	ou	seja,	uma	voz	tão	 longínqua	em	mim	mesmo	que	será	a	

voz	que	 todos	ouvem	quando	escutam	o	 fundo	da	memória.”	 (BACHELARD,	2008,	p.	

32).	

Mas	para	além	de	um	símbolo	de	resistência	às	águas	do	Lete,	a	casa	Em	estado	

de	memória	é	 também	um	elemento	alegórico	do	trauma,	das	significâncias	do	exílio	

não	traduzidas	pela	linguagem.	Uma	imagem	onde	a	face	do	horror	deixa	de	habitar	o	

passado	para	assombrar	o	futuro:	

	
A	casa	já	estava	ali,	dessa	vez,	era	um	apartamento	que	haveríamos	de	ocupar	em	
nosso	regresso	à	Argentina,	havia	sido	adquirido,	saía	do	sonho	e	do	projeto.	Não	
obstante,	eu	sonhei	com	ela,	e	uma	força	recorrente	voltou	a	configurar	em	meu	
pesadelo	 a	 reiterada	 estrutura	modular:	 os	 quartos	 inexplorados	 só	 continham	
terror,	 que	 crescia	 à	 medida	 que	 se	 aproximava	 o	 momento	 de	 habitá-los.	
(MERCADO,	2011,	p.	143).	
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A	 casa	 de	 Em	 estado	 de	 memória	 não	 guarda	 nenhum	 conforto,	 nenhuma	

segurança,	 nenhum	 alento	 —	 ela	 não	 é	 um	 refúgio	 absoluto,	 não	 é	 o	 ninho	 que	

desconhece	 a	hostilidade	do	mundo	 (BACHELARD,	2008).	 Suas	paredes,	 construídas	

sobre	ruínas,	guardam	a	memória	do	trauma	e	habitá-la	significa	perpetuar	a	dor	do	

indizível.	 Nesse	 sentido,	 podemos	 pensar	 que	 as	 imagens	 do	 corpo	 e	 da	 casa	

(inexistente)	exploradas	na	narrativa	convergem	na	figura	de	Andrés15,	o	homem	que	

vive	 na	 praça	 — “porque	 ele	 havia	 escolhido	 fazê-lo,	 em	 desamparo,	 sob	 um	 teto	

agonizante	e	carcerário”	(MERCADO,	2011,	p.	193,	grifos	da	autora).	

Vivendo	 (e	 escrevendo)	 sob	 a	 intempérie,	 Andrés	 parece	 sintetizar	 a	

precariedade	 com	 a	 qual	 as	 vítimas	 do	 exílio	 são	 obrigadas	 a	 lidar	 na	 hora	 de	

confrontar	suas	ruínas.	Sua	 invisibilidade	social	se	coaduna	com	os	corpos	açoitados	

pela	memória	e	as	sombras	espalhadas	pela	cidade	—	de	onde	vemos	surgir	o	medo,	o	

desamparo,	a	fratura	que	não	sara:	“A	vertigem	sentida	nas	costas	é	pior	que	a	atração	

do	vazio,	é	o	imã	do	desconhecido,	é	uma	boca	em	que	se	obriga	a	entrar”	(MERCADO,	

2011,	p.	217)	—	funcionando	também	como	um	símbolo	da	urgência	da	escrita	e	suas	

fragilidades.	

	
Não	sei	 se	estes	exercícios	de	controle	de	minha	própria	escrita	sobre	a	escrita	
própria	do	homem	e	sua	condição	de	intempérie	eram	exigências	de	pureza,	mas	
eu	necessitava	de	uma	química	seletiva,	saber	qual	índole	de	mensagem	proferia	
esse	 homem	 na	 praça	 e	 sua	 circunstância,	 e	 de	 que	 maneira	 tinha	 que	 ser	
atendido,	dadas	as	minhas	próprias	circunstâncias	de	regresso	à	Argentina.	Quais	
eram,	nessa	vulnerabilidade,	suas	partes	e	as	minhas.	(MERCADO,	2011,	pp.	189-
190).	

	

																																								 																					
15	A	 figura	 de	 Andrés	 é	 descrita	 em	 “Intempérie”,	 o	 relato	 mais	 longo	 do	 livro.	 Neste	 relato,	 a	
narradora	discorre	sobre	os	sentimentos	ambíguos	de	urgência	e	medo	em	conversar	com	Andrés,	
homem	que	vive	em	um	banco	de	praça	e	que	ela	observa	a	distância	por	quase	um	mês	até	decidir	
aproximar-se	para	saber	de	sua	história.	
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E	de	quem	é,	afinal,	a	voz	que	nos	fala	sobre	o	homem	na	praça	ou	indaga	a	seu	

respeito?	Que	revela	a	dor	somatizada	pelo	corpo	ou	guia	o	leitor	entre	os	corredores	

da	casa,	as	ruas	da	cidade,	os	labirintos	da	memória?	Responder	simplesmente	que	é	a	

própria	 Mercado	 seria	 o	 mesmo	 que	 postular	 à	 sua	 narrativa	 o	 status	 de	

autobiografia16.	Por	outro	lado,	frente	à	necessidade	de	identificar	e/ou	problematizar	

esta	voz,	um	caminho	possível	é	dado	a	partir	das	seguintes	palavras	de	Noé	Jitrik:	

	
Além	 do	 caráter	 autobiográfico	 do	 texto,	 não	 se	 poderia	 identificá-la,	 sem	
problematizações,	 com	 a	 assinatura	 de	 Mercado,	 como	 se	 o	 texto	 não	 fosse	
fundamentalmente	 uma	 operação	 vertiginosa	 sobre	 tal	 assinatura.	 A	 saída	 que	
encontramos	numa	versão	anterior	deste	 trabalho,	designando-a	 “protagonista”	
sem	mais,	 implicitamente	romanceava	o	texto	e	lhe	tirava	algo	de	sua	dimensão	
mais	 perturbadora.	 Designarei-a	 aqui,	 então,	 e	 de	 modo	 não	 totalmente	
satisfatório,	alternativamente	como	“voz	narradora”	e	“sujeito	do	texto.”	(JITRIK	
apud	AVELAR,	2003,	p.	287,	nota	15,	grifos	do	autor).	

	

Para	 além	 da	 dificuldade	 apontada	 acima	 por	 Jitrik	 (apud	 AVELAR,	 2003),	

importa	ressaltar	que	a	voz	de	Em	estado	de	memória	não	se	furta	a	usar	da	incerteza,	

do	 lapso	 e	 da	 interrupção	 como	 estratégias	 que	 parecem	 extrapolar	 a	 tessitura	 da	

narrativa	e	 levar	o	 leitor	ao	vazio	que	antecede	a	própria	escrita	—	provando	que	é	

possível	 fazer	da	sombra,	uma	mão	que	sufoca;	e	do	estilhaço	da	ruína,	o	 fragmento	

significativo.	(BENJAMIN,	1984,	p.	200).	
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LIBERDADE	OU	ABANDONO?	

UM	JOVEM	PERDIDO	EM	AMÉRICA,	DE	FRANZ	KAFKA	

FREEDOM	OR	ABANDONMENT?	

A	YOUNG	MAN	LOST	IN	AMERICA,	BY	FRANZ	KAFKA	

	
Beatriz	Helena	Souza	da	Cruz1	

	
RESUMO:	O	romance	América,	de	Franz	Kafka,	escrito	há	mais	de	um	século	traz,	nos	três	primeiros	
capítulos,	 a	 chegada	 do	 alemão	 Karl	 Rossmann	 aos	 Estados	 Unidos	 da	 América,	 e	 o	 posterior	
abandono	por	parte	do	tio	que	deveria	acolhê-lo.	Entre	os	vários	temas	que	a	obra	pode	suscitar,	este	
artigo	trará	reflexões	sobre	a	diferença	entre	estar	abandonado	e	ser	livre.	Passaremos	brevemente	
por	questões	como	a	liberdade,	o	eu,	o	ser	e	o	saber.	
Palavras-chave:	América;	liberdade;	abandono.	
ABSTRACT:	The	novel	America,	by	Franz	Kafka,	written	more	than	a	century	ago	brings,	in	the	first	
three	 chapters,	 the	 arrival	 of	 the	German	Karl	Rossmann	 to	 the	United	States	of	America,	 and	 the	
subsequent	abandonment	by	the	uncle	who	should	welcome	him.	Among	the	various	themes	that	the	
work	can	evoke,	 this	article	will	bring	 reflections	on	 the	difference	between	being	abandoned	and	
being	free.	We	will	briefly	pass	by	issues	such	as	freedom,	the	self,	the	being	and	the	knowing.	
Keywords:	America;	freedom;	abandonment.	
	

	

1.	INTRODUÇÃO	

O	tempo,	como	sabemos,	é	algo	relativo.	Se	para	a	história	a	passagem	de	setenta	

anos	é	tida	como	“recente”,	para	um	ser	humano	pode	compreender	o	período	de	toda	

uma	vida.	Da	mesma	forma,	a	percepção	que	temos	da	passagem	das	horas	é	relativa,	

por	 vezes	 ligada	 e	 significada	 por	 sentimentos	 como	 ansiedade	 e	 contentamento,	

levantando	em	nós	angústias	ou	alívios.	Ao	longo	do	romance	America	de	Franz	Kafka,	
																																								 																					
1	Doutoranda	em	Letras	Vernáculas,	UFRJ.	
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veremos	Karl	Rossemann	mudar,	 repentinamente,	da	condição	de	sobrinho	acolhido	

para	jovem	abandonado	que,	“cheio	de	assombro”,	vê-se	“ao	ar	livre.”	(KAFKA,	1965,	p.	

107).	

Exibindo	uma	abertura	menos	arrebatadora	que	a	de	obras	como:	Metamorfose:	

“[q]uando	 certa	manhã	Gregor	 Samsa	 acordou	de	 sonhos	 intranquilos,	 encontrou-se	

em	sua	 cama	metamorfoseado	num	 inseto	monstruoso.”	 (KAFKA,	1997,	p.	07);	ou	O	

Processo,	 cujas	 primeiras	 palavras	 são	 “[a]lguém	devia	 ter	 caluniado	 a	 Josef	 K.,	 pois	

sem	que	ele	tivesse	feito	qualquer	mal	foi	detido	certa	manhã.”	(KAFKA,	1979,	p.	07),	

ambas	 aberturas	 em	que	 somos	 imediatamente	pegos	de	 surpresa	 em	uma	 situação	

impactante,	 o	 romance	 América	 narra	 a	 emigração	 de	 um	 jovem	 alemão	 para	 os	

Estados	Unidos	da	América	no	início	do	século	XX	com	as	seguintes	palavras	iniciais:	

	

Quando	Karl	Rossmann	—	rapaz	de	dezesseis	anos	de	idade	a	quem	seus	pobres	
pais	 enviaram	para	 a	 América	 porque	 o	 tinha	 seduzido	 uma	 criada	 que	 depois	
teve	dele	um	filho	—	entrava	no	porto	de	Nova	Iorque,	a	bordo	desse	vapor	que	já	
havia	diminuído	sua	marcha,	viu	de	súbito	a	estátua	da	deusa	da	 liberdade,	que	
desde	há	alguns	instantes	vinha	observando,	como	se	agora	estivesse	iluminada	
por	um	raio	de	sol	mais	intenso.	Seu	braço	com	a	espada	ergueu-se	como	com	um	
renovado	 movimento,	 e	 em	 torno	 de	 sua	 figura	 sopraram	 os	 ventos	 livres.	
(KAFKA,	1965,	p.	21).	

	

Já	neste	parágrafo	 inicial	aparecem	palavras	centrais	para	a	observação	de	um	

ser	humano	deslocado	de	seu	meio,	construindo	um	percurso,	e,	particularmente,	para	

pensar	na	questão	da	liberdade,	pela	forma	como	se	desenrolarão	os	acontecimentos.	

Tomemos	 como	 ponto	 de	 partida	 os	 modos	 pelos	 quais	 podemos	 utilizar	 a	

palavra	 “pobre”,	 que	 pode	 significar	 aquele	 que	 não	 tem	 o	 necessário	 à	 vida,	 cujas	

posses	 são	 inferiores	 à	 sua	 posição	 ou	 condição	 social.	 No	 entanto,	 percebo	 como	

incoerente	que,	 em	uma	 casa	de	pobres,	materialmente	 falando,	 haja	 alguma	 criada,	

como	se	menciona	no	texto.	
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Isto	me	 leva	 a	 pensar	 que	 o	 adjetivo	 “pobre”,	 empregado	 para	 descrever	 Karl	

Rossmann,	 atue	 para	 antecipar	 a	 condição	 de	 quem	 inspira	 compaixão,	 no	 sentido	

desprovido	 de	 sorte.	 De	 fato,	 desventuras	 aparecem	 constantemente	 na	 vida	 deste	

personagem	 que	 emigrara	 afastando-se	 de	 um	 acontecimento	 embaraçoso	 na	 terra	

natal,	vindo	a	encontrar	novos	infortúnios	depois	de	atravessar	o	oceano.	Destaco	na	

abertura	do	romance,	o	momento	em	que	se	avista	a	Estátua	da	Liberdade,	símbolo	de	

uma	nação	que	se	constrói	e	se	propagandeia	como	a	terra	da	liberdade,	país	que	será	

o	cenário	no	qual	este	jovem	conhecerá	as	aflições	de	estar	desamparado,	visto	que	a	

segurança,	neste	país,	está	ligada	a	condições	materiais,	as	quais	determinam	o	status	

social	de	cada	um.	

Do	 ponto	 de	 vista	 da	 obra	 literária,	 propriamente	 como	 está	 apresentado	 em	

volume,	América	é	um	romance	dividido	em	dez	partes,	a	saber:	I	—	O	foguista;	II	—	O	

Tio;	III	—	Uma	quinta	nas	cercanias	de	Nova	Iorque;	IV	—	Caminho	para	Ramsés;	V	—	

Hotel	Ocidental;	VI	—	O	caso	Robinson;	VII	—	Um	asilo;	VIII	–	Do	serviço	em	casa	para	

Brunelda;	IX	—	A	mudança	de	Brunelda;	X	—	O	grande	teatro	integral	de	Oklahoma,	

compondo	uma	obra	que	passa	de	trezentas	páginas.	

Visando	 atender	 ao	 objetivo	 inicial	 de	 compor	 um	 artigo	 em	 que	 sejam	

respeitadas	a	concisão	e	a	coerência,	tanto	pelos	limites	de	um	estudo	expresso	neste	

formato,	 quanto	 pela	 complexidade	 que	 seria	 apresentar	 de	 uma	 só	 vez	 o	 romance	

inteiro,	nos	deteremos	nas	três	primeiras	partes	de	América.	

	

2.	ENTORNOS	

	

Quando,	no	Livro	VII	d’	A	República,	Platão	(1999)	propôs	a	alegoria	da	caverna	

—	 na	 qual	 homens	 estão	 desde	 o	 nascimento	 acorrentados,	 restritos	 a	 olhar	

constantemente	para	 frente	e	 tomando	as	 sombras	do	que	acontece	 fora	da	caverna	

como	 realidade,	 culminando	 com	 a	 morte	 daquele	 que,	 tendo	 escapado	 e	 visto	 o	
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mundo,	voltou	para	resgatar	os	outros	—	a	humanidade	tem	a	seu	dispor	elementos	

para	 refletir	 acerca	 do	 que	 seja	 opressão,	 percepção,	 ignorância,	 esclarecimento,	

tolerância	e	violência.	

A	 alegoria	 construída	por	Platão	 acaba	 se	 constituindo	 como	um	modelo	para	

observarmos	nossa	condição	de	não	 informados.	Deste	modo,	é	 justo	adiantar	que	a	

personagem,	Karl	Rossmann,	não	morrerá,	posto	que	não	carrega	a	marca	do	filósofo,	

aquele	 que	 põe	 a	 vida	 em	 risco	 com	 o	 objetivo	 de	 tentar	 libertar	 os	 outros	 das	

correntes	e	levá-los	a	sair	da	caverna.	

A	“caverna”,	entretanto,	parece	fadada	a	se	renovar,	como	analisa	Auerbach,	no	

trecho	a	seguir:	

	

O	 estudo	 da	 realidade	 mundial	 por	 meio	 de	 métodos	 científicos	 preenche	 e	
domina	nossas	vidas,	por	assim	dizer,	é	este	o	nosso	mito,	uma	vez	que	não	temos	
nenhum	outro	dotado	de	valor	geral.	Dentre	os	aspectos	da	realidade,	a	História	é	
aquele	 que	 nos	 atinge	 mais	 de	 perto	 (...).	 Aquilo	 que	 somos,	 nós	 o	 somos	 por	
nossa	história,	e	só	dentro	desta	poderemos	conservar	e	desenvolver	nosso	ser	
(...).	(AUERBACH,	2007,	pp.	360	-	361).	

	

Tendo	 tais	questões	em	mente	e	considerando	que	“[o]	ponto	de	vista	de	uma	

obra	deve	 ser	 entendida	 em	 função	do	 seu	 tempo,	 do	qual	 é	 resultado	 e	 expressão”	

(SENA,	 1991,	 p.	 124),	 observo	 que,	 em	 seu	 arbitrado	 cânone,	 Harold	 Bloom	 incluiu	

Kafka	 na	 parte	 IV,	 das	 cinco	 que	 compõe	 o	 volume,	 denominada	 “A	 era	 do	 caos”,	

afirmando	 que	 “[s]eus	 escritores	 chave	 são	 Freud,	 Proust,	 Joyce,	 Kafka”,	 aos	 quais	

considera	 que	 ‘personificam	 qualquer	 espírito	 literário	 que	 possua	 a	 era.’”(BLOOM,	

2010,	p.	13)”.	

Pode	ser	de	alguma	utilidade	lembrar	que	o	autor	não	chegou	a	testemunhar	a	

Segunda	 Guerra	 Mundial,	 e	 todo	 o	 seu	 legado	 de	 horrores,	 com	 destaque	 para	 o	

nazismo.	 Tendo	 vivido	 e	 escrito	 nas	 primeiras	 décadas	 do	 século	 passado,	 deixava	

transparecer	 em	 sua	 obra,	 composta	 antes	 mesmo	 do	 início	 da	 Primeira	 Guerra,	 a	
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crueldade	 e	 a	 violência	 com	 que	 os	 seres	 humanos	 desprovidos	 de	 posses	 eram	

tratados	na	sociedade	daquela	época.	

Os	textos	de	Kafka,	além	da	qualidade	 literária,	relacionam-se	em	proximidade	

com	 o	 cotidiano	 na	 medida	 em	 que,	 de	 modo	 geral,	 há	 personagens	 debatendo-se	

dentro	 do	 sistema	de	 leis	 e	 procedimentos	 da	 organização	 formal	 da	 sociedade.	 Em	

muitos	 casos,	 há	 personagens	 designados	 por	 uma	 letra,	 abrindo-se	 para	 que	

simbolizem	qualquer	indivíduo.	Quanto	a	isto,	em	América	é	diferente,	como	observou	

Walter	Benjamin:	 “A	 importância	de	Amerika2	na	obra	de	Kafka	é	demonstrada	pelo	

próprio	 nome	 do	 herói.	 Enquanto	 nos	 primeiros	 romances	 do	 autor	 se	 designava	

apenas,	em	surdina,	por	uma	inicial,	nesse	livro	nasce	de	novo,	no	novo	mundo,	com	

seu	nome	completo.”	(BENJAMIN,	1985,	pp.	144-145).	

	

3.	AMÉRICA	

	

Como	 informado	 logo	 nas	 primeiras	 palavras,	 o	 alemão	 Karl	 Rossmann	 fora	

mandado	para	a	casa	de	seu	tio,	atravessando	um	oceano,	com	vistas	a	desenvolver-se	

e	avançar	na	vida,	por	ensejo	de	fugir	de	uma	“situação	embaraçosa”	e	prejudicial	a	um	

jovem.	 Mas	 é	 Kafka,	 o	 autor,	 e	 o	 que	 se	 segue	 rapidamente	 é	 um	 conjunto	 de	

peripécias,	de	modo	a	culminar	no	abandono,	o	que	nos	interessa	aqui.	

Ao	 observar	 a	 crítica	 literária,	 embora	 Bloom	 tenha	 estruturado	 O	 Cânone	

Ociental,	em	grande	parte,	exercitando	comparações	entre	escritores,	ele	também	faz	

afirmações	que	considero	pertinentes	de	mencionar	e	comentar.	Concordo	quando	ele	

diz	de	Franz	Kafka	que	“suas	narrativas	mais	longas	—	Amerika,	O	Processo	e	O	Castelo	

—	são	melhores	em	partes	do	que	como	obras	completas;	(...)”	(BLOOM,	2010,	p.	579).	

De	fato,	o	romance	inteiro	segue	um	roteiro	interessante,	condizente	com	o	que	

se	conhece	dos	Estados	Unidos	à	época,	uma	nova	“terra	prometida”.	Como	já	dito,	e	

																																								 																					
2	Título	original.	
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pensando	 em	 termos	 da	 aplicação	 do	 conceito	 de	 verossimilhança,	 a	 obra	 alcançou	

grande	êxito;	e	 tem	o	mérito	de	nos	carregar	para	dentro	daquelas	 situações	que	se	

sucedem,	por	vezes	num	fluxo	realmente	avassalador.	No	entanto,	cinrcunscrevendo	a	

leitura	às	três	primeiras	partes,	mudando,	portanto,	a	perspectiva,	muda-se	também	a	

leitura	e	pode-se,	penso,	ressignificar	certos	detalhes.	

Lendo	 América	 preciso	 constantemente	me	 lembrar	 de	 que	 foi	 escrito	 há	 um	

século.	E	por	que	isso	acontece?	Em	parte,	porque	o	fato	de	uma	pessoa	desamparada	

de	uma	família	e	sem	a	segurança	de	um	emprego	formal,	o	que	significa,	entre	outras	

coisas,	 estar	 sem	 dinheiro	 num	mundo	 em	 que	 o	 dinheiro	 é	 a	 chave	 para	 todas	 as	

portas,	 é	 algo	 lamentável	 e	 incomodamente	 atual.	 Neste	 sentido,	 é	 mais	 adequado	

afirmar	que,	no	capitalismo,	pretende-se	que	o	dinheiro	seja	a	chave	que	abre	todas	as	

portas,	visto	que,	no	fundo,	não	é.	

O	desejo	de	saber,	a	busca	por	mais	conforto	material	e	a	curiosidade	compõem	

os	combustíveis	das	invenções	e	descobertas.	O	homem	constrói	mundos	e	tudo	está	

relacionado	ao	homem.	Como	diz	Sartre,	“[o]	homem	é	o	ser	em	face	de	quem	nenhum	

outro	 ser	 pode	manter	 a	 imparcialidade,	 nem	mesmo	 Deus.	 Pois	 Deus,	 se	 existisse,	

estaria,	 como	 bem	 viram	 certos	 místicos,	 em	 situação	 em	 relação	 ao	 homem.”	

(SARTRE,	1993,	p.	21).	

A	 humanidade	 conta,	 assim,	 com	mentes	 singulares	 como	 a	 de	 Kafka.	 Em	 sua	

obra,	o	andamento	do	tempo	é	o	espaço	onde	se	desenrolam	metamorfoses,	seja	um	

homem	que	acorda	inseto,	seja	um	jovem	“pobre”	que	se	torna	um	“sem	teto”.	Ainda	

conforme	 Bloom,	 “(...)	 suas	 narrativas,	 curtas	 e	 longas,	 são	 quase	 invariavelmente	

brutais	 nos	 acontecimentos,	 tonalidades	 e	 provações.	 O	 terrível	 vai	 acontecer.”	

(BLOOM,	2010,	p.	583).	É,	de	fato,	esta	sensação	que	nos	invade	em	certos	momentos,	

quando	se	aproxima	o	limite	de	alguma	situação.	E	é	também	esta	percepção	que	me	

levou	a	pensar	na	diferença	entre	estar	livre	e	ser	abandonado.	
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Pensando	 no	 andamento	 do	 tempo	 em	 Kafka,	 leio	 Ronaldo	 Lima	 Lins	 que,	 ao	

analisar	 Borges,	 Joyce	 e	 Kafka,	 escreveu	 que:	 “(...)	 [s]e	 nos	 debruçarmos	 sobre	 eles,	

sentiremos	que	transitam	por	caminhos	convergentes	onde	mais	pretendem	separar-

se,	tudo	porque	o	Tempo	(mas	não	será	o	destino?),	por	excelência	o	instrumento	de	

metamorfose,	 como	 demonstra	 Proust,	 ergue-se	 e	 nos	 imprime	 um	 selo,	 um	 sinal	

característico.”	(LINS,	2002,	p.	75).	

“O	escritor	é	um	falador;	designa,	demonstra,	ordena,	recusa,	interpela,	suplica,	

insulta,	 insinua,	persuade.”	(SARTRE,	1993,	p.	18).	Embora	eu	concorde,	é	claro,	com	

tal	 afirmação,	 devo	 dizer	 que	 isso	 não	 significa	 que	 um	 conto	 ou	 romance,	 como	

América,	nos	conduza,	necessariamente,	por	uma	estrada	asfaltada,	pois	na	linguagem,	

assim	como	na	vida,	o	caminho	se	constrói	em	consonância	com	o	preenchimento	das	

lacunas.	

	

4.	UM	JOVEM	PERDIDO	NA	AMÉRICA:	LIVRE	OU	ABANDONADO?	

	

Estes	 contextos,	 tanto	 de	 guerras	 no	 mundo,	 quanto	 da	 organização	 da	

sociedade	que	aparece	no	texto	de	Kafka,	 implicam	na	perda	de	 liberdade,	o	que	me	

levou	a	um	ensaio	de	Jorge	de	Sena,	“Marx	e	O	Capital”,	de	19623,	no	qual	se	lêem	as	

seguintes	considerações:	

	
(...)	Na	 complexidade	 social	 do	mundo	moderno,	 é	 este	o	 terrível	 dilema:	 como	
pode	 o	 Estado	 obrigar	 os	 homens	 a	 ser	 livres,	 sem	 roubar-lhes	 a	 liberdade,	 e	
como	podem	os	homens,	sem	garantia	alguma	de	sanção	transcendente,	assumir	
a	 sua	 própria	 liberdade.	 Das	 Kapital	 apontou	 um	 método	 de	 apropriação	 da	
realidade	social.	Se	o	Homem	não	sabe	ou	não	pode	administrar	a	mais-valia,	que	
é	o	preço	da	sua	liberdade,	é	porque,	sendo	inferior	a	si	mesmo,	não	é	digno	do	
que	Marx,	herdeiro	da	 filosofia	ocidental,	 imaginou	que	ele	era.	 (SENA,	1991,	p.	
139	—	140).	

																																								 																					
3	Uma	elucidativa	leitura	de	O	Capital	em	face	dos	ataques	que	esta	obra	atraiu,	surgido	e	“publicado	
num	momento	prenhe	de	esperanças	e	de	ameaças	a	vida	brasileira”	(SENA,	1991,	p.	13),	reunido	no	
volume	de	Ensaios	Maquiavel,	Marx	e	outros	estudos.	
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Mergulhando	 diretamente,	 temos	 um	 rapaz	 que	 é	 enviado	 para	 a	 “terra	 das	

oportunidades4”,	sendo	assim	lançado	a	uma	selva,	o	centro	do	mundo	capitalista;	no	

“primeiro	 romance	de	Franz	Kafka,	 escrito	 entre	1912	e	1914”	 (KAFKA,	2003,	p.	 7),	

publicado	 em	 1927.	 Este	 rapaz	 é	 a	 personagem	 Karl	 Rossmann,	 sob	 o	 qual	 pesam	

questões	 relativas	 ao	 ser	 humano,	 à	 condição	 humana,	 principalmente	 uma:	 tendo	

bruscamente	 ficado	 sem	 o	 amparo	 de	 um	 parente	 nos	 Estados	 Unidos,	 este	 rapaz	

estava	em	condição	de	liberdade	ou	de	abandono?	

Em	que	circunstâncias	podemos	considerar	que	um	homem	seja	livre,	ou	seja,	na	

complexidade	 em	 que	 se	 desenvolve	 a	 existência	 humana,	 o	 que	 determinaria	 a	

liberdade?	 Filosoficamente,	 a	 questão	 é	 antiga,	 desde	 a	 Ética	 a	 Nicômaco	 de	

Aristóteles.	Diz	o	 filósofo	que	 “é	 livre	aquele	que	 tem	em	si	mesmo	o	princípio	para	

agir	ou	não”,	 ou	 seja,	 “aquele	que	é	 causa	 interna	de	 sua	ação	ou	da	decisão	de	não	

agir.”	(apud	CHAUÍ,	1994,	p.	360).	

Pensemos	em	Karl	Rossmann.	Enquanto	ele	está	sob	a	tutela	de	seu	tio	Senador,	

deveria	submeter-se	às	suas	ordens,	no	entanto	faz	o	oposto;	mas,	em	que	momento	

recebe	 tal	 informação?	Como	em	algumas	obras	de	Kafka:	após	o	recém-chegado	ter	

descumprido	 uma	 regra	 da	 qual	 não	 fora	 previamente	 informado,	 ou	 seja,	 sem	 a	

menor	 chance	 de	 prevenção,	 cai	 sobre	 Rossmann	 uma	 condenação	 implacável,	

conforme	 podemos	 ler	 na	 derradeira	 carta	 do	 Senador	 ao	 sobrinho,	 da	 qual	 citarei	

apenas	trechos,	a	título	de	ilustração:	

	
Querido	 sobrinho:	 como	 já	 terás	 percebido	 durante	 nossa	 convivência,	 por	
infelicidade	excessivamente	breve,	 sou	 integralmente	um	homem	de	princípios.	
(...)	aos	meus	princípios	devo	 tudo	o	que	sou	e	ninguém	tem	o	direito	de	exigir	
que	 eu	 negue	 minha	 existência	 sobre	 a	 terra	 tal	 como	 sou;	 (...)	 depois	 do	
acontecimento	 de	 hoje,	 eu	 te	 afasto	 de	mim	 e	 peço	 encarecidamente	 que	 nem	

																																								 																					
4	Como	lemos	no	prefácio	da	obra,	“A	América	ecoava	aos	ouvidos	europeus,	sobretudo	aos	judeus,	
cujas	possibilidades	estavam	esgotadas	ou	cerceadas	no	velho	mundo,	como	a	Terra	da	Promissão,	a	
Canaã	dos	tempos	modernos.”	(KAFKA,	1965,	p.	16).	
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venhas	 ver-me	 tu	 mesmo,	 nem	 procures	 relações	 comigo	 por	 carta	 ou	 por	
intermediários.	 Contra	 a	 minha	 vontade	 decidiste	 afastar-te	 de	 meu	 lado	 esta	
noite,	e	se	é	assim,	mantém	essa	decidão	tua	durante	toda	a	tua	vida;	(...)	(KAFKA,	
1965,	pp.	103-104).	

	

É	 possível	 inferir	 que	 a	 liberdade	 é	 um	 conceito	 que	 precisa	 ser	 relativizado,	

visto	que,	neste	 caso,	Karl	 era	 livre	da	 escravidão	e	mesmo	do	 trabalho	assalariado,	

mas	 não	 estava	 desobrigado	 de	 obedecer	 aos	 desígnios	 do	 tio.	 É	 claro	 que	 também	

poderíamos	nos	debruçar	acerca	da	causa	de	um	homem	estabelecido	no	estrangeiro	

comprometer-se	 em	 receber	 um	 parente	 para,	 logo	 em	 seguida,	 na	 primeira	

oportunidade,	 livrar-se	 dele,	 abandonando-o	 à	 própria	 sorte.	 Mantenhamos,	

entretanto,	o	foco	em	Karl	Rossmann,	livre	para	escolher	e	escravo	das	consequências.	

Não	 será	 possível	 aprofundar	 aqui	 a	 questão	 do	 “Ser”,	 entre	 outras	 razões	

devido	à	complexidade	em	que	este	tema	se	desdobra,	mas,	assim	mesmo,	penso	ser	

fundamental	 mencionar	 a	 consideração	 sobre	 o	 homem	 com	 que	 Kojève	 inicia	 sua	

Introdução	à	Leitura	de	Hegel:	

	

O	homem	é	consciência-de-si.	É	consciente	de	si,	consciente	de	sua	realidade	e	de	
sua	 dignidade	 humanas.	 É	 nisso	 que	 difere	 essencialmente	 do	 animal,	 que	 não	
ultrapassa	o	simples	sentimento	de	si.	O	homem	toma	consciência	no	momento	
em	 que	 —	 pela	 primeira	 vez	 —	 diz	 “Eu”.	 Compreender	 o	 homem	 pela	
compreensão	de	sua	origem	é,	portanto,	 compreender	a	origem	do	Eu	revelado	
pela	palavra.	(KOJÈVE,	2002,	p.	11).	

	

Karl	 Rossmann,	 em	 certa	 medida,	 é	 lançado	 bruscamente	 à	 necessidade	 de	

tomar	consciência	de	si	no	momento	em	que	se	percebe	em	pleno	desamparo,	após	a	

leitura	 da	 já	 mencionada	 carta	 de	 seu	 tio	 Senador.	 É	 lançado	 a	 um	 novo	 início,	

semelhante	 ao	nascimento,	 em	que	 se	 tem	 toda	 a	 estrada	da	vida	pela	 frente.	 Isto	é	

percebido	pela	leitura	dos	dois	parágrafos	finais	da	terceira	parte	do	romance,	última	

das	três	analisadas	aqui,	dos	quais	cito	alguns	trechos,	a	seguir:	
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Karl,	cheio	de	assombro,	viu-se	ao	ar	livre.	Frente	a	ele,	uma	escada	sem	corrimão	
ligada	 à	 casa	 conduzia	 ao	 jardim.	 Era	 somente	 necessário	 que	 descesse	 e	 que	
depois	 se	 dirigisse	 ligeiramente	 para	 a	 direita,	 para	 a	 avenida	 que	 conduzia	 à	
estrada.	 (...)	 Não	 sabia	 estabelecer,	 com	 certeza,	 em	 que	 direção	 estaria	 Nova	
Iorque.	(...)	Por	fim,	desse-se	que	não	era	indispensável	que	fosse	a	Nova	Iorque,	
onde	ninguém	o	 esperava,	 onde	 até	havia	 alguém	que,	 com	 toda	 certeza,	 não	o	
esperava.	 Escolheu,	 portanto,	 uma	 direção	 qualquer	 e	 começou	 a	 caminhada.	
(KAFKA,	1965,	p.	107).	

	

A	 partir	 do	 “eu”,	 que	 se	 revela	 pela	 palavra,	 passemos	 para	 a	 liberdade	 que,	

ainda	 segundo	 o	 Dicionário	 Houaiss	 (2011),	 aparece	 como:	 1)	 direito	 de	 expressar	

qualquer	 opinião	 e	 agir	 como	 quiser;	 2)	 licença,	 permissão;	 3)	 condição	 de	 não	 ser	

prisioneiro	ou	escravo.	Por	outro	lado,	no	Dicionário	de	Filosofia,	vemos	que	liberdade	

figura	como:	“aquilo	que	é	causa	de	si	mesmo.	Sua	primeira	expressão	encontra-se	em	

Aristóteles.”	 (ABBAGNANO,	 2012,	 p.	 699).	 Ocorre	 que	 estas	 informações	 de	

significância	no	âmbito	da	língua,	embora	úteis,	não	dão	conta	da	questão	da	liberdade	

no	percurso	da	vida	humana.	

Segundo	Kojève,	“[o]	homem	se	confirma	como	humano	ao	arriscar	a	vida	para	

satisfazer	 seu	 desejo	 humano,	 isto	 é,	 seu	 desejo	 que	 busca	 outro	 desejo”	 (KOJÈVE,	

2002,	 p.	 14)	 e,	 tendo	 esta	 afirmação	 em	 mente	 ao	 ler	 a	 narração	 dos	 primeiros	

acontecimentos	de	Karl	Rossmann	no	exílio,	sou	levada	a	considerar	que	o	ser	humano	

se	arrisca	para	manter	a	liberdade	de	encaminhar	autonomamente	sua	vida.	

Assim,	expõe-se	ao	risco	de	perceber	que	a	liberdade	possível	é	muito	limitada,	

visto	que	existimos	em	relações	sociais,	seja	no	âmbito	da	família	ou	nas	relações	de	

trabalho,	em	busca	da	sobrevivência	material,	mas	sempre	em	um	determinado	grupo	

social,	em	relação	ao	qual	é	muitíssimo	difícil	que	possamos	ficar	indiferentes.	

Recorrendo	 novamente	 à	 filosofia,	 “[é]	 por	 ser	 livre	 e	 incondicionada	 que	 a	

vontade	pode	seguir	ou	não	os	conselhos	da	consciência”;	sendo	assim,	“[a]	liberdade	

será	ética	quando	o	exercício	da	vontade	estiver	em	harmonia	com	a	direção	apontada	
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pela	razão”	(CHAUÍ,	1994,	p.	361).	Aqui,	penso	que	seja	momento	de	lembrar	o	papel	
do	saber,	da	importância	do	conhecimento	como	guia	para	nos	mover	nessa	condição	
de	ser	livre	que,	para	Sartre,	define	a	“humanidade	dos	humanos”.	(SARTRE,	1993,	p.	
21).	

Tendo	sido	enviado	para	morar	no	extrangeiro,	que	é	como	o	romance	se	inicia,	
Karl	 Rossmann	 trazia	 consigo	 todos	 os	 seus	 pertences	 num	baú.	 Ainda	 no	 primeiro	
parágrafo	 do	 romance,	 imediatamente	 após	 avistar	 a	 Estátua	 da	 Liberdade,	 por	
ocasião	 do	 desembarque,	 o	 rapaz	 viu-se	 emaranhado	 em	 uma	 sequência	 de	 erros,	
aparentemente	 iniciados	 por	 ter	 ele	 confiado	 em	 um	 estranho,	 ou	 seja,	 sem	
dimensionar	 a	 importância	 de	 seus	 pertences,	 percebendo	 a	 ausência	 de	 um	 único	
objeto,	deixou	seu	baú	inteiro	sob	os	cuidados	de	“um	jovem	com	o	qual	travara	fugaz	
relação	durante	a	travessia”	(KAFKA,	1965,	p.	21).	

Observe-se	a	relação	deste	jovem	com	a	liberdade,	visto	que	toma	suas	próprias	
decisões,	 não	 seguindo,	 por	 exemplo,	 recomendações	de	prudência	quanto	 a	 confiar	
em	estranhos,	revelando	insuficiente	aprendizado	do	funcionamento	do	mundo	e	das	
relações	em	sociedade.	

É	bem	verdade	que,	assim	procedendo,	apresenta	um	péssimo	cartão	de	visitas	
perante	 o	 tio,	 ainda	 antes	 do	 desembarque,	 na	medida	 em	 que	 dá	 exemplos	 da	 sua	
imprudência,	 tanto	no	 episódio	da	perda	do	baú,	 quanto	na	defesa	que	 toma	de	um	
empregado	 do	 navio	 contra	 aqueles	 que	 o	 comandam.	 Nestas	 oportunidades,	
demonstrou	não	observar	as	relações	hierárquicas,	nem	de	autoridade.	É	importante	
lembrar	que	é	neste	momento	da	defesa	do	“foguista”	que	acontece	o	primeiro	contato	
entre	o	Senador	Edward	Jakob	e	seu	sobrinho.	

Conforme	 o	 Dicionário	 de	 Filosofia,	 “(...)	 [o]	 conceito	 de	 sabedoria	 refere-se	
tradicionalmente	à	conduta	racional	nas	atividades	humanas,	ou	seja,	à	possibilidade	
de	dirigi-las	da	melhor	maneira.”	 (ABBAGNANO,	2012,	p.	1021).	Considerando-se	 tal	
conceito,	mesmo	sem	aprofundá-lo,	 fica	claro	que	alguém	que	confia	seus	bens	a	um	
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indivíduo	 desconhecido	 e	 depois	 emprega	 seu	 tempo	 e	 energia	 na	 defesa	 de	 outro	

estranho,	 deixando-se	 levar	 por	 aquele	 que	 representava	 uma	 das	 partes	 em	 uma	

contenda,	não	demonstra	mínima	sabedoria,	expondo	a	risco	a	própria	segurança.	

Voltando	 ao	 começo	 do	 romance,	 olhemos	 ainda	 para	 este	 episódio	 do	

desembarque	 e	 da	 conversa	 com	 “o	 foguista”.	 Rossmann	 demonstra	 conhecer	 a	

postura	 necessária	 para	 assumir-se	 como	 membro	 da	 sociedade	 de	 forma	 (algo)	

independente,	 materialmente	 falando;	 e,	 simultaneamente,	 reconhece	 a	 falta	 dessa	

disposição	 de	 se	 por	 ao	 trabalho	 que	 identificou	 como	 necessária.	 Retornemos	 ao	

texto:	

	
(...)	 já	 não	 tenho	quase	 dinheiro	 para	 os	 estudos.	 É	 certo	 que	 li	 de	 alguém	que	
durante	o	dia	 trabalhava	em	uma	casa	de	 comércio	 e	 à	noite	 estudava,	 até	que	
chegou	a	doutorar-se	e	creio	que	foi	mesmo	alcaide;	mas	isto	exige,	naturalmente,	
grande	perseverança,	não	é	mesmo?	Temo	que	a	não	 tenha.	Além	disso,	eu	não	
era	aluno	excepcionalmente	bom,	e	na	verdade	nada	me	custou	deixar	o	colégio.	
(KAFKA,	1965,	p.	25).	

	

Podemos	 observar	 aqui	 a	 imaturidade	 condizente	 com	 a	 curta	 experiência	 de	

vida.	No	entanto,	é	interessante	lembrar	que	um	homem	com	dezesseis	ou	dezessete5	

anos	de	idade	naquela	altura	da	história	encontrava-se	diante	das	resposabilidades	da	

vida	 adulta,	 não	 em	 um	momento	 da	 adolescência	—	 essa	 categoria	 historicamente	

recente	que	intermedia	a	passagem	da	infância	para	a	vida	adulta	em	nossos	dias.	Mas,	

como	fica	bem	claro	neste	romance,	a	vida	não	para	à	espera	que	aprendamos	as	lições	

e	nos	preparemos	melhor	para	agir;	a	vida	acontece.	

Neste	sentido,	a	questão	do	saber	é	daqueles	casos	em	que	o	percurso	pode	se	

apresentar	como	mais	proveitoso	para	o	aprendizado	que	alguma	suposta	resposta,	na	

medida	 em	 que	 é	 durante	 o	 percurso,	 por	 vezes	 iniciado	 em	 falsas	 certezas	 ou	 na	

inexistência	destas,	que	vivemos	efetivamente	as	nossas	vidas.	
																																								 																					
5	Figura	 dezesseis	 na	 tradução	 de	 Torrieri	 Guimarães,	 1965,	 e	 dezessete	 na	 tradução	 de	 Susana	
Kampff	Lages,	2003.	
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Algo	interessante	de	se	observar	aqui	é	o	fato	de	que	nascemos	numa	família	em	

cuja	escolha	não	nos	envolvemos,	que	nos	arbitra	um	nome,	Karl	—	por	exemplo.	Tal	

família	 compreende	 também	 uma	 nacionalidade	 e	 status	 social	 a	 partir	 dos	 quais	

entramos	 na	 vida.	 Isto	 demonstra	 que	 liberdade	 não	 é	 uma	 condição	 absoluta,	mas	

balizada	dentro	do	sistema.	

Do	 ponto	 de	 vista	 da	 leitura	 de	 um	 romance,	 em	 parte	 o	 que	 torna	 America	

grandemente	 interessante	 são	 as	 sensações	 que	 a	 narrativa	 desperta	 no	 leitor,	 por	

exemplo,	angústia	e	temor,	quando	Karl	Rossmann	toma	a	defesa	do	“foguista”,	tendo	

ouvido	 somente	 o	 seu	 lado	 da	 história,	 que	 poderia	 em	 nada,	 ou	 em	muito	 pouco,	

corresponder	à	verdade	dos	 fatos,	no	caso	de	ser	 fabulação	do	 foguista	para	 legislar	

em	causa	própria.	

Voltaire	 definiu	 história	 como	 “o	 relato	 dos	 fatos	 dados	 como	 verdadeiros,	 ao	

contrário	da	fábula,	que	é	o	relato	dos	fatos	dados	como	falsos”	(VOLTAIRE,	2007,	p.	

3),	mas	em	literatura	trabalhamos	com	o	conceito	de	verossimilhança,	este	elemento	

que	contribui	para	que	a	literatura	possa	dialogar	conosco.	

Voltando	ao	início,	como	o	romance	não	dá	detalhes	sobre	o	processo	de	tomada	

da	 decisão	 de	 enviar	 o	 rapaz	 para	 os	 EUA,	 simplesmente	 informando	 a	 viagem	 e	 o	

motivo,	 tenho	 liberdade	para	 levantar	hipóteses,	após	algumas	 leituras,	visto	que	na	

primeira	 leitura	 empreendida	 fui	 sendo	 conduzida	 aos	 acontecimentos	 inesperados	

daquele	desembarque.	Refletindo,	conjecturo	se	é	possível	classificar	como	abandono	

a	 atitude	 de	 “despachar”	 um	 rapaz	 para	 outro	 continente,	 sob	 os	 cuidados	 de	 um	

parente	 afastado,	 no	 caso	 o	 Senador	 Edward	 Jakob,	 que,	 segundo	 suas	 próprias	

palavras,	 “[e]m	 todos	 estes	 longos	 anos	 de	 (...)	 permanência	 na	 América”	 viveu	

“completamente	afastado	de	[s]eus	parentes	europeus,	por	motivos	que	em	primeiro	

lugar	não	vem	ao	caso,	e	que	em	segundo	lugar	me[lhe]	seria	realmente	penosíssimo	

referir.”	(KAFKA,	1965,	p.	43).	
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Será	 o	 caso	 que,	 não	 tendo	 herdeiros,	 buscasse	 alguém	 de	 confiança?	 Algum	

jovem	que	pudesse	educar,	a	quem	pudesse	transmitir	seus	conhecimentos	e	negócios,	

alguém	 que	 lhe	 devesse	 obediência,	 e	 por	 esta	 razão	 aceitou	 receber	 um	 parente	

distante?	 Será,	 por	 outro	 lado,	 que	 tencionava	 desde	 o	 início	 dar	 uma	 lição	 no	

sobrinho,	 já	enxotado	pela	 família,	de	modo	a	que	este	expiasse	 seu	mau	passo	com	

uma	criada?	Será	que	foi	simplesmente	o	temperamento	do	Sr.	Jakob	se	manifestando?	

Terá	sido	por	vingança	contra	os	pais	do	rapaz	que	o	aceitou?	Não	somos	informados,	

mas	é	certo	que,	depois	de	contrariado,	o	Senador	sentiu-se	desobrigado	do	rapaz.	

Mantendo	 seu	 modo	 direto	 de	 entrar	 numa	 história,	 e	 de	 nos	 carregar	 para	

dentro	dela,	o	narrador	demonstra	de	imediato,	pelas	próprias	atitudes,	quem	é	Karl	

Rossmann:	um	imprudente,	imaturo	e	irresponsável	rapaz.	Claro,	tudo	é	uma	questão	

de	ponto	de	vista.	O	do	tio,	empresário	estabelecido	nos	EUA	(a	tão	sonhada	América)	

é,	a	meu	ver,	o	de	que	Karl	era	um	problema	em	potencial.	

A	esta	altura	cabe	assinalar	que	era	o	momento	do	desenvolvimento	do	capital	

no	 início	 do	 século	 XX;	 de	 aprofundamento	 da	 exploração	 capitalista	 e	 suas	

contradições,	 no	 qual	 “a	 pretensa	 liberdade	 especulativa	 de	 alguns	 é	 feita	 da	

escravidão	 material	 de	 muitos”	 (SENA,	 1991,	 p.	 122);	 também	 o	 da	 atuação	 dos	

sindicatos	no	 combate	 a	 tal	 exploração.	 Pensando	no	 lugar	do	 indivíduo	numa	dada	

sociedade,	 é	 útil	 dizer	 que	 um	 rapaz	 de	 dezesseis	 anos,	 diferentemente	 dos	

adolescentes	atuais,	era	um	jovem	senhor,	iniciando-se	nas	responsabilidades	da	vida	

adulta.	

A	 questão	 central,	 para	 mim,	 é:	 Karl,	 ao	 decidir	 insistir	 na	 visita	 à	 casa	 de	

Pollunder	 imagina-se	 um	 homem	 livre,	 visto	 que	 somente	 nesta	 condição	 se	 pode	

tomar	 decisões.	 Porém,	 esta	 atitude	 virá	 a	 servir	 de	 justificativa	 para	 que	 seja	

abandonado	 nos	 Estados	 Unidos,	 culpado	 por	 gestos	 e	 palavras,	 pensamentos	 e	

omissões.	Dizendo	de	outro	modo:	“Nas	coisas	em	que	a	ação	depende	de	nós,	a	não-

ação	também	depende;	e	nas	coisas	em	que	podemos	não	também	podemos	dizer	sim.	
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De	tal	forma	que,	se	realizar	uma	boa	ação	depende	de	nós,	também	dependerá	de	nós	

não	realizar	má	ação”(Et.	nic.,	III,	5,	1113b	10	in	ABBAGNANO,	2012,	p.	700).	

É	como	se	Karl	Rossemann	estivesse	num	“mundo	primitivo”,	como	mencionou	

Walter	Benjamin,	no	qual	“as	leis	e	normas	são	não-escritas”,	de	modo	que	“[o]	homem	

pode	transgredi-las	sem	o	saber”	(BENJAMIN,	1985,	p.	140).	

Neste	romance	de	Kafka,	podemos	ver	realizada	parte	da	análise	da	sociedade	

expressa	 por	 Karl	 Marx	 no	Manifesto	 do	 Partido	 Comunista,	 em	 que	 “[a]	 burguesia	

rasgou	o	véu	de	sentimentalismos	que	envolvia	as	relações	de	 família	e	reduziu-as	a	

simples	relações	monetárias”	(ENGELS	&	MARX,	1987,	p.	79).	Quando	observarmos	a	

relação,	brevíssima	(é	bem	verdade)	entre	Rossmann	e	o	tio,	e	também	observando	o	

fato	de	que	ele	foi	“expulso”	pela	família	por	duas	vezes	—	embora	pareça	não	ter	se	

dado	conta	da	primeira	expulsão	—	como	no	trecho	a	seguir	fica	explicado:	

	
—	 Meu	 querido	 sobrinho	 tem	 sido	 (pronunciemos	 sem	 temor	 a	 palavra	 que	

define	 realmente	 este	 assunto),	 tem	 sido	 eliminado	 por	 seus	 pais,	 tal	 como	 se	

expulsa	pela	porta	a	um	gato	que	incomoda.	De	nenhuma	maneira	quero	eu	aqui	

coonestar	o	que	meu	sobrinho	 fez	para	ser	assim	castigado,	mas	sua	 falta	é	 tal,	

que	somente	o	nomeá-lo	já	contém	desculpa	suficiente.	(KAFKA,	1965,	p.	43).	

	

Cabe	aqui	salientar	que	a	 liberdade	foi	sendo	conceituada	de	diferentes	modos	

ao	longo	da	história	da	filosofia.	Espinosa,	Hegel	e	Marx,	“não	colocam	a	liberdade	no	

ato	de	escolha	realizado	pela	vontade	individual,	mas	na	atividade	do	todo,	do	qual	os	

indivíduos	são	partes”	(CHAUÍ,	1994,	p.	361).	Estamos	num	meio,	e	é	dentro	dele	que	

devemos	nos	posicionar,	e	isto	tem	uma	relação	direta	com	o	conhecimento,	inclusive	

dos	mecanismos	de	funcionamento	da	sociedade.	

Não	se	trata	a	defesa	ou	a	crítica	das	proposições	marxistas,	mas	da	menção	às	

lutas	dentro	do	 capitalismo.	De	 fato,	 ao	 longo	do	 romance	vai	 sendo	demonstrado	o	

que	 poderia	 significar	 estar	 dentro	 do	 sistema,	 do	 lado	 oposto	 dos	 empresários,	 na	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

CRUZ,	B.	H.	S.	da.	Liberdade	ou	Abandono?...	 185	

condição	 de	 vendedor	 da	 sua	 força	 de	 trabalho,	 como	 numa	manifestação	 nas	 ruas,	

mencionada	 na	 narrativa,	 a	 qual	 Rossmann	 vê	 no	 trajeto	 para	 a	 quinta	 do	 Sr.	

Pollunder,	 e	 uma	 citada	 “greve	 dos	 trabalhadores	 da	 construção.”	 (KAFKA,	 1965,	 p.	

87).	

Rossmann	é	enviado	para	o	centro	do	capitalismo	sem	que	tenha	(ao	menos,	não	

demonstra	ter)	conhecimento	do	funcionamento	total	do	sistema.	Inicialmente	sendo	

educado	 e	 conduzido	 a	 ocupar	 um	 determinado	 lugar,	 com	 certo	 conforto,	

bruscamente	é	lançado	no	extremo	oposto.	

	

5.	ADIANTE,	A	ESTRADA.	

	

Entre	as	diferentes	leituras	que	América	possa	gerar,	eu	vejo	a	ilustração	de	algo	

que	 ainda	 está	 presente	 em	 nossos	 dias,	 que	 é	 a	 necessidade	 que	 o	 trabalhador	—	

aquele	que	no	capitalismo	é	possuidor	apenas	da	sua	força	de	trabalho	—	mantenha-

se	 diariamente	 em	 condição	 de	 vender	 sua	 “mão-de-obra”,	 ou	 seja,	 não	 é	 somente	

durante	o	 turno	que	ele	está	sob	o	domínio	do	patrão,	 como	 já	dizia	Bertold	Brecht,	

seu	tempo	livre	também	estava	sendo	expropriado	do	empregado,	na	medida	em	que	

ele	tinha	(e	tem)	de	estar	pronto,	com	saúde.	

Para	 Sartre,	 “a	 função	 do	 escritor	 é	 fazer	 com	 que	 ninguém	 possa	 ignorar	 o	

mundo	e	considerar-se	inocente	diante	dele”	(1993,	p.	21).	Nesse	sentido,	a	literatura	

fornece	imensa	contribuição	ao	saber	e	ao	autoconhecimento,	na	medida	em	que	cria	

situações,	especula	sentimentos	e	reações,	de	modo	a	nos	permitir	certas	experiências	

no	conforto	de	uma	poltrona,	desde	que	acessemos	ao	texto	literário.	

Ultrapassando	 as	 partes	 brevemente	 comentadas	 aqui,	 suceder-se-ão	

acontecimentos,	 dificuldades,	 enganos,	 em	um	percurso	 tortuoso,	 que	 envolverá	 ora	

desemprego,	 ora	 trabalho	 precário,	 e	 que	 confirmará	 o	 fluxo	 intenso	 na	 escrita,	

característico	das	obras	de	Franz	Kafka.	
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Concluindo,	quando	escolhi	para	 subtítulo	 “Um	 jovem	perdido	em	América,	 de	

Franz	Kafka”,	 tinha	em	mente	as	várias	direções	em	que	estar	perdido	pode	 levar.	A	

partir	do	rompimento	com	o	tio,	ao	final	do	recorte	em	que	se	baseia	este	artigo,	fica-

se	com	um	jovem	alemão	vagando	inseguro	e	desamparado	num	país	que	não	conhece,	

cuja	língua	não	domina.	Abandonado	em	certa	medida,	mas	livre	a	partir	do	momento	

em	que	“[e]scolheu	(...)	uma	direção	qualquer	e	começou	a	caminhada.”	(KAFKA,	1965,	

p.	107).	

Lembrando	que	no	capitalismo	a	 liberade	das	pessoas	está	diretamente	 ligada	

com	o	“tamanho	de	seus	bolsos”,	ou	seja,	numa	sociedade	na	qual	tudo	tem	preço,	em	

que	se	pretende	que	tudo	possa	ser	comercializado,	inclusive	as	vidas	das	pessoas,	ter	

dinheiro	 é	 fundamental.	 Rossmann	 vê-se	 livre	 da	 tutela	 do	 parente,	 livre	 em	 certo	

sentido,	mas	a	percepção	imediata	é	de	estar	abandonado	com	seu	baú	e	a	estrada	pela	

frente.	Ao	fim	e	ao	cabo,	o	que	está	livre	plenamente	nesta	obra	é	a	sanha	capitalista,	

governando	os	destinos	tanto	de	exploradores	quanto	de	explorados,	frequentemente	

deixando	estes	abandonados	à	própria	sorte.	

Reformulando	a	reflexão	inicial	sobre	a	visão	da	Estátua	da	Liberdade,	é	correto	

dizer	que	esta	é	um	símbolo	de	liberdade	de	uma	nação	que	se	constrói	sob	o	signo	do	

protestantismo	liberal	para	os	seus,	à	custa	do	trabalho	e	da	privação	de	autonomia	de	

outros	povos	e	nações.	É	neste	lugar	que	Rossmann	está,	o	outro	a	ser	explorado,	visto	

que	tudo	o	que	este	jovem	tem	pela	frente	são	o	chão	da	estrada	e	o	tempo.	
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FERNANDO	PESSOA	E	A	FICÇÃO	HETERONÍMICA:	O	DRAMA	DO	
POETA	OU	O	POETA	DO	DRAMA	

FERNANDO	PESSOA	AND	THE	HETERONOMY	FICTION:	THE	POET’S	

DRAMA	OR	THE	DRAMA’S	POET	

	
Bianca	Rosina	Mattia1	

Jair	Zandoná2	
	
	
RESUMO:	A	Revista	Orpheu	 ainda	reverbera	no	cenário	 literário	modernista	português.	Diferentes	
pesquisas	 têm	 sido	 realizadas	 acerca	da	produção	de	 Fernando	Pessoa,	 tal	 como	 será	 o	 propósito	
deste	 artigo.	 Dessa	 forma,	 dentre	 as	 linhas	 de	 leitura	 desenvolvidas	 para	 a	 ficção	 heteronímica	
delineada	pelo	poeta,	pretende-se	elaborar,	em	diálogo	com	as	suas	“próprias”	explicações,	a	posição	
que	acolhe	a	heteronímia	como	correspondente	à	inclinação	poetodramática	de	criar	um	“drama	em	
gente,	não	em	atos”,	dando	ênfase	ao	projeto	poético	de	Álvaro	de	Campos.	
Palavras-chave:	drama;	Fernando	Pessoa;	heteronímia.	
ABSTRACT:	 The	 Journal	 Orpheu	 still	 reverberates	 in	 the	 Portuguese	 modernist	 literary	 scene.	
Different	studies	have	been	developed	about	the	production	of	Fernando	Pessoa,	as	is	the	purpose	of	
this	 article.	 Thus,	 among	 the	 variability	 lines	 of	 the	 readings	 developed	 for	 heteronomy	 fiction	
proposed	 by	 the	 poet,	 it	 is	 intended	 to	 present,	 in	 dialogue	 with	 their	 “own”	 explanations,	 the	
position	that	welcomes	heteronomy	as	corresponding	to	 the	“dramaticpoet”	 inclination	to	create	a	
“drama	in	people,	not	in	acts”,	with	emphasis	on	the	poetic	project	Álvaro	de	Campos.	
Keywords:	drama;	Fernando	Pessoa;	heteronomy.	
	
	
	
	

O	poeta	é	um	fingidor.	
(Álvaro	de	Campos)	

																																								 																					
1	Graduanda	em	Letras-Português,	UFSC. 
2 Professor	Doutor	de	Literatura,	UFSC. 
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1.	PREÂMBULOS3	
O	ano	de	2015	(de)marca	os	100	anos	do	lançamento	da	Revista	Orpheu	com	a	

realização	 de	 dois	 importantes	 eventos:	 100Orpheu	 em	 Portugal	 e	 no	 Brasil,	 nos	
meses	de	março	e	maio	de	2015,	 respectivamente,	 além	de	 importantes	publicações	
como	 1915:	 o	 ano	 do	 Orpheu,	 organizada	 por	 Steffen-Dix,	 bem	 como	 a	 edição	 fac-
similada4	da	Revista,	ambas	realizadas	pela	editora	Tinta	da	China.	Evidentemente,	as	
pesquisas	 relativas	 à	 geração	 de	 Orpheu	 não	 são	 recentes,	 há	 uma	 ampla	 lista	 de	
importantes	pesquisadores	e	pesquisadoras	que	se	dedicam	—	ou	se	dedicaram	—	a	
essa	vasta	produção	artístico-literária	“pós-”Orpheu.	

Mencionamos	 algumas	 importantes	 iniciativas	 de	 pesquisas	 realizadas	 pelo	
Instituto	 de	 Estudos	 sobre	 o	Modernismo	 (http://www.iemodernismo.org/),	 fundado	
em	 1988	 —	 ano	 de	 comemoração	 do	 centenário	 de	 nascimento	 de	 Pessoa	 —,	
estabelecido	 na	 Universidade	 Nova	 de	 Lisboa	 e	 coordenado	 pela	 professora	 Teresa	
Rita	 Lopes.	 Entre	 seus	 projetos,	 destacamos	 o	 mais	 recente,	Modernismo	 Online	—	
Arquivo	Virtual	da	Geração	de	Orpheu,	 iniciado	em	2011	e	financiado	pela	Fundação	
para	a	Ciência	e	a	Tecnologia,	tendo	por	investigador	responsável	o	prof.	Dr.	Fernando	
Cabral	Martins.	

Especificamente	 sobre	 Fernando	 Pessoa,	 também	no	 ano	 de	 1988	 foi	 fundada	
pela	Secretaria	de	Estado	da	Cultura	de	Portugal	a	Equipa	Pessoa,	a	fim	de	editar,	pela	
Imprensa	 Nacional-Casa	 da	 Moeda,	 duas	 coleções	 voltadas	 a	 seu	 espólio:	 uma	 de	
Estudos	e	outra	de	Edições	Críticas	(MARTINS,	2006).	Com	sede	na	Biblioteca	Nacional	
de	Lisboa,	além	de	trabalhar	na	preservação	dos	manuscritos	e	datiloscritos,	análise,	

																																								 																					
3	Parte	 desta	 seção	 integra	 a	 tese:	 ZANDONÁ,	 Jair.	 Da	 poética	 do	 deslocamento	 à	 cartografia	 do	
sensível:	às	voltas	com	Mário	de	Sá-Carneiro	e	Bernardo	Soares.	2013.	178	p.	Tese	(Doutorado)	—	
Universidade	 Federal	 de	 Santa	 Catarina,	 Centro	 de	 Comunicação	 e	 Expressão,	 Programa	 de	 Pós-
Graduação	 em	 Literatura,	 Florianópolis,	 2013,	 com	 financiamento	 CAPES/PDEE	 —	 Proc.	 BEX	
2482/11-8. 
4	AA.	VV.	Orpheu	—	Revista	Trimestral	de	Literatura	—	edição	fac-similada.	Lisboa:	Tinta	da	China,	
2015.	
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leitura	 e	 transcrição	 de	 originais,	 a	 Equipa	 foi	 responsável	 pela	 digitalização	 desses	
documentos,	os	quais	estão	disponíveis	na	Sala	de	Reservados	da	BNP.	Esse	trabalho	
possibilitou	 publicar	 on-line	 a	 seção	 Alberto	 Caeiro,	 Mensagem,	 Anotações	
(http://purl.pt/1000/1/).	

Soma-se	a	isso	o	trabalho	da	equipe	da	Casa	Fernando	Pessoa	que	foi	fundada	em	
1993	 no	 edifício	 onde	 Pessoa	 viveu	 desde	 a	 década	 de	 1920	 e	 que,	 muito	 além	 de	
homenageá-lo,	 representa	 um	 importante	 espaço	 cultural	 e	 de	 pesquisa.	 Ademais,	
destaca-se	 o	 trabalho	 coletivo	 iniciado	 em	 2008,	 para	 dar	 visibilidade	 virtual	 à	
biblioteca	 particular	 do	 poeta	 (http://casafernandopessoa.cm-
lisboa.pt/bdigital/index/index.htm).	 Tal	 trabalho	 é	 organizado	 da	 seguinte	maneira:	
Biblioteca	 particular	 (composta	 por	 mais	 de	 1300	 títulos,	 incluindo	 anotações,	
comentários	etc.),	Anotações,	Assinaturas,	Dedicatórias,	Selos,	Estudos	e	Bibliografia.	

No	 ano	 de	 2008	 foi	 lançada	 a	 base	 de	 dados	 Arquivo	 Pessoa	 e	 o	 portal	
MultiPessoa	 (http://arquivopessoa.net/),	 os	 quais	 são	 uma	 atualização	 do	 CD-ROM	
intitulado	MultiPessoa	—	Labirinto	Multimedia,	dirigido	por	Leonor	Areal	e	coeditado	
pela	Texto	Editora	e	pela	Casa	Fernando	Pessoa	em	1997.	Essa	base	tem	o	intuito	de	
divulgar	 a	 obra	 de	 Fernando	 Pessoa,	 tornando-a	 mais	 acessível	 ao	 leitor,	 além	 de	
pretender	 ser	 instrumento	 didático	 e	 de	 investigação.	 Esse	 projeto	 tem	 pretensões	
admiráveis,	muito	embora	esteja	desatualizado	no	tocante	à	bibliografia	posterior	e	à	
revisão	das	diferentes	versões.	

Em	2011	teve	início	o	projeto	Estranhar	Pessoa	(http://estranharpessoa.com/)	a	
fim	de	executar	 “uma	revisão	exaustiva	da	discussão	em	torno	da	obra	de	Fernando	
Pessoa,	 tomando	 como	 ponto	 de	 acesso	 a	 noção	 de	 heterónimo”(2011,	 s/p),	 tendo	
como	investigador	responsável	o	prof.	Dr.	António	M.	Feijó,	da	Universidade	de	Lisboa.	

Há	ainda	que	citar	o	projeto	Nenhum	Problema	Tem	Solução:	Um	Arquivo	Digital	
do	 Livro	 do	 Desassossego	 (https://projetoldod.wordpress.com/),	 sob	 a	
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responsabilidade	do	prof.	Dr.	Manuel	Portela5,	da	Universidade	de	Coimbra,	 iniciado	
em	 março	 de	 2012	 e	 com	 término	 previsto	 em	 fevereiro	 de	 2015.	 O	 projeto	 está	
elaborado	em	dois	eixos:	destina-se	à	criação	de	uma	edição/arquivo	digital	dedicado	
ao	 Livro	 do	 Desassossego.	 Além	 disso,	 pretende	 analisar	 histórica	 e	 teoricamente	
formas	e	conceitos	da	escrita	e	do	livro	nas	práticas	modernistas.	
	
2.	“SÊ	PLURAL	COMO	O	UNIVERSO”6	
	

António	Costa	Pinheiro	pintou,	em	1978,	Fernando	Pessoa	Heterónimo,	 tela	que	
aponta	para	o	que	entendemos	como	sendo	o	desdobramento	do	sujeito	heteronímico.	
Pessoa	 está	 sentado,	 elegantemente	 vestido,	 como	 era	 seu	 costume	—	 os	 estudos	
biográficos	 apontam	 para	 sua	 preocupação,	 quase	 inglesa,	 com	 a	 vestimenta.	 Em	
segundo	 plano	 estão	 as	 três	 figuras	 heteronímicas	mais	 conhecidas:	 Alberto	 Caeiro,	
Álvaro	de	Campos	e	Ricardo	Reis.	
	

	
FIGURA	1	—	FERNANDO	PESSOA	HETERÓNIMO	(PINHEIRO,	1978)	

	
																																								 																					
5	Cf.	 por	 exemplo	 ‘Nenhum	 Problema	 Tem	 Solução’:	 Um	 Arquivo	 Digital	 do	 Livro	do	Desassossego.	
(PORTELA,	2013).	
6	(PESSOA,	[ms.	s.	d.]	1974,	p.	82).	A	propósito,	as	palavras	de	Pessoa:	“Não	sei	quem	sou,	que	alma	
tenho.	Quando	falo	com	sinceridade	não	sei	com	que	sinceridade	falo.	Sou	variamente	outro	do	que	
um	eu	que	não	sei	se	existe.	[...].”	(PESSOA,	2006,	p.	151) 
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Em	 Teoria	 da	 Heteronímia,	 Fernando	 Cabral	 Martins	 e	 Richard	 Zenith	

asseveram,	em	notas	prefaciais,	que	essa	“questão	[...]	é	a	mais	importante	de	todas	as	

que	a	arte	de	Pessoa	põe	em	jogo,	aquela	que	sobredetermina	tudo	o	que	escreve,	em	

todas	as	circunstâncias	e	a	 todos	os	títulos	[...]”	 (2012,	p.	 II).	Nesse	sentido,	dentre	a	

variabilidade	de	linhas	de	leitura	desenvolvidas	para	a	ficção	heteronímica	construída	

por	 Fernando	 Pessoa,	 pretende-se	 apresentar,	 em	 diálogo	 com	 as	 explicações	 do	

“próprio”	 Pessoa,	 a	 posição	 que	 acolhe	 a	 heteronímia	 como	 correspondente	 à	

inclinação	poetodramática	pessoana	de	criar	um	“drama	em	gente,	não	em	atos”.	

Para	entendermos	a	criação	heteronímica	em	sua	essência	dramática,	iniciamos	

com	 as	 palavras	 de	 Fernando	 Pessoa,	 em	 Tábua	 Bibliográfica,	 sobre	 a	 categoria	

heterônima	de	sua	obra.	

	
O	 que	 Fernando	 Pessoa	 escreve	 pertence	 a	 duas	 categorias	 de	 obras,	 a	 que	
poderemos	 chamar	 ortónimas	 e	 heterónimas.	 Não	 se	 poderá	 dizer	 que	 são	
anónimas	 e	 pseudónimas,	 porque	 deveras	 o	 não	 são.	 A	 obra	 pseudónima	 é	 do	
autor	em	sua	pessoa,	salvo	no	nome	que	assina;	a	heterónima	é	do	autor	fora	de	
sua	pessoa,	é	de	uma	individualidade	completa	fabricada	por	ele,	como	seriam	os	
dizeres	de	qualquer	personagem	de	qualquer	drama	seu.	(PESSOA,	1928,	p.	250).	

	
Trata-se,	 pois,	 de	 uma	distinção	 de	 nível	 terminológico	 que,	 todavia,	mostra	 a	

possibilidade	 de	 estabelecer	 qualitativamente	 uma	 diferença	 entre	 a	 produção	

ortônima	e	a	heterônima.	Desse	modo,	na	primeira	delas	estaria	Fernando	Pessoa	“ele	

mesmo”,	 em	 face	 de	 “um	 Pessoa	 outro	 (outros)”	 (SEABRA,	 1991,	 p.	 10).	 Contudo,	

conforme	pondera	 José	Augusto	 Seabra,	 “o	 poeta	 ortônimo	 situa-se	 ao	mesmo	nível	

que	os	restantes	poetas	—	ele	é,	em	rigor,	um	heterônimo	a	que	o	autor	emprestou	a	

sua	identidade	privada.”	(SEABRA,	1991,	p.	10).	

A	 teoria	dramática	desenvolvida	para	a	definição	da	heteronímia	é	consagrada	

no	 trabalho	 de	 José	 Augusto	 Seabra	 (1991)	 intitulado	 Fernando	 Pessoa	 ou	 o	

Poetodrama.	Ao	adentramos	o	estudo	de	Seabra,	importa	desde	logo	destacar	que,	ao	

insistir	 no	 caráter	 “dramático”	 da	 sua	poesia,	 Fernando	Pessoa,	 ao	 contrário	 do	que	

tantos	críticos	aludem,	não	está	a	falar	“de	um	drama	da	personalidade	psicológica	(os	
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‘desdobramentos	 da	 personalidade’	 de	 que	 o	 poeta	 se	 reclamava)”,	 mas	 “sobre	 a	

natureza	dramática	da	própria	poesia.”	(SEABRA,	1991,	p.	18).	

Nesse	sentido,	Fernando	Pessoa	(1928),	em	Tábua	Bibliográfica,	escreve:	

	
As	obras	heterónimas	de	Fernando	Pessoa	são	feitas	por,	até	agora,	três	nomes	de	
gente	—	Alberto	Caeiro,	Ricardo	Reis,	Álvaro	de	Campos.	Estas	individualidades	
devem	ser	consideradas	como	distintas	da	do	autor	delas.	Forma	cada	uma	[das	
individualidades]	 uma	 espécie	 de	 drama;	 e	 todas	 elas	 juntas	 formam	 outro	
drama.	(PESSOA,	1928,	p.	250).	

	

Ao	 desenvolver	 sua	 tese	 pela	 denominação	 de	 poemodrama	 e	 poetodrama,	

Seabra	demonstra	que,	quanto	à	formação	do	drama,	Pessoa	refere-se	não	somente	a	

cada	um	de	 seus	 heterônimos,	mas	 a	 todos	 eles,	 de	modo	que	 o	 drama,	 ademais	 de	

individual	(sendo	mais	de	um,	portanto),	também	é	único.	Ou	seja,	

	
por	um	lado,	a	comparação	da	poesia	dos	heterônimos	com	os	‘dizeres’,	isto	é,	a	
linguagem	das	personagens	de	um	drama:	 e,	 por	 outro,	 a	 sobreposição	de	dois	
tipos	 de	 drama:	 um	 constituído	 pela	 obra	 de	 cada	 heterônimo,	 outro	 pelo	
conjunto	 da	 obra	 heteronímica.	 Estamos	 como	 se	 vê,	 simultaneamente	 perante	
um	drama	em	poemas	e	perante	um	drama	em	poetas:	o	que	designaremos,	pela	
nossa	parte,	respectivamente	por	um	poemodrama	e	um	poetodrama.	Mas	o	que	
importa	fundamentalmente	salientar	é	que	o	drama	em	poetas,	o	poetodrama,	se	
reconduz,	 na	 sua	 essência,	 ao	 poemodrama,	 não	 sendo	 mais	 do	 que	 a	
consequente	 proliferação	 numa	 pluralidade	 de	 sujeitos	 poéticos	 da	 estrutura	
dramática	da	obra,	nas	suas	partes	e	no	seu	todo.	(SEABRA,	1991,	p.	19).	

	

Dessa	 forma,	 compreende-se	melhor	 o	 que	 antes	 anunciamos	 no	 que	 tange	 à	

pluralidade	 de	 um	 de	 seus	 dramas	 ou	 da	 obra	 como	 um	 todo.	 Além	 de	 existir	 uma	

multiplicidade	 de	 dramas,	 decorrentes	 de	 mais	 de	 um	 dos	 heterônimos	 pessoanos,	

esse	 gênero	 é	 também	único	na	medida	 em	que	 é	 construído	pela	mão	daquele	que	

escreve	e	se	esfacela,	multiplicando-se.	

Perpassando,	 brevemente,	 as	 escritas	 de	 Pessoa	 relativas	 à	 sua	 “própria”	

explicação	 para	 a	 heteronímia,	 retomamos	 a	 famosa	 carta	 que	 escreve,	 em	 13	 de	
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janeiro	de	1935,	endereçada	a	Adolfo	Casais	Monteiro,	em	que	atribui	a	justificativa	da	
gênese	dos	heterônimos	ao	seu	“traço	de	histeria”.	
	

A	origem	dos	meus	heterônimos	é	o	fundo	traço	de	histeria	que	existe	em	mim.	
Não	sei	se	sou	simplesmente	histérico,	se	sou,	mais	propriamente,	um	histérico-
neurastêmico.	Tendo	para	esta	segunda	hipótese,	porque	há	em	mim	fenômenos	
de	abulia,	que	a	histeria,	propriamente	dita,	não	enquadra	no	 registro	dos	 seus	
sintomas.	Seja	como	 for,	a	origem	mental	dos	meus	heterônimos	está	na	minha	
tendência	 orgânica	 e	 constante	 para	 a	 despersonalização	 e	 para	 a	 simulação.	
(PESSOA,	1999b,	p.	340).	

	
Para	 Octavio	 Paz	 (1992,	 p.	 18),	 as	 hipóteses	 pessoanas	 de	 explicação	 da	

heteronímia	 não	 são	 falsas,	 mas	 incompletas.	 Diz	 o	 autor	 que	 “um	 neurótico	 é	 um	
possuído,	o	que	domina	as	suas	perturbações.	É	um	doente?	O	neurótico	padece	das	
suas	 obsessões;	 o	 criador	 é	 o	 seu	 dono	 e	 transforma-as.”.	 Nesse	 sentido,	 “os	
heterônimos	 não	 são	 máscaras	 literárias	 (...).	 São	 máscaras,	 mas	 máscaras	
transparentes	 (...).	 [Pessoa]	 Não	 é	 um	 inventor	 de	 personagens-poetas,	 mas	 um	
criador	de	obras-de-poetas.	A	diferença	é	capital”	(PAZ,	1992,	pp.	20-21).	

Além	da	justificativa	psicológica	—	podemos	assim	sintetizar	em	uma	palavra	—
,	é	também	possível	encontrar	a	explicação	da	heteronímia	pela	ideia	de	fragmentação	
e	de	multiplicidade,	da	sensação	de	desdobramento	infinito,	em	uma	concepção	de	que	
todos	os	heterônimos	são	construídos,	inclusive	“ele	mesmo”.	Nesse	sentido	é	o	que	se	
evidencia	nas	próprias	palavras	de	Pessoa:	
	

Sinto-me	múltiplo.	Sou	como	um	quarto	com	inúmeros	espelhos	fantásticos	que	
torcem	 para	 reflexões	 falsas	 uma	 única	 anterior	 realidade	 que	 não	 está	 em	
nenhuma	 e	 está	 em	 todas.	 (...)	 Sinto-me	 viver	 vidas	 alheias,	 em	 mim,	
incompletamente,	 como	 se	 o	 meu	 ser	 participasse	 de	 todos	 os	 homens,	
incompletamente	 de	 cada[?],	 por	 uma	 suma	 de	 não-eus	 sintetizados	 num	 eu	
postiço.	(PESSOA,	1974,	[ms.	1915],	p.	81).	

	
Não	é,	senão,	a	partir	daqui	que	também	a	heteronímia	pode	ser	entendida	como	

reflexo	[ou	mesmo	causa	e	consequência/efeito]	de	que	—	 retomando	os	estudos	de	
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Leyla	 Perrone-Moisés	—	 “todo	 trabalho	 sobre	 Fernando	 Pessoa	 é	 uma	 indagação	
sobre	a	identidade”	(PERRONE-MOISÉS,	2001,	p.	3).	Ademais,	também	Paz	afirma	que	
“toda	obra	de	Pessoa	é	busca	da	identidade	perdida.”	(PAZ,	1992,	p.	39).	

Do	ponto	de	vista	de	uma	justificação	teórica,	destacamos	as	palavras	de	Pessoa	
quando	 de	 sua	 crítica	 a	 Aristóteles	 e	 sua	 respectiva	 divisão	 da	 poesia	 em	 lírica,	
elegíaca,	épica	e	dramática.	Afirma	Pessoa	que	
	

os	 gêneros	 não	 se	 separam	 com	 tanta	 facilidade	 íntima,	 e,	 se	 analisarmos	 bem	
aquilo	de	que	se	compõem,	verificaremos	que	da	poesia	lírica	à	dramática	há	uma	
gradação	contínua.	[...].	O	primeiro	grau	da	poesia	lírica	é	aquele	em	que	o	poeta,	
concentrado	no	seu	sentimento,	exprime	esse	sentimento.	Se	ele,	porém,	for	uma	
criatura	 de	 sentimentos	 variáveis	 e	 vários,	 exprimirá	 como	 que	 uma	
multiplicidade	de	personagens,	unificadas	somente	pelo	temperamento	e	o	estilo.	
Um	 passo	 mais,	 na	 escala	 poética,	 e	 temos	 o	 poeta	 que	 é	 uma	 criatura	 de	
sentimentos	 vários	 e	 fictícios,	 mais	 imaginativo	 do	 que	 sentimental,	 e	 vivendo	
cada	 estado	 de	 alma	 antes	 pela	 inteligência	 que	 pela	 emoção.	 Este	 poeta	
exprimir-se-á	 como	uma	multiplicidade	de	personagens,	 unificadas,	 não	 já	 pelo	
temperamento	 e	 o	 estilo,	 pois	 que	 o	 temperamento	 está	 substituído	 pela	
imaginação,	e	o	sentimento	pela	inteligência,	mas	tão	somente	pelo	simples	estilo.	
Outro	 passo,	 na	mesma	 escala	 de	 despersonalização,	 ou	 seja,	 de	 imaginação,	 e	
temos	o	poeta	que	em	cada	um	dos	seus	estados	mentais	vários	se	integra	de	tal	
modo	nele	que	de	 todo	se	despersonaliza,	de	sorte	que,	vivendo	analiticamente	
esse	estado	de	alma,	faz	dele	como	que	a	expressão	de	um	outro	personagem,	e,	
sendo	 assim,	 o	mesmo	 estilo	 tende	 a	 variar.	 Dê-se	 o	 passo	 final,	 e	 teremos	 um	
poeta	 que	 seja	 vários	 poetas,	 um	poeta	 dramático	 escrevendo	 em	poesia	 lírica.	
Cada	 grupo	 de	 estados	 de	 alma	mais	 aproximados	 insensivelmente	 se	 tornará	
uma	personagem,	com	estilo	próprio,	com	sentimentos	porventura	diferentes,	até	
opostos,	aos	típicos	do	poeta	na	sua	pessoa	viva.	E	assim	se	terá	levado	a	poesia	
lírica	—	ou	qualquer	forma	literária	análoga	em	sua	substância	à	poesia	lírica	—	
até	 à	 poesia	dramática,	 sem,	 todavia,	 se	 lhe	dar	 forma	do	drama,	 nem	explícita	
nem	implicitamente.	(PESSOA,	1974	[s/d],	pp.	86-87).	

	
O	 drama	 é	 definido	 por	 Aristóteles	 como	 gênero	 literário	 com	 pura	 ação,	 de	

modo	que	os	personagens	vivem	inteiramente	seu	estado	de	alma,	sem	interferência	
de	 um	 narrador.	 Pessoa,	 todavia,	 foge	 à	 definição	 aristotélica,	 criticando-a	
especialmente	 porque,	 para	 ele,	 não	 se	 pode	 considerar	 que	 os	 gêneros	 são	
independentes	e	autônomos	entre	si.	Não	há	uma	ruptura	total	quando	se	passa	de	um	
para	outro,	mas	uma	 ruptura	que	deixa	 vestígios,	 ou	 seja,	 todos	 carregam	 traços	de	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

MATTIA,	B.R.;	ZANDONÁ,	J.	Fernando	Pessoa	e...	 196	

todos.	O	criador	dos	heterônimos,	como	afirma	Seabra	(1991,	p.	20),	“estabelece	uma	

sutil	 hierarquia	 dos	 ‘graus’	 da	 poesia	 lírica.	Mais	 do	 que	 uma	 concepção	 puramente	

teórica,	 parece-nos	 ser	 este	 apontamento	 um	 esforço	 de	 clarificação	 da	 sua	 própria	

poesia.”	Para	Pessoa,	o	poeta	é	vários	poetas,	porque	é	“uma	criatura	de	sentimentos	

vários”.	

Ressalte-se	 que	 ao	 falar	 de	 “estrutura	 dramática”,	 Seabra	 afirma	 que	 não	 está	

nos	situando	“ao	nível	dos	‘gêneros’	literários”	(1991,	p.	XIX),	razão	pela	qual	o	que	se	

revela,	portanto,	é	o	que	ele	destaca	como	a	originalidade	de	Fernando	Pessoa.	Ou	seja,	

	
o	paradoxo	aparente	de	enquanto	poeta	lírico,	que	ele	é	por	natureza	intrínseca,	
assumir	 no	 seu	 lirismo	 uma	 forma	 dramática,	 sem	 que	 a	 sua	 obra	 se	 vaze	 no	
gênero	 “drama”	 (o	 seu	projeto	do	Fausto	 não	é	mais	do	que	um	drama	poético	
frustrado,	ao	passo	que	O	Marinheiro	se	apresenta,	significativamente,	como	um	
“drama	estático”).	(SEABRA,	1991,	p.	19).	

	
O	drama,	portanto,	está	“no	diálogo	das	linguagens	poéticas	no	interior	da	obra	

(das	obras)	dos	heterônimos”	(SEABRA,	1991,	p.	19).	Assim,	os	heterônimos	não	são	

meramente	 personagens	 de	 um	 drama	 poético,	mas	 constituem,	 enquanto	 cada	 um	

deles	um	poeta,	ou	seja,	como	afirma	Seabra,	o	“drama	em	gente”	é	traduzido	em	um	

drama	 em	 poetas.	 (Ibiden,	 p.	 21).	 Nesse	 sentido,	 “a	 multiplicidade	 dos	 sujeitos	

poéticos	—	o	poetodrama	—	é	aqui	a	condição	da	realização	do	lirismo	dramático	—	

do	poemodrama.”	(Ibiden,	p.	21).	

Podemos	 ainda	mencionar	 outra	 explicação	 de	 Pessoa	 para	 a	 heteronímia,	 na	

qual	ele	vai	além	da	perspectiva	teórica	e	lança	mão	da	mitologia,	ou	da	mitobiografia.	

Nas	palavras	do	próprio	poeta:	“Desejo	ser	um	criador	de	mitos,	que	é	o	mistério	mais	

alto	que	pode	obrar	alguém	da	humanidade”.	(PESSOA,	1974,	p.	84).	

Destacamos,	ademais,	a	explicação	de	ordem	espiritual	que	Pessoa	dá	à	criação	

heteronímica.	

	
Hoje	 já	 não	 tenho	 personalidade:	 quanto	 em	mim	 haja	 de	 humano,	 eu	 o	 dividi	
entre	os	autores	vários	de	cuja	obra	tenho	sido	o	executor.	Sou	hoje	o	ponto	de	
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reunião	 de	 uma	 pequena	 humanidade	 só	 minha.	 Trata-se,	 contudo,	 de	
temperamento	dramático	elevado	ao	máximo;	escrevendo,	em	vez	de	dramas	em	
atos	e	ação,	dramas	em	almas.	Tão	simples	é,	na	sua	substância,	este	 fenômeno	
aparentemente	tão	confuso.	[...].	Médium,	assim,	de	mim	mesmo	todavia	subsisto.	
Sou,	 porém,	 menos	 real	 que	 os	 outros,	 menos	 coeso,	 menos	 pessoal,	
eminentemente	influenciável	por	eles	todos.	(PESSOA,	1974,	p.	92).	

	
Tendo	 passado	 pelas	 “explicações”	 do	 “próprio”	 Pessoa	 para	 projeto	

heteronímico,	também	nelas	encontramos	a	multiplicidade	de	linhas	de	leitura	para	a	
criação	 heteronímica.	 É,	 contudo,	 ao	 estudo	 de	 Seabra,	 conforme	 anunciamos	
inicialmente,	 que	 interligamos	 as	 concepções/justificativas	 desse	 fenômeno.	 Não	 se	
pode	negar	que,	em	todas	as	explicações	pessoanas	pelas	quais	passamos,	o	“drama”	
está	presente.	Por	esta	razão,	vale	trazer	a	lume	as	palavras	de	Pessoa	endereçadas	a	
João	Gaspar	Simões,	em	11	de	dezembro	de	1931:	
	

Desde	que	o	crítico	fixe,	porém,	que	sou	essencialmente	poeta	dramático,	 tem	a	
chave	 da	 minha	 personalidade,	 no	 que	 pode	 interessá-lo	 a	 ele,	 ou	 a	 qualquer	
pessoa	que	não	seja	um	psiquiatra,	que,	por	hipótese,	o	crítico	não	tem	que	ser.	
Munido	 desta	 chave,	 ele	 pode	 abrir	 lentamente	 todas	 as	 fechaduras	 da	 minha	
expressão.	 Sabe	 que,	 como	 poeta,	 sinto;	 que,	 como	 poeta	 dramático,	 sinto	
despegando-me	 de	 mim;	 que,	 como	 dramático	 (sem	 poeta),	 transmudo	
automaticamente	 o	 que	 sinto	 para	 uma	 expressão	 alheia	 ao	 que	 senti,	
construindo	na	emoção	uma	pessoa	inexistente	que	a	sentisse	verdadeiramente,	
e	 por	 isso	 sentisse,	 em	 derivação,	 outras	 emoções	 que	 eu,	 puramente	 eu,	 me	
esqueci	de	sentir.	(PESSOA,	1999b,	pp.	255-256).	

	
Se	pensarmos	no	aspecto	do	sentimento	—	e	aqui	como	sinônimo	de	existência	

—	 as	múltiplas	 temporalidades	que	Fernando	Pessoa	delineia,	grosso	modo,	 com	um	
panteísmo	 bucólico	 de	 Alberto	 Caeiro,	 um	 Ricardo	 Reis	 epicurista	 e	 um	 Álvaro	 de	
Campos	 futurista,	 nos	 remetem	 diretamente	 à	 noção	 de	 deslocamento	 próprio	 da	
modernidade	e	da	arte	de	não-ser	—	se	retomarmos	o	pioneiro	trabalho	investigativo	
de	Jorge	de	Sena	(2000,	p.	147)	sobre	o	Livro	do	desassossego	—,	percebida	no	projeto	
heteronímico	de	Fernando	Pessoa.	Seguindo	a	ideia	da	experiência	de	temporalidade,	
Eduardo	Lourenço	escreve	que	
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A	verdadeira	experiência	da	temporalidade,	apesar	do	sentimento	intenso	da	sua	
irrealidade	originária,	só	a	vive	Pessoa,	em	termos	mais	comuns,	através	dos	seus	
duplos	Álvaro	de	Campos,	Ricardo	Reis,	Alberto	Caeiro	e	da	comédia-drama	que	
encarnam.	[...]	Os	seus	poemas	não	nascem	da	pura	glosa	da	irrealidade	do	tempo	
ou	da	sua	evanescência,	como	no	caso	da	poesia	da	temporalidade	mítica	[...].	Os	
três	avatares	de	Pessoa	representam	uma	tentativa	desesperada	de	se	instalar	na	
realidade,	de	se	confundir	com	ela	e,	em	última	análise,	escapar	à	visão	simbolista	
que	a	sua	ficção	heteronímica	nunca	deixou	de	ser.	O	tempo	próprio	dessa	visão	é	
o	 de	 uma	 original	 queda,	 de	 uma	 perda	 do	 ser	 responsável	 pela	 ausência	 de	
sentido	 inerente	 à	 nossa	 existência	 e	 às	 palavras	 com	que	 em	 vão	 procuramos	
exprimi-la.	(LOURENÇO,	2011,	p.	162)	

	
A	criação	da	heteronímia	por	Fernando	Pessoa	deve	também	ser	apreendida	em	

diálogo	direto	 com	o	 contexto	 sócio-político-econômico-cultural	 europeu	do	 final	do	

século	 19	 e	 início	 do	 século	 20.	 Dando	 sequência	 às	 discussões	 sobre	 o	 projeto	

heteronímico	pessoano	há	que	se	enfatizar	a	existência	de	um	“diálogo	das	linguagens	

poéticas”	(SEABRA,	1991,	p.	19)	promovendo	um	intenso	debate	estético,	na	medida	

em	 que	 Pessoa	 desperta	 a	 sensibilidade	 de	 seus	 interlocutores	 às	 novas/outras	

tendências	artístico-culturais	do	seu	tempo.	

Por	certo	que	não	se	pode	resumir	a	criação	dos	heterônimos	como	sendo,	tão	

só,	 a	 criação	 de	 personagens.	 Contudo,	 ao	 criar	 heterônimos	 como	 personagens,	

Fernando	Pessoa	procura	construir	sua	produção	literária	como	um	drama	teatral	de	

poetas	que	existem	por	si,	ou	seja,	são	autônomos.	

É	 na	 teoria	 dramática	 da	 heteronímia	 que	 o	 conceito	 de	 personagem	 é	

apreendido	no	sentido	de	que	“os	heterônimos	são	autores	que	se	fundem	com	a	sua	

poesia	 [...].	A	 ideia	de	personalidade	 funde-se	com	a	de	personagem	[...]	É	como	se	a	

personalidade,	mesmo	se	entendida	em	clave	psicológica,	fosse	feita,	afinal,	daquilo	de	

que	as	personagens	são	feitas”	(MARTINS;	ZENITH,	2012,	p.	32).	

Mas	se	adentramos	no	estudo	dos	personagens,	logo	chegaríamos	ao	que	já	em	

seu	 nome	 está	 “Pessoa:	 persona.	 Máscara(s),	 pessoa(s).	 Personagens:	 coro	 trágico,	

estático,	Drama	sem	drama:	em	poemas,	em	poetas.”	(SEABRA,	1991,	p.	171).	E	aqui	

cabe	trazer	a	lume	as	palavras	de	Octavio	Paz:	
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O	seu	segredo	[de	Pessoa],	para	mais,	está	escrito	no	seu	nome:	Pessoa	quer	dizer	
personagem	 e	 vem	 de	 persona,	 máscara	 dos	 actores	 romanos.	 Máscara,	
personagem	 de	 ficção,	 ninguém:	 Pessoa.	 A	 sua	 história	 poderia	 reduzir-se	 à	
viagem	entre	a	irrealidade	da	sua	vida	quotidiana	e	a	realidade	das	suas	ficções.	
Estas	 ficções	 são	 os	 poetas	 Alberto	 Caeiro,	 Álvaro	 de	 Campos,	 Ricardo	 Reis	 e,	
sobretudo,	ele	mesmo,	Fernando	Pessoa.	[...]	O	verdadeiro	Pessoa	é	outro.	(PAZ,	
1992,	pp.	07-08,	grifos	do	autor).	

	
Nesse	 sentido,	 ao	 tratar	 do	 “drama	 heteronímico”,	 Leyla	 Perrone-Moisés	

pondera	que	Fernando	Pessoa	“explode	em	três	poetas	diferentes:	um	mestre	bucólico	
(Alberto	Caeiro),	um	neoclássico	estoico	(Ricardo	Reis),	um	poeta	futurista	(Álvaro	de	
Campos)”	(2001,	p.	26).	Mais	adiante,	considerando	a	possibilidade	de	que	Pessoa,	ao	
criar	os	heterônimos,	estava	a	escrever	teatro,	Perrone-Moisés,	indaga:	“Mas	que	lugar	
é	 o	 seu	 nesse	 teatro?	Dramaturgo?	 Sim.	Mas	 também:	 personagem,	 ator,	 figurinista,	
cenógrafo,	 maquinista,	 diretor,	 lanterninha,	 ponto,	 cenário,	 bastidores,	 palco,	
espectador.	E,	no	dia	da	estreia,	nada	está	pronto	e	todos	faltam.”	(2001,	p.	27).	

Por	esse	viés,	vale	retomar	que	Pessoa	lançou	em	O	Marinheiro:	drama	estático	
em	 um	 quadro	 —	 rejeitado	 pelo	 editor	 Álvaro	 Pinto	 d’A	 Águia,	 em	 1914,	 para	
publicação	na	revista,	vindo	ao	conhecimento	do	público	apenas	em	1915	no	primeiro	
número	da	Orpheu,	já	com	profundas	alterações	no	texto	submetido	anteriormente7	—	
o	 tema	que	 exploraria	 incansavelmente:	 o	mistério	do	 ser8.	Nele,	 segundo	Fernando	
Cabral	Martins,	“traça	o	processo	de	desprendimento	do	eu	e	de	si	mesmo,	como	uma	
consciência	 boiando	 sobre	 a	 sensação,	 e	 das	 sensações	 sentindo,	 portanto,	 a	 sós,	
apostasiadas,	desvinculadas	de	uma	mente,	e	de	um	corpo”	(MARTINS,	2010,	p.	441),	o	
que	 seria	 ampliado	 pela	 engenhosa	 estrutura	 heteronímica.	 O	 drama	 transcorre	 à	
noite.	Em	cena	há	três	donzelas	velando	outra,	vestida	de	branco.	As	três,	a	que	tudo	
																																								 																					
7	Conforme	escreve	Pessoa	a	Armando	Côrtes-Rodrigues	em	carta	de	4	de	março	de	1915,	na	qual	
trata	da	composição	do	primeiro	número	da	Revista	Orpheu	(PESSOA,	1999c,	pp.	156-159).	
8	Desse	período	é	possível	mencionar	o	texto	Na	floresta	do	alheamento,	o	primeiro	texto	publicado	
pelo	próprio	Fernando	Pessoa	em	A	Águia,	no	ano	de	1913,	destinado	ao	Livro	do	Desassossego,	“em	
preparação”. 
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indica,	desejam	respeitar	o	ritmo	da	noite,	massificar	o	silêncio,	permanecer	imóveis,	
evitar	qualquer	espécie	de	arroubo.	Nesse	 cenário,	divagam	sobre	a	necessidade	em	
falar,	em	recordar	o	passado,	sua	infância,	onde	viveram	outrora,	uma	vez	que	não	são	
capazes	de	capturar	o	presente:	“O	que	eu	era	outrora	já	não	se	lembra	de	quem	sou...	
Pobre	da	 feliz	que	 eu	 fui”	 (PESSOA,	2010,	p.	 58).	É	nessa	 conjuntura	que	a	 Segunda	
veladora	 sugere	 que	 contem	 histórias	 umas	 às	 outras.	 Conta-lhes	 o	 sonho	 que	 teve	
com	o	Marinheiro:	
	

SEGUNDA	—	 Sonhava	 de	 um	 marinheiro	 que	 se	 houvesse	 perdido	 numa	 ilha	
longínqua.	Nessa	ilha	havia	palmeiras	hirtas,	poucas,	e	aves	vagas	passavam	por	
elas...	 Não	 vi	 se	 alguma	 vez	 pousavam...	 Desde	 que,	 naufragado,	 se	 salvara,	 o	
marinheiro	vivia	ali...	Como	ele	não	tinha	meio	de	voltar	à	pátria,	e	cada	vez	que	
se	lembrava	dela	sofria,	pôs-se	a	sonhar	uma	pátria	que	nunca	tivesse	tido:	pôs-se	
a	 fazer	 ter	 sido	 sua	 uma	 outra	 pátria,	 uma	 outra	 espécie	 de	 país	 com	 outras	
espécies	de	paisagens,	e	outra	gente,	e	outro	feitio	de	passarem	pelas	ruas	e	de	se	
debruçarem	das	janelas...	Cada	hora	ele	construía	em	sonho	esta	falsa	pátria,	e	ele	
nunca	deixava	de	 sonhar,	 de	dia	 à	 sombra	 curta	das	 grandes	palmeiras,	 que	 se	
recortava,	orlada	de	bicos,	no	chão	areento	e	quente;	de	noite,	estendido	na	praia,	
de	costas	e	não	reparando	nas	estrelas.	(PESSOA,	2010,	pp.	61-62).	

	

Ao	 contar	 sobre	 o	 sonho,	 o	 clímax	 se	 desencadeia.	 À	 medida	 que	 a	 Segunda	
veladora	 conta	 sobre	 a	 perda	 da	memória	 do	Marinheiro	 e	 o	modo	 como	 perdeu	 a	
capacidade	 de	 recuperar	 suas	 lembranças	—	 as	 únicas	 que	 lhe	 restaram	 foram	 as	
construídas	 imageticamente	 naquela	 ilha	—,	 as	 veladoras	 enchem-se	 de	 pavor	 ao	
cogitar	serem	um	sonho	deste.	Um	sonho	dentro	de	outro	sonho.	A	noção	de	sentido	se	
esvai,	não	há	por	que	—	nem	como	—	diferenciar	essa	gradação.	O	mesmo	ocorre	com	
as	próprias	personagens.	No	decorrer	da	peça,	suas	vozes	se	(con)fundem.	Ao	pensar	
sobre	O	Marinheiro,	escreve	José	Augusto	Seabra	(1991,	p.	29):	“só	aparentemente	são	
personagens	distintas.	As	 suas	 falas	 retomam-se	umas	às	outras	ao	 longo	do	drama,	
numa	espécie	de	solilóquio	obsessivo,	reduzindo-se	a	três	vozes	que	entre	si	se	ecoam,	
até	que	a	sua	própria	identidade	se	dissolve”.	
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3.	ALGUMAS	CONSIDERAÇÕES	
	

“Pessoa	 vai-se-nos	 furtando,	 heterônimo	 após	 heterônimo”	 (SEABRA,	 1991,	 p.	
172),	contudo,	não	é,	senão	em	Álvaro	de	Campos	que	vislumbramos	a	corporificação	
da	perspectiva	de	leitura	alhures	apresentada/desenvolvida.	Segundo	Perrone-Moisés,	
“Ele	[Álvaro	de	Campos]	é	a	ficção	mais	rica	de	Pessoa,	porque	nele	o	Poeta	deixou	as	
contradições	 às	 soltas,	 em	 processo	—	 Campos	 é	 o	 único	 que	 passa	 por	 diferentes	
‘fases’,	 que	 muda.	 Nele	 a	 ficção	 se	 afirma	 como	 forma	 de	 conhecimento:	 ‘Fingir	 é	
conhecer-se’	[...].”	(2001,	p.	121).	

Porém,	 que	 contradição:	 embora	 o	 poeta	 seja	 um	 fingidor9,	 ele	 diz	 o	 que	
“verdadeiramente”	sente.	Álvaro	de	Campos	é	explosão,	excesso,	alarde,	—	a	histeria	
feminina,	como	conta	Pessoa	—	mas	é,	ao	mesmo	tempo,	fadiga,	vazio,	melancolia.	Ele	
é	fases	ou	faces,	facetas.	É	o	ruído	forte	das	engrenagens	das	máquinas,	mas	também	é	
o	suspiro	da	voz	que	pede	calma.	É	o	drama	de	ser	pessoa,	com	inicial	minúscula,	igual	
a	todos	—	nós.	

Campos	 traduz,	 senão	 concomitante,	 simultaneamente,	 tal	 qual	 um	 drama,	 o	
pessimismo	e	a	alegria	de	viver.	Poder-se-ia	dizer	que	as	únicas	certezas	na	poética	de	
Álvaro	de	Campos	são	a	falta	de	unidade	na	fragmentação,	e	o	paradoxo.	Em	uma	fase	

																																								 																					
9	Partindo	de	Autopsicografia,	Fernando	Cabral	Martins	aponta	“algumas	condições	de	possibilidade	
da	 significação	 de	 ‘fingimento’”	 (2010,	 p.	 67).	 Nesse	 sentido	 estabelece	 que	 o	 referido	 poema,	
“publicado	no	n.º	36	da	 revista	Presença	 (de	Novembro	de	1932),	 [...]	 (no	original,	datado	de	1	de	
Abril	 de	 1931),	 é	 uma	 ars	 poética	 e	 enquanto	 tal	 uma	 das	 peças	 fundamentais	 da	 poética	 do	
fingimento	 na	 poesia	 de	 Fernando	 Pessoa.	 [...]	 seu	 primeiro	 verso,	 constituído	 por	 uma	 frase	
completa	 e	 monoproposicional	 cuja	 forma	 lógica	 é	 a	 de	 uma	 definição	 e	 parece	 valer	 como	 uma	
fórmula	ou	uma	expressão	lapidar	que	enuncia	uma	propriedade	essencial	do	poeta:	 ‘O	poeta	é	um	
fingidor.’	 [...]	 o	 verso,	 a	 frase	 e	 a	 proposição	 dizem	 a	 radicalidade	 do	 fingimento.	 Enquanto	 ação	
‘própria’	do	poeta;	enquanto	modo	de	ser	da	poesia	ou	da	atividade	poética.	O	fingimento	constitui-
se	e	declara-se	radicalmente,	por	um	lado	contra	a	poética	da	sinceridade	dos	autores	da	presença;	e	
por	 outro	 lado	 vem	 numa	 tradição	 que	 podemos	 reportar	 quer	 a	 Nietzsche,	 quer	 a	 uma	 série	 de	
poetas	 e	 outros	 autores	que	podemos	 associar	 a	 uma	explícita	 poética	da	 impessoalidade	 e	 situar	
seja	 no	 início	 da	 modernidade	 estética	 (ainda	 nos	 fins	 do	 século	 XIX,	 como	 Mallarmé)	 seja	 ao	
modernismo	(já	no	1.º	quartel	do	século	XX,	como	Proust,	Valéry	e	Eliot).”	(MARTINS,	2010,	pp.	66-
67). 
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histórico-cultural	 marcada	 pela	 crise	 e	 pela	 instabilidade,	 a	 poesia	 polifônica	 e	

dialógica	de	Campos	é-nos	(ainda)	provocativa.	Se	viver	é	impreciso	ou	desnecessário,	

o	 poeta	 nos	 guia	 de	 modo	 original	 e	 perspicaz,	 sem	 temor,	 por	 meio	 dos	 mares	

modernos,	ora	enfrentando	ora	se	entregando	às	tempestades,	às	miragens,	às	musas	

e	aos	monstros.	

Importante	 destacar,	 no	 contexto	 da	 heteronímia	 pessoana	 as	 Notas	 para	 a	

Recordação	 do	Meu	Mestre	 Caeiro,	de	 Álvaro	 de	 Campos,	 publicada	 na	 Presença	 em	

1931.	Para	Martins	 (2010,	 p.	 327),	 elas	 “representam	as	 formas	de	 coexistência	dos	

vários	nomes	[...].”.	Diz	Álvaro	de	Campos	(1997,	p.	42)	“O	meu	mestre	Caeiro	não	era	

um	pagão:	era	o	paganismo.	O	Ricardo	Reis	é	um	pagão,	o	António	Mora	é	um	pagão,	

eu	sou	um	pagão;	o	próprio	Fernando	Pessoa	seria	um	pagão,	se	não	fosse	um	novelo	

embrulhado	para	o	lado	de	dentro.”	Nesse	sentido,	conclui	Martins	(2010,	p.	327)	que	

“os	 três	heterónimos,	mais	Mora	e	o	próprio	ortónimo,	 veem-se	aí	 envolvidos	numa	

mesma	história.	A	sua	interdependência	torna-se	essencial.”	

Não	há	uma	estrutura	fixa	na	produção	literária	de	Fernando	Pessoa,	tampouco	

fechada,	mas	 “em	 constante	 eclosão	 e	 circulação	 dramática”	 (SEABRA,	 1991,	 p.	 77).	

Não	por	outra	razão,	Seabra	nos	diz	que	Fernando	Pessoa	foi	

	
precursor	 de	 uma	 modernidade	 que	 só	 hoje	 chega	 à	 plena	 consciência	 de	 si	
mesma,	 [...].	 O	 drama	havia	 pois	 que	 buscá-lo	 nos	 próprios	 poemas,	 na	 própria	
linguagem	poética.	O	que	implicava	que	o	sujeito	fosse	também	ele	dramatizado:	
não	um	sujeito	“pleno”,	mas	plural,	na	pluralidade	das	linguagens	heteronímicas.	
(SEABRA,	1991,	p.	173).	

	

Conforme	Lourenço,	“Pessoa	não	era	um	‘dandy’,	mas	um	empregado	modesto,	

em	 pânico	 diante	 da	 vida	 real,	 defendendo-se	 dele	 pelo	 humor	 e	 pelo	 sonho.	 [...]	

criador	único	do	seu	próprio	mito,	chamou-lhe	drama	em	gente	e	baptizando-o	assim	

ficou	aquém	da	verdade.”	 (2008,	p.	13-14).	Para	Saramago,	 “Fernando	Pessoa	nunca	

chegou	a	 ter	verdadeiramente	a	 certeza	de	quem	era,	mas	por	causa	dessa	dúvida	é	

que	 nós	 vamos	 conseguindo	 saber	 um	 pouco	mais	 quem	 somos”	 (2009,	 p.	 52).	 Por	
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essas	 inquietações,	 tanto	 Lourenço	 quanto	 Saramago	 alimentam	 o	 imaginário	
mítico/mitobiográfico	de	um	Fernando	Pessoa	ele-mesmo	e	outro(s).	
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O	ESPAÇO	E	A	ASSOMBRAÇÃO:	O	GÓTICO	DE	SHIRLEY	JACKSON	EM	THE	

HAUNTING	OF	HILL	HOUSE	

THE	SETTING	AND	THE	HAUNTING:	SHIRLEY	JACKSON’S	GOTHIC	IN	THE	

HAUNTING	OF	HILL	HOUSE	

	
Isabelle	Rodrigues	de	Mattos	Costa1	

	
RESUMO:	 O	 objetivo	 deste	 trabalho	 é	 apontar	 os	 elementos	 góticos	 presentes	 no	 romance	 The	
Haunting	of	Hill	House	(2006),	de	Shirley	Jackson,	considerando	que	o	estranhamento	presente	nessa	
obra	parte	principalmente	de	sua	ambientação	ameaçadora	e	dos	acontecimentos	sobrenaturais	que	
ali	se	desenrolam.	Assim,	analisaremos	a	natureza	da	assombração	e	sua	relação	com	o	espaço,	além	
de	 sua	 aparente	 conexão	 com	 a	 personagem	 Eleanor	 que,	 segundo	 Laura	 Miller,	 poderia	 ser	
responsável	pelos	eventos	terríveis	que	acontecem	em	Hill	House.	
Palavras-chave:	gótico;	assombração;	espaço.	
ABSTRACT:	 The	 purpose	 of	 this	 paper	 is	 to	 highlight	 the	gothic	 elements	 in	The	Haunting	of	Hill	
House	 (2006)	and	analyze	 in	what	manner	 this	weirdness	originates	 from	 the	 intimidating	 setting	
and	the	supernatural	events	that	unfold	within	such	scenery.	Therefore,	the	nature	of	the	haunting	
will	be	analyzed,	as	 its	 relationship	with	 the	setting	and	 its	 connection	with	 the	character	Eleanor	
who,	 according	 to	 Laura	Miller,	 could	 be	 responsible	 for	 the	 scaring	 events	 that	 take	 place	 in	Hill	
House.	
Keywords:	gothic;	haunting;	setting.	
	
	
1. INTRODUÇÃO	

	

Em	The	Cambridge	Companion	to	Gothic	Fiction	(2002),	Jerrold	Hogle	apresenta	

o	gênero	gótico	como	um	fenômeno	pós-medieval,	afirmando	que	a	primeira	obra	a	se	

																																								 																					
1	Mestranda	em	Letras,	UERJ.	
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autointitular	gótica	foi	O	castelo	de	Otranto	(1764),	de	Horace	Walpole2:	uma	narrativa	
ficcional	que	se	fazia	passar	por	medieval,	mas	que	fora	escrita	muito	depois	da	Idade	
Média.	Walpole	declarou	que	sua	obra	era	um	misto	de	dois	tipos	de	romance,	o	antigo	
e	 o	 novo,	 que	 abrangia	 tanto	 a	 imaginação	 e	 a	 improbabilidade	 do	 primeiro	 tipo	
quanto	 as	 leis	 de	 probabilidade	 que	 regiam	 o	 segundo,	 uma	 combinação	 que	 ele	
denominou	 “gótico”.	 A	 obra	 de	 Walpole	 exibia	 um	 enredo	 repleto	 de	 suspense	 e	
acontecimentos	 sobrenaturais,	 estreando	 um	 cenário	 antiquado	 com	 um	 castelo	
amplo	 e	 misterioso,	 repleto	 de	 passagens	 secretas,	 quadros	 e	 escadarias	 (HOGLE,	
2002,	p.	01).	

O	 gótico,	 porém,	 seria	 um	 gênero	 bastante	 instável,	 e	 seus	 elementos	 seriam	
difundidos	 em	 diferentes	 modos,	 modificando-se	 com	 o	 passar	 do	 tempo.	 Hogle	
caracteriza	 o	 gótico	 como	 flexível	 e	 maleável,	 afirmando	 que	 ele	 combina	 estilos	
distintos;	mas,	 uma	 vez	 que	 alguns	 elementos	 repetem-se	 ao	 longo	 de	 várias	 obras	
consideradas	 góticas,	 torna-se	 possível	 especificar	 certos	 parâmetros	 pelos	 quais	
podemos	identificar	uma	obra	como	pertencente	a	esse	gênero.	

Segundo	 Hogle	 (2002),	 apesar	 de	 nem	 sempre	 se	 mostrar	 de	 maneira	 óbvia,	
como	 em	 Drácula	 (1897)3	ou	 O	 castelo	 de	 Otranto,	 uma	 obra	 gótica	 costuma	 se	
desenrolar	num	espaço	antiquado	—	um	castelo,	uma	prisão,	um	cemitério,	etc.	Nesse	
espaço	antiquado,	ou	na	combinação	de	vários	desses	espaços,	há	algum	segredo	do	
passado	 que	 assombra	 psicológica	 e/ou	 fisicamente	 as	 personagens.	 Essa	
assombração	pode	se	mostrar	de	diversas	maneiras,	mas	frequentemente	se	apresenta	
por	 meio	 de	 fantasmas,	 espectros	 ou	 monstros	 (seres	 que	 combinam	 aspectos	 de	
diferentes	naturezas,	 tais	como	a	vida	e	a	morte)	que	se	originam	a	partir	do	espaço	
antiquado	 ou	 o	 invadem	 para	 manifestar	 crimes	 insolúveis	 ou	 conflitos	 que	 não	
podem	mais	permanecer	ocultos.	A	partir	desse	espaço	antiquado	e	da	assombração,	o	
enredo	 de	 uma	 obra	 gótica	 costuma	 oscilar	 entre	 a	 realidade	 e	 a	 possibilidade	 do	
																																								 																					
2	Para	este	estudo	consideramos	a	edição	de	1996.	
3	Para	este	estudo	consideramos	a	edição	de	2003.	
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sobrenatural.	Embora	seja	comum	que	a	narrativa	se	encaminhe	para	um	final	em	que	

uma	das	opções	é	afirmada,	a	obra	costuma	explorar	a	possibilidade	de	que	o	 limite	

entre	o	real	e	o	sobrenatural	foi	cruzado.	

O	espaço	antiquado	possui,	portanto,	imensa	importância	na	narrativa	gótica.	Os	

grandes	e	velhos	castelos	ou	mansões,	por	meio	de	suas	dimensões	e	feições,	podem	

ser	 considerados	 símbolos	 de	 poder:	 segundo	 uma	 leitura	 política	 do	 gótico,	 tais	

espaços	distinguiriam	o	poder	dos	 lordes	 e	 senhores	medievais,	 em	 sua	magnânima	

onipotência,	em	contraste	com	o	povo	pobre	e	servil,	por	eles	dominado.	Uma	vez	que,	

na	 Idade	 Média,	 construções	 de	 tais	 proporções	 só	 poderiam	 ser	 fruto	 de	 muita	

riqueza,	 o	 castelo	 acabou	 se	 tornando	a	morada	do	vilão	 e	do	opressor,	 ou	 seja,	 um	

local	a	ser	evitado	e	temido.	

	

2. CARACTERIZAÇÃO	DO	GÓTICO	EM	THE	HAUNTING	OF	HILL	HOUSE	

	

Assim	 como	 as	 obras	 citadas	 anteriormente,	 o	 romance	 The	 Haunting	 of	 Hill	

House	 (1959),	 de	 Shirley	 Jackson,	 possui	 tanto	 um	 espaço	 antiquado	 quanto	 a	

presença	de	uma	assombração:	elementos	que,	segundo	Hogle,	poderiam	caracterizar	

essa	 obra	 como	 gótica.	 O	 enredo	 de	 Shirley	 Jackson	 nos	 apresenta	 o	 doutor	 John	

Montague	como	um	estudioso	de	antropologia	 fascinado	pelo	estudo	do	paranormal,	

cujo	objetivo	é	escrever	um	livro	sobre	manifestações	sobrenaturais.	Assim,	ele	aluga	

Hill	 House,	 uma	 casa	 considerada	 assombrada,	 e	 planeja	 residir	 nela	 durante	 três	

meses	 numa	 tentativa	 de	 testemunhar	 acontecimentos	 fora	 do	 comum.	 Para	

acompanhá-lo	em	tal	pesquisa,	ele	convida	o	herdeiro	da	casa,	Luke	Sanderson,	e	duas	

assistentes,	 solicitando	 que	 também	 habitem	 Hill	 House	 e	 registrem	 por	 escrito	 os	

acontecimentos	paranormais	que	ali	testemunhassem.	As	assistentes,	Eleanor	Vance	e	

Theodora,	não	fazem	parte	do	meio	acadêmico	do	doutor	e	não	o	conheciam	até	terem	

sido	 convidadas	 para	 participar	 de	 sua	 pesquisa	 (convite	 feito	 após	 o	 doutor	 ter	
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ouvido	 falar	 que	 Theodora	 tinha	 algum	 tipo	 de	 habilidade	 telepática,	 e	 que	 Eleanor	

havia	se	envolvido	com	um	poltergeist	durante	a	infância).	Ele	confessa	que	esperava	

que	a	peculiaridade	de	cada	uma	poderia	de	alguma	forma	intensificar	as	 forças	que	

atuavam	no	local.	

Assim	que	 Eleanor	 fica	 diante	 de	Hill	House	 pela	 primeira	 vez	 ela	 sente	 que	 a	

casa	 é	 vil	 e	 que	 seria	 melhor	 se	 afastar	 dali	—	 “vil”	 é	 um	 adjetivo	 dificilmente	

empregado	com	objetos	inanimados,	e	seu	uso	já	sugestiona	que	a	casa	não	parece	de	

todo	inanimada,	mas	sim	dotada	de	uma	índole	má,	sobre	a	qual	o	próprio	doutor	os	

alerta:	

	
Creio	que	não	preciso	lembrá-los	de	que	o	conceito	de	certas	casas	como	impuras	
ou	 proibidas	 —	 talvez	 sacras	 —	 é	 tão	 antigo	 quanto	 a	 mente	 do	 homem.	
Certamente	 existem	 locais	 que	 inevitavelmente	 adquirem	 uma	 atmosfera	 de	
santidade	e	bondade;	então	 talvez	não	pareça	extravagante	demais	afirmar	que	
algumas	 casas	 nascem	más.	 [...]	Ninguém	nem	ao	menos	 sabe	por	 que	 algumas	
casas	são	consideradas	assombradas	[...]	perturbadas,	talvez.	Leprosas.	Doentes.	
Qualquer	 eufemismo	 popular	 para	 insanidade;	 uma	 casa	 demente	 é	 uma	 bela	
presunção.4	(JACKSON,	2006,	pp.	50-51,	tradução	nossa).	

	

Para	 o	 doutor,	 a	 casa	 é	 insana	 e	 todas	 as	 suas	 características	 malévolas	 não	

passam	de	eufemismo	para	sua	loucura.	Sem	dúvida	um	local	estranho,	não	é	à	toa	que	

Hill	 House	 é	 temida	 pelos	 habitantes	 da	 cidade,	 que	 não	 se	 aproximam	 dela	 nem	

gostam	de	falar	sobre	tal	lugar.	É	um	ambiente	evitado	até	mesmo	pelos	encarregados	

de	cuidar	dele	—	a	senhora	Dudley,	por	exemplo,	que	era	a	responsável	pela	limpeza,	

sempre	deixava	os	terrenos	antes	que	anoitecesse.	

Seu	 interior	 causa	 estranhamento,	 sendo	 amplo	 a	 ponto	 de	 as	 pessoas	 não	

encontrarem	os	 aposentos	 que	procuram;	 além	disso,	 as	 portas	 fecham-se	 sozinhas,	

																																								 																					
4	“I	 need	 not	 remind	 you,	 I	 think,	 that	 the	 concept	 of	 certain	 houses	 as	 unclean	 or	 forbidden	—	
perhaps	sacred	—	is	as	old	as	the	mind	of	man.	Certainly	there	are	spots	which	inevitably	attach	to	
themselves	 an	 atmosphere	 of	 holiness	 and	 goodness;	 it	might	 not	 then	 be	 too	 fanciful	 to	 say	 that	
some	 houses	 are	 born	 bad	 […]	 No	 one	 knows,	 even,	 why	 some	 houses	 are	 called	 haunted	 […]	
disturbed,	perhaps.	Leprous.	Sick.	Any	of	the	popular	euphemisms	for	insanity;	a	deranged	house	is	a	
pretty	conceit”.	(JACKSON,	2006,	pp.	50-51).	
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como	 se	 Hill	 House	 quisesse	 confundir	 seus	 ocupantes.	 A	 personificação	 da	 casa	 é	

tamanha	que	ela	possui	um	nome	próprio5,	além	de	um	coração	em	analogia	aos	seres	

vivos:	 um	 quarto	 onde	 a	 temperatura	 é	 ligeiramente	mais	 fria	 do	 que	 em	 qualquer	

outro.	 Hill	 House	 parece	 emanar	 uma	 energia	 própria,	 uma	 consciência	 que	 causa	

desconforto	aos	personagens,	pois	sentem	como	se	estivessem	sendo	observados.	

Logo	que	chegam	ao	lugar,	eles	brincam	e	fazem	piadas	a	respeito	da	casa,	como	

se	tentassem	mostrar	que	não	se	assustavam	facilmente.	Eleanor,	no	entanto,	parece	

bem	mais	incomodada	de	estar	ali,	embora	tente	se	mostrar	tão	à	vontade	quanto	os	

demais,	disfarçando	seu	estranhamento:	

	
—	Não	 acho	que	poderíamos	 ir	 embora	 agora	 se	quiséssemos	—	 Eleanor	 falou	
antes	de	perceber	o	que	iria	dizer,	ou	como	aquilo	iria	soar	para	os	outros;	ela	viu	
que	 eles	 a	 estavam	 encarando	 e	 gargalhou,	 completando	 de	 maneira	 pouco	
convincente:	—	A	Sra.	Dudley	 jamais	nos	perdoaria.	—	Ela	se	perguntou	se	eles	
realmente	 acreditaram	 que	 fora	 aquilo	 que	 ela	 quisera	 dizer,	 e	 pensou:	 Talvez	
esta	casa	nos	tenha	sob	seu	controle,	talvez	ela	não	nos	deixe	partir.6	(JACKSON,	
2006,	p.	54,	tradução	nossa).	

	

Mesmo	após	 testemunharem	a	primeira	manifestação	sobrenatural	 (batidas	às	

portas	 dos	 quartos),	 eles	 riem	 do	 ocorrido	 e	 não	 se	 sentem	 verdadeiramente	

ameaçados	a	ponto	de	abandonar	o	 lugar.	Em	outras	palavras,	Hill	House	não	parece	

representar	 uma	 ameaça	 física	 para	 eles,	 pois	 em	 nenhum	 momento	 a	 casa	 fere	

																																								 																					
5	O	 nome	 “Hill	House”	 poderia	 ser	 traduzido	 como	 “A	 Casa	 da	 Colina”.	 O	 isolamento	 do	 lugar	 não	
passa	despercebido,	pois	além	de	a	propriedade	estar	afastada	da	cidade,	as	próprias	colinas	de	certa	
forma	isolavam-se	do	terreno	ao	redor,	e	Hill	House	era	uma	construção	solitária	sobre	elas.	No	livro,	
diz-se	 que,	 se	 não	 fosse	 a	 fiação	 elétrica	 que	 saía	 da	 casa	 em	 direção	 às	 árvores,	 não	 haveria	
evidência	de	que	Hill	House	estava	de	qualquer	forma	conectada	ao	resto	do	mundo	(JACKSON,	2006,	
p.	 35).	 Tamanha	 isolação,	 como	 já	 dito	 no	 início,	 é	 definitivamente	 um	 elemento	 gótico,	
assemelhando	a	construção	aos	antigos	castelos	medievais.	
6	“‘I	don't	think	we	could	leave	now	if	we	wanted	to.’	Eleanor	had	spoken	before	she	realized	clearly	
what	she	was	going	to	say,	or	what	it	was	going	to	sound	like	to	the	others;	she	saw	that	they	were	
staring	at	her,	and	laughed	and	added	lamely,	‘Mrs.	Dudley	would	never	forgive	us’.	She	wondered	if	
they	really	believed	that	that	was	what	she	had	meant	to	say,	and	thought,	Perhaps	it	has	us	now,	this	
house,	perhaps	it	will	not	let	us	go.”	(JACKSON,	2006,	p.	54).	
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fisicamente	 seus	 ocupantes.	 Portanto,	 o	 terror	 se	manifesta	 no	 plano	 psicológico:	 a	

casa	os	assusta	através	de	suas	percepções.	

O	 estranhamento	 que	 esse	 romance	 causa	 parte	 principalmente	 de	 dois	

princípios:	 sua	 ambientação	 ameaçadora	 e	 os	 acontecimentos	 paranormais	 que	 se	

desenrolam	 dentro	 desse	 espaço.	 Entre	 tantas	 abordagens	 possíveis,	 são	 esses	 dois	

aspectos	 que	 pretendo	 analisar:	 como	 o	 espaço	 é	 construído	 e	 de	 que	 maneira	 a	

assombração	se	manifesta	nele.	

	

3. O	ESPAÇO	E	A	ASSOMBRAÇÃO	NA	COMPOSIÇÃO	DO	GÓTICO	

	

Ao	 longo	 do	 romance,	 encontramos	 vários	 fragmentos	 descrevendo	 o	

desconforto	 dos	 personagens	 em	 relação	 à	 casa,	 principalmente	 da	 protagonista,	

Eleanor,	 que	 ao	 colocar	 os	 olhos	 sobre	Hill	House	 pela	 primeira	 vez	 sente	 que	 seria	

melhor	 deixar	 o	 lugar.	 A	 casa	 em	 si	 atormenta	 os	 personagens:	 seus	 ângulos	 e	 suas	

cores	causam	desconforto	a	quem	os	olha,	e	também	há	a	impressão	de	que	a	casa	se	

move	sozinha,	além	da	constante	sensação	de	estar	vigiando	a	todos.	

No	 romance,	 a	 estranheza	 do	 ambiente	 é	 explicada	 por	 consistir	 de	 ângulos	

tortos,	 que	 parecem	 retos	 à	 primeira	 vista,	 mas	 na	 verdade	 estão	 alguns	 graus	

inclinados	para	um	 lado	ou	outro	 (JACKSON,	2006,	p.	77).	Assim,	as	portas	estariam	

descentralizadas;	 portanto,	 a	 vibração	 causada	 pelos	 passos	 dos	 personagens	

perturbaria	seu	equilíbrio,	fazendo	com	que	se	fechassem.	O	doutor	Montague	insinua	

que	 essas	 alterações	 arquitetônicas	 tornariam	 Hill	 House	 uma	 distorção	 como	 um	

todo,	e	os	próprios	personagens	concluem	que	a	exposição	a	tais	ângulos	certamente	

afetaria	o	equilíbrio	de	uma	pessoa,	já	que	a	mente	procuraria	os	ângulos	retos	a	que	

está	acostumada,	gerando	conflito.	

Além	de	Hill	House	 aparentar	 possuir	 vida	própria,	 parece	que	 algo	mais	 vaga	

em	 seu	 interior:	 uma	 assombração.	 A	 natureza	 de	 tal	 assombração	 é	 desconhecida,	
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tanto	 poderia	 ser	 o	 fantasma	 de	 um	 antigo	 habitante	 quanto	 uma	 espécie	 de	

consciência	 da	 casa	—	 uma	 vez	 que	 não	 apresentava	 uma	 aparência	 única,	 mas	 se	

mostrava	 por	 meio	 de	 diferentes	 formas	 (entre	 as	 aparições	 que	 os	 personagens	

testemunham	estão	o	vulto	de	um	cachorro	e	de	uma	família).	Essa	assombração	age	

de	 diversas	maneiras	 para	 atormentar	 os	 personagens,	 causando	 diferentes	 efeitos:	

ela	bate	às	portas	e	tenta	arrombá-las,	escreve	mensagens	nas	paredes,	causa	frio	aos	

personagens,	 emite	 sons	 de	 passos,	 vozes,	 risos	 e	 choros.	 Há	 também	 efeitos	

fisicamente	 palpáveis,	 pois	 uma	 vez	 Eleanor	 pensa	 estar	 segurando	 a	 mão	 de	

Theodora,	mas	descobre	que	Theodora	está	fora	de	seu	alcance,	indicando	que	ela	de	

fato	esteve	segurando	a	mão	da	assombração.	

Uma	vez	que	a	ameaça	que	Hill	House	oferece	é	psicológica,	os	personagens	têm	

plena	 consciência	de	que	 a	 assombração	não	 lhes	pode	 causar	diretamente	nenhum	

dano	 físico,	 apenas	 assustá-los	 (JACKSON,	 2006,	 p.	 102).	 Assim,	mesmo	 após	 tantas	

manifestações	 paranormais,	 eles	 não	 pensam	 seriamente	 em	 cancelar	 a	 pesquisa	 e	

abandonar	 a	 casa	—	 nem	 mesmo	 Eleanor	 que,	 apesar	 de	 o	 pensar	 repetidamente,	

rejeita	todas	as	oportunidades	de	se	afastar.	

	

4. PODERIA	UMA	PERSONAGEM	SER	RESPONSÁVEL	PELO	ASSOMBRAMENTO?	

	

Na	introdução	para	o	 livro	de	Shirley	Jackson,	Laura	Miller	sugere	que	Eleanor	

poderia	ser	a	responsável	pelos	eventos	sobrenaturais	que	ocorrem	em	Hill	House	“[...]	

e	as	coisas	terríveis	que	lá	acontecem	emergem	de	sua	vida	 interior	e	a	expressam”7	

(MILLER,	 2006,	 p.	 ix,	 tradução	 nossa).	 Miller	 implica	 que,	 em	 vez	 de	 apenas	 uma	

vítima	da	casa,	Eleanor	poderia	ser	a	causa	do	assombramento,	uma	vez	que	ela	havia	

tido	 um	 incidente	 com	 um	 poltergeist	 em	 sua	 infância	 e,	 talvez,	 fosse	 esse	 seu	

poltergeist	pessoal	que	estivesse	causando	os	fenômenos	na	casa	(p.	xi).	
																																								 																					
7	“[…]	and	the	terrible	things	that	happen	there	emerge	from	and	express	her	 inner	 life”.	 (MILLER,	
2006,	p.	ix).	
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As	 afirmações	 de	 Laura	 Miller	 encontram	 eco	 na	 famosa	 história	 de	 Henry	

James,	Outra	volta	do	parafuso	 (1898),	 em	 que	 a	 protagonista	 (uma	 preceptora	 que	

trabalha	numa	 antiga	mansão)	 é	 assombrada	por	 aparições	 que	 somente	 ela	 parece	

enxergar:	 por	mais	 que	 tente	 descobrir	 se	 as	 crianças	 ou	 os	 outros	 empregados	 da	

mansão	também	conseguem	ver	as	ditas	aparições,	nunca	fica	claro	se	apenas	ela	as	vê	

ou	não.	E	é	exatamente	essa	incerteza,	essa	hesitação	por	parte	do	leitor,	que	garante	à	

obra	o	efeito	fantástico,	segundo	classificação	apresentada	por	Todorov:	não	há	como	

ter	certeza	se	os	fantasmas	eram	reais	ou	se	eram	apenas	manifestações	de	uma	mente	

perturbada	(TODOROV,	1992).	

Essa	 teoria	 sobre	 personalidade	 instável	 e	 loucura	 como	 catalizadora	 de	

alucinações	parece	razoável	se	encontrarmos	apoio	na	história	e	respeitarmos	a	lógica	

interna	da	narrativa:	se	a	preceptora	era	realmente	a	única	a	ver	os	fantasmas,	então	

faria	 sentido	 afirmar	 que	 os	 fantasmas	 habitavam	 apenas	 a	 sua	 própria	 mente	

perturbada.	 Claramente	 essa	 dúvida	 sobre	 a	 veracidade	 das	 aparições	 faz	 parte	 do	

jogo	 narrativo	 dessas	 histórias	 de	 fantasmas	 psicológicas,	 que	 procuram	 manter	 o	

leitor	 na	 incerteza,	 sem	 deixar	 claro	 se	 as	 aparições	 são	 realmente	 manifestações	

sobrenaturais	 ou	 não.	 Justamente	 por	 isso,	 devemos	 buscar	 as	 pistas	 dentro	 da	

história	 para	 desvendar	 a	 natureza	 da	 assombração	 em	 questão:	 se	 é	 um	 elemento	

comum	 a	 vários	 personagens	 ou	 exclusivo	 a	 uma	 única	 personagem.	 Assim,	 para	

decifrar	 a	natureza	da	 assombração	de	The	Haunting	of	Hill	House	 devemos	analisar	

sua	origem	e	a	maneira	pela	qual	se	manifesta.	

	

5. MANIFESTAÇÃO	DA	ASSOMBRAÇÃO	EM	THE	HAUNTING	OF	HILL	HOUSE	

	

Hill	House	 e	 a	 assombração	 que	 a	 habita	 estão	 intrinsicamente	 ligadas;	 então,	

analisar	a	essência	da	assombração	implica	analisar	a	casa	como	um	todo.	Como	já	foi	
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mencionado,	 a	 descrição	 de	Hill	House	 consiste	 de	 adjetivos	 ligados	 a	 uma	maldade	

quase	inata	do	lugar,	o	que	podemos	verificar	no	seguinte	fragmento:	

	
Nenhum	olho	humano	pode	isolar	a	infeliz	coincidência	de	linha	e	localidade	que	
sugerem	 o	 mau	 na	 face	 de	 uma	 casa,	 mas,	 ainda	 assim,	 de	 alguma	 forma	 a	
justaposição	maníaca,	 um	 ângulo	mal	 virado,	 alguma	 junção	 ao	 acaso	 de	 teto	 e	
céu,	transformaram	Hill	House	num	local	de	desespero,	mais	assustador	devido	à	
face	de	Hill	House	parecer	 acordada,	 com	uma	vigilância	 das	 janelas	 vazias	 [...]	
mas	uma	casa	arrogante	e	odiosa,	nunca	desprevenida,	somente	pode	ser	má.	[...]	
Era	 uma	 casa	 sem	 bondade,	 jamais	 feita	 para	 ser	 habitada,	 não	 era	 um	 local	
apropriado	 para	 pessoas	 ou	 para	 o	 amor	 ou	 para	 a	 esperança.	 Exorcismo	 não	
pode	alterar	o	conteúdo	de	uma	casa;	Hill	House	permaneceria	como	era	até	ser	
destruída.8	(JACKSON,	2006,	p.	24,	tradução	nossa).	

	

Além	 disso,	 a	 própria	 história	 da	 casa	 envolve	 morte,	 roubo	 e	 animosidade.	

Como	o	doutor	narra	aos	outros	personagens,	a	casa	fora	construída	por	Hugh	Crain	

há	 oitenta	 anos,	 tendo	 sido	 palco	 de	 acontecimentos	 estranhos	 desde	 seu	 princípio,	

pois	minutos	antes	da	esposa	de	Crain	entrar	na	casa	pela	primeira	vez,	a	carruagem	

onde	estava	sofreu	um	acidente	nos	arredores	e	a	mulher	 foi	 levada	morta	para	Hill	

House.	Quando	as	duas	filhas	de	Crain	cresceram,	brigaram	constantemente	pela	casa,	

até	que	a	 irmã	mais	 jovem	se	casou	e	 concordou	em	abrir	mão	da	casa	em	 troca	de	

alguns	bens	que	a	outra	prometeu	lhe	entregar.	Assim,	a	irmã	mais	velha	foi	morar	em	

Hill	 House	 na	 companhia	 de	 uma	 garota	 do	 povoado	—	 mas	 as	 irmãs	 continuaram	

discutindo	pela	propriedade	até	a	mais	velha	falecer	de	pneumonia.	Sua	companheira	

se	tornou	legalmente	a	dona	do	lugar,	mas	continuou	brigando	com	a	irmã	da	falecida	

pela	posse	da	casa.	Ela	afirmava	que	a	irmã	mais	nova	constantemente	invadia	a	casa	à	

noite	e	roubava	objetos,	embora	a	outra	negasse	ser	a	autora	dos	roubos.	Assim,	ela	

																																								 																					
8	“No	human	eye	can	isolate	the	unhappy	coincidence	of	line	and	place	which	suggests	evil	in	the	face	
of	a	house,	and	yet	somehow	a	maniac	juxtaposition,	a	badly	turned	angle,	some	chance	meeting	of	
roof	 and	 sky,	 turned	Hill	 House	 into	 a	 place	 of	 despair,	more	 frightening	 because	 the	 face	 of	 Hill	
House	seemed	awake,	with	a	watchfulness	 from	 the	blank	windows	 […]	but	a	house	arrogant	and	
hating,	never	off	guard,	can	only	be	evil	[…]	It	was	a	house	without	kindness,	never	meant	to	be	lived	
in,	not	a	fit	place	for	people	or	for	love	or	for	hope.	Exorcism	cannot	alter	the	countenance	of	a	house;	
Hill	House	would	stay	as	it	was	until	it	was	destroyed”.	(JACKSON,	2006,	p.	24).	
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jamais	 teve	 paz,	 brigando	 constantemente	 com	 a	 irmã	 mais	 nova	 e	 afirmando	 que	

apesar	 das	 trancas	 a	 casa	 continuava	 sendo	 invadida	 à	 noite.	 Transtornada	 pelos	

acontecimentos,	ela	acabou	se	enforcando.	Depois	disso,	ninguém	conseguiu	morar	ali	

por	mais	do	que	alguns	dias.	

Fora	 a	história	da	 casa	que	 atraíra	 o	doutor	para	 lá,	 pois	 ele	desejava	 estudar	

seus	 fenômenos	 sobrenaturais,	 portanto,	Hill	 House	 já	 era	 considerada	 assombrada	

antes	de	Eleanor	se	aproximar	do	lugar:	

	
Hill	House,	seja	qual	for	a	causa,	permanece	inadequada	para	habitação	humana	
há	mais	de	vinte	anos.	Como	era	antes	disso,	se	a	sua	personalidade	foi	moldada	
pelas	pessoas	que	aqui	viveram,	ou	pelas	coisas	que	fizeram,	ou	se	a	casa	era	má	
desde	o	início	são	perguntas	que	não	posso	responder.9	(JACKSON,	2006,	pp.	50-
51,	tradução	nossa).	

	

A	assombração	parece	 incorporar	 todo	o	mal	que	Hill	House	 apresenta,	agindo	

como	a	essência	da	própria	casa.	Dessa	forma,	sua	relação	com	o	espaço	físico	parece	

ser	 de	 dependência	 total:	 a	 assombração	 e	 Hill	 House	 são	 tão	 ligadas	 que	 um	

exorcismo	não	seria	o	suficiente	para	expulsá-la	dali	(JACKSON,	2006).	Para	deixar	de	

ser	assombrada,	seria	necessário	que	a	casa	fosse	destruída,	pois	enquanto	existisse,	

haveria	uma	assombração	junto	a	ela.	

Uma	 vez	 que	 parece	 se	 tratar	 da	 essência	 de	 uma	 casa	 má,	 a	 assombração	

demonstra	querer	incomodar	e	assustar	as	pessoas	que	ousam	ficar	ali:	a	assombração	

bate	às	portas	até	chegar	onde	estão	Eleanor	e	Theodora	e	dá	a	impressão	de	ficar	um	

tempo	escutando,	como	se	as	estudasse.	Como	o	quarto	está	trancado	e	a	assombração	

não	consegue	entrar,	ela	se	enfurece	e	bate	mais	 forte,	como	se	quisesse	arrombar	a	

porta,	até	finalmente	ir	embora.	Ao	mesmo	tempo,	o	doutor	avista	o	vulto	de	um	cão	

perambulando	pela	casa	e,	juntamente	com	Luke,	o	persegue	até	o	lado	de	fora.	

																																								 																					
9	“Hill	House,	whatever	the	cause,	has	been	unfit	for	human	habitation	for	upwards	of	twenty	years.	
What	it	was	like	before	then,	whether	its	personality	was	molded	by	the	people	who	lived	here,	or	
the	things	they	did,	or	whether	it	was	evil	from	its	start	are	all	questions	I	cannot	answer”.	(JACKSON,	
2006,	pp.	50-51).	
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Na	manhã	posterior	a	esses	eventos,	encontram	na	parede	uma	inscrição	em	giz	

dizendo:	 “AJUDEM	ELEANOR	A	VIR	PARA	CASA”10	(JACKSON,	2006,	p.	107,	 tradução	

nossa).	 A	mesma	 inscrição	 também	 aparece	 no	 quarto	 de	 Theodora,	 que	 vai	 passar	

aquela	noite	no	quarto	de	Eleanor,	de	onde	ouvem	uma	voz	murmurando	e	chorando	

como	uma	criança.	Eleanor	pensa	estar	segurando	a	mão	de	sua	amiga,	mas	quando	as	

luzes	se	acendem,	ela	percebe	que	Theodora	esteve	fora	de	seu	alcance	o	tempo	todo,	

o	que	indica	que	ela	estivera	de	fato	segurando	a	mão	da	assombração.	

É	 importante	 destacar	 que	 Eleanor	 parecia	 estar	 mais	 “em	 sintonia”	 com	Hill	

House	 do	 que	 os	 outros	 personagens:	 fora	 ela	 que	 chamara	 atenção	 para	 o	 cheiro	

estranho	na	biblioteca,	além	de	ter	sido	a	sua	mão	que	a	assombração	segurara	e	o	seu	

nome	que	fora	escrito	na	parede.	É	como	se	a	casa	a	afetasse	mais	do	que	aos	outros,	

como	 se	 por	 algum	 motivo	 que	 nem	 mesmo	 ela	 compreendia,	 Eleanor	 fosse	 mais	

suscetível	às	influências	sobrenaturais.	Para	o	doutor	Montague,	

	
[…]	um	ambiente	como	esse	pode	decifrar	as	falhas,	imperfeições	e	as	fraquezas	
em	todos	nós	e	nos	destruir	em	questão	de	dias.	Só	temos	uma	defesa,	que	é	fugir.	
Pelo	menos	a	casa	não	pode	nos	seguir,	certo?	Quando	nos	sentirmos	em	perigo,	
podemos	ir	embora	da	mesma	forma	que	viemos.	E	—	ele	completou	secamente	
—	o	mais	rápido	que	pudermos.	
—	Mas	fomos	prevenidos	—	disse	Eleanor	—	e	nós	quatro	estamos	juntos.		
—	 Já	mencionei	 isso	a	Luke	e	Theodora	—	disse	ele.	—	Prometam-me	que	 irão	
embora	 o	 mais	 rápido	 possível	 se	 começarem	 a	 sentir	 que	 a	 casa	 os	 está	
dominando.	
—	Eu	prometo	—	Eleanor	disse,	sorrindo.	Ele	está	tentando	fazer	com	que	eu	me	
sinta	mais	segura,	ela	pensou,	sentindo-se	grata.	—	Está	tudo	bem	—	ela	lhe	disse	
—	É	verdade,	está	tudo	bem11	(JACKSON,	2006,	p.	91,	tradução	nossa).	

	
																																								 																					
10	“HELP	ELEANOR	COME	HOME”.	(JACKSON,	2006,	p.	107).	
11	“’[…]	an	atmosphere	like	this	one	can	find	out	the	flaws	and	faults	and	weaknesses	in	all	of	us,	and	
break	us	apart	 in	a	matter	of	days.	We	have	only	one	defense,	and	that	 is	running	away.	At	 least	 it	
can't	follow	us,	can	it?	When	we	feel	ourselves	endangered	we	can	leave,	 just	as	we	came.	And,’	he	
added	dryly,	‘just	as	fast	as	we	can’.	
‘But	we	are	forewarned,’	Eleanor	said,	‘and	there	are	four	of	us	together.’	
‘I	have	already	mentioned	this	to	Luke	and	Theodora,’	he	said.	‘Promise	me	absolutely	that	you	will	
leave,	as	fast	as	you	can,	if	you	begin	to	feel	the	house	catching	at	you.’	
‘I	promise,’	Eleanor	said,	smiling.	He	is	trying	to	make	me	feel	braver,	she	thought,	and	was	grateful.	
‘It's	all	right,	though,’	she	told	him.	‘Really,	it's	all	right.’”	(JACKSON,	2006,	p.	91).	
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Se,	de	acordo	com	o	doutor,	a	casa	era	capaz	de	“dominar”	uma	pessoa	por	meio	

de	suas	 fraquezas,	não	podemos	deixar	de	considerar	que	Hill	House	afetara	Eleanor	

mais	 do	 que	 aos	 outros	 por	 ter,	 de	 algum	 modo,	 encontrado	 sua	 fraqueza.	 Se	 a	

analisarmos	com	atenção,	poderemos	encontrar	algumas	pistas	para	essa	presumida	

suscetibilidade:	o	romance	nos	conta	que	Eleanor	passara	onze	anos	cuidando	da	mãe	

inválida,	com	quem	tinha	um	relacionamento	conturbado.	Sua	longa	reclusão	a	deixara	

infeliz	 e	 introspectiva,	 pois	 não	 tinha	 amigos	 nem	 emprego,	 portanto,	 o	 convite	 do	

doutor	 Montague	 pode	 ter-lhe	 parecido	 a	 grande	 aventura	 de	 que	 precisava,	 e	 ela	

mostrou-se	mais	 do	 que	 ansiosa	 por	 considerar	 aquelas	 novas	 pessoas	 seus	 amigos	

(JACKSON,	2006).	Assim,	seu	passado	e	sua	personalidade	seriam	a	 fraqueza	através	

da	qual	a	casa	a	atingira	e	a	levara	à	sua	destruição.	

Ao	 considerarmos	 a	 já	mencionada	 inscrição	 “AJUDEM	ELEANOR	A	 VIR	 PARA	

CASA”,	podemos	interpretar	que	a	própria	assombração	considerava	Eleanor	de	certa	

forma	 conectada	 a	 ela	 e	 a	Hill	House,	 como	 se	 ali	 fosse	 o	 novo	 lar	 onde	 ela	 devesse	

permanecer.	Assim,	cada	noite	de	sua	estadia	serviria	para	aproximá-la	cada	vez	mais	

da	 casa	 e	 da	 assombração,	 num	 avanço	 contínuo	 até	 finalmente	 Eleanor	 ser	

completamente	 dominada	—	 ela	 de	 repente	 desenvolve	 uma	 consciência	 aguda	 da	

casa,	escutando	todos	os	barulhos	dentro	dela:	

	
Eleanor	sentou-se,	olhando	para	suas	mãos,	e	escutou	os	sons	da	casa.	Em	algum	
lugar	no	andar	de	cima	uma	porta	fechou-se;	um	pássaro	encostou-se	à	torre	por	
um	 momento	 e	 foi	 embora.	 Na	 cozinha,	 o	 fogão	 estava	 esfriando	 com	 suaves	
rangidos.	 Um	 animal	—	 um	 coelho?	—	 moveu-se	 através	 das	 moitas	 perto	 do	
quiosque	no	 jardim.	Ela	podia	 até	 escutar,	 com	sua	nova	 consciência	da	 casa,	 a	
poeira	 flutuando	 gentilmente	 no	 sótão	 e	 a	 madeira	 envelhecendo.12	(JACKSON,	
2006,	p.	165,	tradução	nossa).	

	

																																								 																					
12	“Eleanor	 sat,	 looking	 down	 at	 her	 hands,	 and	 listened	 to	 the	 sounds	 of	 the	 house.	 Somewhere	
upstairs	a	door	swung	quietly	shut;	a	bird	touched	the	tower	briefly	and	flew	off.	In	the	kitchen	the	
stove	was	settling	and	cooling,	with	little	soft	creakings.	An	animal	—	a	rabbit?	—	moved	through	the	
bushes	by	 the	summerhouse.	She	could	even	hear,	with	her	new	awareness	of	 the	house,	 the	dust	
drifting	gently	in	the	attics,	the	wood	aging”.	(JACKSON,	2006,	p.	165).	
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Durante	 a	 noite	 ela	mesma	 começa	 a	 bater	 às	 portas	 dos	 quartos	 dos	 amigos,	

agindo	 como	 se	 fosse	 a	 assombração,	 como	 se,	 de	 repente,	 não	 soubesse	 mais	 se	

diferenciar	dela:	“[…]	como	são	tolos,	ela	pensou,	nós	os	enganamos	tão	facilmente”13	

(JACKSON,	 2006,	 p.	 170,	 grifo	 nosso,	 tradução	 nossa),	 como	 se	 realmente	 tivesse	 se	

unido	 à	 assombração	 num	 único	 ser.	 Eleanor	 corre	 e	 esconde-se	 dos	 outros	

personagens	quando	estes	saem	para	procurá-la,	percorrendo	todos	os	aposentos	e	a	

varanda	em	volta	da	casa:	parece	totalmente	lunática	e,	por	um	momento,	esquece	até	

quem	são	os	outros	e	quais	são	seus	nomes	(p.	172).	

Após	esse	comportamento	incomum,	todos	se	mostram	preocupados	com	ela	e	

insistem	para	que	vá	embora.	Arrumam	suas	malas	e	preparam	seu	carro,	embora	ela	

repita	 que	 não	 deseja	 partir,	 e	 a	 alternativa	 em	 que	 consegue	 pensar	 é	

deliberadamente	bater	o	carro	contra	uma	árvore	da	propriedade,	matando-se	para,	

dessa	forma,	permanecer	em	Hill	House	para	sempre.	Não	há	como	saber	ao	certo	se	a	

morte	de	Eleanor	estava	 conectada	 com	a	da	primeira	esposa	de	Hugh	Crain,	pois	o	

livro	não	deixa	claro	até	que	ponto	a	assombração	poderia	causar	essas	tragédias	—	

provavelmente,	a	intenção	da	autora	não	era	esclarecer	esses	pontos,	mas	sim	manter	

o	aspecto	fantástico	da	narrativa.	Assim,	ela	nos	oferece	tanto	pistas	de	que	havia	algo	

sobrenatural	quanto	possíveis	explicações	lógicas	para	o	ocorrido,	como,	por	exemplo,	

ao	 expor	 o	 passado	 conturbado	 de	 Eleanor	 sugerir	 que	 sua	 mente	 poderia	 estar	

fraquejando,	combinando,	dessa	forma,	as	duas	possibilidades	de	explicação.	

	

6. UMA	ANÁLISE	DIFERENTE	

	

No	entanto,	se	considerarmos	que	ao	longo	do	romance	ocorrem	manifestações	

da	 assombração	 que	 Eleanor	 não	 testemunha	 (o	 vulto	 do	 cão	 que	 Luke	 e	 o	 doutor	

seguem	para	fora	de	casa;	e	algo	que	apenas	Theodora	vê	quando	estão	caminhando	

																																								 																					
13	“[…]	what	fools	they	are,	she	thought;	we	trick	them	so	easily”.	(JACKSON,	2006,	p.	170).	
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no	 jardim),	 além	 do	 fato	 de	 que	 a	 assombração	 já	 habitava	 a	 casa	 muito	 antes	 de	

Eleanor	 se	 aproximar	 dela	 (ou	 mesmo	 nascer),	 parece	 razoável	 afirmar	 que	 a	

existência	 da	 assombração	 independe	 da	 personagem	Eleanor,	 e	 não	 que	 se	 origina	

dela,	 conforme	 declarara	 Laura	 Miller.	 Poderíamos	 considerar,	 no	 entanto,	 que	 as	

manifestações	da	assombração	durante	a	estadia	de	Eleanor	em	Hill	House	possam	ter	

afetado	a	personagem	de	tal	maneira	que,	com	essa	conexão,	Eleanor	começasse	a	se	

confundir	com	a	assombração,	como	se	a	outra	essência	a	induzisse	a	agir	e	a	pensar	

de	outra	maneira,	o	que	culminou	na	 indissociação	de	suas	psiques:	“Sou	como	uma	

pequena	criatura	engolida	por	um	monstro,	ela	pensou	[...]”14	(JACKSON,	2006,	p.	29,	

tradução	 nossa),	 sensação	 de	 assimilação	 que	 se	 repete	 após	 a	 assombração	 ter	

tentado	arrombar	a	porta	e	Eleanor	confessar	que	“[a]	sensação	era	de	que	queria	nos	

consumir,	nos	absorver,	nos	tornar	uma	parte	da	casa	[...]"15	(p.	102,	tradução	nossa).	

Em	 vez	 de	 simplesmente	 procurar	 culpar	 um	 único	 personagem	 por	 algo	 que	

todos	 experimentaram,	 parece	 coerente	 afirmar	 que	 a	 assombração	 apenas	

influenciou	uma	mente	fraca	e	 já	perturbada,	e,	por	isso,	afetou	Eleanor	mais	do	que	

aos	outros	personagens.	Ao	procurar	responsabilizá-la	pelo	assombramento	da	casa,	

Laura	Miller	deixou	de	 lado	os	eventos	fantásticos	ocorridos	na	ausência	de	Eleanor,	

sem	conseguir	justificá-los	de	maneira	satisfatória.	

Uma	vez	que	Hill	House	fora	repetidamente	caracterizada	como	insana	ao	longo	

da	obra	e	estava	tão	intimamente	vinculada	à	assombração	(que,	por	sua	vez,	parecia	

ligada	 à	 Eleanor),	 não	 parece	 improvável	 considerar	 que	 tanto	 a	 casa	 quanto	 a	

assombração	despertassem	a	 loucura	de	Eleanor	—	que,	de	outro	modo,	poderia	 ter	

permanecido	 latente	 caso	 ela	 não	 tivesse	 se	 aproximado	 do	 lugar.	 Ou	 talvez	 fosse	

justamente	essa	loucura	latente	o	que	atraíra	Eleanor	para	lá	em	primeiro	lugar,	já	que	

ela	sentira-se	de	certa	forma	aguardada:	
																																								 																					
14	“I	am	 like	a	small	creature	swallowed	whole	by	a	monster,	she	 thought	 [...]”.	 (JACKSON,	2006,	p.	
29).	
15	“The	sense	was	that	it	wanted	to	consume	us,	take	us	into	itself,	make	us	a	part	of	the	house	[...]".	
(JACKSON,	2006,	p.	102).	
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[...]	ela	pensou	que	sua	profunda	falta	de	vontade	de	entrar	em	contato	com	Hill	
House	 pela	 primeira	 vez	 vinha	 diretamente	 da	 vívida	 sensação	 de	 que	 a	 casa	
estava	esperando	por	ela,	má,	porém	paciente.16	(JACKSON,	2006,	p.	25,	tradução	
nossa).	

	
Se	o	doutor	Montague	convidara	Eleanor	com	o	intuito	de	que	sua	presença	de	

algum	modo	pudesse	“[...]	 intensificar	as	energias	que	atuavam	na	casa”17	(JACKSON,	
2006,	p.	52,	tradução	nossa),	parece	que	fora	justamente	o	oposto	que	ocorrera:	a	casa	
intensificara	 a	 loucura	 de	 Eleanor.	 O	 romance	 sugere	 que	 essa	 loucura	 poderia	 ser	
causada,	 pelo	menos	 em	parte,	 pela	própria	 ambientação	da	 casa,	 pois	 seus	 ângulos	
perturbariam	a	mente	de	quem	os	contemplasse,	como	já	explicamos	anteriormente.	
Em	uma	obra	gótica	não	é	 incomum	a	ambientação	antiquada	causar	estranhamento	
aos	 personagens,	 influenciando-os	 —	 a	 caracterização	 do	 espaço	 é	 muitas	 vezes	
suficiente	para	despertar	o	medo	e	a	apreensão.	O	quarto	onde	Eleanor	dormia,	por	
exemplo,	parecia	 imperfeito,	de	dimensões	erradas,	como	se	as	paredes	 fossem	mais	
longas	do	que	seus	olhos	poderiam	tolerar	(pp.	28-29).	Na	primeira	noite	que	passou	
em	Hill	House,	por	exemplo,	Eleanor	parecia	demasiado	transtornada:	
	

[...]	Todos	viram	que	eu	estava	com	medo.	
Ela	tremeu	e	sentou-se	na	cama	para	alcançar	a	colcha.	Depois,	meio	distraída	e	
com	 frio,	 ela	 desceu	da	 cama	 e	 atravessou	o	 quarto	descalça	 e	 silenciosamente	
para	girar	a	chave	na	 fechadura	da	porta.	Eles	não	saberão	que	eu	tranquei,	ela	
pensou,	 e	 voltou	 rapidamente	 para	 a	 cama.	 Coberta	 pela	 colcha,	 ela	 se	 viu	
olhando	apreensiva	para	a	janela,	que	brilhava	palidamente	na	escuridão,	e	então	
para	a	porta.	Gostaria	de	poder	tomar	uma	pílula	para	dormir,	ela	pensou,	e	mais	
uma	vez	olhou	por	sob	o	ombro	compulsivamente	para	a	 janela	e	depois	para	a	
porta,	 e	 pensou:	 Está	 se	 movendo?	 Mas	 eu	 a	 tranquei.	 Está	 se	 movendo?18	
(JACKSON,	2006,	p.	66,	tradução	nossa).	

																																								 																					
16	“[…]	she	thought	that	her	deep	unwillingness	to	touch	Hill	House	for	the	first	time	came	directly	
from	the	vivid	feeling	that	it	was	waiting	for	her,	evil,	but	patient”.	(JACKSON,	2006,	p.	25).	
17	“[...]	intensify	the	forces	at	work	in	the	house”.	(JACKSON,	2006,	p.	52).	
18	“’[...]	They	all	saw	that	I	was	afraid’.	
She	shivered	and	sat	up	in	bed	to	reach	for	the	quilt	at	the	foot.	Then,	half	amused	and	half	cold,	she	
slipped	out	of	bed	and	went,	barefoot	and	silent,	across	the	room	to	turn	the	key	in	the	lock	of	the	
door;	they	won't	know	I	locked	it,	she	thought,	and	went	hastily	back	to	bed.	With	the	quilt	pulled	up	
around	her	she	found	herself	looking	with	quick	apprehension	at	the	window,	shining	palely	in	the	
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Se	 o	 quarto	 causara-lhe	 tamanho	 estranhamento	 na	 primeira	 noite,	 nos	 dias	

subsequentes	tal	sensação	não	desaparecera	de	todo:	

	
Tornou-se	 um	 hábito	 de	 Eleanor	 hesitar	 na	 porta	 de	 seu	 quarto,	 olhando	
rapidamente	para	todo	o	aposento	antes	de	entrar;	ela	se	convenceu	de	que	fazia	
isso	 porque	 o	 quarto	 era	 excessivamente	 azul	 e	 demorava	um	momento	 até	 se	
acostumar	 a	 ele.	 Após	 entrar,	 ela	 atravessou	 o	 quarto	 para	 abrir	 a	 janela,	 que	
sempre	encontrava	fechada	[...].19	(JACKSON,	2006,	p.	112,	tradução	nossa).	

	

Além	 da	 ambientação,	 a	 própria	 história	 da	 casa,	 com	 sua	 fama	 de	 mal-

assombrada,	também	poderia	influenciar	a	mente	dos	personagens:	por	isso	o	doutor	

Montague	hesitara	em	narrar	os	eventos	ocorridos	em	Hill	House,	pois	ele	preferia	que	

os	 outros	 permanecessem	 ignorantes	 e	 receptivos	 para	 evitar	 interferir	 em	 suas	

experiências	 na	 casa	 (JACKSON,	 2006,	 pp.	 49-50).	 Desse	 modo,	 a	 ambientação	 e	 a	

reputação	 da	 casa	 poderiam	 ter	 contribuído	 para	 o	 desequilíbrio	 psicológico	 de	

Eleanor	—	 assim,	 tanto	 uma	 explicação	 lógica	 quanto	 o	 aspecto	 sobrenatural	 se	

combinariam	para	oferecer	uma	justificativa	plausível	para	o	desfecho	do	romance	—	

e,	 como	 vimos	 no	 início	 deste	 artigo,	 era	 justamente	 esse	 misto	 que	 Walpole	

considerava	gótico.	Como	uma	obra	desse	gênero,	portanto,	o	enredo	de	The	Haunting	

of	Hill	House	oscila	entre	a	realidade	e	a	possibilidade	do	sobrenatural,	sugerindo	que	

o	 limite	entre	eles	 foi	cruzado,	sem	deixar	claro	exatamente	por	que	e	como	aqueles	

estranhos	eventos	estavam	ocorrendo.	

	

	

																																								 																					

darkness,	and	then	at	the	door.	I	wish	I	had	a	sleeping	pill	to	take,	she	thought,	and	looked	again	over	
her	shoulder,	compulsively,	at	the	window,	and	then	again	at	the	door,	and	thought,	Is	it	moving?	But	
I	locked	it;	is	it	moving?”	(JACKSON,	2006,	p.	66).	
19	“It	had	become	Eleanor's	habit	 to	hesitate	 in	 the	doorway	of	her	 room,	glancing	around	quickly	
before	she	went	inside;	she	told	herself	that	this	was	because	the	room	was	so	exceedingly	blue	and	
always	took	a	moment	to	get	used	to.	When	she	came	inside	she	went	across	to	open	the	window,	
which	she	always	found	closed	[…]”	(JACKSON,	2006,	p.	112).	
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A	DESUMANIZAÇÃO:	RESSIGNIFICANDO	A	IDEIA	DE	HUMANIDADE	

A	DESUMANIZAÇÃO:	REDEFINING	THE	IDEA	OF	HUMANITY	
	

Carolina	Becker	Koppe	Costa1		

	
RESUMO:	Este	artigo	pretende	demonstrar	como	a	obra	A	desumanização	(2014),	do	escritor	Valter	
Hugo	Mãe,	propõe	uma	ressignificação	do	conceito	de	humanidade	tendo	como	ideia	principal	o	fato	
de	que	todo	ser	humano	apresenta	contradições	e	possui	uma	complexidade	tal	que	não	é	possível	
pensarmos	 em	 ser	 humano	 somente	 por	 meio	 de	 uma	 caracterização	 positiva.	 O	 fato	 de	 que	 a	
desumanização	é	também	parte	da	humanização	coloca	em	evidência	como	as	singularidades	estão	
constantemente	oscilando	entre	um	deixar	de	ser	e	vir	a	ser,	em	uma	espécie	de	errância	que	se	abre	
sempre	 para	 novas	 possibilidades.	 Além	 de	 a	 história	 da	 narrativa	 possibilitar	 tais	 incursões,	
aspectos	formais,	tais	como	o	espaço	e	a	linguagem,	permitem	que	ela	se	encaixe	naquilo	que	propõe	
Ottmar	Ette	(2009)	a	respeito	das	literaturas	sem	residência	fixa.	
Palavras-chave:	desumanização;	singularidade;	literatura	sem	residência	fixa.	
ABSTRACT:	This	article	aims	to	demonstrate	how	the	work	A	desumanização	(2014),	by	the	writer	
Valter	Hugo	Mãe,	proposes	a	redefinition	of	the	concept	of	humanity	whose	main	idea	is	the	fact	that	
every	human	being	has	contradictions	and	is	so	complex	that	it	is	not	possible	to	think	of	the	human	
being	 only	 through	 a	 positive	 characterization.	 The	 fact	 that	 dehumanization	 is	 also	 part	 of	
humanization	 highlights	 how	 the	 singularities	 are	 constantly	 oscillating	 between	 stop	 being	 and	
being,	 in	a	kind	of	wandering	movement	that	is	always	open	to	new	possibilities.	In	addition	to	the	
historical	perspective	of	 the	narrative	which	allows	such	 incursions,	 formal	aspects,	 such	as	 space	
and	language,	also	allow	it	 to	fit	 in	what	Ottmar	Ette	(2009)	proposes	about	the	 literature	without	
fixed	residence.	
Keywords:	dehumanization;	singularity;	literature	with	no	fixed	residence.	
	

	

É	 comum	 percebermos	 no	 texto	 literário,	 de	 forma	 intensificada	 a	 partir	 do	

século	XX,	uma	tendência	em	não	mais	se	buscar	uma	fidedignidade	do	real,	no	sentido	

de	uma	representação	mimética,	mas	de,	por	meio	da	exploração	das	potencialidades	

da	 linguagem,	 ficcionalizar	 a	 realidade.	 Esse	movimento	 indica	 um	 questionamento	

dos	 sentidos	 preestabelecidos,	 ou	 até	 mesmo	 do	 excesso	 de	 sentidos,	 e	 permite	 a	
																																								 																					
1 Mestre	em	Estudos	Literários,	UFPR. 
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construção	 de	 um	 processo	 de	 redefinição	 de	 fronteiras,	 espaços,	 identidades	 e	

alteridades,	 em	 que	 as	 definições	 que	 nos	 remetem	 àquilo	 que	 nos	 exprime	 —	 e,	

muitas	vezes,	nos	limita	—	no	mundo	são	colocadas	em	prova	frente	à	impossibilidade	

de	conceituar	uma	experiência	complexa	e	sempre	cambiante.	

Apesar	de	 ser	difícil	 o	 caminhar	em	direção	à	multiplicidade	apresentada	pela	

pós-modernidade,	é	possível	reconhecer	gestos	significativos	na	tentativa	de	mudar	a	

ordem	das	coisas	e	perceber	que	não	existe	um	modelo	ideal	a	ser	seguido.	Aquilo	que	

nos	 é	 contemporâneo,	 seguindo	 o	 raciocínio	 de	 Giorgio	 Agamben	 (2009),	 não	 tem	

padrão,	 não	 permite	 repetição,	 justamente	 porque	 só	 pode	 ser	 apreendido	 em	 sua	

opacidade,	 naquilo	 que	 não	 está	 dado	 e,	 portanto,	 não	 pode	 ser	 padronizado.	 Em	

outras	palavras,	só	é	possível	apreender	o	contemporâneo	quando	se	desvela	o	que	se	

encontra	nas	entrelinhas,	o	que	não	é	aparente.	

Sair	de	si	e	voltar	a	si,	desterritorializar	para	reterritorializar,	questionar	o	que	

está	 dado	 e	 perceber	 o	 que	 não	 está	 aparente	 são	 ações	 que	 apontam	 para	 um	

movimento	de	deslocamento,	em	que	a	tendência	ao	permanente,	ao	hábito,	entra	em	

choque	com	o	inacessível,	o	estranho.	Tal	deslocamento	pode	ser	compreendido	como	

um	movimento	nômade,	projetando	no	tempo	e	no	espaço	—	não	só	de	forma	literal	

—	um	eu	que	reconhece	as	diversidades	e	tece	as	continuidades.	

Nômade	 é	 aquele	 que	 é	 errante,	 que	 não	 possui	 moradia	 fixa	 e	 que	 leva	 um	

modo	de	vida	não	sedentário.	Move-se	em	uma	determinada	direção,	mas	nunca	em	

uma	direção	pré-determinada.	Neste	cenário,	as	fronteiras	são	movediças	e	os	lugares	

não	são	determinados,	são	limiares	e	confins.	Errante	é	aquele	que	é	“ao	mesmo	tempo	

de	um	 lugar	e	 simultaneamente	 tendendo	para	um	não-lugar”	 (MAFESSOLI,	2001,	p.	

87).	

	

A	metáfora	do	nomadismo	pode	nos	incitar	a	uma	visão	mais	realista	das	coisas:	a	

pensá-las	em	sua	ambivalência	estrutural.	Assim,	para	a	pessoa,	o	fato	de	que	ela	

não	se	resume	a	uma	simples	 identidade,	mas	que	desempenha	papéis	diversos	

através	de	identificações	múltiplas.	(MAFESSOLI,	2001,	p.	78).	
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Assim,	a	 figura	do	nômade	prefigura	relações	produtivas	 tendo	em	vista	que	o	

seu	movimento	 problematiza	 questões	 como	 identidade,	 fronteira	 e	 liberdade	 e,	 de	

maneira	 metafórica,	 na	 literatura,	 permite	 um	 desenraizamento	 da	 linguagem	

literária,	 dando	 lugar	 a	 produções	 literárias	 que	 Ottmar	 Ette	 (2009)	 chama	 de	

literaturas	sem	residência	fixa.	Para	o	autor,	

	
O	desenvolvimento	de	 literaturas	sem	residência	 fixa,	 como	 formas	de	escrever	
translinguísticas	 e	 transculturais,	 que	 pode	 ser	 observado	 claramente	 desde	 o	
último	 quarto	 do	 século	 XX,	 fez	 com	 que	 todos	 os	 elementos	 e	 aspectos	 da	
produção	 literária	 fossem	 colocados	 em	 movimento	 de	 um	 modo	 muito	 mais	
radical	e	duradouro	do	que	nunca.	(ETTE,	2009,	p.	04).2	

	

Isso	significa	que,	em	um	mundo	que	já	não	comporta	mais	identidades	fixas,	há	

uma	tendência,	em	certa	literatura,	de	se	abandonar	a	preocupação	de	se	estabelecer	

identidades	nacionais,	 culturais,	políticas	e,	muito	pelo	contrário,	 criar	novas	 formas	

de	expressar	a	complexificação	da	sociedade.	Contudo,	não	se	trata	de	não	considerar	

o	 nômade	 como	 detentor	 de	 uma	 identidade,	 apenas	 de	 aproximar	 parte	 da	 ficção	

contemporânea	ao	movimento	 típico	do	nomadismo	para	revelar	como	não	há,	nela,	

uma	 intenção	 de	 estabelecer	 verdades,	 mas	 de	 apontar	 para	 um	 universo	 que	 está	

sempre	por	se	fazer,	cheio	de	possibilidades.	

Desse	 modo,	 como	 resultado	 de	 um	 processo	 de	 constante	 desintegração	 de	

verdades,	diluição	do	tempo	e	do	espaço,	a	ideia	de	indivíduo	também	se	dilui,	já	que	

ao	não	se	ter	como	ponto	de	apoio	uma	verdade	absoluta	para	que	se	possa	repousar	

com	 tranquilidade,	 o	 ser	 humano	 se	 vê	 igualmente	 como	 parte	 dessas	 constantes	

mudanças,	 entendendo-se	 tão	 fluido	 como	 o	 mundo	 que	 o	 cerca.	 Assim,	 a	 saída	 é	
																																								 																					
2 “El	desarrollo	de	literaturas	sin	residencia	fija	en	el	sentido	de	formas	de	escribir	translingüísticas	y	
transculturales,	que	puede	observarse	con	claridad	desde	el	último	cuarto	del	siglo	XX,	ha	llevado	a	
que	todos	los	elementos	y	aspectos	de	la	producción	literaria	se	hayan	puesto	en	\movimiento	de	un	
modo	mucho	más	radical	y	duradero	que	nunca.”	(ETTE,	2009,	p.	04). 
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encarar	 essa	 fluidez	 por	 meio	 do	 movimento,	 sem	 criar	 raízes,	 reconhecendo	 as	

multiplicidades	e	os	devires.	

O	não	estabelecimento	de	identidades	fixas	é	uma	resposta	à	descentralização	e	

uma	 oposição	 à	 hierarquização	 e	 verticalidade	 de	 instituições	 tradicionais.	 O	 século	

XXI,	 que	 corresponde	 à	 4ª	 fase	 da	 globalização,	 segundo	 Ottmar	 Ette,	 está	 sendo	

acometido	 por	 uma	 movimentação	 horizontal,	 que	 se	 alastra,	 por	 isso	 mesmo,	 de	

forma	 muito	 mais	 silenciosa	 e	 abrangente.	 Se	 pensarmos	 em	 alguns	 movimentos	

sociais,	como	o	que	ocorreu	em	torno	do	Movimento	Passe	Livre	no	Brasil,	em	junho	

de	 2013,	 vemos	 como,	 por	 conta	 da	 atual	 facilidade	 de	 comunicação,	 foi	 possível	 o	

estabelecimento	 de	 uma	 significativa	 rede	 de	 relações	 que	 possibilitou	

reinvindicações	simultâneas	em	todo	o	país,	as	quais	não	foram	idealizadas	por	grupos	

autoritários	 e	 hierarquizados,	 mas	 partiram	 de	 uma	 espécie	 de	 comoção	 coletiva	 e	

horizontal.	

Tal	 horizontalidade	 torna	 a	 complexa	 rede	 de	 relações	 humanas	 muito	 mais	

aparente,	pois	atua	como	um	líquido	de	contraste,	evidenciando	as	conexões	presentes	

em	nossa	sociedade	globalizada,	remetendo-nos	à	ideia	do	sistema	do	rizoma,	definido	

como	 o	 que	 é	 “a-centrado	 não	 hierárquico	 e	 não	 significante,	 sem	 General,	 sem	

memória	organizadora	ou	autômato	central.”	(DELEUZE;	GUATTARI,	1995,	p.	33).	

Ao	contrário	de	sistemas	arborescentes,	que,	segundo	Deleuze	e	Guatarri	(1995,	

p.	 26),	 são	 “sistemas	 hierárquicos	 que	 comportam	 centros	 de	 significância	 e	 de	

subjetivação,	autômatos	centrais	como	memórias	organizadoras”,	o	rizoma	permite	a	

construção	 de	 sentidos	 por	 meio	 de	 multiplicidades,	 em	 que	 não	 há	 uma	 definição	

prévia	de	papéis;	estes	são	intercambiáveis	na	medida	que	ocupam	distintos	lugares	e	

criam,	a	cada	novo	lugar,	diferentes	redes	de	conexão	e,	portanto,	de	significância.	

Por	meio	do	 atravessamento	desse	 sistema	 rizomático,	 reconhecemos	 a	noção	

de	vetor	proposta	por	Ette	(2009)	—	a	qual	mostra	uma	possibilidade	de	direção,	de	

atravessamento	do	espaço,	que	só	é	possível	justamente	porque	não	há,	ao	pensarmos	
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na	 literatura	 sem	residência	 fixa,	 uma	delimitação	de	 fronteiras,	 uma	vez	que	ela	 se	

define	por	não	 ter	uma	unidade,	 identidade,	mas	por	esfumar	os	 limites,	 sempre	em	

prontidão	para	o	novo.	

Dessa	 forma,	 quando	 falamos	 em	 literatura	 sem	 residência	 fixa	 não	 estamos	

querendo	 dizer	 necessariamente	 literatura	 de	 viagens.	 Vai	 muito	 além	 disso.	 Essa	

literatura	 engloba	 os	 textos	 literários	 em	 trânsito,	 que	 ultrapassam	 dimensões	

espaciais,	linguísticas,	culturais	e	se	inscrevem	em	uma	espécie	de	confim	literário,	em	

que	 não	 há	 preocupação	 em	 se	 delimitar	 algo,	 mas	 de,	 justamente,	 por	 meio	 da	

expressão	artística,	demonstrar	como	a	 literatura	pode	ser	um	espaço	para	além	das	

fronteiras	e	disciplinas	estanques.	

	
A	 literatura	 é,	 de	 fato,	 o	 melhor	 antídoto	 contra	 qualquer	 simplificação	 e	
esquematização	propagandística	oriunda	da	propaganda	ou	da	cultura	de	massa.	
Em	nosso	tempo,	que	é	o	da	quarta	fase	da	globalização	acelerada	(após	as	fases	
da	primeira	metade	do	século	XVI,	da	segunda	metade	do	século	XVIII	e	do	final	
do	 século	 XIX),	 a	 literatura	 se	 converteu	 em	 um	 laboratório	 da	 experiência	 da	
complexidade	 cultural,	 em	uma	escola	de	 reflexão	 a	 respeito	do	 complexo	e	do	
inconcluso.	O	saber	sobreviver	da	literatura	está	ligado	de	um	modo	fundamental	
a	uma	poética	do	movimento,	que	se	orienta	não	tanto	pelas	fronteiras,	mas	pelos	
caminhos	do	saber,	não	tanto	em	roots,	mas	em	routes.	Se	interessa	pela	história	
(Geschichte),	 não	 pela	 sedimentada	 ou	 estratificada	 (geschichtete),	 mas	 pela	
vetorial,	pela	direcional	(gerichtete).	(ETTE,	2009,	p.	02).3	

	

Parte	da	 ficção	 contemporânea	está	 se	mostrando	um	espaço	de	expressão	de	

um	 pensamento	 associativo	 e	 rizomático,	 que	 permite	 experimentações,	 como	 a	

																																								 																					
3 “La	 literatura	 es,	 en	 efecto,	 el	 mejor	 antídoto	 contra	 cualquier	 simplificación	 y	 esquematización	
propagandística	derivada	de	la	propaganda	o	de	la	cultura	de	masas.	En	nuestro	tiempo,	que	es	el	de	
la	 cuarta	 fase	 de	 la	 globalización	 acelerada	 (tras	 las	 fases	 de	 la	 primera	 mitad	 del	 siglo	 XVI,	 la	
segunda	mitad	del	 siglo	 XVIII	 y	 el	 último	 tercio	 del	 siglo	 XIX),	 la	 literatura	 se	 ha	 convertido	 en	 el	
laboratorio	de	la	experiencia	de	la	complejidad	cultural,	en	una	escuela	de	reflexión	de	lo	complejo	y	
de	 lo	 inconcluso.	 El	 saber	 sobrevivir	 de	 la	 literatura	 está	 ligado	 comprometido	 de	 un	 modo	
fundamental	a	con	una	poética	del	movimiento	que	se	orienta,	no	tanto	en	las	fronteras,	como	en	los	
caminos	del	saber,	no	tanto	en	roots,	como	en	routes.	Se	interesa	por	la	historia	(Geschichte),	pero	no	
por	 la	 sedimentada	 o	 estratificada	 (geschichtete),	 sino	por	 la	 vectorial,	 la	 direccional	 (gerichtete).”	
(ETTE,	2009,	p.	02). 
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obliteração	das	fronteiras	entre	ficção	e	realidade	e	a	mescla	de	gêneros	do	discurso,	

de	meios	de	expressividade	e	de	linguagens.	De	acordo	com	Josefina	Ludmer	(2010),	

essas	são	características	que	permitem	reunir	esse	tipo	de	literatura	sob	o	que	chama	

de	 literaturas	 pós-autônomas.	 Pós-autônomas	 porque,	 segundo	 a	 autora,	 tais	

escrituras	já	não	podem	ser	lidas	com	critérios	ou	categorias	como	autor,	obra,	estilo,	

etc	—	categorias	que	asseguraram	a	especificidade	do	texto	literário	e	sua	autonomia.	

Já	 não	 existe	 uma	 separação	 demarcada	 entre	 o	 que	 é	 literatura	 e	 história,	 ficção	 e	

realidade.	

	

A	situação	de	perda	de	autonomia	da	 literatura	 (ou	do	 literário)	é	a	do	 fim	das	
esferas	 ou	 do	 pensamento	 das	 esferas	 (para	 praticar	 a	 imanência	 de	 Deleuze).	
Como	 já	 foi	 dito	 muitas	 vezes:	 hoje	 se	 borram	 os	 campos	 relativamente	
autônomos	(ou	se	borra	o	pensamento	em	esferas	mais	ou	menos	delimitadas)	do	
político,	econômico,	cultural.	A	realidade-ficção	da	imaginação	pública	as	contém	
e	as	fusiona.	(LUDMER,	2010,	p.	153).	4	

	

Assim,	com	essa	perspectiva,	o	mimetismo	não	é	um	conceito	adequado	para	se	

pensar	 a	 literatura,	 uma	 vez	 que	 a	 realidade	 é	 essencialmente	 heterogênea	 e	 não	

permite	 o	 estabelecimento	 de	 um	 modelo	 porque	 se	 constitui	 por	 meio	 de	 um	

processo	contínuo	de	significância.	Dessa	forma,	nessas	literaturas	pós-autônomas,	ou	

nas	literaturas	sem	residência	fixa,	há	o	estabelecimento	de	uma	rede	de	significações	

que	 se	 difere	 das	 classificações	 binárias	 comumente	 utilizadas	 pelos	 estudos	 da	

literatura:	 nacional	 e	 cosmopolita;	 tradição	 e	 vanguarda;	 rural	 e	 urbano;	 realidade	

histórica	e	ficção.	

																																								 																					
4 “La	situación	de	pérdida	de	autonomía	de	la	literatura	(o	de	“lo	literario”)	es	la	del	fin	de	las	esferas	
o	del	pensamiento	de	las	esferas	(para	practicar	la	inmanecia	de	Deleuze).	Como	se	ha	dicho	muchas	
veces:	 hoy	 se	 desdibujan	 los	 campos	 relativamente	 autónomos	 (o	 se	 desdibuja	 el	 pensamiento	 en	
esferas	más	o	menos	delimitadas)	de	 lo	político,	 lo	 económico,	 lo	 cultural.	 La	 realidadficción	de	 la	
imaginación	pública	las	contiene	e	las	fusiona.”	(LUDMER,	2010,	p.	153).	
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1.	A	DESUMANIZAÇÃO	—	UMA	LITERATURA	SEM	RESIDÊNCIA	FIXA	

	

É	 pensando	 nos	 conceitos	 de	 literatura	 sem	 residência	 fixa	 e	 literatura	 pós-

autônoma	 que	 podemos	 apresentar	 a	 obra	 romanesca	 do	 escritor	 Valter	Hugo	Mãe.	

Embora	seja	considerado	um	escritor	português,	Valter	Hugo	Mãe	nasceu	na	Angola,	

em	1971.	Muito	cedo	se	mudou	para	Portugal	e,	desde	então,	permaneceu	em	terras	

lusitanas,	 sendo	 hoje	 considerado	 um	 escritor	 português.	 Contudo,	 é	 nítida	 em	 sua	

obra	uma	necessidade,	ou	uma	tendência,	a	não	circunscrever	sua	escrita	a	um	âmbito	

nacional,	no	caso,	ao	âmbito	português,	com	exceção	dos	livros	O	nosso	reino	(2004)	e	

A	 máquina	 de	 fazer	 espanhóis	 (2010),	 em	 que	 encontramos	 traços	 da	 história	 de	

Portugal	 que	 se	 fazem	presentes	 não	 para	 criar	 uma	 identificação	 nacional,	mas,	 ao	

contrário,	para	desconstruir	qualquer	imagem	de	uma	nação.	

De	 todo	 modo,	 em	 todos	 os	 seus	 romances,	 por	 meio	 de	 uma	 linguagem	

embebida	na	poesia5	e	de	temas	que	versam,	principalmente,	sobre	a	marginalização	

do	 ser	 humano	 que	 é	 tido	 como	 excêntrico	 para	 a	 sociedade	 da	 qual	 faz	 parte,	 o	

escritor	utiliza-se	do	 inverificável,	do	 fantástico,	para	colocar	em	evidência	o	caráter	

desconcertante	das	relações	humanas,	dando	existência	a	seres	que	são	excluídos	por,	

de	 alguma	maneira,	 apresentarem	 traços	 grotescos	para	 aqueles	que	os	 veem.	Além	

disso,	 aborda	mundos	 concebíveis,	mas	 impossíveis,	muitas	 vezes,	 de	 se	 efetivar	 no	

mundo	real.	

																																								 																					
5 É	 muito	 comum	 a	 aproximação	 da	 prosa	 do	 escritor	 à	 poesia,	 já	 que	 alguns	 trechos	 de	 suas	
narrativas	 são	 autossuficientes,	 como	 se	 não	 fosse	 necessário	 saber	 a	 história	 de	 antemão	 para	

compreendê-los.	A	este	respeito,	o	autor,	ao	ser	entrevistado	pela	revista	Blimunda	sobre	seu	último	

livro,	 A	 Desumanização,	 revela	 o	 seguinte	 em	 relação	 à	 linguagem	 que	 empregou:	 “Não	 precisa	
entender	a	narrativa,	não	é?	Eu	gosto	disso,	gosto	e	acho	que	caminho	nessa	direção	da	prosa	como	

outra	dimensão	da	poesia,	as	frases	todas	imbuídas	de	um	sentido	profundamente	estético,	além	de	

obviamente,	 necessariamente,	 de	 seu	 sentido	 épico,	mas	 sempre	 com	 um	 sentido	 profundamente	

estético.”	Disponível	em:	

	<https://revistablimunda.files.wordpress.com/2014/06/blimunda_25_junho_2014.pdf>.	Acesso	em	

27	jun.	2014.	
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Ao	 construir	 personagens	 excêntricos,	 aproxima-se	 do	 conceito	 de	metaficção	

historiográfica	porque	põe	em	evidência	sujeitos	que,	se	são	renegados	pela	sociedade,	

certamente	 não	 constariam	 em	 livros	 de	História.	 A	 esse	 respeito,	 Jacques	 Rancière	

(2009)	 afirma	 que	 é	 justamente	 o	 anonimato	 que	 caracteriza	 o	 regime	 estético	 das	

artes	mais	recentemente,	especialmente	da	literatura:	“identificar	os	sintomas	de	uma	

época,	 sociedade	 ou	 civilização	 nos	 detalhes	 ínfimos	 da	 vida	 ordinária,	 explicar	 a	

superfície	 pelas	 camadas	 subterrâneas	 e	 reconstituir	 mundos	 a	 partir	 de	 seus	

vestígios,	é	um	programa	literário,	antes	de	ser	científico.”	(RANCIÈRE,	2009,	p.	49).	

Em	 seu	mais	 recente	 romance,	A	desumanização	 (2014),	 temos	 uma	 narrativa	

que	possui	como	espaço	terras	inóspitas	na	Islândia,	e	como	principal	marca	o	uso	de	

uma	 linguagem	 poética,	 características	 que	 abrem	 espaço	 para	 a	 simbolização	 de	

novos	 conflitos	 e	 paisagens	 —	 além	 de	 novas	 formas	 de	 se	 conceber	 o	 discurso	

literário	—,	que	se	afastam	da	representação	nacional	e	de	um	debate	identitário.	Em	

outras	palavras,	trata-se	de	um	texto	literário	que	já	não	supõe	de	antemão	um	público	

definido	 e	 nem	 representa	 um	grupo	ou	nação	de	 forma	 limitada	—	algo	que,	 até	 o	

surgimento	 dos	 escritores	 pós-modernos,	 era	 uma	 espécie	 de	 preocupação	 das	

diversas	literaturas	nacionais.	Nesse	sentido,	podemos	reconhecer,	principalmente	em	

relação	 a	A	 desumanização,	 um	movimento	 de	 desterritorialização	 da	 literatura	 em	

língua	 portuguesa	 e	 uma	 consequente	 reterritorialização,	 a	 qual	 delineia	 um	 novo	

modo	 de	 se	 pensar	 a	 literatura	 e	 uma	 tendência	 em	 tratar	 temas	 de	 uma	 maneira	

menos	particular.	

A	 linguagem	 presente	 na	 narrativa	 apresenta-se	 de	 maneira	 mesclada	 e	 de	

forma	 associativa,	 no	 sentido	 de	 que	 não	 precisamos	 necessariamente	 seguir	 uma	

linearidade	 textual	 para	 compreender	 algum	 trecho	 específico.	 Pelo	 fato	 de	 ser	

altamente	poética	há	um	forte	indício	de	que	estamos	diante	de	uma	ficcionalização	da	

realidade	e	não	de	uma	tentativa	de	recuperá-la	de	maneira	fidedigna.	São	inúmeras	as	

passagens	em	que	a	narrativa	ganha	outra	dimensão,	na	qual	há	um	distanciamento	da	
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realidade	 objetiva,	 ou	 da	 história	 narrada,	 e	 uma	 aproximação	 do	 tom	 ensaístico	 e	

poético.	

	

Num	certo	sentido,	todos	os	homens	começaram	por	ser	uma	mulher.	A	mulher	
grávida	não	difere	do	seu	 filho	senão	 já	 tarde.	E	o	 filho	apenas	muito	depois	se	
apercebe	 de	 algum	desajuste	 entre	 o	 seu	 corpo	 e	 o	 que	 o	 circunda.	Num	 certo	
sentido,	elas	são	verdadeiramente	o	único	gênero	que	existe,	porque	os	homens	
são	 mulheres	 que	 desempenham	 um	 papel	 específico	 que	 a	 estratégia	 das	
próprias	 mulheres	 inventou.	 Os	 homens	 são	 mulheres	 funcionalizadas,	
instrumentalizadas	para	um	objetivo	muito	claro	que	apenas	elas	podiam	traçar.	
Deixássemos	 a	 decisão	 do	 lado	 deles	 e	 talvez	 se	 multiplicassem	 de	 modo	
diferente,	jocoso	ou	desrespeitoso.	Um	modo	suicida.	(HUGO	MÃE,	2014,	p.	64).	

	
Embora	 tenhamos	 citado	 na	 obra	 um	 espaço	 definido,	 a	 Islândia,	 não	 podemos	

afirmar	 que	 se	 trata	 de	 um	 espaço	 fixo,	 já	 que	 é	 fruto	 da	 criação	 narrativa	 de	 um	

escritor	(considerado	português	e	nascido	em	Angola)	que	não	tem	a	preocupação	de	

retratar,	de	forma	mimética,	a	realidade	do	lugar	e	nem	de	construir	qualquer	noção	

identitária	islandesa.	Para	além	disso,	o	espaço	e	a	linguagem	assumem,	na	narrativa,	

uma	perspectiva	rizomática,	ou	seja,	de	simultaneidade	e	não	espacialidade,	uma	vez	

que	permitem	mapeamentos	que	possibilitam	que	 entremos	na	narrativa	quase	que	

em	qualquer	ponto	 sem	que	 com	 isso	percamos	de	 vista	 um	plano	 geral.	De	 acordo	

com	 Luis	 Alberto	 Brandão	 (2013),	 essa	 simultaneidade,	 associada	 à	 abordagem	

espacializante,	pode	ser	considerada	como	típica	das	narrativas	pós-modernas.	

	

A	pós-modernidade	se	caracteriza	pelo	projeto	de	“abrir	e	recompor	o	território	
da	 imaginação	 histórica	 através	 da	 espacialização	 crítica”,	 projeto	 que	
corresponde	à	reversão	da	tendência,	dominante	nas	análises	sociais	em	vigor	no	
século	 XIX,	 de	 privilegiar	 o	 tempo	 e	 a	 história	 em	 detrimento	 do	 espaço	 e	 da	
geografia.	 A	 reversão,	 acentuada	 a	 partir	 dos	 anos	 1960,	 representa	 a	
“reequilibração”	entre	a	noção	de	sequência	—	 típica	do	enfoque	que	prioriza	o	
aspecto	 temporal	 —	 e	 a	 de	 simultaneidade	 —	 associado	 à	 abordagem	
espacializante.	(BRANDÃO,	2013,	p.	20).	

	

Assim,	o	espaço,	no	 livro,	apesar	de	poder	ser	 tomado	como	algo	da	ordem	do	

observável,	 assume	um	caráter	volátil,	 apresentando	uma	condição	de	possibilidade.	
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Tal	 condição	pode	 ser	 observada	por	meio	do	que	nos	 diz	 a	 personagem	 central	 da	

narrativa	ao	contar	aquilo	que	ouvira	de	seu	pai:	

	

O	meu	pai	também	dizia	que	a	Islândia	era	deus	e	era	a	beleza	de	deus.	E	achava	
que,	um	dia,	deus	ia	ficar	feio.	Quando	deus	ficar	feio,	disse	ele,	as	coisas	mudarão	
de	lugar.	As	de	cima	para	baixo	e	as	de	baixo	para	cima	e	as	do	meio	para	dentro.	
Até,	 talvez,	 vir	 para	 fora	 aquilo	 que	 está	 escondido.	 As	 coisas	 boas	 e	 as	 más.	
Depois	há	de	 ter	outra	beleza.	Talvez	apenas	não	a	possamos	entender.	 (HUGO	
MÃE,	2014,	p.	26).	

	

Entre	 outras	 coisas,	 podemos	 inferir	 que	 a	 Islândia	 não	 é	 somente	 um	espaço	

geográfico.	 Em	 toda	 a	 narrativa,	 o	 território	 islandês	 é	 apresentado	 como	 um	

organismo	 vivo	 e,	 como	 tal,	 capaz	 de	 provocar	 movimentos	 ou	 mesmo	 apresentar	

sentimentos,	sendo	capaz	de	mesclar,	assim	como	o	ser	humano,	as	noções	de	beleza,	

humanidade	e	desumanização.	

	

Era	uma	espécie	de	loucura.	Não	havia	modo	de	enjaular	animais	tão	espirituais.	
Era	 igual	 a	 querermos	 controlar	 o	 nervoso	 da	 Islândia.	 Da	 Islândia	 inteira.	 Um	
nervoso	 que	 se	 nos	 impunha,	 tão	 vulneráveis	 e	 para	 tudo	 deixados	 à	 deriva.	
(HUGO	MÃE,	2014,	p.	128).	

	
Em	 A	 desumanização,	 além	 de	 o	 espaço	 ser	 um	 elemento	 que	 provoca	

deslocamento	 e,	 portanto,	 desterritorialização,	 os	 personagens	 também	 provocam	

uma	espécie	de	movimento,	ao	problematizarem	aquilo	que	se	espera	da	normalidade,	

do	hábito.	Em	 linhas	gerais,	 a	história	 é	 contada	por	Halla,	uma	menina	de	12	anos,	

que	 acabara	 de	 perder	 sua	 irmã	 gêmea,	 Sigridur.	 Sua	 relação	 com	 seus	 pais	 é	

conturbada	 e	 sua	 infância	 é	 permeada	pela	morte,	 já	 que	 se	 considera	 e	 é	 vista	 por	

outras	pessoas	como	a	menos	morta	das	irmãs.	

A	temática	da	morte	se	mistura	com	o	desértico	espaço	islandês	e	com	a	secura	

das	 relações	 que	 se	 estabelecem	 ao	 longo	 da	 narrativa.	 Halla	 sofre	 com	 a	morte	 da	

irmã	e,	ao	mesmo	tempo,	é	repudiada	—	e	fisicamente	mutilada	—	por	sua	mãe	e	só	

encontra	 consolo	 naquilo	 que	 seu	 pai	 lhe	 diz	 ou	 nos	 poemas	 que	 ele	 com	 ela	
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compartilha.	 Aos	 12	 anos,	 Halla	 engravida	 e	 se	 torna,	 juntamente	 com	 Einar,	 seu	

companheiro,	 ainda	 mais	 desfalecida,	 um	 pouco	 mais	 morta,	 apesar	 da	 vida	 que	

passou	a	carregar	dentro	de	si.	

	

Assombrávamos.	 Eu	 e	 o	 Einar.	 Éramos	 aberrações	 e	 apenas	 assustávamos	 o	
mundo,	 sobretudo	 legitimado	 pela	 piedade	 do	 Stéindor,	 que	 nos	 atendia	 ao	
conforto	possível,	os	restos	de	comida,	o	destino	dos	afazeres	espirituais.	Éramos	
suportáveis	apenas	pela	dimensão	espiritual	do	sofrimento.	A	expectativa	sempre	
custosa	da	fé.	(HUGO	MÃE,	2014,	p.	93).	

	

O	 fato	 de	 a	 personagem	 representar	 uma	 anomalia	 para	 seu	 entorno	 permite	

que	 entre	 em	 cena	 uma	discussão,	 principalmente	 posta	 por	meio	 da	 fala	 do	 pai	 de	

Halla,	sobre	a	maneira	como	aquilo	que	é	estranho	possibilita	uma	ressignificação	da	

ideia	de	humanidade.	A	desumanização	passa	a	fazer	parte	da	humanização.	Ao	tratar	

do	isolamento	do	indivíduo	marginalizado	em	relação	àquele	que	o	coloca	em	situação	

limiar,	 Hugo	 Mãe	 mostra	 como	 o	 ser	 humano	 pode	 ser	 ao	 mesmo	 tempo	 cruel	 e	

benévolo,	independentemente	do	lugar	que	ocupa.	E	são	essas	contradições	que	fazem	

com	que	o	ser	humano	se	torne	humano.	

Portanto,	ao	questionar	a	noção	de	humanidade	e	o	fato	de	que	ser	humano	nem	

sempre	 implica	 em	 ser	 benévolo	 e	 correto,	 já	 que	 atitudes	 e	 características	

contraditórias	 são	 típicas	dos	 seres	humanos,	 fica	 claro	que	a	narrativa	aponta	para	

movimentos,	 para	 lugares	 cambiantes,	 seja	 por	meio	 do	 espaço	 literário,	 que	pensa,	

sente	e	possui	vida	—	e	por	isso	é	contraditório	e	volátil	—,	seja	por	questionar	a	ideia	

de	humanidade,	que	parece	sempre	estar	por	se	fazer	e	inclui	em	seu	bojo,	certamente,	

a	noção	de	desumano.	

Ao	 longo	 da	 narrativa,	 percebemos	 como	 a	 noção	 de	 humanidade	 (ou	

desumanização)	contém	em	si	a	ideia	de	partilha,	no	sentido	de	que	o	ser	humano	só	

se	humaniza	quando	estabelece	relações.	
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O	inferno	não	são	os	outros,	pequena	Halla.	Eles	são	o	paraíso,	porque	um	homem	
sozinho	é	 apenas	um	animal.	A	humanidade	 começa	nos	que	 te	 rodeiam,	 e	não	
exatamente	 em	 ti.	 Ser-se	 pessoa	 implica	 a	 tua	 mãe,	 as	 nossas	 pessoas,	 um	
desconhecido	ou	a	 sua	expectativa.	Sem	ninguém	no	presente	nem	no	 futuro,	o	
indivíduo	pensa	tão	sem	razão	quanto	pensam	os	peixes.	Dura	pelo	engenho	que	
tiver	 e	 perece	 como	 um	 atributo	 indiferenciado	 do	 planeta.	 Perece	 como	 uma	
coisa	qualquer.	(HUGO	MÃE,	2014,	p.	15).	

	

Junto	à	 ideia	de	que	é	preciso	estabelecer	 relações	para	que	haja	significância,	

temos	a	noção	de	que	só	através	da	partilha	é	que	podemos	chegar	à	beleza.	Assim,	o	

belo	e	o	humano	só	existem	se	houver	um	compartilhamento	de	experiências.	O	que	
nos	 leva	 ao	 entendimento	 de	 que	 tanto	 a	 experiência	 estética	 quanto	 a	 vivência	

humana	só	se	afirmam	quando	há	movimento	e	abertura	para	novas	significações.	Tal	
ideia	perpassa	toda	a	narrativa	e	pode	ser	pontualmente	observada	mais	uma	vez	por	

meio	do	que	afirma	o	pai	de	Halla:	
	

Sobre	 a	 beleza	 o	meu	 pai	 também	 explicava:	 só	 existe	 a	 beleza	 que	 se	 diz.	 Só	
existe	a	beleza	se	existir	interlocutor.	A	beleza	da	lagoa	é	sempre	alguém.	Porque	
a	beleza	da	lagoa	só	acontece	quando	a	posso	partilhar.	Se	não	houver	ninguém,	
nem	a	necessidade	de	encontrar	a	beleza	existe	nem	a	lagoa	será	bela.	A	beleza	é	
sempre	alguém,	no	sentido	em	que	ela	se	concretiza	apenas	pela	expectativa	da	
reunião	com	o	outro.	(HUGO	MÃE,	2014,	p.	27).	

	

A	expectativa	da	reunião	com	o	outro	não	é	exatamente	o	mesmo	que	estar	com	
o	 outro,	 partilhar,	 mas	 é	 o	 que	 sinaliza	 a	 intenção	 de	 um	 deslocamento	 ou	 o	 que	

denota	 a	 iniciativa	para	 o	novo,	 para	 o	diverso,	 para	 o	 outro	 absoluto.	 Somente	por	
meio	 dessa	 intenção	 de	 compartilhamento	 é	 possível	 que	 o	 ser	 humano	 encontre	

sentido	enquanto	tal	e	consiga	dar	significado	à	sua	existência.	Dessa	forma,	a	ideia	do	
belo	 perpassa	 a	 noção	 de	 partilha	 e,	 por	 esse	motivo,	 não	 é	 estanque,	 está	 sempre	

sendo	ressignificada,	à	medida	que	as	singularidades	também	não	são	estáticas	e	estão	

sujeitas	a	deslocamentos	e	contradições.	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

COSTA,	C.	B.	K.	A	desumanização:......	 234	

2.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

Utilizando-se	 de	 uma	 linguagem	 híbrida	 e	 apresentando	 um	 espaço	 narrativo	

instável,	a	obra	analisada	de	Valter	Hugo	Mãe	nos	apresenta	diversos	indícios	de	que	

não	 se	 trata	 de	 uma	 narrativa	 convencional,	 edificante	 de	 algum	 sentido	 maior	 ou	

preestabelecido.	 Trata-se	 de	 um	 texto	 literário	 que	 propõe	 movimentos	 em	 pelo	

menos	 três	 instâncias:	 por	meio	 da	 linguagem,	 do	 espaço	 e	 do	 tema	 que	 enseja.	 Ao	

propor	diferentes	deslocamentos,	 concluímos,	portanto,	que	A	desumanização	 é	uma	

obra	que	não	possui	residência	fixa,	conforme	explicita	Ottmar	Ette.	

Ao	apresentar	uma	linguagem	imbuída	de	poeticidade,	percebemos	que	não	há	

uma	preocupação	do	escritor	em	seguir	com	convenções	genéricas	sobre	o	que	vem	a	

ser	a	linguagem	de	um	romance.	Há,	portanto,	uma	mescla	de	gêneros	textuais,	como	a	

poesia,	 o	 romance	 e	 o	 ensaio,	 que	 nos	 permite	 localizar	 este	 texto	 literário	 como	

fazendo	parte	de	uma	gama	de	 textos	que	 Josefina	Ludmer	une	ao	apresentar	o	que	

seriam	 as	 literaturas	 pós-autônomas,	 ou	 seja,	 aquelas	 literaturas	 que	 não	 estão	

preocupadas	em	demarcar	a	especificidade	do	texto	literário	e,	por	consequência,	sua	

autonomia.	

O	espaço	 literário,	 apesar	de	 fisicamente	marcado	como	sendo	um	 lugarejo	na	

Islândia,	 é	 tão	 instável	 e	 enigmático	 quanto	 o	 pode	 ser	 um	 personagem,	 com	 seus	

devaneios	e	contradições.	Além	disso,	há	um	entrecruzamento	de	percepções,	uma	vez	

que	 o	 escritor	 se	 apropria	 de	 um	 imaginário	 que	 não	 lhe	 é	 familiar	 e	 constrói	 uma	

narrativa	em	torno	deste	espaço	por	meio	de	sua	percepção	como	sujeito	do	mundo	e	

não	especificamente	como	indivíduo	de	uma	nação,	trazendo	um	olhar	estrangeiro	às	

lendas	e	às	especulações	típicas	da	Islândia.	

Por	 fim,	 os	 vários	 temas	 presentes	 na	 narrativa	 parecem	 desembocar	 em	 um	

tema	maior	 que	 aponta	 sempre	para	 a	 ideia	 de	 que	 o	 ser	 humano	 é	 contraditório	 e	

cambiante	 e,	 portanto,	possui	 como	característica,	 assim	como	a	narrativa:	 a	de	não	
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apresentar	 um	 lugar	 fixo,	 um	 fim,	 mas	 estar	 sempre	 se	 reinventando,	 em	 trânsito,	

estabelecendo	relações.	

Tais	 relações	 são	 essenciais	 para	 o	 processo	 de	 (des)humanização	 dos	 seres	

humanos,	 uma	 vez	 que	 é	 somente	 por	 meio	 do	 compartilhamento	 e,	 portanto,	 da	

relação	com	o	outro,	que	se	pode	chegar	ao	sentido	de	humanidade	e	beleza.	Assim,	o	

que	pretendemos	entrever	 também	em	A	desumanização	 é	 como	ser	desumano	—	 o	

que	implica	em	ser	contraditório,	incompleto	e	nem	sempre	politicamente	correto	—	

faz	parte	da	essência	humana	e,	portanto,	 faz	parte	de	ser	humano,	 o	que	nos	 leva	à	

conclusão	 de	 que	 humanizar-se	 é	 também	 desumanizar-se.	 Nesse	 sentido,	 a	

desumanização,	 assim	 como	 a	 humanização,	 não	 é	 estanque,	 fixa,	 mas	 indica	 um	

movimento,	 uma	 vez	 que	 se	 trata	 de	 uma	 condição	 que	 implica	 em	 contradição	 e	

incompletude	e,	por	isso,	em	possibilidades.	
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“DEUS	QUERIDO,	MAIS	UMA	CALAMIDADE!”:	POESIA	E	O	SONHO	DE	UMA	

UCRÂNIA	LIVRE	

“DEAR	GOD,	CALAMITY	AGAIN!”:	POETRY	AND	THE	DREAM	OF	A	FREE	

UKRAINE	

	

Luciano	Ramos	Mendes1	

	

RESUMO:	 Este	 trabalho	 se	 propõe	 a	 discorrer	 brevemente	 sobre	 parte	 da	 produção	 poética	
ucraniana,	 partindo	 de	 seu	 fundador	 Taras	 Chevtchenko,	 mas	 com	 enfoque	 sobre	 os	 poetas	
contemporâneos	(no	contexto	do	Euromaidan	e	da	guerra	atualmente	em	curso	no	leste	do	país).	O	
olhar	aqui	recai	não	só	sobre	as	lutas	pela	independência,	mas	também	sobre	o	modo	de	se	pensar	a	
relação	entre	um	estado	e	uma	nação	ucranianos.	
Palavras-chave:	Ucrânia;	poesia	contemporânea;	Euromaidan.	
ABSTRACT:	 This	 paper	 proposes	 a	 brief	 discussion	 of	 a	 small	 part	 of	 Ukraine’s	 poetry,	 departing	
from	its	founding	father	Taras	Chevtchenko,	but	taking	a	closer	look	at	contemporary	poets	(in	the	
context	of	Euromaidan	protests	and	of	 the	war	going	on	at	 the	easternmost	regions	of	 the	country	
nowadays).	 The	 aim	 is	 not	 as	much	 to	 delve	 into	 the	 fighting,	 but	 on	 the	ways	 of	 thinking	 in	 and	
about	the	Ukrainian	state	and	nation.	
Keywords:	Ukraine;	contemporary	poetry;	Euromaidan.	
	

Мій	боже	милий,	знову	лихо!	 	 Meu	Deus	querido,	outra	calamidade!	
Було	так	любо,	було	тихо;	 	 Estava	tão	bom,	tanta	tranquilidade;	
Ми	заходились	розкувать	 	 Quando	começávamos	a	nos	soltar	
Своїм	невольникам	кайдани.  dos	grilhões	que	usavam	nos	amarrar.	
Аж	гульк!	Ізнову	потекла	 	 Mas	então!...	Uma	vez	mais	correu	o	sangue	
Мужицька	кров!	Кати	вінчанні,	 	 dos pobres mujiques! A velha gangue	
Мов	пси	голодні	за	маслак,	 	 de	velhacos,	cachorros	esfaimados	
Гризуться	знову.	 	 	 	 outra	vez	engalfinhados!	
	

(CHEVTCHENKO,	2010,	p.	574)	2	

                                                             
1	Mestrando	do	programa	de	pós-graduação	em	literatura	da	Universidade	Federal	de	Santa	Catarina.	
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Esse	poema	foi	escrito	por	Taras	Chevtchenko	—	escritor	e	pintor	considerado	

pai	da	moderna	literatura	ucraniana	—	há	mais	de	150	anos.	Poderia,	no	entanto,	ser	

facilmente	 aplicado	 à	 atual	 situação	 do	 país.	 Desde	 novembro	 de	 2013,	 os	

acontecimentos	da	distante	e	até	então	esquecida	Ucrânia	 têm	aparecido	nos	 jornais	

mundo	afora:	os	protestos	de	Euromaidan,	franco-atiradores,	a	deposição	do	corrupto	

presidente	Viktor	Ianukovitch,	a	anexação	da	Criméia	pela	Rússia	e	a	atual	guerra	que	

ocorre	no	leste	do	país,	ao	que	tudo	indica	fomentada	pelo	governo	russo	de	Vladmir	

Putin.	Mesmo	recebendo	menos	atenção	da	mídia	ocidental	do	que	já	recebeu	antes,	o	

assunto	ainda	rende	—	e	a	guerra	continua.	

A	Ucrânia	 sempre	 foi	um	 terreno	 fértil	 para	 sonhos	e	utopias.	País	de	história	

antiga,	relacionado	com	os	primeiros	reinos	búlgaros	e	eslavos	na	Europa,	passou	um	

longo	tempo	sonhando	com	a	independência	—	aproximadamente	desde	a	metade	do	

século	 XVII,	 com	 o	 surgimento	 da	 ideia	 do	 Estado	 Nacional	 Moderno.	 Essa	

independência,	 no	 entanto,	 só	 foi	 alcançada	 em	 1991,	 com	 o	 colapso	 do	 regime	

comunista	e	o	fim	da	União	Soviética.	

Isso	não	foi,	porém,	resultado	apenas	de	movimentos	patrióticos	e/ou	populares	

ucranianos,	mas	principalmente	de	jogos	de	poder	promovidos	pelos	oligarcas	do	país.	

Surgem,	a	partir	daí,	duas	forças	distintas:	uma	é	a	da	Ucrânia	dos	oligarcas,	ainda	com	

importantes	 ligações	 com	 as	 classes	 dominantes	 da	 Rússia;	 enquanto	 que	 na	 outra	

força	está	uma	classe	média	liberal	que	sonha	com	a	transformação	da	Ucrânia	em	um	

país	europeu	'comum'	(o	que,	no	caso,	significa	uma	adequação	aos	moldes	ocidentais,	

ou,	 no	 mínimo,	 aos	 moldes	 dos	 países	 da	 Europa	 Oriental	 que	 foram	 aceitos	 pelo	

Ocidente,	como	a	Polônia	ou	a	República	Tcheca),	até	mesmo	com	intenções	de	entrar	

para	a	União	Europeia.	

Os	eventos	que	se	desenrolaram	na	Ucrânia	desde	novembro	de	2013	podem	ser	

entendidos	 como	 um	 choque	 entre	 essas	 duas	 forças.	 É	 verdade	 que	 mesmo	 os	

                                                             
2	A	não	ser	que	seja	especificado	de	outra	forma,	todas	as	traduções	são	de	minha	autoria,	a	partir	do	

original	em	ucraniano.	
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inimigos	 políticos	 do	 então	 presidente	 Viktor	 Ianukovitch,	 como	 a	 ex-primeira	

ministra	 Iulia	 Timochenko	 e	 o	 atual	 presidente	 Petro	 Porochenko,	 podem	 ser	

considerados	como	oligarcas,	mas	pertencentes	a	uma	oligarquia	cujos	interesses	não	

estão	alinhados	com	a	postura	pró-Rússia	de	Ianukovitch	e	para	a	qual	a	aproximação	

com	o	ocidente	certamente	seria	benéfica.	

Depois	 de	 longas	 negociações	 e	 acordos	 que	 permitiriam	 à	 Ucrânia	 dar	 os	

primeiros	 passos	 no	 sentido	 de	 uma	 integração	 com	 a	 União	 Europeia,	 Viktor	

Ianukovitch	 decidiu	 voltar	 atrás	 e	 preterir	 tais	 acordos	 em	 nome	 de	 um	 maior	

entendimento	com	um	bloco	econômico	liderado	pela	Rússia	e	composto	de	diversas	

ex-Repúblicas	Soviéticas.	Isso	foi	motivo	de	protestos	entre	as	camadas	pró-europeias	

da	 sociedade	 ucraniana,	 que	 culminaram	 em	 ondas	 de	 violência	 e	 na	 derrubada	 do	

governo	de	Ianukovitch,	na	formação	de	um	governo	interino	e	em	novas	eleições.	

Na	 sequência	 começaram	 os	 problemas	 com	 os	 separatistas:	 a	 Crimeia,	

península	 situada	 ao	 sul	 do	 território	 ucraniano	 e	 habitada	 majoritariamente	 por	

russos	 étnicos,	 declara,	 com	 o	 apoio	 da	 Rússia,	 sua	 independência.	 Um	 referendo	 a	

respeito	 da	 união	 da	 Crimeia	 com	 a	Rússia	 é	 aprovado	 após	 a	 invasão	 do	 território	

pelas	forças	russas,	o	que	faz	com	que	o	processo	não	apenas	seja	inadequado	perante	

os	tribunais	 internacionais,	mas	também	torna	seu	resultado	questionável	mesmo	se	

deixadas	 as	 formulações	 legais	 de	 lado.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 nas	 províncias	 mais	

orientais	 de	 Donetsk	 e	 Luhansk,	 rebeldes	 leais	 ao	 presidente	 Ianukovitch,	 sub-

repticiamente	apoiados	por	Moscou,	começam	a	lutar	contra	o	governo	de	Kiev.	

Os	rebeldes	alegam	que	o	novo	governo	ucraniano	é	uma	marionete	do	ocidente	

e	buscam	excluir	todos	aqueles	que	não	forem	etnicamente	ucranianos.	A	presença	de	

partidos	nacionalistas	de	extrema	direita	na	 coalização	do	governo,	 como	o	Svoboda	

(“Liberdade”),	reforça	essa	ideia.	

O	 governo	de	Kiev,	 por	 sua	vez,	 afirma	que	os	 rebeldes	nada	mais	 são	do	que	

soldados	 enviados	 e/ou	 treinados	 pelo	 regime	 de	 Putin,	 para	 desestabilizar	 a	
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democracia	ucraniana	e	permitir	que	a	Rússia	anexe	tanto	quanto	for	possível	do	país3	

(KRAVTSOVA,	2014).	

É	especialmente	difícil	saber	a	quem	dar	crédito.	Por	um	lado,	o	que	está	em	jogo	

são	 os	 interesses	 de	 diferentes	 setores	 da	 oligarquia	 ucraniana	 —	 aqueles	 cujos	

negócios	 são	 mais	 comprometidos	 com	 o	 ocidente	 contra	 aqueles	 cujos	 principais	

negócios	envolvem	a	Rússia.	

Mas	 resumir	 os	 conflitos	 que	 vêm	acontecendo	na	Ucrânia	 a	meros	 interesses	

oligárquicos	é,	ao	meu	ver,	uma	postura	reducionista,	é	 ignorar	o	que	os	ucranianos	

sentem	 e	 pensam	 a	 respeito,	 o	modo	 como	 eles	 constroem	 a	 própria	 identidade	—	

quiçá	um	dos	principais	pontos	em	jogo.	

A	 Ucrânia	 pós-soviética	 encontra-se	 em	 um	 estado	 persistente	 de	 transição	 e	

crise	de	identidade	—	em	“uma	encruzilhada	pós-moderna	e	pós-colonial”	(HOFLAND,	

2013,	 p.	 02).	 Os	 escritores	 desse	 período	 buscam	 estabelecer-se	 em	 um	 contexto	

europeu	ao	mesmo	tempo	em	que	buscam	recuperar-se	de	seu	passado	soviético,	em	

que	a	própria	língua	e	cultura	ucranianas	recebiam	o	estigma	de	serem	provinciais	e	

incultas	(HOFLAND,	2013).	

É	notável,	nesse	processo,	a	importância	da	poesia.	Yuri	Andrukhovitch	(2004),	

poeta	e	teórico	ucraniano,	um	dos	fundadores	do	movimento	poético-performático	Bu-

Ba-Bu	 (abreviação	 de	 Бурлеск-Балаган-Буфонада,	 Burlesco-Baderna-Bufoneria),	

descreve	 seu	país	 como	um	 território	 “poetocentrico”	por	natureza:	 não	 só	 a	poesia	

foi,	 por	muito	 tempo,	um	dos	poucos	meios	que	a	 língua	ucraniana	encontrava	para	

expressar-se,	 mas	 também,	 a	 partir	 de	 Taras	 Chevtchenko,	 os	 poetas	 ucranianos	

tinham	 forte	 tendência	 a	 estar	 entre	 os	mais	 ardorosos	 defensores	 da	 liberdade	 do	

país.	Apesar	de	tudo	isso,	aparentemente,	ter	perdido	força	com	o	passar	do	tempo,	em	

especial,	 com	 o	 advento	 da	 independência	 política	 do	 país	 em	 1991,	 os	 próprios	

                                                             
3	 Apesar	 das	 negativas	 do	 governo	 russo,	 o	 líder	 das	 forças	 rebeldes	 publicou	 alguns	 vídeos	 no	
Youtube,	em	que	se	gabava	das	tropas	e	equipamento	recebidos	da	Rússia.	
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acontecimentos	do	Euromaidan	e	da	guerra	em	curso	sublinharam	essa	 importância.	

Cito,	aqui,	a	poeta	e	estudiosa	Irina	Chuvalova	(2014):	

	

Recentemente,	entre	os	tumultos	nas	ruas	de	Kiev	e	revoltas	generalizadas	pelo	
país,	 o	 governo	 de	 Viktor	 Ianukovitch	 deu	 dois	 passos	 notáveis	 no	 sentido	 de	
reconhecer	a	significância	e	o	peso	da	poesia	ucraniana	nos	assuntos	da	nação.	O	
primeiro	passo	foi	prender	um	jovem	poeta	junto	com	dois	de	seus	amigos,	sob	a	
alegação	 de	 estarem	 “promovendo	 tumultos	 em	 massa”.	 O	 segundo	 passo	 foi	
atirar	na	cabeça	do	Secretário	da	União	Nacional	dos	Escritores:	felizmente	com	
uma	 bala	 de	 borracha.	 À	 luz	 desses	 dois	 acidentes	 eu	 não	 poderia	 deixar	 de	
aquiescer	à	necessidade	de	reportar	à	comunidade	global	o	presente	estado	dos	
assuntos	literários	no	país,	onde	a	arte	de	escrever	é,	obviamente,	tida	em	tão	alta	
conta	 pelos	 oficiais.	 (CHUVALOVA,	 2014,	 s/p,	 tradução	 do	 autor,	 destaque	 no	
original).4	

	

Apesar	de	Chuvalova	não	citar	o	nome	do	poeta	preso,	ela	muito	provavelmente	

se	 refere	 a	 Serhii	 Zhadan,	 nascido	 em	 1974	 em	 Luhantsk,	 na	 região	 oriental	 da	

Ucrânia,	 próxima	 ao	 epicentro	 da	 atual	 guerra	 civil.	 O	 poeta	 é	 um	dos	 escritores	 de	

maior	 renome	 tanto	 dentro	 do	 país	 quanto	 fora,	 inclusive	 na	 Rússia.	 Vencedor	 de	

diversos	prêmios	 literários,	 sua	 escrita	 versa	 sobre	 “as	 circunstâncias	 específicas	da	

transição,	da	vida	em	uma	sociedade	entre	as	relíquias	do	passado	Soviético	e	a	busca	

por	 uma	 nova	 identidade”	 (LINDEKUGEL,	 2014).	 Zhadan,	 bastante	 ativo	 nos	

movimentos	tanto	da	Revolução	Laranja5	quanto	do	Euromaidan,	vive	em	uma	cidade	

de	maioria	 russa,	 mas,	 ainda	 assim,	 bilíngue,	 onde	 “uma	 pessoa	 pode	 estar	 falando	
                                                             
4	“In	February,	among	the	riots	in	the	streets	of	Kyiv	and	general	unrest	in	the	country,	the	regime	of	
Viktor	Yanukovitch	—	then	still	a	President,	now	a	wanted	criminal	—	has	done	three	notable	steps	
in	recognition	of	the	significance	of	Ukrainian	poetry	in	the	affairs	of	the	nation.	The	first	step	was	to	
arrest	 a	 hapless	 young	 poet	 together	 with	 his	 two	 friends	 and	 imprison	 them	 under	 alleged	
incrimination	of	“organizing	mass	riots”.	The	second	step	was	to	shoot	the	Secretary	of	the	National	
Writers’	Union	in	the	head:	thankfully,	with	a	rubber	bullet.	Finally,	in	Kharkiv	one	of	the	best	known	
Ukrainian	poets	had	his	 face	beaten	 into	 a	bloody	pulp,	 because	he	 refused	 to	kneel	 (literally,	 not	
metaphorically)	to	the	government-hired	bandits.	In	light	of	these	accidents	I	could	not	help	giving	in	
to	 the	urge	of	briefing	 the	global	community	on	 the	present	state	of	 literary	affairs	 in	 the	country,	
where	the	art	of	writing	seems	to	be	given	so	much	weight.”	(CHUVALOVA,	2014,	s/p,	destaque	no	
original).	
5	A	Revolução	Laranja	consistiu	numa	série	de	protestos	que	aconteceram	entre	2004	e	2005,	após	
uma	 vitória	 alegadamente	 fraudulenta	 de	 Viktor	 Ianukovitch	 nas	 eleições	 presidenciais.	 Os	 votos	
acabaram	sendo	recontados	e	a	vitória	foi	mesmo	para	Viktor	Iuchtchenko,	candidato	da	oposição.	
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russo	e	outra	ucraniano,	na	mesma	conversa;	ou	a	língua	pode	mudar	de	acordo	com	o	

assunto	 (russo	 para	 negociar	 combustível;	 ucraniano	 para	 comprar	 cavalos)”	

(POMERANTSEV,	2014,	s/p).	

Apesar	de	sua	escolha	pela	língua	ucraniana,	Zhadan	não	vê	diferenças	entre	as	

regiões	 ocidental	 e	 oriental	 de	 seu	 país,	 tampouco	 entre	 russo-ucranianos	 e	

ucranianos,	mas	sim	“problemas	em	comum,	um	 futuro	em	comum	e	uma	nação	em	

comum”	 (LINDEKUGEL,	 2014,	 s/p),	 defendendo	 uma	 sociedade	 civil	 ativa	 por	 uma	

Ucrânia	unida	e	mais	justa.	

Sua	 literatura	 elogia	 a	 posição	 fluída	 da	 Ucrânia	 entre	 ocidente	 e	 oriente,	 a	

condição	 fronteiriça	 que	 se	 encontra	 no	 próprio	 nome	 do	 país6.	 Zhadan	 bebe,	 ao	

mesmo	 tempo,	 nas	 fontes	 dos	 movimentos	 de	 contracultura	 do	 ocidente	 (como	 a	

geração	Beat)	e	nas	tradições	de	seu	próprio	país	(incluído	aí	o	anarquismo	de	Nestor	

Makhno).	Suas	personagens	são	parte	do	submundo,	mas,	antes	de	serem	tipos	bem	

definidos,	 estão	 em	 busca	 de	 forjar	 uma	 nova	 identidade,	 recorrendo	 às	 ruínas	 do	

passado	 soviético	 e	 ao	 desconhecido	 futuro	 para	 isso.	 Em	 um	 de	 seus	 poemas,	 A	

história	da	cultura	na	virada	do	século,	o	poeta	lança	questionamentos	sobre	o	conceito	

e	o	papel	da	assim	chamada	Europa	Central	na	virada	do	século	XX	para	o	XXI,	época	

em	que	os	 estados	pós-soviéticos,	 como	a	própria	Ucrânia,	 surgiram	e	 começaram	a	

tentar	inserir-se	dentro	de	uma	Europa	que,	apesar	de	todos	os	discursos	em	nome	da	

integração	 continental	 e	 da	 irmandade	 entre	 as	 nações,	 não	 necessariamente	 as	

entende	ou	as	deseja	realmente	junto	a	si:	

                                                             
6	A	hipótese	mais	aceita	para	a	etimologia	do	nome	Ucrânia	surgiu	na	virada	do	século	XIX	para	o	XX,	
presente,	 entre	 outros,	 no	 dicionário	 etimológico	 da	 língua	 russa	 de	 Max	 Vasmer	 (Україна.	 In	
VASMER,	 Max.	 Russisches	 Etymologisches	 Wörterbuch,	 volume	 3.	 Heildelberg:	 Carl	 Vinter-	
Universitäts	 Verlag,	 1958.	 p.	 171).	 De	 acordo	 com	 essa	 ideia,	 o	 termo	 é	 derivado	 do	 proto-eslavo	
krajь,	cujo	significado	seria	borda,	fronteira.	De	fato,	a	Ucrânia	ocupou	os	territórios	de	fronteira	de	
muitos	 reinos	 eslavos	 e	 os	 cossacos	 tradicionalmente	 foram	 empregados	 como	 defensores	 dessas	
fronteiras.	
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В	білих	снігах,	ніби	в	серветках,	лежить	Центральна	Європа.	
Я	завжди	вірив	лінивій	циганській	пластичності,	
бо	не	кожному	випадає	цей	затяганий	шеляг.	
Якби	ти	подивилася	в	їхні	паспорти,	
що	пахнуть	гірчицею	і	шафраном,	
якби	ти	почула	їхні	розбиті	акордеони,	
що	відгонять	шкірою	і	арабськими	спеціями	—		
вони	говорять,	що	коли	ти	їдеш	—	куди	б	ти	не	їхала	—		
ти	лише	віддаляєшся	і	ніколи	не	будеш	ближче,	ніж	є;	
коли	мовкне	спів	старих	грамофонів,	
з	них	витікає	мастило,	
наче	томат	із	пробитих	бляшанок	
з-під	супу.	

	

Lá	está	a	Europa	Central,	sob	a	neve	branca	como	um	lenço	
Eu	sempre	acreditei	nos	movimentos	preguiçosos	dos	ciganos	
nem	todo	mundo	herdou	essa	moeda	gasta.	
Se	você	olhar	os	passaportes	deles,	
que	têm	cheiro	de	mostarda	e	açafrão,	
se	você	ouvir	seus	acordeões	cansados,	
que	recendem	a	couro	e	especiarias	árabes	—		
você	os	ouviria	dizer	que	quando	se	vai	embora	—	não	importa	pra	onde	—		
você	só	cria	mais	distância,	e	nunca	estará	mais	próximo	do	que	agora;	
quando	as	músicas	dos	velhos	gramofones	morrerem,	
um	resíduo	escapa	

(ZHADAN,	2015,	p.382)	

	

O	poema	encontra	eco	num	discurso	de	Yuri	Andrukhovitch,	proferido	em	2006,	

quando	 o	 autor	 recebeu	 o	 prêmio	 Leipzig	 de	 literatura,	 pouco	 depois	 da	 chamada	

Revolução	 Laranja,	 um	 breve	 prelúdio	 para	 a	 crise	 atual.	 No	 discurso	 o	 autor	

(ANDRUKHOVITCH,	 2006)	 contrapõe	 a	 breve	 citação	 de	 Ivan	 Franko	 (1856-1916),	

poeta	e	escritor	realista	ucraniano,	“nós	também	estamos	na	Europa”	à	declaração	de	

Günter	Verheugen,	político	alemão,	um	dos	então	Comissários	da	União	Europeia,	de	

que	em	vinte	anos	todos	os	estados	europeus	seriam	parte	da	União	Europeia,	exceto	

os	 países	 anteriormente	 soviéticos	 e	 que	 ainda	 não	 fossem,	 então,	 parte	 do	 grupo.	

Andrukhovitch	 discursa	 sobre	 as	 esperanças	 que	 a	 fala	 excludente	 de	 Verheugen	

destruiu	naqueles	que,	como	ele,	acreditam	nas	palavras	de	 Ivan	Franko;	e	em	como	
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essa	mesma	 fala	 foi	 apropriada	 pelos	 setores	 da	 sociedade	 ucraniana	 que	 apoiam	 a	

proximidade	com	a	Rússia.	

Da	 mesma	 geração	 de	 Zhadan,	 e	 também	 uma	 de	 suas	 estrelas,	 está	 Andrii	

Bondar,	um	poeta	de	Kiev.	Sua	poesia	segue	uma	via	de	mão	dupla:	ao	mesmo	tempo	

em	que	se	deixa	influenciar	pela	poesia	ocidental,	também	dá	continuidade	à	tradição	

da	vanguarda	ucraniana	interrompida	pelo	regime	stalinista.	Apesar	de	ter	participado	

dos	protestos	e	sido	vocal	em	seu	apoio	aos	movimentos	de	mudança	no	país,	Bondar	

não	se	deixa	iludir	com	a	ideia	de	que	basta	uma	europeização	da	Ucrânia	para	que	os	

problemas	do	país	sejam	resolvidos.	Isso	fica	bastante	claro	em	seu	poema	Latynka	—

O	 alfabeto	 latino	 —	 escrito	 em	 caracteres	 latinos,	 ao	 invés	 das	 letras	 cirílicas	 do	

ucraniano	(e	do	russo):	

	
odyn	mij	znajomyj	vvazhaje	
scho	z	perekhodom	na	latynku	
nash	narod	stane	menshe	krasty	
tobto	kudys	odrazu	raptom		
podinetsia	tsia	rozkhrystana	vizantijschyna	
tsia	khamska	sovietchyna	tsia	bezbereha	fino-uhorschyna		
(sorry,	uhorci,	sorry,	finy)	
i	v	holovi	schos	tilky	"klac"	—	i	my	evropa.	
	
um	conhecido	meu	acredita	
que	se	adotarmos	o	alfabeto	latino	
nosso	povo	vai	roubar	menos	
e	então	de	uma	vez	só	vão	desaparecer	
esses	nossos	caóticos	traços	bizantinos	
esses	sovietismos	rudes	e	fino-ugrismos	desenraizados	
(sorry,	húngaros,	sorry,	finlandeses)	
e	nossas	cabeças	vão	simplesmente	fazer	'click'	—	e	somos	europa.	

(BONDAR,	2004,	p.	8)	
	

Nascido	ainda	em	uma	geração	antiga,	Boris	Khersonski	é	outro	poeta	ucraniano	

que	vale	a	pena	destacar	aqui.	O	título	de	“ucraniano”	em	Khersonski	é,	porém,	mais	

complexo	do	que	no	caso	de	seus	colegas:	nascido	em	Odessa,	em	uma	família	judaica	

de	língua	russa,	o	psiquiatra	e	poeta,	que	publica	desde	os	anos	1960,	percebeu	com	os	
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recentes	eventos	que	“enquanto	sua	língua	materna,	o	grosso	de	sua	herança	cultural	e	

a	maior	 parte	 de	 sua	 fama	 artística	 vem	da	Rússia,	 ele	 sentiu	 que	 era	 ucraniano	 de	

coração”	 (MCGRANE,	 2015,	 s/p).7	 Para	 além	 do	 coração,	 Iriina	 Slavinska	 (apud	

MCGRANE,	 2015,	 s/p),	 crítica	 literária	 ucraniana,	 diz	 que	 “ele	 (Khersonski)	 é	

ucraniano	no	sentido	moderno	da	palavra.	Não	depende	da	 língua	que	se	 fala.	Não	é	

como	no	passaporte	soviético,	em	que	você	era	ucraniano	ou	russo	ou	judeu.	A	escolha	

é	sua”.8	

Khersonski	 tem	 colaborado	 com	 escritores	 ucranianos	 para	 a	 tradução	 das	

obras	uns	dos	outros,	em	busca	de	um	entendimento	mútuo	entre	russos	e	ucranianos.	

Caminhando	no	mesmo	sentido	que	Zhadan,	ele	vê	os	problemas	e	as	dificuldades	que	

a	Ucrânia	pós-Soviética	tem	para	determinar	sua	identidade.	Diz,	inclusive,	que	

	

Se	 a	 Ucrânia	 viesse	 deitar	 em	 meu	 divã,	 eu	 diria	 “você	 precisa	 de	 um	 longo	
processo	 de	 integração”,	 talvez	 eu	 também	 dissesse	 a	 ela	 que	 ela	 precisa	
desenvolver	melhor	seu	senso	de	realidade.	E,	claro,	eu	a	lembraria	de	visitar-me	
duas	vezes	por	semana,	durante	uma	hora.	Eu	não	cobraria	muito,	pois	sei	que	ela	
passa	por	dificuldades	financeiras.	(apud	MCGRANE,	2015,	s/p).9	

	

É	importante	lembrar,	porém,	que	essa	postura	conciliadora	não	é	universal	na	

Ucrânia.	 Ao	 mesmo	 tempo	 em	 que	 temos	 uma	 grande	 quantidade	 de	 vozes	 como	

Zhadan,	 Bondar	 e	 Khersonski	 —	 poderia,	 ainda,	 citar-se	 Halina	 Krouk,	 Oksana	

Zabuzhko	e	Yuri	Andrukhovitch,	só	para	ficar	nos	mais	conhecidos	—	,	existem	poetas	

como	 a	 jovem	 Olena	 Maksimenko,	 que	 decidiu	 tomar	 armas	 e	 lutar	 pela	 Ucrânia.	

Outros,	 como	Anna	 Iureva,	uma	poeta	de	 língua	russa	de	87	anos,	 rezam	para	que	a	

                                                             
7	“While	his	mother	tongue,	the	bulk	of	his	cultural	heritage	and	most	of	his	artistic	fame	have	come	
from	Russia,	he	felt	he	was	Ukrainian	at	heart.”	(MCGRANE,	2015,	s/p).	
8	“He	is	Ukrainian,	in	the	modern	sense.	It	doesn’t	depend	on	the	language	you	speak.	It’s	not	like	in	
the	Soviet	passport,	where	you	were	Russian	or	Ukrainian	or	Jewish.	It’s	your	choice.”	(SLAVINSKA	
apud	MCGRANE,	2015,	s/p).	
9	“If	Ukraine	came	to	lie	on	my	couch,	I	would	say,	‘You	need	a	long	process	of	integration,’”	he	said.	“I	
might	also	tell	her	she	needs	to	develop	a	better	sense	of	reality.	And	of	course	I	will	remind	her	she	
should	 visit	 me	 twice	 a	 week	 for	 one	 hour.	 I	 won’t	 charge	 her	 much,	 because	 of	 her	 financial	
difficulties.”	(KHERSONSKI	apud	MCGRANE,	2015,	s/p).	
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república	de	Novorossiia	—	nome	que	os	rebeldes	dão	às	regiões	separatistas	do	leste	

do	 país	 —	 consiga	 se	 ver	 livre	 do	 governo	 Ucraniano.	 Em	 um	 de	 seus	 poemas,	

intitulado	Guerreiros10:	

	
Poroshenko	decided	to	give	mines,	factories	and	land	to	the	West	and	then	flee	abroad	
And	they	destroyed	so	many	towns	thinking	they	were	winning	
But	now	they	are	wiping	away	tears	and	snot	
They	are	wondering	where	to	flee,	and	how	to	cover	their	bloody	tracks.	
	
Poroshenko	decidiu	dar	minas,	fábricas	e	terra	para	o	Ocidente	e	depois	fugir	
E	eles	destruíram	tantas	cidades	enquanto	pensavam	que	venciam	
Mas	agora	eles	limpam	lágrimas	e	catarro	
Se	perguntando	para	onde	fugir,	como	esconder	seu	rastro	de	sangue.	

(IUREVA,	2015	apud	JUDAH,	2015)	
	

Essa	diferença	de	posturas	pode	ser	vista	como	a	demonstração	de	que	se	por	

um	lado	o	governo	de	Ianukovitch	era	extremamente	corrupto	e	a	influência	russa	era	

e	 ainda	 é	 extremamente	 perniciosa,	 o	 novo	 governo	 mostrou-se	 pouco	 digno	 de	

confiança,	 cometendo	 abusos	 e	 mantendo	 as	 antigas	 estruturas	 de	 poder.	 Um	 ano	

depois	da	queda	de	Ianukovitch,	muitos	dos	que	inicialmente	apoiaram	os	protestos	e	

a	sua	derrubada	aparentavam	desconfiança	ou,	pelo	menos,	certa	decepção	para	com	o	

novo	governo	(KINSTLER,	2015).	

Resta	ainda	por	resolver	a	questão	central,	a	da(s)	identidade(s)	ucraniana(s).	É	

evidente	que	o	país	caminha	para	um	distanciamento	cada	vez	maior	da	Rússia,	e,	pelo	

que	se	torna	possível	entrever,	o	epíteto	“Pequena	Rússia”	pertence	ao	passado.	Pavlo	

Tchubinski,	autor	da	letra	do	hino	nacional	do	país,	já	marcava	a	identidade	ucraniana	

em	oposição	ao	não-ucraniano,	mas	de	modo	coletivo:	uma	das	linhas	do	hino	nacional	

diz	que	“Душу,	тіло	ми	пложимъ	/	За	свою	свободу	/	И	покажемъ,	що	ми	браття	/	

Козацького	 роду”	 (“Corpo	 e	 alma	nós	 daremos	 /	 pela	 nossa	 liberdade	 /	 E	 irmanados	

mostraremos	 /	 que	 somos	 o	 povo	 dos	 Cossacos”;	 TCHUBINSKI,	 1862).	 Esses	 versos	

                                                             
10	Tradução	feita	a	partir	da	versão	em	inglês,	traduzido	do	russo,	aparentemente	por	Tim	Judah.	Isso	
foi	feito	pela	impossibilidade	de	encontrar	o	poema	no	original. 
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foram	 cantados	 repetidamente	 durante	 os	 protestos,	 assumindo	 ares	 de	 hino	

revolucionário.	 Isso	 deixa	 entender	 que	 a	 Ucrânia	 passa	 por	 um	 novo	 “mundo	 de	

sonho”	—	usado	 aqui	 no	mesmo	 sentido	 em	que	 Susan	Buck-Mors	 (2000,	 p.	 x)	 lê	 o	

termo	em	Benjamin	—	que	seria	uma	Ucrânia	realmente	independente	e	modernizada,	

finalmente	 livre	 da	 influência	 russa,	 abraçando	 a	 utopia	 capitalista	 e	 passando,	

finalmente,	para	o	 lado	dos	que	venceram	a	Guerra	Fria.	O	grande	mérito	de	muitos	

dos	 poetas	 que	 vivem	 a	 atual	 crise	 é	 justamente	 não	 se	 deixarem	 seduzir	 tão	

facilmente,	tendo	a	percepção	de	que	os	problemas	não	foram	resolvidos	com	o	novo	

governo,	nem	tampouco	o	serão	com	o	fim	dos	conflitos	com	os	rebeldes.	Podem	não	

ter	respostas	exatas	sobre	o	que	é	a	Ucrânia	e	sobre	o	lugar	de	pertencimento	do	país	

(e,	talvez,	nem	as	queiram	realmente),	mas,	ao	menos,	começam	a	pensar	a	questão	de	

um	modo	 que	 não	 emule,	 pura	 e	 simplesmente,	 os	 debates	 acerca	 do	 nacionalismo	

ucraniano	no	começo	do	século	passado.	
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O	PERCURSO	DE	OTELO	E	SUA	CHEGADA	NO	BRASIL	

THE	COURSE	OF	OTHELLO	AND	ITS	ARRIVAL	IN	BRAZIL	

	
Cesar	Felipe	Pereira	Carneiro1	

	
RESUMO:	No	contexto	do	embate	entre	o	classicismo	e	o	romantismo,	verifica-se	que	a	tragédia	de	
Otelo	rompeu	os	limites	da	Bretanha	no	século	XVIII,	sendo	encenada	na	França	e	dali	para	o	restante	
da	Europa.	No	século	seguinte,	foi	a	vez	de	o	Brasil	receber	suas	primeiras	montagens	da	peça,	por	
intermédio	da	forte	influência	que	a	cultura	francesa	exercia	sobre	a	nossa	cultura	àquela	época.	O	
presente	artigo	visa	apresentar	uma	discussão	desse	percurso	histórico-literário-teatral	singular.	
Palavras-chave:	romantismo;	William	Shakespeare;	Otelo.	
ABSTRACT:	 In	 the	context	of	 the	clash	between	classicism	and	romanticism,	 it	 is	verified	 that	 the	
tragedy	of	Othello	 crossed	Britain’s	 borders	 in	 the	 eighteenth	 century,	 being	 staged	 in	France	 and	
from	 there	 to	 the	 rest	 of	 Europe.	 In	 the	 following	 century,	 it	was	Brazil's	 turn	 to	 receive	 the	 first	
performances,	under	the	strong	influence	that	French	culture	had	on	ours	at	that	time.	This	article	
aims	at	presenting	a	discussion	of	this	singular	historical-literary-theatrical	course.	
Keywords:	romanticism;	William	Shakespeare;	Othello.	
	
	

1.	INTRODUÇÃO	

	

A	 chegada	 das	 obras	 de	William	 Shakespeare	 aos	 palcos	 brasileiros	 deu-se	 de	

maneira	 indireta:	 elas	 fizeram	 escala,	 primeiramente,	 na	 França.	 Nesse	 país,	 os	

preceitos	do	aristotelismo,	que	haviam	sido	 revisitados	pelos	doutos	do	 século	XVII,	

moldariam	a	influência	que	as	peças	do	autor	viriam	a	ter	em	sua	recepção	brasileira.	

Tratava-se	de	um	teatro	de	regras,	afeito	ao	espírito	normativo	dos	franceses,	em	que	

os	 poetas	 deveriam	 atender	 às	 unidades	 de	 ação,	 tempo	 e	 lugar,	 ao	 decoro,	 à	

verossimilhança	—	 tudo	 deveria	 dar-se	 na	 ordem	 do	 possível	 e	 do	 necessário.	 Em	

																																								 																					
1	Doutorando	em	Letras	—	Estudos	Literários,	Universidade	Federal	do	Paraná	(UFPR).	
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outras	palavras,	deveriam	atender	à	criação	e	manutenção	da	ilusão	cênica.	No	centro	

da	ação	 trágica,	moviam-se	deuses	e	heróis,	homens	que	seriam	melhores	do	que	os	

homens	comuns,	ou	seja,	visava-se	a	uma	imitação	idealizada,	à	representação	estética	

de	 uma	 bela	 natureza.	 No	 século	 seguinte,	 surgiram	 certas	 divergências:	 Voltaire,	 o	

“relativista”,	 propôs	 algumas	 modificações	 relativas	 ao	 arcabouço	 aristotélico	 nos	

novos	 textos,	 enquanto	 outra	 linha,	 a	 “radical”,	 entendeu	 ser	 preciso	 haver	 uma	

ruptura	com	as	regras,	a	criação	de	um	teatro	novo.	Esse	é	o	caso	de	Beaumarchais	e	

Diderot,	 que	 colocaram	 em	 cena	 personagens	 da	 experiência	 cotidiana,	

especificamente	a	família	burguesa,	na	direção	de	uma	imitação	perfeita	—	entendida	

como	uma	imitação	total	—	da	realidade.	O	drama	burguês	é,	portanto,	a	estética	da	

natureza	verdadeira.	Está-se	diante	do	neoclássico,	cujo	objetivo	é	didático:	trata-se	de	

uma	pedagogia	da	virtude,	que	visa	educar	o	indivíduo	para	a	sociedade2.	

Nesse	 contexto,	 foi	 Jean-François	 Ducis	 (1733-1816)	 quem	 apresentou,	 em	

1792,	 em	 Paris,	 a	 primeira	 adaptação	 de	 Otelo	 —	 a	 tragédia	 do	 ciúme	 —	 fora	 da	

Inglaterra,	com	inúmeras	alterações	feitas	para	deixar	a	peça	mais	palatável	ao	gosto	

de	seus	conterrâneos.	Nessa	primeira	versão	da	peça,	a	mais	conhecida	e	difundida,	o	

autor	 realizou	 uma	 tradução	 amenizada,	 artificial,	 no	 sentido	 de	 escapar	 à	

verossimilhança	 em	 prol	 de	 uma	 melhor	 assimilação	 pelo	 gosto	 francês	 da	 época,	

como	bem	explicita	Jan	Kott:	

	

Ducis	 achava	 que	 Shakespeare	 continuava	 sendo	 muito	 violento	 para	 os	
franceses,	muito	brutal.	A	despeito	da	tradição	inglesa,	transformou	o	negro	em	
moreno;	seu	Otelo	era	bronzeado	a	fim	de	não	escandalizar	as	mulheres,	como	ele	
confessou.	 Desdêmona	 não	 perdia	 seu	 lenço;	 fazendo	 o	 lenço	 parte	 do	 enxoval	
feminino,	 era	 impossível	 que	 tal	 palavra	 fosse	 pronunciada	 em	 cena 3 .	 A	

																																								 																					
2	O	 desenvolvimento	 anterior,	 referente	 ao	 contexto	 teatral	 pré-romântico	 na	 França,	 baseia-se,	
essencialmente,	em	Introdução	às	grandes	teorias	do	teatro	(2003),	de	Jean-Jacques	Roubine.	
3	A	questão	do	lenço,	elemento	essencial	no	enredo	da	tragédia,	viria	a	ser	muito	discutida.	Stendhal,	
um	 dos	 principais	 defensores	 da	 dramaturgia	 romântica,	 também	 se	 pronunciou	 a	 esse	 respeito:	
“Como	podeis	desejar	que	Otelo	deixe	de	pronunciar	o	 ignóbil	 termo	 lenço	 quando	mata	a	mulher	
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Desdêmona	 da	 Convenção	 podia	 apenas	 perder	 seu	 diadema.	 Otelo	 não	 a	
sufocava,	 teria	 sido	 muito	 primitivo;	 Ducis	 substituía	 o	 travesseiro	 por	 um	
punhal.	Restava	a	questão	 final.	Os	espectadores	revolucionários4	não	gostavam	
de	 cenas	 sangrentas.	 No	 momento	 em	 que	 Otelo	 ergue	 a	 mão	 para	 ferir	
mortalmente	 Desdêmona,	 o	 enviado	 de	 Veneza	 entrava	 no	 quarto	 de	 dormir	 e	
exclamava:	“Bárbaro,	que	fazes?”.	Ducis	escreveu	dois	finais	para	a	peça,	um	bom	
e	um	mau,	a	escolher.	(KOTT,	2003,	p.	104).	

	

Nas	 palavras	 de	 Stendhal5:	 “Paris	 é	 a	 sala	 da	 Europa	 e	 a	 ela	 dá	 o	 tom”	

(STENDHAL,	2008,	 p.	 44).	Verifica-se	que	 a	 frase	 é	 verdadeira,	 ao	menos	quando	 se	

trata	da	disseminação	de	Otelo	da	França	para	o	restante	do	continente.	A	versão	de	

Ducis,	que	iniciou	a	proliferação	de	várias	recriações	de	Otelo	pela	Europa6,	reaparece	

no	 contexto	 de	 um	 embate	 acalorado:	 na	 terceira	 década	 do	 século	 XIX,	 os	 autores	

românticos	 insurgem-se	 contra	 o	 dogmatismo	 dos	 neoclássicos,	 desvalorizando	 o	

realismo	mimético	e	enaltecendo	a	liberdade	poética,	quer	dizer,	passam	a	valorizar	o	

original7.	 Por	 volta	 de	 1824,	 a	 Academia	 Francesa	 de	 Letras,	 à	 época	 cultora	 dos	

																																								 																					
que	ama,	somente	porque	ela	deixou	que	o	rival	Cássio	levasse	o	lenço	fatal	que	ele	lhe	ofertara	nos	
primeiros	tempos	de	seus	amores?”	(STENDHAL,	2008,	p.	139).	
4	Trata-se,	como	mencionado	anteriormente,	de	1792,	o	ano	I	da	República	na	França.	
5	Erich	Auerbach,	 referindo-se	assim	a	Stendhal:	 “[…]	é	 evidente	que	está	muito	próximo	dos	 seus	
contemporâneos	 românticos:	 na	 luta	 contra	 as	 fronteiras	 estilísticas,	 entre	 o	 realista	 e	 o	 trágico.	
Nisto	até	os	sobrepuja,	pois	é	muito	mais	consequente	e	legítimo	e	com	base	nesta	coincidência	lhe	
foi	possível,	também,	em	1822,	aparecer	como	partidário	da	nova	tendência.”	(AUERBACH,	1971,	p.	
406-407).	
6	As	versões	de	Otelo	são	encontradas	tanto	em	forma	de	melodrama	como	de	ópera:	vide	exemplo	
da	adaptação	para	a	ópera	por	Rossini,	em	1816,	e	Verdi,	em	1887.	A	adaptação	de	Verdi,	por	sua	vez,	
foi	levada	para	o	cinema	um	século	depois,	sendo	realizada	uma	mudança	de	gênero:	a	tragédia	deu	
lugar	 ao	 musical	 Otello	 (1986),	 dirigido	 por	 Franco	 Zeffirelli	 e	 protagonizado	 pelo	 tenor	 Placido	
Domingo.	Em	1930,	localiza-se	outra	versão	que	deve	ser	mencionada:	Constantin	Stanislavski,	nesse	
ano,	escreveu	e	enviou	para	o	Teatro	de	Arte	de	Moscou	seu	projeto	de	encenação	da	peça	Otelo,	que	
foi	montada	em	poucos	meses,	então	metamorfoseada	em	“tragédia	da	confiança	enganada”,	na	qual	
“Otelo	é	vítima	não	apenas	das	intrigas	de	Iago,	mas	do	ciúme	do	doge	e	de	todo	o	senado	veneziano”	
(KOTT,	 2003,	 p.	 105).	Na	 literatura,	 destaca-se	Alexandre	Dumas,	 escritor	 francês,	 que	 lançou	 um	
romance	homônimo.	
7	Na	 língua	 francesa,	 percebe-se	 que	 a	 sutileza	 de	 significados	 existente	 em	 relação	 ao	 termo	
“original”	é	expressa	pela	dupla	grafia:	originel,	palavra	que	remete	à	“origem”;	e	original,	relativo	a	
“novo”.	O	original,	em	um	primeiro	momento,	seria	uma	criação	imaginada	sem	modelo,	ex	nihilo,	o	
que	seria	uma	originalidade	absoluta.	Por	sua	vez,	haveria	também	uma	originalidade	relativa,	que	é	
o	 sentido	no	qual	atualmente	 se	utiliza	a	palavra	no	meio	artístico,	quer	dizer,	 relativo	àquilo	que	
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valores	clássicos,	redigia	um	novo	dicionário.	Auger,	secretário	da	Academia	e	relator	
desse	dicionário,	 chega	ao	 termo	romântico	 e	dá	sua	definição.	O	 frenesi	é	 imediato:	
alguns	membros	da	instituição	vociferam	contra	o	termo,	procurando	menosprezá-lo.	
Ficou	 decidido	 que	 três	 deles,	 entre	 os	 mais	 extremistas	 do	 grupo,	 ficariam	
responsáveis	por	preparar	a	definição	do	verbete.	Cita-se,	por	intermédio	da	obra	de	
Stendhal,	a	definição	constante	do	dicionário:	
	

ROMÂNTICO	 [Na	 Edição	 de	 1835]	 (A):	 diz-se	 (...)	 de	 certos	 escritores	 que	 se	
vangloriam	de	superar	as	regras	de	composição	e	de	estilo	estabelecidas	a	partir	
do	exemplo	dos	autores	clássicos.	Diz-se	igualmente	das	obras	desses	escritores...	
O	 termo	 é	 empregado	 substantivamente	 no	 masculino,	 e	 se	 diz	 do	 gênero	
romântico.	 O	 romântico	 é	 um	 gênero	 novo.	 Em	 1879,	 a	 Academia	 dará	 novas	
definições	 ao	 termo:	 ROMÂNTICO:	 diz-se	 (...)	 em	 oposição	 a	 clássico,	 de	 uma	
escola	de	escritores	que	se	propuseram	a	renovar	as	formas	da	literatura.	Diz-se	
igualmente	das	obras	desses	escritores.	ROMANTISMO:	Sistema,	escola	 literária	
dos	escritores	românticos.	(STENDHAL,	2008,	p.	96).	

	
2.	ROMANTISMO	VERSUS	CLASSICISMO	
	

Ao	 se	 lançar	 luz	 sobre	 esse	 embate,	 é	 possível	 vislumbrar	 de	 maneira	 mais	
detalhada	a	influência	que	a	retomada	francesa	da	obra	de	Shakespeare	teve	sobre	a	
recepção	do	autor	no	Brasil.	Para	tanto,	faz-se	necessário	retomar,	inicialmente,	alguns	
postulados	de	Stendhal	e	de	Victor	Hugo,	os	dois	principais	defensores	do	movimento	
romântico	 francês,	entre	os	quais	o	dramaturgo	 inglês	detinha	um	elevado	prestígio,	
sendo	exaltado	e	eleito	como	modelo.	

																																								 																					
tem	uma	marca	própria.	Nesse	sentido,	ao	se	estabelecer	essa	distinção,	a	originalidade,	no	sentido	
de	novidade,	passa	a	ser	“metamorfose”,	ou	seja,	inspirando-se	no	original,	no	sentido	de	origem,	um	
autor	 rompe	 com	 a	 convenção,	 produzindo	 dessa	maneira	 uma	 obra	 diferenciada.	De	 acordo	 com	
Sandra	 Nitrini	 (1997),	 essa	 acepção	 de	 original	 começou	 a	 ser	 utilizada	 no	 século	 XVII,	 sendo	
chamada	de	originalidade	literária,	e	pode	ser	melhor	compreendida	em	duas	publicações	dedicadas	
ao	 assunto:	Originalité	 (1966),	 de	 Odette	 de	 Mourges,	 cuja	 perspectiva	 é	 histórica,	 e	 L’originel	 et	
l’original:	nuance	linguistique,	distance	poétique	(1966),	de	Anna	Balakian,	de	viés	mais	teórico.	
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Stendhal	redigiu	e	publicou	dois	textos,	Racine	e	Shakespeare	I	e	II,	lançados	em	

1823	e	1825,	respectivamente,	em	defesa	do	drama	romântico.	Esses	textos,	apesar	de	

não	 formarem	 uma	 teoria	 do	 teatro	 no	 sentido	 estrito	 do	 termo,	 apresentam	 um	

caráter	 de	 manifesto.	 Os	 textos	 são	 panfletários	 e	 pregam	 a	 libertação	 frente	 ao	

pedantismo	e	aos	preconceitos	do	estilo	clássico.	Em	síntese,	o	que	fez	Stendhal	nesses	

textos	 foi	 enunciar	 a	 oposição	 entre	 clássicos	 e	 românticos,	 defendendo	 a	

superioridade	do	segundo	grupo	sobre	o	primeiro.	

O	autor	iniciou	seus	textos	com	uma	espécie	de	apologia	ao	espírito	francês	que,	

segundo	 ele,	 seria	 contrário	 ao	 espírito	 dos	 alemães8,	 demasiadamente	 bárbaros.	

Nesse	momento,	 já	 se	 colocava	 claramente	 a	 questão	 que	 dividia	 em	duas	 frentes	 a	

suposta	 unidade	 romântica:	 de	 um	 lado,	 os	 românticos	 franceses	 e,	 de	 outro,	 os	

românticos	alemães	—	Goethe,	Schiller,	entre	outros.	Ainda	que	panfletário,	no	que	se	

refere	à	defesa	do	drama	romântico,	percebe-se	que	Stendhal	se	mostra	com	nuances,	

ao	relativizar	a	bandeira	do	nacionalismo,	dizendo	ao	que	vinha:	“Dirijo-me	sem	receio	

à	juventude	perdida	que	acreditou	dar	mostras	de	patriotismo	e	de	honra	nacional	ao	

vaiar	 Shakespeare	 porque	 ele	 era	 inglês.”	 (STENDHAL,	 2008,	 p.	 43).	 Nesse	 sentido,	

Stendhal	volta	as	costas	para	os	alemães,	ao	mesmo	tempo	em	que	acolhe	os	ingleses	

—	senão	todos,	ao	menos	Shakespeare,	enfatizando	que	o	estilo	do	autor	era,	para	ele,	

simples.	 Dizendo-se	 “louco	 por	 Hamlet”	 (2008,	 p.	 21),	 Stendhal	 afirma	 possuir	 uma	

“adoração	 pela	 verdade	 trágica	 e	 simples	 de	 Shakespeare,	 em	 contraste	 com	 a	

puerilidade	 enfática	 de	 Voltaire”	 (2008,	 p.	 17),	 pois	 tal	 simplicidade	 seria,	 para	

Stendhal,	o	veículo	preciso	da	verdade.	

Por	outro	lado,	no	que	diz	respeito	à	melhor	forma	de	abarcar	os	conteúdos	do	

drama	romântico,	tanto	Mme.	de	Staël	quanto	Stendhal	foram	influentes	defensores	do	

																																								 																					
8	A	 querela	 entre	 franceses	 e	 alemães	 é	 antiga.	 Apenas	 em	 relação	 a	 Shakespeare,	 no	 contexto	 do	
romantismo	 literário,	 aponta-se	 que	 August	 Wilhelm	 von	 Schlegel	 (1767-1845)	 disseminou	 o	
comentário	de	que	 se	deveria	 conservar	a	 integridade	das	peças	do	dramaturgo,	motivo	pelo	qual	
criticou	os	franceses,	que	tendiam	a	adaptá-las,	desvirtuando	seu	conteúdo	(CIPOLLA,	2009,	p.	58).	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

CARNEIRO,	C.	F.	P.	O	Percurso	de	Otelo...	 254	

uso	da	prosa,	que	consideraram	mais	natural	e	verdadeira.	Mais	ou	menos	na	mesma	

época,	no	célebre	Prefácio	à	Cromwell,	publicado	em	dezembro	de	1827,	é	Victor	Hugo	

quem,	ao	desenvolver	sua	teoria	sobre	a	modernidade	do	drama,	opôs-se	ao	que	era	

considerado	 comum,	 que	 seria	 o	 grande	 inimigo	 da	 arte	 (HUGO,	 2010,	 p.	 10).	 Ao	

demonstrar	 esse	 posicionamento	 entre	 os	 românticos,	 tornou-se	 um	 apologista	 do	

verso,	 no	 momento	 em	 que	 predominava	 o	 gosto	 pela	 prosa.	 Pode-se	 imaginar	 a	

polêmica	 que	 surgiu	 com	 a	 divergência	 de	 pontos	 de	 vista	 entre	 os	 românticos,	

principalmente	 para	 os	 defensores	 de	 uma	 suposta	 unidade	 do	 plano	 estético	 do	

movimento.	Percebe-se,	assim,	que	Hugo	ainda	guardava	um	ponto	de	contato	com	o	

classicismo,	ao	afirmar	que	“O	comum	é	o	defeito	dos	poetas	de	curta	visão	e	de	curto	

fôlego”	(HUGO,	2010,	p.	71).	Mesmo	ao	condenar	o	alexandrino	clássico,	considerado,	

muitas	 vezes,	 aborrecido	 por	 seus	 pares,	 a	 maioria	 dos	 autores	 românticos	

reconheceram	que	“concluíram,	talvez	um	pouco	precipitadamente,	que	o	drama	devia	

ser	escrito	em	prosa”	 (HUGO,	2010,	p.	75).	Por	esse	motivo,	Hugo	procurou	advogar	

em	prol	de	um	novo	metro,	que	fosse	mais	flexível	e	variado:	

	
Não	 hesitamos,	 e	 isto	 provaria	 ainda	 aos	 homens	 de	 boa	 fé	 quão	 pouco	
procuramos	deformar	a	arte,	não	hesitamos	em	considerar	o	verso	como	um	dos	
meios	 mais	 próprios	 para	 preservar	 o	 drama	 do	 flagelo	 que	 acabamos	 de	
assinalar,	como	um	dos	diques	mais	poderosos	contra	a	irrupção	do	comum	(...).	
(HUGO,	2010,	p.	71,	grifo	nosso)	

	

Contudo,	 por	 fim,	 Hugo	 acabou	 relativizando	 a	 discussão	 em	 torno	 da	

importância	 de	 qual	 forma	 os	 dramaturgos	 deveriam	 se	 valer,	 uma	 vez	 que	 “outra	

fração	da	reforma	se	inclinaria	para	o	drama	escrito	ao	mesmo	tempo	em	prosa	e	em	

verso,	 como	 fez	Shakespeare”	 (HUGO,	2010,	p.	79),	e	que	esse	modo	de	composição,	

utilizado	pelo	 “velho	Gilles	 Shakespeare”,	 também	 teria	 suas	vantagens.	A	 conclusão	

de	Hugo	é	a	de	que	

	
o	drama	esteja	escrito	em	prosa,	que	esteja	escrito	em	verso,	que	esteja	escrito	
em	verso	e	 em	prosa,	 isto	não	é	 senão	uma	questão	 secundária.	A	 categoria	de	
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uma	 obra	 deve	 ser	 fixada	 não	 segundo	 sua	 forma,	 mas	 segundo	 seu	 valor	
intrínseco.	Nas	questões	desse	tipo,	só	há	uma	solução;	só	há	um	peso	que	pode	
fazer	inclinar	a	balança	da	arte:	o	gênio.	(HUGO,	2010,	p.	79).	

	

O	drama	romântico	trocou	o	verso	pela	prosa	e,	precisamente	nesse	momento,	

os	românticos	se	encontraram	com	aquilo	que	denominaram	de	realidade	francesa	de	

Shakespeare.	 Enquanto	 Hugo	 legislava	 em	 prol	 do	 gênio,	 tendo	 encontrado	

precisamente	 em	 Shakespeare	 seu	 ideal,	 Stendhal	 mostrava-se	 contundente	 em	

relação	 à	 poesia	 dramática	 de	 orientação	 clássica,	 deixando	 claro	 seu	

descontentamento	 em	 carta	 datada	 de	 03	 de	 maio	 de	 1824:	 “O	 gênero	 dramático,	

aquele	que	mais	ilustrou	a	França,	está	há	muitos	anos	estéril.”	(STENDHAL,	2008,	p.	

181).	 Pois	 bem,	 seria	 preciso	 desenferrujar	 esse	 drama,	 “desenferrujar	 a	 literatura	

atual”	(HUGO,	2010,	p.	97),	atualizar,	modernizar	a	cena,	revolucioná-la.	Seria	preciso	

pulverizar	essa	“poesia	pintada,	mosqueada,	empoada	do	século	XVIII,	esta	literatura	

de	anquinhas,	de	pompons	e	de	falbalás.”	(2010,	p.	96).	Seria	a	vez,	segundo	Décio	de	

Almeida	Prado,	 “dos	dramas	descabelados	(os	cabelos	 livres	e	soltos	dos	românticos	

[opondo-se]	à	compostura	das	perucas	clássicas	herdadas	do	século	XVIII)”	(PRADO,	

2008,	 p.	 45).	 Hugo,	 partindo	 de	 tais	 pressupostos,	 expõe	 sua	 famosa	 teoria	 sobre	 o	

drama	quando	afirma,	dentre	outros	aspectos,	que	“a	poesia	de	nosso	tempo	é,	pois,	o	

drama”	(HUGO,	2010,	p.	46-47).	

Prado	aponta	o	caráter	libertário	do	novo	movimento,	ao	comentar	que:		

	
o	 romantismo	 alargara	 na	 França,	 mestra	 do	 Brasil,	 a	 porta	 estreita	 do	
classicismo	 para	 que	 o	 fluxo	 do	 século	 XIX	 pudesse	 passar.	 Nada	 de	 tempo	 e	
espaço	ficcionais	limitados	de	antemão,	nada	de	regras	impostas	à	visão	poética	
do	escritor,	nada	de	enredos	centralizados	em	torno	de	uma	história	só.	O	poeta,	
ou	 seja,	 o	 criador,	 pois	 esta	 é	 a	 raiz	 etimológica	 da	 palavra,	 deve	 voar	 na	
amplidão,	 sustentado	 pelas	 asas	 da	 imaginação,	 pelo	 dom	 da	 fantasia	 que	 lhe	
faculta,	 em	 princípio,	 todas	 as	 liberdades,	 as	 formais	 não	 menos	 que	 as	 de	
conteúdo.	A	arte	 foi	 feita	para	 libertar,	não	para	 constranger.	 (PRADO,	2008,	p.	
77).	
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Nesse	sentido,	Stendhal,	que	havia	rompido	com	as	unidades	clássicas	de	tempo	

e	 espaço,	 define	 atrevidamente	 o	 que	 entende	 por	 romantismo	 aplicado	 ao	 gênero	

dramático:	 “é	 a	 tragédia	 em	prosa	 que	 dura	 diversos	meses	 e	 se	 passa	 em	diversos	

lugares”	 (STENDHAL,	 2008,	 p.	 118)9.	 Hugo,	 por	 sua	 vez,	 ao	 expressar	 a	 visão	 da	

cultura	 de	 seu	 tempo,	 caracteriza	 o	 que	 entende	 por	 drama	 romântico,	 o	 que	

distinguiria	essa	nova	arte,	em	termos	de	uma	dualidade,	o	grotesco	e	o	sublime:	

	
na	poesia	nova	[leia-se,	romântica],	enquanto	o	sublime	representará	a	alma	tal	
qual	ela	é	[...],	ele	[o	grotesco]	representará	o	papel	da	besta	humana.	O	primeiro	
tipo,	livre	de	toda	mescla	impura,	terá	como	apanágio	todos	os	encantos,	todas	as	
graças,	 todas	 as	 belezas;	 é	 preciso	 que	 possa	 criar	 um	 dia	 Julieta,	 Desdémona,	
Ofélia.	 O	 segundo	 tomará	 todos	 os	 ridículos,	 todas	 as	 enfermidades,	 todas	 as	
feiúras.	 Nesta	 partilha	 da	 humanidade	 e	 da	 criação,	 é	 a	 ele	 que	 caberão	 as	
paixões,	 os	vícios,	 os	 crimes;	 é	 ele	que	 será	 luxurioso,	 rastejante,	 guloso,	 avaro,	
pérfido,	 enredador,	 hipócrita;	 é	 ele	 que	 será	 alternadamente	 Iago,	 Tartufo,	
Basílio;	Polônio,	Harpagão,	Bartolo;	Falstaff,	Scapino,	Fígaro.	O	belo	tem	somente	
um	tipo;	o	feio	tem	mil.	(HUGO,	2010,	p.	35-36).10	

	

Percebe-se	 que	 Hugo	 exprime	 na	 sua	 teoria	 essa	 visão	 dos	 paradoxos	 que	

caracterizam	a	natureza	humana:	

	
o	 caráter	do	drama	é	 o	 real;	 o	 real	 resulta	da	 combinação	bem	natural	 de	dois	
tipos,	o	sublime	e	o	grotesco,	que	se	cruzam	no	drama,	como	se	cruzam	na	vida	e	
na	criação.	Porque	a	verdadeira	poesia,	a	poesia	completa,	está	na	harmonia	dos	
contrários.	(HUGO,	2010,	p.	46-47).11	

																																								 																					
9	Uma	definição	quase	idêntica	encontra-se	à	página	141	do	referido	livro.	
10	Esses	personagens,	 tais	 como	Shakespeare	os	 retratou,	não	são	unilaterais.	O	dramaturgo	 inglês	
“percebeu	 a	 ambivalência	 do	 ser	 humano,	 tanto	 a	 sua	 grandiosidade	 e	 glorificação	 quanto	 a	 sua	
miséria,	 insignificância	 e	 limitações.”	 (MIRANDA,	 2004,	 p.	 48).	 É	 por	 esse	 motivo	 que	 uma	 visão	
maniqueísta	seria	limitadora	para	a	percepção	dos	personagens	shakespearianos.	
11	Essa	 finalidade	 da	 poesia,	 a	 apresentação	 do	 real,	 do	 verdadeiro,	 reveste-se,	 para	 Hugo,	 de	 um	
atributo	 quase	 divino.	 Afinal,	 para	 ele,	 seria	 preciso	 “abrir	 ao	 espectador	 um	 duplo	 horizonte,	
iluminar	ao	mesmo	tempo	o	interior	e	o	exterior	dos	homens.”	(HUGO,	2010,	p.	70).	Some-se	a	essa	
dicotomia	o	argumento	de	Antoine	Compagnon,	que	escreve	que	“A	história	é	um	romance	que	foi;	o	
romance	é	a	história	que	poderia	ter	sido.”	(COMPAGNON,	1999,	p.	223),	e	tem-se	uma	ideia	do	grau	
de	 modernidade	 dos	 românticos.	 Hugo,	 por	 exemplo,	 ao	 buscar	 uma	 expressão	 mais	 acurada	 da	
realidade,	que	é	multifacetada,	havia	argumentado	que	seria	preciso	“ressuscitar,	se	trata	da	história;	
criar,	se	trata	da	poesia.”	(HUGO,	2010,	p.	69).	No	caso	da	criação	ou	recriação	poética	realizada	pelos	
dramaturgos	 românticos,	 seria	necessário	que	o	autor	mantivesse	os	olhos	e	os	ouvidos	abertos	à	
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Dentro	desse	contexto,	Stendhal	adverte	que	é	“a	arte	que	deve	ser	emprestada	

de	Shakespeare”	(STENDHAL,	2008,	p.	187),	e	que	dele	não	se	devem	imitar	os	objetos	

a	 serem	 pintados,	 mas,	 sim,	 “a	 maneira	 de	 pintar.”	 (2008,	 p.	 120).	 Nesse	 ponto,	

Stendhal	e	Hugo	concordam,	e	atribuem	a	Shakespeare	o	epíteto	de	“pilar	central	do	

edifício	dramático.”	(HUGO,	2010,	p.	46).	Hugo	aponta:	

	
Eis-nos	 chegando	 à	 sumidade	 poética	 dos	 tempos	 modernos.	 Shakespeare	 é	 o	
drama;	 e	 o	 drama,	 que	 funde	 sob	 um	mesmo	 alento	 o	 sublime	 e	 o	 grotesco,	 o	
terrível	e	o	bufo,	a	tragédia	e	a	comédia,	o	drama	é	o	caráter	próprio	da	terceira	
época	da	poesia,	da	literatura	atual.	(HUGO,	2010,	p.	40).	

	

Hugo	 ainda	 comparou	 Shakespeare	 a	 um	 carvalho,	 uma	 árvore	 frondosa,	

imponente,	que	sombreia	uma	grande	área	com	seus	ramos	e	folhas	(HUGO,	2010,	p.	

93-99).	Chamou-o	de	“deus	do	teatro”,	e	disse	que	seria	“tão	inútil	quanto	impossível”	

imitá-lo	(HUGO,	2010,	p.	51),	mas	também	que	é	preciso	tomá-lo	por	modelo	a	fim	de	

criar	uma	poesia	nova.	

	

3.	DESDOBRAMENTOS	DE	UMA	TRAJETÓRIA	

	

A	segunda	apresentação	da	tragédia	Otelo	em	solo	francês	data	de	1829,	a	partir	

da	tradução	de	Alfred	de	Vigny	que,	“mesmo	afetando	um	certo	desdém	pelas	coisas	

do	palco,	dirige	a	criação.”	(ROUBINE,	2003,	p.	90).	Dessa	vez,	com	uma	versão	mais	

próxima	do	texto	de	partida,	foi	representada	no	palco	da	Comédie	Française.	Atribui-

se	a	de	Vigny,	também,	o	crédito	de	ser	o	primeiro	a	fazer	pronunciar	em	palco	francês	
																																								 																					
realidade.	 Stendhal,	 nesse	 ponto	 afinado	 a	 Hugo,	 defendia	 a	 necessidade	 de	 um	 autor	 que	 fosse	
testemunha	 ocular	 de	 seu	 tempo.	 No	 que	 tange	 a	 quais	 poetas	 serviriam	 de	 exemplo	 aos	
dramaturgos	românticos	da	França	do	século	XIX,	distingue	Eurípides	e	Shakespeare,	em	especial	o	
segundo,	 afirmando	 que	 o	 autor	 “apresentou	 aos	 ingleses	 do	 ano	 de	 1590,	 pela	 primeira	 vez,	 as	
catástrofes	 sangrentas	 ocasionadas	 pelas	 guerras	 civis	 e,	 para	 se	 recuperar	 desses	 tristes	
espetáculos,	muitas	pinturas	delicadas	de	movimentos	do	coração	e	nuanças	sutis	das	mais	suaves	
paixões.”	(STENDHAL,	2008,	p.	74).	
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o	 termo	 lenço,	 “para	o	horror	e	o	desfalecimento	dos	 fracos,	que	neste	dia	 lançaram	

gritos	 longos	 e	 dolorosos”	 (STENDHAL,	 2008,	 p.	 139).	 No	 entanto,	 houve	 poucas	

apresentações	de	 sua	 tradução,	 pois	predominavam	as	 versões	de	Ducis	—	e,	 ainda,	

uma	versão	ao	estilo	neoclássico	de	Voltaire,	chamada	Zaíra	—,	não	apenas	na	França,	

mas	também	nos	demais	países	em	que	o	teatro	ao	estilo	francês	tinha	forte	influência,	

como,	por	exemplo,	o	Brasil.	

Desse	 modo,	 assim	 como	 na	 França	 —	 e	 na	 Alemanha12	—,	 a	 entrada	 de	

Shakespeare	no	Brasil	 foi	realizada	no	romantismo	literário,	sendo	que	a	chegada	de	

Otelo	 no	 país,	 mais	 especificamente,	 ocorreu	 no	 contexto	 dessa	 estética.	 Autores	

pertencentes	 a	 essa	 escola,	 como	 Olavo	 Bilac,	 Álvares	 de	 Azevedo,	 Gonçalves	 Dias,	

Gonçalves	 de	 Magalhães,	 entre	 outros,	 foram	 influenciados	 por	 essa	 tragédia.	 No	

decorrer	do	século	XIX,	destaca-se	o	esforço	de	alguns	poetas	em	traduzir	a	obra	de	

Shakespeare	 para	 o	 português	 do	 Brasil.	 Bilac	 traduziu	 fragmentos	 de	 Otelo,	 e	

Magalhães,	que	deu	 início	à	dramaturgia	brasileira	moderna	—	embora	nunca	 tenha	

definido	bem	se	queria	ser	o	“último	clássico	ou	o	primeiro	romântico”	(PRADO,	2008,	

p.	 44)	—,	 traduziu	 o	 texto	 integral	 de	maneira	 indireta.	 Soma-se	 a	 esses	 esforços	 a	

composição	de	textos	baseados	na	tragédia:	Dias,	por	exemplo,	escreveu	a	peça	teatral	

romântica	 Leonor	 de	 Mendonça	 (1846),	 “não	 só	 o	 mais	 belo	 drama	 romântico	

brasileiro,	 mas	 o	 único	 que	 tem	 sido	 revivido	 com	 certa	 frequência	 em	 versões	

																																								 																					
12	No	 que	 se	 refere	 aos	 testemunhos	 elogiosos	 sobre	 o	 dramaturgo	 inglês,	 em	 outro	 contexto	

romântico,	o	que	dizer	de	Os	anos	de	aprendizado	de	Wilhelm	Meister	(1795-96),	de	Johann	Wolfgang	
von	Goethe,	obra	que	é	uma	 longa	consideração	apaixonada	sobre	o	 teatro	moderno	e	as	peças	de	

Shakespeare?	Goethe,	aliás,	redigiu	dois	ensaios	sobre	o	dramaturgo,	separados	por	um	intervalo	de	

mais	de	meio	século,	nos	quais	enaltece	o	autor.	Em	um	deles,	escreve	o	célebre	romancista	alemão:	

“O	texto	de	Shakespeare	é	uma	bela	caixa	de	raridades,	na	qual	a	história	do	mundo	passa	diante	de	

nossos	olhos,	suspensa	nos	fios	invisíveis	do	tempo.	As	suas	tramas,	no	sentido	usual	do	termo,	não	

são	meras	tramas	teatrais,	mas	as	peças	todas	tratam	do	ponto	secreto	(que	nenhum	filósofo	chegou	

a	 ver	 e	 determinar)	 em	 que	 o	 caráter	 particular	 de	 nosso	 eu,	 a	 liberdade	 pretendida	 de	 nossa	

vontade	encontra-se	com	o	andar	necessário	do	todo”	(GOETHE,	2000,	p.	29).	
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modernas”	 (PRADO,	2008,	p.	47).	Claramente	 inspirada	em	Otelo13,	 a	peça	explora	a	

“estreita	faixa	entre	os	indícios	físicos	e	as	incertezas	morais,	delineando	o	quadro	de	

um	 adultério	 apenas	 pensado”	 (PRADO,	 2008,	 p.	 47).	 Ainda,	 Machado	 de	 Assis,	

décadas	depois,	daria	à	 luz	seu	Dom	Casmurro	 (1899),	apresentando	o	 tema	de	uma	

suposta	traição,	que	divide	a	crítica:	não	há	meios	de	encerrar	a	questão,	no	sentido	de	

concluir	 se	 o	 adultério	 ocorreu	 de	 fato,	 ou	 se,	 ao	 contrário,	 a	 situação	 foi	 apenas	

imaginada	pelo	protagonista,	pois	as	duas	leituras	mostram-se	igualmente	possíveis.	

A	 chegada	 de	 Otelo	 no	 Brasil,	 como	 salientado	 anteriormente,	 deu-se	 no	

contexto	do	romantismo,	por	via	francesa.	Segundo	Barbara	Heliodora,	“[a]	história	de	

Shakespeare	no	Brasil	é	um	reflexo	da	clara	predominância	da	cultura	francesa	sobre	a	

portuguesa	 que,	 portanto,	 foi	 também	 a	 principal	 influência	 cultural	 sobre	 o	

desenvolvimento	da	colônia.”	(HELIODORA,	2008,	p.	321).	A	respeito	da	influência	da	

cultura	francesa	sobre	a	brasileira,	pode-se	destacar,	ainda,	o	comentário	de	Décio	de	

Almeida	 Prado,	 em	 seu	 livro	 intitulado	História	 concisa	 do	 teatro	 brasileiro	 (2008).	

Nessa	obra,	o	autor	menciona	ter	deixado	em	francês	alguns	trechos	de	peças	por	ele	

citadas,	 “para	 não	 prejudicar	 o	 sabor	 do	 original,	 de	 tal	 forma	 a	 França	 achava-se	

presente,	naquele	momento	[século	XIX],	nos	palcos	nacionais”	(PRADO,	2008,	p.	15).	

Verifica-se	que	a	partir	de	1830,	“o	teatro	shakespeariano	passa	a	ser	divulgado	entre	

nós,	em	português,	castelhano	e	italiano,	quase	sempre	por	intermédio	de	adaptações	

francesas,	 especialmente	 as	 de	 Ducis”	 (O’SHEA,	 2004,	 p.	 203),	 em	 versões	 que	

																																								 																					
13	No	prólogo	da	peça,	Dias	 filia	 sua	 criação	 ao	 texto	 shakespeariano,	 comentando	que	 “A	 ação	do	
drama	é	a	morte	de	Leonor	de	Mendonça	por	seu	marido:	dizem	os	escritores	do	tempo	[em	que	o	
caso	sucedeu]	que	D.	Jaime,	induzido	por	falsas	aparências,	matou	sua	mulher	(…)”	(DIAS,	1976,	p.	3,	
grifo	 nosso).	 Acaso	 restasse	 dúvida	 quanto	 ao	 parentesco	 entre	 as	 obras,	 o	 autor	 as	 elimina	 ao	
comparar	o	personagem	D.	 Jaime,	duque	de	Bragança,	 com	o	mouro	Otelo:	 “Ambos	são	crédulos	e	
violentos;	mas	a	credulidade	de	Otelo	forma-se	e	caminha	a	passos	lentos,	porque	o	seu	amor	duvida;	
a	sua	violência,	relevem-me	a	expressão,	é	vagarosa	e	caminha	com	a	terrível	majestade	das	lavas	de	
um	 vulcão.	 O	 duque	 crê	 quanto	 basta	 ao	 bom	 senso	 de	 qualquer	 homem,	 e	 a	 sua	 violência	 é	
precipitada,	porque	ele	não	 interessa	 com	a	 inocência	de	 sua	esposa.	Otelo	mata	Desdêmona,	mas	
chora	 antes	 de	 a	matar	 e	 depois	 de	 a	 ter	morto;	 o	 duque	mata	 a	 Leonor	 de	Mendonça,	mas	 sem	
lágrimas,	porque	o	orgulho	não	as	tem.”	(DIAS,	1976,	p.	5).	
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seguiriam	 sendo	 apresentadas	 nos	 palcos	 brasileiros	 até	 meados	 do	 século	 XX.	 A	

influência	francesa	era	tão	pronunciada	que	Machado	de	Assis	comenta,	em	1896,	no	

momento	em	que	já	predominavam	as	operetas,	que	

	
(...)	a	arte	corrente	nos	palcos	do	Rio	—	e	no	resto	do	país	[é]	“franco-brasileira”:	
“A	 língua	 de	 que	 se	 usa	 dizem-me	 que	 não	 se	 pode	 atribuir	 exclusivamente	 a	
Voltaire,	 nem	 inteiramente	 a	Alencar;	 é	 uma	 língua	 feita	 com	partes	 de	 ambas,	
formando	um	terceiro	organismo”.	(ASSIS	apud	PRADO,	2008,	p.	102).	

	

4.	CONCLUSÃO	

	

Torna-se	 interessante	constatar	a	riqueza	e	a	diversidade	encontradas	na	cena	

brasileira	 em	 relação	 às	 encenações	 da	 tragédia	 de	 Otelo,	 em	 uma	 trajetória	 que,	

atualmente,	 ultrapassa	 os	 175	 anos	 de	 história.	 Seja	 o	 espetáculo	 profissional	 ou	

amador,	voltado	para	o	público	adulto	ou	infantil,	realizado	a	partir	de	texto	traduzido	

direta	 ou	 indiretamente	 para	 o	 português,	 ou,	 ainda,	 produzido	 especialmente	 para	

uma	determinada	montagem;	seja	a	peça	guiada	por	uma	concepção	tradicionalista,	no	

sentido	de	procurar	ater-se	o	máximo	possível	às	palavras	do	autor,	ou	uma	adaptação	

efetuada	 segundo	 princípios	 modernos	 de	 encenação;	 seja	 o	 protagonista	

representado	por	ator	negro	ou	um	branco	maquiado	de	negro,	 entre	outras	muitas	

possíveis	 variáveis	que	envolvem	a	prática	 teatral,	 pode-se	dizer	que	 cada	 recriação	

dessa	tragédia	shakespeariana	no	Brasil	deixa	a	sua	marca	no	imaginário	cultural	do	

país.	
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LITERATURA	

LITERARY	HISTORIOGRAPHIES,	IS	IT	STILL	WORTH	IT	NOWADAYS?	

THEORETICAL	ESSAY	ABOUT	THE	VALIDITY	OF	WRITING	THE	HISTORY	OF	

LITERATURE	

	
Maikon	Augusto	Delgado1	

	
RESUMO:	O	objetivo	deste	ensaio	é	refletir,	à	 luz	do	conceito	de	consciência	histórica	de	Gadamer	
(2003),	 sobre	 o	 fazer	 da	 historiografia	 literária	 frente	 à	 configuração	 atual	 dos	 estudos	 literários,	
indagando	a	respeito	de	sua	validade	e	pertinência.	
Palavras-chave:	estudos	literários;	historiografia	literária;	consciência	histórica.	
ABSTRACT:	The	 purpose	 of	 this	 essay	 is	 to	 reflect,	 by	 the	 light	 of	 Gadamer’s	 (2003)	 concept	 of	
historical	consciousness,	upon	the	role	of	literary	historiography	against	the	current	configuration	of	
literary	studies,	and	inquiring	as	well	about	its	validity	and	relevance.	
Keywords:	literary	studies;	literary	historiography,	historical	consciousness.	
	
	

Vamos	pensar	um	pouco	a	biblioteca	de	Babel	(in:	Ficções),	de	Borges	(1999),	e	
refletir	a	partir	da	imagem	que	ela	nos	dá:	o	mundo	é	uma	grande	e	infinita	biblioteca.	
Nela	estão	contidos	todos	os	livros	sobre	todas	as	coisas	e	suas	combinações.	Os	livros	
se	 estendem	por	 intermináveis	 corredores	 cheios	de	estantes	 repletas	de	 livros.	Um	

																																								 																					
1	Mestrando	em	Estudos	Literários	pela	UFPR.	
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sem-fim	de	tudo	que,	por	ser	tudo,	ao	mesmo	tempo	pode	acabar	culminando	em	não	

ser	nada	no	geral.	

Temos	 aí	 um	 problema.	 Porque	 um	 amontoado	 de	 tudo	 é,	 sem	 organização	 e	

definição,	um	amontoado	de	nada.	Um	monte	de	livros	não	conta	história	nenhuma	se	

não	 houver	 algo	 ou	 alguém	 que	 conte	 a	 história	 desses	 livros.	 Nosso	 problema	 se	

diversifica.	Prescindimos	de:	

a)	livros	cuja	relação	será	contada;	

b)	relação	a	ser	estabelecida	entre	os	livros;	

c)	alguém/algo	disposto	a	discursar	sobre	tal	relação;	

d)	 um	 outro	 alguém,	 diante	 de	 quem	 tudo	 isso	 se	 construa	 e	 para	 quem	 faça	

sentido.	

João	 Cezar	 Castro	 Rocha,	 em	 seu	 artigo	Nenhum	 Brasil	 Existe	—	 Poesia	 como	

história	 cultural	 (ROCHA,	 2003),	 após	 repassar	 a	 problemática	 de	 construção	 do	

discurso	 na	 história,	 tinha	 de	 certa	 forma	 decretado	 a	 morte	 das	 histórias	 da	

literatura.	Certa	desesperança	pareceu	ter	surgido	no	seio	dos	estudiosos	das	histórias	

literárias,	 a	 ponto	 de	 se	 acreditar	 que	 toda	 e	 qualquer	 tentativa	 de	 historiografar	 a	

literatura	 não	 passava	 de	 uma	 ação	 intelectualmente	 infrutífera2.	Nenhuma	 verdade	

poderia	ser	inculcada	em	uma	“ciência”	que	por	princípio	é	discurso	construído.	

No	entanto,	o	mesmo	argumento	que	desconstruiria	a	historicidade	da	história	

acaba	 também	 desconstruindo	 a	 cientificidade	 da	 ciência.	 Explicamo-nos.	 Se,	 ao	 se	

fazer	história,	estamos	no	fundo	criando	um	discurso	(para	Kuhn	(1998),	paradigma),	

que	 como	 todo	 discurso	 é	 inserido	 num	 tempo	 e	 espaço	 e	 na	 esteira	 de	 distintas	

																																								 																					
2	Aqui	 ainda	 se	 insere	 a	 problemática	 do	 conceito	 de	 nação,	 da	 qual	 estamos	 cientes.	 Convém	
também	 relembrar	 que	Rocha,	 no	mesmo	 artigo,	 não	decreta	 a	 completa	 falência	 da	 utilidade	das	
enunciações	das	histórias	 literárias,	mas	sim	articula	uma	modalização.	Essa	modalização	não	visa	
decretar	a	morte	de	toda	e	qualquer	história	literária;	visa	decretar	a	morte	das	histórias	literárias	e	
culturais	 que	 empregam	 uma	 percepção	 tautológica	 da	 literatura,	 como	 lemos	 no	 próprio	 Rocha	
(2003,	 p.	 22):	 “Gostaria	 de	 concluir	 essas	 observações	 preliminares	 sublinhando	 que	 o	 fato	 de	 se	
estar	 ciente	 dessa	 ficcionalidade	 não	 implica	 que	 histórias	 culturais	 e	 literárias	 não	 devam	 ser	
escritas.	Pelo	contrário.”	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

DELGADO,	M.	A.	Historiografias	literárias,	isso...	 264	

tendências,	toda	ciência,	ao	debruçar-se	sobre	seus	objetos	de	estudos,	também	faz	o	

mesmo	de	maneira	diferente	ao	determinar	como	e	quando	seu	objeto	é	seu	objeto,	e	

como,	quando	e	a	partir	de	qual	perspectiva	nos	deparamos	com	o	dito	objeto.	Nosso	

senso	 comum	 de	 ciência	 pura,	 passível	 de	 oferecer	 uma	 verdade	 inconteste,	 perde	

consistência.	Ao	perder	consistência,	aquilo	que	deveria	ser	o	parâmetro	científico	de	

toda	e	qualquer	ciência	se	transforma	numa	base	nada	sólida,	e	a	crítica	que	foi	feita	

ao	 tal	 modelo	 de	 cientificidade	 acaba	 se	 tornando	 o	 próprio	 fundamento	 para	 uma	

nova	maneira	de	fazer	a	história.	

Recapitulemos	esse	raciocínio	rapidamente	para	continuar.	

1. Os	preceitos	renascentistas	de	verdade	imperam	e	temos,	de	acordo	com	boa	

parte	de	nossa	fortuna	crítica	atual,	a	falsa	impressão	de	enunciar	verdades	de	fatos	e	

objetos	do	mundo.	

2. Teóricos	como	John	Locke	(1988)	refutam	as	ideias	cartesianas	e	ressaltam	os	

sentidos	no	processo	de	compreensão	do	mundo.	

3. O	movimento	 romântico,	 encabeçado	pelos	alemães,	desenvolve	o	espaço	do	

sujeito	 na	 construção	 da	 arte	 e	 do	 conhecimento,	 abrindo	 fissuras	 naquele	 sistema	

cartesiano	de	enunciação	de	verdades	(GUINSBURG,	1978).	

4. Teóricos	como	Schlegel,	Herder,	Humboldt	e	Auerbach	pensam	os	conceitos	de	

tempo,	 história,	 subjetividade	 e	 balançam	 antecipadamente	 as	 bases	 da	 noção	 de	

discurso.	

5. Hayden	White	 escreve	 seu	Meta-História	 (1995)	 e	 põe	 por	 água	 abaixo,	 de	

certa	 forma	e	 segundo	alguns,	 a	noção	de	cientificidade	empregada	pela	história	até	

então.	A	ideia	de	história	como	um	discurso	construído	a	partir	de	um	lugar,	um	tempo	

e	um	sujeito	entra	em	voga.	

E	aqui	estamos.	Nisso,	nessa	ideia,	que	aparentemente	teria	destruído	qualquer	

tentativa	de	alcance	de	uma	verdade	no	mundo,	mas	que	no	final	das	contas	propiciou	

uma	 nova	 perspectiva	 de	 enunciar	 o	 mundo.	 Ora,	 perdemos	 a	 esperança,	 vã,	 de	
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anunciar	 verdades	 completas	 do	 mundo	 e	 esgotá-lo	 com	 saberes	 imutáveis.	 No	

entanto,	ganhamos	a	capacidade	de	enriquecer	o	conhecido	com	distintos	pontos	de	

vista.	

Antes	 de	 continuarmos	 nosso	 passeio	 analítico	 pela	 ideia	 de	 historiografar	 a	

literatura,	 convém-nos	 pensar	 em	 uma	 peculiaridade	 dessa	 nova	 faceta	

multidiscursiva	das	ciências	humanas	pós-Hayden	White.	

Tomemos	 por	 exemplo	 a	 ciência	 do	 final	 do	 século	 XVIII	 e	 começo	 do	 XIX.	

Quanto	progresso	não	 foi	 feito	em	prol	da	 ideia	de	progresso?	Quantos	avanços	não	

foram	feitos	por	conta	dessa	ideia	de	ciência?	Nós	seres	humanos	expandimos	nossas	

possibilidades	 como	 espécie.	 Nós	 nos	 tornamos	 ideias	 que	 se	 concretizaram,	 ideais	

que	 eram	alcançados,	mas	 ao	mesmo	 tempo	nos	 tornamos	 o	 que	 fomos	 criando.	De	

certa	forma,	acabamos	nos	distanciando	do	humano	que	nos	faz	humano.	

Quando,	 por	 outro	 lado,	 recentralizamos	 o	 nosso	 conceito	 de	 ciência	 sobre	 o	

sujeito	e	a	subjetividade	(pautados,	é	claro,	sobre	o	que	entendemos	hoje,	nesse	lugar	

e	tempo	em	que	estamos),	trazendo	novamente	o	homem	em	sua	humanidade	para	o	

centro	da	construção	de	“saber”	—	ou	deveríamos	dizer	discurso?	—	reumanizamos	a	

produção	de	conhecimento.	

Por	 isso	 se	 nos	 torna	 importante	 o	 item	 c)	 listado	 acima	 na	 construção	 do	

saber/discurso.	 O	 que	 dizemos	 das	 coisas	 não	 se	 torna	 somente	 um	 discurso	 sobre	

elas,	mas	também	um	discurso	de	alguém	e	a	partir	de	um	ponto	de	vista	sobre	elas.	

Aqui	 inserimos	 o	 conceito	 de	 consciência	 história	 de	 Gadamer	 (2003,	 p.	 17).	

Para	 ele,	 “entendemos	por	 consciência	histórica	o	privilégio	do	homem	moderno	de	

ter	 plena	 consciência	 da	 historicidade	 de	 todo	 presente	 e	 da	 relatividade	 de	 toda	

opinião”.	

A	 consciência	 da	 consciência	 histórica	 faz	 com	 que	 possamos	 enveredar	 por	

novos	 caminhos	 ao	 pensar	 a	 literatura.	 O	 fato	 de	 podermos	 pensar	 que	 somos,	 em	

alguma	medida,	uma	 impressão	da	nossa	época	e	 lugar	nos	permite	 também	pensar	
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nas	 épocas	 e	 lugares	 que	 são	 diferentes	 das	 nossas,	 dando-nos	 diferentes	 e	

intermináveis	perspectivas	sobre	os	mesmos	lugares	e	tempos	que	uma	vez	já	foram	

abordados	no	passado.	Lançamos	diferentes	luzes	sobre	os	mesmos	objetos	e	obtemos	

diferentes	resultados.	Vamos	um	pouco	pelo	sendeiro	que	Jauss	nos	apontou	em	seu	A	

história	da	 literatura	como	provocação	à	teoria	 literária	(1994).	 Faz-se	 possível	 para	

nós	rever	e	revisitar	nosso	passado	e	reentendê-lo	a	partir	de	novos	horizontes.	

Se	 pensarmos	 no	 poder	 performático	 das	 palavras	 e,	 por	 conseguinte,	 no	 dos	

discursos3,	entendemos	que	nos	são	dadas	oportunidades,	ao	revisitarmos	o	passado,	

de	 o	 reinterpretarmos	 e	 consequentemente	 estendermos	 essa	 reinterpretação	 ao	

presente,	 impactando-o.	 Ao	 impactá-lo,	 acabamos	 incutindo-lhe	 novas	 nuances	 que,	

dialeticamente,	 acabarão	 por	 sua	 vez	 modificando	 o	 presente.	 Em	 outras	 palavras,	

mesmo	 que	 não	 no	 seio	 dessa	 tradição	 da	 teoria	 da	 recepção,	 Bakhtin,	 ao	 revisitar	

Rabelais	e	lançar-lhe	uma	nova	luz	(leia-se	lê-lo	a	partir	de	um	novo	prisma),	trouxe	ao	

seu	 então	 presente	 quase	 que	 uma	 nova	 literatura,	 e	 tal	 atitude	 culminou	 em	 que	

outros	 estudiosos	 contemporâneos	 seus	 se	 lançassem	 sobre	 outras	 obras	 e	 que	 o	

resultado	de	seus	estudos	impactassem	mais	estudiosos,	de	forma	que	o	presente	foi	

se	permeando	de	novas	nuances	e	facetas.	Poeticamente,	podemos	dizer	que	é	quase	

como	 se	 o	 passado	 impactasse	 o	 presente	 depois	 de	 já	 tê-lo	 determinado	

anteriormente.	

Essas	 perspectivas	 todas	 nos	 dão	 novo	 substrato	 quando	 pretendemos	 fazer	

história	 literária.	Perfazer	uma	história	 literária	não	é	mais	a	mesma	coisa	que	 fazer	

uma	história	 literária	 no	 final	 do	 século	 XIX.	De	 algum	modo,	 enciclopediávamos	 os	

livros.	Hoje,	 temos	a	consciência	de	escolher	um	ponto	a	partir	do	qual	organizá-los,	

bem	 como	 estamos	 cientes	 de	 impactar	 efetivamente	 o	 presente,	 sendo	 que	 esse	

mesmo	impacto	altera	o	passado	e	lhe	dá	nova	forma.	

																																								 																					
3	Pensamos	aqui	no	viés	da	linguística	performativa	de	Douglas	Robinson	(2003).	
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Retomando	 a	 imagem	 da	 biblioteca	 de	 Borges	 (1999),	 seria	 como	 se	

organizássemos,	 segundo	 uma	 ordem	 específica	 e	 previamente	 escolhida,	 livros	

esparsos.	 Esta	 ordem	 e	 esta	 escolha	 proporcionam	 um	 novo	 arranjamento	 sobre	 as	

possíveis	 relações	entre	os	 livros	esparsos	que	optamos	por	organizar.	Ou	seja,	uma	

infinidade	de	possibilidades	nos	surgem:	história	dos	romances	históricos	brasileiros,	

história	da	 literatura	fantástica	em	língua	espanhola,	história	da	 literatura	em	língua	

portuguesa	a	partir	da	perspectiva	da	mulher,	história	da	 ficção	científica	em	 língua	

inglesa	nas	décadas	de	1950	a	1970,	etc.	

Como	viemos	dizendo	acima,	não	se	trata	tanto	de	encontrar	brechas	em	certo	

objeto	para	esmiuçar	um	aspecto,	mas	sim	de	reorganizar	o	mesmo	objeto	conforme	

uma	nova	ordem.	Quase	que	automaticamente	nos	vem	à	mente	a	ideia	de	que	temos,	

do	mesmo	 objeto,	 tantas	 facetas	 quantas	 forem	 as	 formas	 de	 organização	 dele	 que	

pudermos	imaginar.	A	imaginação	é,	em	última	análise,	o	limite.	

Todo	esse	raciocínio	é	muito	produtivo	e	nos	leva	a	uma	riqueza	de	variedades.	

Faz-nos	 pensar	 que	 uma	 mesma	 obra	 pode	 nos	 dar	 diferentes	 leituras,	 que	 uma	

mesma	palheta	de	obras	pode	nos	dar	diversas	pinturas.	No	entanto,	nem	tudo	é	um	

mar	 de	 flores	 no	 mundo	 pós-moderno	 das	 literaturas.	 Dizemos	 isso	 porque	 é	

importante	 fazermos	a	autocrítica,	 e	aqui	devemos	saber	que	estamos	enredados	na	

nossa	 ideia	 de	 consciência	 histórica.	 O	 fato	 de	 que	 nossa	 consciência	 histórica	 nos	

obriga	 a	 termos	 consciência	 da	 nossa	 própria	 consciência	 histórica	 nos	 impõe	 um	

movimento	de	autocrítica	que	é	preciso	levar	em	conta.	

Ora,	recapitulemos	um	pouco	esse	movimento	para	o	compreendermos	melhor:	

I.	 Atentamo-nos	 à	 ideia	 de	 podermos	 ter	 uma	 consciência	 histórica	 de	 quem	

somos,	 o	 que	 nos	 abre	 uma	 perspectiva	 de	 alteridade	 para	 com	 os	 tempos	 e	

consciências	históricas	passadas.	

II.	Nossa	 consciência	histórica,	 ao	 se	debruçar	 sobre	diferentes	 tempos,	 acaba,	

pela	alteridade,	fazendo	uma	percepção	e	crítica	de	si	mesma.	
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III.	Essa	crítica	de	si	mesma	gera	uma	consciência	da	consciência	histórica,	o	que	

fomenta	um	problema	(hermenêutico	e	fenomenológico?).	

Antes	de	esmiuçarmos	esse	raciocínio,	é	preciso	que	nos	atentemos	aos	itens	II	e	

III	da	nossa	recapitulação.	Que	crítica	podemos	fazer	sobre	nós	mesmos?	

Num	 primeiro	 momento,	 ao	 vertermos	 nossa	 atenção	 para	 outros	 tempos,	

tendemos	 a	 ver	 tudo	 aquilo	 que	 não	 somos	 mais,	 ou	 que	 não	 somos	 mais	

exclusivamente.	 Nossa	 consciência	 não	 é	 mais	 clássica,	 não	 é	 mais	 religiosa	 e/ou	

pautada	na	 religião,	não	somos	mais	progressistas	nem	somos	mais	 românticos,	por	

mais	que	tenhamos	saído	mais	imediatamente	de	lá.	

Num	segundo	momento,	começamos	a	perceber	algumas	características	daquilo	

que	 somos:	 subjetivos	 (oriundos	 da	 teoria	 de	 Freud),	 psicologizados	 (aqui	 não	 só	

Freud),	 individualistas,	 multinormativos	 sexualmente,	 bem	 como,	 e	 talvez	 o	 mais	

importante,	 sabemos	 que	 não	 somos	 uma	 só	 coisa,	 nem	 um	 conjunto	 de	

características.	 Somos	 cientes	 de	 que	 na	 mesma	 época	 diferentes	 tendências	 de	

pensamentos	podem	ser	vigentes	ao	mesmo	tempo,	ou	então	podem	conviver	entre	si,	

quando	não	se	interinfluenciarem	e	se	permearem	umas	às	outras.	Por	isso,	somos	tão	

amplos	 e	 tão	 variados	 quanto	 são	 numerosos	 os	 pontos	 de	 vista	 que	 podemos	

empregar	 em	 algo.	 Por	 sermos	 miríade,	 sabemos	 que	 nada	 ou	 quase	 mais	 nada	 é	

universal,	 que	 falar	 de	 um	 não	 é	 falar	 de	 todos	 e	 que	 ao	 falar	 de	 todos	 podemos	 e	

provavelmente	não	estamos	falando	de	cada	um.	Nossas	diferentes	subjetividades	nos	

proporcionam	essa	gama	infinda	de	variedades.	

Mas	 a	 nossa	 obrigação	de	 nos	 autocriticar	 nos	 impõe	 alguns	 questionamentos	

dos	quais	ainda	não	conseguimos	fugir.	Com	tantos	pontos	de	vista,	qual	o	melhor?	Ou	

como	 escolher	 o	mais	 adequado?	 Ou	mais	 ainda:	 o	 que	 fazer	 com	 tanta	 variedade?	

Aonde	podemos	chegar	com	tal	diversidade?	Porque,	parecer-nos-ia	ser	um	fato,	não	

nos	 é	 claro	 o	 lugar	 ao	 qual	 podemos	 chegar	 com	 tanta	 variedade.	 Dito	 de	 outra	

maneira,	seria	perguntarmo-nos	de	que	nos	servirá	tudo	isso?	
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Especificando	 a	questão,	 pensamos:	 a	 que	 conhecimentos	podemos	 chegar	 em	

literatura	com	tantas	perspectivas	distintas?	O	quê	podemos	nos	ensinar	com	tantos	

pontos	de	vista	distintos	sobre	o	mesmo	tema?	Aparentemente,	sabemos	que	podemos	

diversificar	qualquer	objeto	literário	para	reinterpretá-lo	e	fazer	uma	nova	leitura	dele	

à	 luz	de	um	novo	problema.	Aqui,	parece-nos	que	chegamos	a	um	beco	sem	saída.	A	

ciência	literária,	se	há	e	se	podemos	chamá-la	assim,	estagnar-se-ia	e	não	teria	muito	

para	onde	ir.	

No	 entanto,	 o	 imperativo	 da	 autocrítica	 da	 consciência	 histórica	 nos	 faz	

questionar	 também	a	necessidade	de	 finalidade	da	 literatura	 (quando	não	de	 toda	e	

qualquer	 ciência).	 Por	 que	 é	 preciso	 ter	 um	 fim?	 Por	 que	 é	 preciso	 chegarmos	 em	

algum	 lugar	 com	 os	 estudos	 literários?	 Esses	 questionamentos	 parecem	 levar-nos	 a	

duas	possibilidades:	

1.	Se	devemos	chegar	a	um	 fim,	 racionalmente	supomos	que,	ao	chegarmos	 lá,	

nada	 mais	 haveria	 a	 ser	 dito,	 de	 forma	 que	 nos	 estagnamos	 enquanto	 ciência	 e	

produtores	de	“conhecimento”.	

2.	 Se	 não	 há	 um	 fim	 ao	 qual	 devemos	 chegar,	 tampouco	 haveria	 sabedoria	

consolidada	a	produzir	e,	portanto,	não	seríamos	mais	ciência.	

Os	 estudos	 literários,	 e,	 por	 conseguinte,	 as	 iniciativas	 de	 histórias	 literárias,	

perderiam	 seu	 lugar	 de	 produtores	 de	 conhecimento	 (quando	 comparados	 às	

pretensões	 científicas	 de	 áreas	 mais	 matemáticas)	 e	 se	 tornariam	 produtores	 de	

discursos.	 Discursos	 os	 quais,	 segundo	 muitos	 teóricos,	 não	 são	 tidos	 como	

conhecimento	 ao	 pé	 da	 letra,	 mas	 que,	 segundo	 outros,	 são	 performativos.	

Performances	que	interagem	com	o	mundo	e	que	são	passíveis	de	transformá-lo	(não	

que	 o	 conhecimento	 também	 não	 o	 faça,	 o	 que	 nos	 faz	 pensar	 que	 conhecimento	 e	

performances,	em	alguma	medida,	podem	ter	algo	em	comum).	

Se	considerarmos	que	o	que	os	estudos	literários	fazem	é	produção	de	discurso	

e	 que	 discurso	 é	 de	 fato	 performativo	 (talvez	 não	 no	 sentido	 original	 cunhado	 por	
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Austin,	1962),	temos	que	o	discurso-performance	é	gerador	de	mundo	no	sentido	mais	

sofístico	 do	 termo.	 Aqui	 pensamos	 em	 Barbara	 Cassin	 (2005)	 e	 na	 sua	 leitura	 de	

Górgias.	Culminamos	então	num	entender	dos	estudos	literários	que	são	geradores	de	

mundo	e,	por	obrigação	autocrítica	(a	da	nossa	consciência	da	consciência	histórica),	

somos	 impelidos	 a	 pensar	 na	 diferença	 que	 haveria,	 se	 há,	 entre	 os	 estudos	 e	 a	

literatura	em	si.	

Não	há	dúvidas	de	que	a	 literatura	 seja	 arte	 e	que	por	 ser	 arte	mantém-se	no	

patamar	da	criação.	Criação,	como	o	próprio	termo	diz,	cria	coisas,	joga-as	no	mundo.	

De	alguma	maneira	o	escritor-criador	cria	uma	obra	e	a	joga	no	mundo,	passando	ela	a	

fazer	parte	dele.	O	mundo	é	um	mundo	antes	de	Anna	Karenina,	de	Tolstói,	e	outro	a	

partir	 do	mundo	 em	 que	 esta	 obra	 agora	 lhe	 pertence.	 Não	 dizemos	 aqui	 que	 haja	

qualquer	julgamento	de	valor	nessa	transição.	O	mundo	não	é	melhor	porque	a	ele	lhe	

pertence	 Anna	 Karenina.	 O	 mundo	 simplesmente	 é	 o	 que	 era	 mais	 o	 que	 Anna	

Karenina	lhe	aporta,	e	nesse	aportar	temos	a	múltipla	variedade	que	se	gera	em	suas	

leituras.	

Nesse	 sentido,	 entendemos	que	o	mundo	acaba	 sendo	um	 somar,	 que	 ele	 está	

em	 constante	 soma	 e	 que	 com	 essa	 soma	 podemos	 contribuir	 ao	 produzirmos	

distintos	discursos	sobre	as	mesmas	obras	(mesmas	no	sentido	de	que	já	existem,	não	

de	que	se	discursa	sempre	sobre	aquele	mesmo	quinhão).	

Retornamos,	 pois,	 mais	 uma	 vez	 para	 a	 mesma	 questão	 a	 que	 vínhamos	 nos	

dedicando	 antes:	 o	 que	 fazemos	 com	 tanta	 variedade?;	 de	 que	 nos	 serve	 produzir	

discursos	 quando	 não	 produzimos	 saber?	 Questões	 que	 nos	 parecem	 prementes,	

especialmente	no	mundo	de	hoje,	num	mundo	em	que	os	estudos	literários	já	não	são	

mais	 tidos	 como	 ciência	 e	 onde	 tampouco	 temos	 um	 lugar	 certo	 na	 produção	 de	

conhecimentos.	

Colocar-nos	essas	duas	questões	mais	uma	vez	faz	com	que	nos	deparemos	com	

a	 crítica	 da	 finalidade	 antes	 exposta.	 Diante	 da	 finalidade	 de	 progresso	 da	 nossa	
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ciência	atual,	os	estudos	 literários	parecem	não	ocupar	nenhum	 lugar	merecedor	de	

destaque.	

Dilthey,	 Gadamer	 e	 outros	 teóricos	 tentaram	 estabelecer	 a	 possibilidade	 de	

produção	 de	 conhecimento	 das	 ciências	 humanas.	 Gadamer	 diz	 que	 “Para	Dilthey,	 a	

tarefa	 da	 consciência	 histórica	 consiste	 em	 vencer	 a	 sua	 própria	 relatividade,	

justificando	 com	 isso	 a	 objetividade	 do	 conhecimento	 no	 domínio	 das	 ciências	

humanas”	(2003,	p.	30).	

Dois	 parágrafos	 abaixo,	 o	 mesmo	 Gadamer,	 ainda	 explanando	 sobre	 Dilthey,	

aponta-nos:	 “Eis	 a	 resposta	 de	 Dilthey:	 por	 mais	 impenetrável	 que	 seja	 o	 seu	

fundamento,	a	vida	histórica	não	é	desprovida	do	poder	de	conhecer	historicamente	a	

sua	possibilidade	de	ter	um	comportamento	histórico”	(2003,	p.	30).	

Mais	 uma	 vez,	 e	 aqui	 até	 corremos	 o	 risco	 de	 passarmos	 por	 irritantemente	

repetitivos,	parece-nos	conveniente	pensar	a	questão	pelo	viés	da	crítica	de	White	à	

história.	Vem-nos	então	o	seguinte	raciocínio	crítico:	o	que	se	conta	quando	se	conta	a	

história?	

Pensemos	 em	 certa	 história	 da	 literatura.	 Pensemos	 numa	 história	 de	 contos	

regionalistas	na	literatura	brasileira.	Para	além	do	fato	das	escolhas	de	objeto	que	nos	

colocamos,	 para	 além	 do	 recorte	 temporal	 que	 fazemos,	 o	 que	 contamos	 quando	

contamos	essa	história?	

O	 pronome	 relativo	 aqui,	 que	 nos	 sai	 naturalmente,	 parece	 intuir	 algum	

raciocínio.	 Ora,	 assim	 como	 já	 dissemos	 antes,	 não	 podemos	mais	 dizer	 que	 vamos	

contar	 “a”	história,	 como	se	houvesse	uma	só	à	qual	 temos	acesso	 irrestrito.	Todo	o	

processo	 teórico	 de	 relativização	 e	 subjetivação	 por	 que	 passamos	 ao	 longo	 dos	

séculos	 XIX	 e	 XX	 não	 nos	 permite	 mais	 encarar	 qualquer	 abordagem	 sob	 qualquer	

objeto	 com	 a	 pretensão	 de	 esgotar-lhe	 a	 verdade.	 A	 verdade	 se	 tornou	 um	

emaranhado	de	discursos	produzidos	que	nunca	se	 termina	de	construir.	A	verdade,	

para	nós,	é	sempre	um	work	in	progress.	Aqui	jaz	a	maior	autocrítica	que	podemos	nos	
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fazer.	Em	nenhum	momento	podemos	nos	apresentar	uma	verdade	terminada.	Nossa	

contribuição	aos	estudos	 literários	não	pode	mais	ser	definitiva	pelo	simples	motivo	

que	sempre	pode	haver,	e	provavelmente	haverá,	alguém	que	virá	com	um	novo	ponto	

de	vista	sobre	aquelas	mesmas	obras	e	que	nos	abrirá	novas	leituras.	Novas	leituras,	

como	já	dissemos,	criam	novas	mesmas	obras.	

Nosso	 problema	 parece	 inserir-se	 num	 círculo	 vicioso	 e	 tudo	 o	 que	 podemos	

fazer	é	contribuir	para	sua	automanutenção	(“auto”	porque,	por	mais	que	queiramos,	

estaríamos	 inseridos	nele	 e	 dele	não	 conseguiríamos	 sair).	 Estamos,	 pois,	 dentro	do	

círculo	 vicioso.	 Geramos	 discursos	 que	 alimentam	 esse	 círculo	 e	 alimentam	 nossa	

capacidade	 circular	 de	 produzir	 discursos.	 Nossos	 discursos	 parecem	 não	 ter	 uma	

finalidade	maior	que	a	de	 fomentar	novos	pontos	de	vista;	pontos	de	vista	estes	que	

retroalimentam	os	nossos	objetos	de	estudos	e	nos	dão	novas	luzes	ao	partirmos	para	

produzir	 novos	 discursos	 sobre	 os	 objetos.	 Aclaremos,	 no	 entanto,	 que	 isso	 não	 é	

pouco.	De	maneira	nenhuma.	Isso	é	muito	e	não	é	pequeno.	

Mais	uma	vez	o	exercício	de	autocrítica	da	consciência	histórica	nos	impele	para	

tentar	ir	além.	Ora,	se	sabemos	que	estamos	dentro	do	círculo,	o	que	estaria	fora	dele?	

Fora	do	círculo	da	consciência	histórica	deveria	estar	tudo	o	que	não	é	consciente,	o	

inconsciente	histórico.	Existe,	porém,	 tal	 coisa?	 Se	existir,	 como	pode	o	 inconsciente	

ser	 inconsciente	 se,	 ao	 ser	 pensado,	 ele	 ocupa	 lugar	 na	 consciência?	 Procede	

pensarmos	assim?	

Talvez	 neste	momento	 tenhamos	 alcançado	 um	 algo	 que	 possa	 nos	 ajudar	 no	

papel	da	produção	de	discurso	que	não	é,	ipsis	litteris,	científica.	Produzir	um	discurso,	

por	meio	 de	 uma	 ordenação,	 propiciaria	 uma	 amplificação	 da	 capacidade	 crítica	 da	

consciência	 histórica,	 o	 que	 por	 sua	 vez	 aumenta	 o	 alcance	 desta	 e	 assim	 o	 seu	

entendimento	do	presente.	

Citamos	novamente	Gadamer	ao	abordar	Dilthey:	“A	consciência	histórica	sabe	

agora	 se	 colocar	 numa	 relação	 reflexiva	 com	 ela	 mesma	 e	 com	 a	 tradição:	 ela	
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compreende	a	si	mesma	pela	e	através	de	sua	própria	história.	A	consciência	histórica	é	

um	modo	do	conhecimento	de	si”	(2003,	p.	31;	grifo	em	itálico	nosso).	

Entender	poderia	ser	uma	ideia-chave	para	a	nossa	compreensão	deste	processo	

de	 produção	 de	 discursos.	 Porque	 a	 ideia	 não	 é,	 por	 conta	 das	 críticas	 contra	 a	

cientificidade	 da	 história	 que	 mencionamos,	 chegar	 a	 um	 conhecimento	 final	 e	

imutável	sobre	as	coisas.	Não	podemos,	neste	instante	da	história	do	ser	humano,	com	

base	nos	 preceitos	 teóricos	 que	nos	 rondam	agora,	 querer	 almejar	 isso	 nas	 ciências	

ditas	 humanas.	 O	 que	 fazemos,	 parece-nos,	 é	 reconhecer	 processos	 e	 procurar	

entendê-los.	Mas	o	que	é	entender	um	processo?	

Ameaçaríamos	 dizer	 que	 entender	 um	 processo	 é,	 antes	 de	 mais	 nada,	

reconhecer	a	existência	de	algo.	Esse	algo	está	em	andamento	e	poderia	ainda	não	ter	

se	consolidado,	e	para	reconhecê-lo	é	preciso	intuí-lo.	A	intuição	não	é	propriamente	

um	 processo	 racional.	 A	 intuição	 é	 de	 outra	 ordem.	 Primeiramente,	 diríamos	

psicológica.	Bergson	diria:	

	

A	intuição	poderá	fazer-nos	captar	o	que	os	dados	da	inteligência	têm	no	caso	de	
insuficiente	e	deixar-nos	entrever	o	meio	de	os	completar.	Por	um	lado,	de	fato,	
ela	utilizará	o	mecanismo	mesmo	da	inteligência	para	mostrar	como	os	esquemas	
intelectuais	não	encontram	mais	aqui	 sua	exata	aplicação,	 e,	por	outro,	por	 seu	
trabalho	 próprio,	 ela	 nos	 irá	 sugerir	 pelo	 menos	 o	 sentimento	 vago	 do	 que	 é	
preciso	pôr	em	lugar	dos	esquemas	intelectuais.	(BERGSON,	apud	COELHO,	1998,	
p.	159).	

	

Imaginemos	 livros.	Temos	 lá	uma	série	de	obras	das	quais	queremos	produzir	

um	discurso	que	 lhes	crie	uma	ordem.	Essa	ordem	vai	nos	permitir	entender	aquele	

todo	 (o	 aglomerado	 de	 livros)	 como	 se	 estivesse	 na	 esteira	 de	 algum	 processo	 que	

intuímos,	mas	que	ainda	não	foi	verbalizado.	

Verbalizar	 intuições	por	meio	da	construção	de	um	entendimento	parece	ser	o	

que	 estamos	 buscando.	 Tomemos	 Guimarães	 Rosa.	 Se	 antes,	 para	muitos	 críticos,	 a	

obra	de	Guimarães	Rosa	era	um	fenômeno	esparso	na	literatura	brasileira,	ao	analisá-
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la	diante	da	tradição	do	conto	regionalista	brasileiro,	Rosa	já	não	parece	mais	um	oásis	

perdido	 no	meio	 de	 um	 deserto	 infértil.	 Ele	 é	 parte	 integrante	 de	 um	 processo	 em	

andamento	de	uma	tradição	literária	brasileira.	

Que	benesses	nos	trazem	pensá-lo	como	parte	de	um	processo?	Primeiro,	e	isso	

não	é	ruim,	destituímos-lhe	o	caráter	de	 isolamento	da	sua	obra.	Rosa	não	está	mais	

sozinho	 naquilo	 que	 ele	 faz.	 Em	 segundo	 lugar,	 e	 aqui	 serve	 como	 extensão	 do	

primeiro,	 temos	 que	 damos	 “uma	 história”	 a	 Rosa,	 história	 que	 contextualiza,	 que	

antevê	origens	e	procura	entender	repercussões.	

Ora,	pensemos	nesse	movimento	crítico	da	consciência	histórica.	O	simples	ato	

de	 lançar	 a	 crítica	 sobre	um	objeto	 com	o	viés	da	 consciência	histórica	 (consciência	

histórica	do	tempo	que	nos	é	presente	e	ao	qual	pertencemos	e	consciência	histórica	

do	 tempo	passado	e	do	qual	buscamos	a	 sua	própria	consciência	histórica,	por	mais	

difícil	 que	 seja	 de	 fato	 consegui-lo)	 traz	 uma	 quantidade	 incrível	 de	 possibilidades	

para	reinterpretar	o	objeto	de	estudo,	e	desse	movimento	desdobramentos	saem	com	

impacto	 sobre	 quaisquer	 outros	 objetos	 a	 que	 queiramos	 nos	 debruçar,	 sejam	 eles	

passados	 ou	presentes.	 Sendo	 assim,	 chega	 a	 ser	 difícil	 querer	 encontrar	 problemas	

em	historicizar	(nesse	novo	sentido,	o	de	produzir	discursos)	os	objetos	de	estudos.	

No	entanto,	 através	da	autocrítica	da	 consciência	histórica	poderíamos	 revirar	

mais	 ainda	 o	 cerne	 da	 questão	 a	 que	 vimos	 nos	 dedicando	 até	 agora,	 a	 saber,	 a	 da	

serventia	 dessas	 tantas	 novas	 perspectivas.	 Mais	 uma	 vez	 acabamos	 caindo	 nas	

reflexões	de	Barbara	Cassin	(2005)	sobre	Górgias:	o	discurso	que	produz	mundo.	Um	

mundo	 que	 se	 amplia	 e	 que,	 ao	 ampliar-se,	 abarca	 mais	 e,	 portanto,	 traz	 mais	

possibilidades.	Em	outras	palavras,	é	como	se	proporcionássemos	mais	filtros	a	partir	

dos	 quais	 ver	 o	 mundo.	 Ou	 seja,	 o	 discurso,	 ao	 criar	 mundo,	 transforma-o	 ao	

proporcionar	um	filtro	a	mais	para	se	entender	a	si	mesmo	(ao	próprio	discurso)	e	ao	

mundo	que	cria.	
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Pensemos	 novamente	 em	 Rosa	 e	 nos	 cenários	 dos	 estudos	 de	 contos	

regionalistas	 brasileiros.	 Se	 inserimos	 Rosa	 na	 esteira	 de	 uma	 tradição,	 não	 só	

deixamos	de	vê-lo	como	um	autor	sui	generis	na	literatura	brasileira	como	passamos	a	

revalorizar	 a	 tradição	 e	 por	 conseguinte	 a	 literatura	 brasileira.	 Rosa,	mesmo	 sendo	

ainda	genial,	desce	do	pedestal	em	que	o	havíamos	colocado	(não	nos	esqueçamos	que	

tê-lo	lá	foi	fruto	sim	de	um	ou	mais	discursos	que	criaram	esse	mundo)	e	em	alguma	

medida	equiparamos	ele	e	outros	escritores	pertencentes	a	essa	tradição.	O	que	antes	

parecia	não	nos	dizer	nada	agora	passa	a	nos	dizer	algo.	Esse	ganho	é	uma	riqueza.	

Temos	 mais	 gente	 falando,	 mais	 vozes	 bradando,	 mais	 pontos	 de	 vista.	 O	

entendimento	de	literatura	se	enriquece.	

Esse	 enriquecimento	 parece	 ser	 finalmente	 a	 chave	 para	 entendermos	 a	

finalidade	 dos	 estudos	 literários	 contemporâneos	 e	 a	 sua	 serventia.	 Eles	 não	 geram	

mais	conhecimento	segundo	aqueles	preceitos	cientificistas	das	ciências	exatas,	mas,	

por	outro	 lado,	e	 isso	não	é	menor,	gera	enriquecimento	do	entendimento.	Não	uma	

riqueza	em	relação,	mas	em	absoluto.	Nesse	caso,	nada	precisa	empobrecer	para	que	

os	 estudos	 literários,	 e	 também	 a	 literatura,	 enriqueçam.	 Os	 estudos	 literários	 não	

perdem	 porque	 se	 tentou	 fazer	 uma	 história	 da	 literatura	 do	 objeto	 que	 for,	 com	 o	

recorte	 que	 for.	 Ganham	 os	 estudos,	 ganha	 a	 consciência	 histórica	 que	 se	 amplia,	

ganha	a	arte,	que	pode	se	nutrir	de	mais	fontes.	Enfim,	ganhamos	todos.	Essa	riqueza	

absoluta	gerada	nos	serve	porque	nos	previne	do	empobrecimento.	Até	o	conceito	de	

simplicidade,	de	menos	é	mais,	ganha.	Ora,	com	mais	multiplicidade	se	torna	mais	fácil	

visualizar	o	simples	e	ir	a	seu	encalço.	

Sendo	assim,	historiemos	toda	a	literatura	que	quisermos.	Espaço	na	biblioteca	é	

que	não	vai	faltar.	
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TEMPO	E	DESILUSÃO	EM	CLEPSIDRA	

TIME	AND	DISILLUSIONMENT	IN	CLEPSIDRA	
	

Camila	Marchioro1	

	
RESUMO:	O	presente	artigo	propõe-se	a	avaliar	a	poesia	de	Camilo	Pessanha	a	partir	de	um	prisma	
diferente	daquele	que	a	 crítica	 especializada	 tem	costumado	 considerar.	Devido	à	proximidade	do	
poeta	 com	 a	 China	 e	 seu	 conhecimento	 acerca	 da	 arte,	 política	 e	 filosofias	 orientais,	 visou-se	
comparar	 a	 abordagem	 de	 determinados	 temas	 de	 sua	 poesia	 (tais	 como	 tempo	 e	 dissolução	 da	
matéria)	com	o	tratamento	que	estes	tiveram	numa	certa	tradição	oriental,	tanto	poética	(de	poetas	
assumidamente	taoístas	e	budistas)	quanto	filosófico-religiosa.	Foi	partindo	do	pressuposto	de	que,	
no	 Oriente,	 também	 os	 textos	 filosófico-religiosos	 são	 criação	 poética	 que	 se	 julgou	 profícua	 a	
presente	comparação.	
Palavras-chave:	Camilo	Pessanha;	poesia	oriental;	tempo.	
ABSTRACT:	This	 article	proposes	 to	 review	 the	poetry	of	Camilo	Pessanha	 from	a	different	 angle	
other	 than	 the	 critics	 have	 already	 considered.	 Due	 to	 the	 poet’s	 proximity	 with	 China	 and	 his	
knowledge	about	Eastern	philosophies	and	arts,	this	paper	aims	to	compare	the	approach	of	certain	
themes	of	his	poetry	(such	as	time	and	matter	dissolution)	to	the	manner	these	aspects	were	treated	
in	 some	 Eastern	 traditions,	 poetically	 (by	 Taoists	 and	 Buddhists	 poets),	 philosophically	 and	
religiously.	 This	 approach	 becomes	 profitable	 once	 it	 starts	 from	 the	 fact	 that	 in	 the	 East	 the	
philosophical	and	religious	texts	are	also	poetical	creations.	
Keywords:	Camilo	Pessanha;	eastern	poetry;	time.	
	
	

É	 evidente	 a	 presença	 do	 motivo	 “ruína”	 na	 poesia	 de	 Camilo	 Pessanha.	
Entretanto,	 a	 poesia	 camiliana	 não	 se	 calca	 sobre	 as	 ruínas	 que	 canta.	 Este	 poeta	
aponta	 firmemente	 para	 o	 sofrimento	 e	 a	 ilusão	 inerentes	 ao	 processo	 da	 vida.	 A	
aparente	 abulia	 contida	nos	 versos	 que	 compõem	a	Clepsidra	 não	 é	mera	 reação	do	
homem	do	fim	do	século	XIX	aos	aspectos	novos	da	sua	realidade,	tampouco	crise	de	
identidade	do	sujeito	já	moderno,	menos	ainda	decadentismo	e	adequação	a	correntes	

																																								 																					
1	Doutoranda	em	Letras,	Estudos	Literários,	UFPR.	
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poéticas,	 é	 sobretudo	uma	criação	artística	que	nos	dá	acesso	às	 imagens	vistas	por	

alguém	que	se	voltou	para	o	mais	profundo	de	si	mesmo.	

O	 olhar	 é,	 portanto,	 um	 dos	 aspectos	mais	 importantes	 de	Clepsidra.	 Os	 olhos	

não	 se	 fixam	 em	 imagem	 alguma	 por	muito	 tempo,	 pois	 os	 versos	 que	 compõem	 o	

único	livro	de	Camilo	Pessanha	têm	como	cerne	a	ideia	de	que	mesmo	aquilo	que	hoje	

é	belo	um	dia	acaba	por	desfazer-se.	Estando	esses	olhos	desejosos	de	habitar	o	além-

tempo,	 aquilo	 que,	 na	 ilusão	 propiciada	 pela	 temporalidade,	 está	 fadado	 a	 morrer,	

avulta-se	para	eles	como	morto	desde	sempre	e,	no	caso	de	Pessanha,	mesmo	imersos	

em	 total	 ilusão,	 os	 olhos	 têm	 uma	 potencial	 capacidade	 de	 ver/relembrar	

(paradoxalmente)	aquilo	que	só	o	futuro	revelaria;	entretanto,	sabem	bem	eles	que	a	

água	que	engendra	o	mundo	não	depende	de	tempo	algum	e	por	isso	tudo	é	ruína.	O	

tempo,	portanto,	se	dissolve	em	águas.	

A	 crítica	 especializada	 tem	 assumido	 que	 o	 termo	 clepsidra	 foi	 muito	

provavelmente	buscado	por	Pessanha	em	Baudelaire:	“O	abismo	é	sempre	sedento,	a	

clepsidra	se	esvazia”	(BAUDELAIRE,	s/d,	p.	164,	tradução	nossa).2	Exemplo	deste	viés	

analítico	é	o	artigo	“Simbologia	de	um	título”,	1979,	de	Tereza	Coelho	Lopes.	Todavia	

vale	 salientar	 que	 o	 termo	 clepsidra	 é	 também	 comum	 à	 poesia	 clássica	 chinesa,	

conforme	veremos	na	sequência.	Nesse	sentido,	é	profícuo	retomar	a	influência	que	a	

imagem	de	um	Oriente	 pleno	de	 exotismos	 teve	na	 corrente	 simbolista	 francesa.	Os	

poetas	 simbolistas	 passam	 a	 assinalar	 que	 som,	 cor	 e	 visões	 partem	 da	 mesma	

intuição,	que	faz	do	poeta	uma	espécie	de	vidente.	Sendo	assim,	o	simbolismo	mostrou	

uma	 reação	 contra	 o	 naturalismo	 e	 o	 realismo	 em	 favor	 da	 espiritualidade,	 da	

imaginação	e	dos	sonhos.	

Em	The	Symbolist	Movement,	1967,	Ana	Balakian	aponta	a	influência	de	Emanuel	

Swedenborg	 para	 essa	 corrente.	 As	 obras	 do	 polímata	 encontram	 eco	 em	 autores	

como	Carlyle,	Ralph	Waldo	Emerson,	Baudelaire,	Balzac,	William	Blake,	Helen	Keller	e,	

																																								 																					
2	“Le	gouffre	a	toujours	soif;	la	clepsydre	se	vide”.	(BAUDELAIRE,	s/d,	p.	164).	
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mais	recentemente,	Jorge	Luís	Borges.	A	sua	teoria	parte	do	conceito	bíblico	de	que	o	

homem	é	feito	à	imagem	e	semelhança	de	Deus.	Esta	doutrina	é	explicada	em	detalhes	

na	 obra	 Arcanos	 Celestes,	 escrita	 entre	 1746	 e	 1747.	 Swedenborg	 chama	 de	

correspondência	 a	 relação	 entre	 aspectos	do	mundo	material	 e	 do	mundo	espiritual.	

Tudo	no	mundo	material	teria	a	sua	contrapartida	no	mundo	espiritual.	O	interessante	

é	 notar	 como	 as	 ideias	 de	 Swedenborg	 são	 similares	 a	 alguns	 preceitos	 védicos	 e	

budistas.	 O	 simbolista	 fecha-se	 sempre	 mais	 em	 si	 mesmo,	 procurando	 escutar	 as	

vozes	 interiores	 que	 o	 levariam	 a	 encontrar	 as	 “correspondências”,	 que	 derivam	do	

fato	de	que	o	artista	não	crê	mais	na	ciência	como	capaz	de	conhecer	a	realidade.	Tais	

correspondências,	 que	 unem	 o	 mundo	 em	 uma	 única	 entidade	 básica,	 envolvem	

também	 o	 homem.	 O	 precursor	 do	 uso	 desse	 pensamento	 na	 poesia	 é	 Charles	

Baudelaire,	que	sublinha	dois	aspectos	entre	os	quais	se	debate	a	crise	do	intelectual:	

o	tédio	(spleen)	e	o	ideal	—	fuga	para	um	mundo	longínquo,	para	a	natureza	exótica	ou	

paraísos	artificiais.	Assim,	 a	presença	de	uma	dicção	oriental	na	poesia	de	Pessanha	

poderia	 ser	explicada	por	 sua	 relação	com	o	 simbolismo.	Todavia	 conforme	afirmou	

Arnaldo	 Saraiva3	(2015),	 Camilo	 Pessanha	 não	 parecia	 preocupado	 em	 seguir	 uma	

escola;	sendo	um	alto	poeta,	sua	obra	se	construiu	a	partir	da	sua	própria	genialidade	

e	em	diálogo	com	a	escola	simbolista	francesa,	mas	sem	ser	dependente	ou	cópia	dela.	

Desse	 modo,	 o	 ar	 oriental	 de	 sua	 poesia,	 nos	 termos	 que	 serão	 apresentados	 em	

seguida,	 pode	 ser	 atribuído	 a	 diversos	 fatores:	 tanto	 à	 relação	 com	 a	 China	 e	 ao	

conhecimento	dos	ideais	simbolistas	quanto	aos	traços	de	sua	própria	personalidade.	

Ainda	segundo	Arnaldo	Saraiva4	(2015),	a	maior	parte	da	poesia	de	Pessanha	foi	

mesmo	escrita	antes	de	sua	partida	para	a	China.	Os	poemas	publicados	na	primeira	

edição	 (acompanhada	 de	 perto	 pelo	 poeta)	 são	 todos	 anteriores	 à	 sua	 estada	 em	

Macau.	O	poeta	foi	extremamente	minucioso	em	suas	composições;	veja-se	o	fato	de,	

tendo	falecido	aos	58	anos,	a	sua	obra	poética	(a	Clepsidra	na	forma	que	adquiriu	hoje)	
																																								 																					
3	Em	entrevista	concedida	à	autora	desta	pesquisa	na	cidade	do	Porto.	
4	Na	mesma	entrevista.	
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ter	pouco	mais	de	50	poemas.	As	 suas	 anotações	 remanescentes	deixam	clara	 a	 sua	

preocupação	com	a	perfeição	de	seus	versos,	o	que	mostra	o	caráter	vivaz	e	pulsante	

que	a	poesia	assumia	para	ele,	e	permite	afirmar,	em	certa	medida,	que	muito	de	sua	

poesia	 possa	 ter	 sido	 reescrita	 sob	 o	 sol	 da	 China	 e,	 nesse	 sentido,	 tanto	 o	 termo	

clepsidra	quanto	a	temática	do	fluir	do	tempo	podem	ter	adquirido	mais	corpo	sob	a	

influência	oriental.	

O	 termo	relógio	d’água	está	presente	nos	versos	de	alguns	dos	maiores	poetas	

mandarins.	 Em	Wang	Wei	 (poeta	 da	 dinastia	 Tang),	 por	 exemplo,	 temos	 no	 poema	

Canções	de	uma	noite	de	outono	o	seguinte:	“Na	longa	noite,	gota	a	gota,	cai	a	água	na	

clepsidra”(WEI,	1993,	p.	37,	tradução	de	António	Graça	de	Abreu);	em	Li	Bai	(também	

da	dinastia	Tang),	no	poema	Apelo	dos	corvos	pousados,	temos	o	verso:	“a	clepsidra	de	

ouro	 já	marcou	 as	 horas	noturnas”	 (BAI,	 1990,	 p.	 35,	 tradução	de	António	Graça	de	

Abreu);	cito	apenas	estes	dois	exemplos	a	fim	de	mostrar	uma	temática	presente	em	

Pessanha	 que	 é	 corrente	 também	 na	 poesia	 chinesa	 (há	 muitos	 outros	 exemplos,	

inclusive	dos	mesmos	poetas	supracitados).	

Embora	o	poeta	português	dialogue	com	o	simbolismo	francês,	ainda	que	seus	

poemas	 tenham	 o	 som,	 a	 correspondência	 e	 a	 sinestesia	 simbolistas,	 o	 eixo	 de	 sua	

poesia	 não	 é	 o	 mesmo	 da	 de	 Verlaine	 ou	 Rimbaud.	 Ainda	 que	 fosse	 um	 profundo	

admirador	daquele,	Pessanha	não	 foi	um	poeta	de	escola.	Concentrando-nos	bem	na	

sua	poesia,	seguimos	por	caminhos	que	Baudelaire	não	trilhou:	raras	são	as	evocações	

cristãs	 em	 Clepsidra.	 O	 que	 temos	 neste	 singular	 livro	 é	 um	 eu-lírico	 que	 constrói	

castelos	de	areia	e	os	desmancha	no	instante	seguinte	diante	de	nossos	olhos	(como	os	

monges	 tibetanos	 fazem	 com	 suas	 mandalas	 de	 areia	 colorida	 assim	 que	 estão	

prontas).	Esse	desfazer	de	imagens	é	sutilmente	moldado,	de	modo	que	não	notamos	a	

diferença	entre	os	elementos	que	passam	a	compor	os	detritos	acumulados	no	fundo	

das	águas	que	perpassam	a	Clepsidra,	sejam	eles	conchas	ou	pedaços	de	ossos.	Nesta	
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poesia	não	há	 louvor	do	belo	ou	do	feio;	há	apenas	ruínas,	elementos	transformados	

em	areia	devido	ao	constante	movimento	da	água	que	tudo	desmancha.	

Pois	é	a	água	que	move	a	clepsidra	e	também	a	Clepsidra.	Ela	é	o	único	elemento	

que	está,	ao	mesmo	tempo,	dentro	e	fora	da	roda	da	vida	e	a	faz	girar.	Por	tudo	isso	é	

possível	 dizer	 que	nesse	 erguer	 e	 derrubar	 de	 imagens	 da	 poesia	 camiliana	 há	 uma	

relação	 a	 estabelecer	 com	 muitos	 aspectos	 de	 algumas	 vertentes	 do	 pensamento	

oriental,	tais	como	o	advaita	vedanta	e	o	budismo	mahaiana.	Dessas	duas	vertentes	de	

pensamento	destaco	em	Camilo	Pessanha	a	presença	do	conceito	de	samsara	(a	roda	

da	 vida),	 termo	 que	 literalmente	 pode	 ser	 traduzido	 como	 “movimento	 contínuo”.	

Manuela	 L.	 Ramos	 em	 “O	 Oriente	 na	 poesia	 de	 Camilo	 Pessanha”	 atenta	 para	 o	

seguinte:	

	

Até	há	bem	pouco	tempo	a	ideia	consensualmente	aceite	era	que	o	Oriente	como	
"fonte	 de	 inspiração	 pictural	 e	 de	 decoração	 exótica"	 como	 escreveu	 Esther	 de	
Lemos	 em	 1956	 (in	 Clepsidra	 de	 Camilo	 Pessanha,	 1979,	 p.	 170),	 e	 Barbara	
Spaggiari	 reafirmou	 veementemente	 em	 O	 Simbolismo	 na	 Obra	 de	 Camilo	
Pessanha	 (1982),	 não	 está	 presente,	 por	mais	 estranho	 que	 pareça,	 na	 obra	 do	
poeta.	 Actualmente	 já	 não	 é	 possível	 ser-se	 assim	 tão	 terminante	 e	 é	 possível	
encontrar	 passagens	 ou	 até	 poemas	 inteiros	 com	 algumas	 das	 características	
enunciadas	 pelo	 poeta	 quando,	 na	 sua	 conferência	 de	 1914	 sobre	 Literatura	
Chinesa	fala	da	poesia	chinesa,	do	seu	"...	duplo	sentido,	um	superficial	e	directo	e	
outro	 referido	 e	 simbólico,	 erudito	 e	 profundo",	 mas	 cujo	 duplo	 sentido	 se	
concretiza	—	superficial	e	simbolicamente	—	na	esfera	do	polissistema	literário	
chinês.	(RAMOS,	2001,	p.	01).	

	

Assim,	nota-se	que	o	que	há	de	Oriente	na	poesia	de	Pessanha	não	está	explícito	

e	 é	 mais	 um	 diálogo	 silencioso	 com	 uma	 tradição	 artística	 que	 o	 poeta	 admirava.	

Sendo	 assim,	 aproximar	 o	modo	 como	 o	 tempo	 é	 tratado	 na	Clepsidra	com	 o	modo	

oriental	 de	 entender	 o	 samsara	 é	 algo	 bastante	 plausível	 seguindo	 o	 tom	 dos	mais	

recentes	trabalhos	sobre	o	autor.	Para	explicar	a	ideia	de	samsara,	em	vez	de	recorrer	

aos	 conceitos	 filosóficos,	 prefiro	 (por	 questões	 de	 método)	 utilizar-me	 da	 própria	
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poesia	a	fim	de	mostrar	por	meio	da	comparação	o	diálogo	da	poesia	de	Pessanha	com	

poemas	da	tradição	chinesa.	

As	 conhecidas	 oito	 elegias	 chinesas	 publicadas	 por	 Pessanha	 mostram	 o	 seu	

conhecimento	dos	ideogramas	e	as	suas	conferências	sobre	arte	chinesa	apontam	para	

a	profundidade	de	seus	estudos.	A	poesia	chinesa	é	toda	ela	de	outra	ordem,	quase	que	

incomparável	 à	 nossa,	 quase	 intraduzível	 dado	 o	 modo	 da	 escrita	 e	 as	 questões	

sonoras;	 então,	 estudar	 a	 sinologia	 seria	 o	 melhor	 modo	 de	 adentrar	 esse	 terreno	

complexo.	 João	Camilo	em	“A	Clepsidra	de	Camilo	Pessanha”	 também	notou,	a	partir	

das	reflexões	do	próprio	poeta	sobre	as	dificuldades	do	chinês	literário,	que	Pessanha	

certamente	retirou	alguns	ensinamentos	desse	contato	e	“o	caráter	obscuro	de	certas	

partes	 de	 seus	 poemas	 pode	 ter	 encontrado	 aí,	 senão	 a	 inspiração,	 pelo	menos	 um	

incentivo”	(CAMILO,	1984,	p.	21).	

Vejamos	um	poema	de	Li	Bai	traduzido	por	António	de	Graça	Abreu:	

	
Zhuang	Zi	sonhou	
ser	uma	borboleta,	
ou	a	borboleta	sonhou	
ser	Zhuang	Zi?	
Tudo	se	transforma.	
Em	nós	
tudo	é	presente,	
infinito	e	nada.	
Sabem	que	os	oceanos	
do	país	das	Fadas	
são,	de	novo,	
límpidos	regatos?	
Sabem	que	alguém	
cultivando	melões	
às	portas	da	cidade	
foi	outrora	o	marquês	de	Dongling?	
Riquezas,	honrarias,	
tudo	é	efémero.	
Tanto	esforço,	tanta	luta	
e	alcançar	o	quê?	(BAI,	1990,	p.	89-90,	tradução	de	António	de	Graça	Abreu).	
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Este	poema	é,	na	sua	tradução,	muito	mais	claro	nos	seus	possíveis	significados	

que	muitos	dos	poemas	de	Pessanha,	ainda	mais	se	conhecemos	a	célebre	história	do	

sábio	 Zhuang	 Zi5	(ou	 Zhuang	 Zhou,	 que	 sonhou	 ser	 uma	 borboleta	 e	 ao	 acordar	 se	

perguntou	se	seria	ele	um	sábio	a	sonhar	que	era	uma	borboleta	ou	uma	borboleta	a	

sonhar	que	era	um	sábio)	e	de	Dongling,	homem	muito	importante	durante	a	dinastia	

Qin,	mas	que	com	a	queda	desta	teve	que	se	dedicar	ao	cultivo	de	melões.	O	aspecto	

para	o	qual	quero	chamar	a	atenção	é	para	o	modo	como	o	tempo	é	abordado	nesse	

poema.	A	passagem	do	sábio	aponta	para	o	fato	de	que	nada	é	duradouro	e	nos	mostra	

uma	visão	do	tempo	que	parece	muito	semelhante	à	trabalhada	por	Pessanha	nos	seus	

poemas.	

Tenhamos	 em	 mente	 os	 versos:	 “em	 nós/	 tudo	 é	 presente/	 infinito	 e	 nada.”	

Nestes	 versos	 de	 Li	 Bai	 estão	 postas	 lado	 a	 lado	 concepções	 de	 tempo	 que	 podem	

parecer	 antagônicas:	 infinito	 e	 nada.	Ao	 relacionar	 a	 passagem	da	borboleta	 com	os	

versos	supracitados,	 temos	uma	 leve	compreensão	do	motivo	do	questionamento	de	

Zhuang	Zi	acerca	de	si	mesmo.	Li	Bai	está	a	nos	mostrar	um	aspecto	comum	tanto	ao	

vendanta,	 budismo	mahaiana	 e	 taoísmo:	 o	 repetido	 ciclo	 de	 nascimentos	 e	 mortes.	

Nessa	 concepção,	 a	 alma	 pode	 passar	 de	 um	 corpo	 a	 outro,	 repetidas	 vezes,	 num	

eterno	ciclo	que	só	pode	vir	a	ser	quebrado	por	aquilo	que	no	Ocidente	traduzimos	por	

iluminação. 6 	Também	 percebemos	 nos	 versos	 a	 presença	 de	 temas	 como	 a	

efemeridade	 e	 a	 vulnerabilidade	do	homem	perante	o	 tempo,	pois	Dongling	outrora	

fora	poderoso	e	é	ele	mesmo	também	o	pobre	a	vender	melões.	Assim,	o	homem,	no	

poema	 de	 Li	 Bai,	 caminha	 sobre	 um	 presente	 contínuo	 fadado	 a	 passar	 sempre	 no	

mesmo	 lugar:	 “Tanto	esforço,	 tanta	 luta/	e	alcançar	o	quê?”.	Para	reforçar	a	 ideia	de	
																																								 																					
5	Principal	teórico	do	taoísmo	depois	de	Lao	Zi	(ou	Lao	Tsé).	
6	Recordemos	 que	 “iluminação”,	 “moksha”,	 “nirvana”,	 são	 apenas	 conceitos	 e	 é	 muito	 complicado	
tratar	disso	“filosoficamente”	sem	tomar	conta	de	todo	o	artigo,	por	isso,	nesse	caso,	recorrerei	aos	
mitos,	poemas	e	 contos	orientais	para	criar	 “uma	 imagem”	mais	precisa	do	que	pretendo	que	seja	
apreendido	de	 tais	aspectos,	 (no	caso,	o	que	é	 importante	para	este	ensaio	é	a	noção	de	samsara	 ,	
portanto	não	me	aprofundarei	no	termo	“iluminação”),	para	que	o	leitor	possa	ao	menos	vislumbrar	
isso	de	um	modo	mais	sutil	e	próximo	daquele	mesmo	usado	para	ensinar	os	próprios	monges.	
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um	 tempo	 cíclico	 ainda	 temos	 que	 os	 oceanos	 passam	 a	 ser	 regatos	 e	 vice-versa,	

“repetidas	vezes,	no	país	das	Fadas”.	

Este	mesmo	motivo,	 de	 um	modo	 diverso,	 pode	 ser	 encontrado	 na	 poesia	 de	

Pessanha.	Tomemos	como	exemplo	o	seguinte	poema:	

	

Quando	voltei	encontrei	os	meus	passos	

Ainda	frescos	sobre	a	úmida	areia.	

A	fugitiva	hora,	reevoquei-a,	

—	Tão	rediviva!,	nos	meus	olhos	baços...	

	

Olhos	turvos	de	lágrymas	contidas.	

—	Mesquinhos	passos,	porque	doidejastes	

Assim	transviados,	e	depois	tornastes	

Ao	ponto	das	primeiras	despedidas?	

	

Onde	fostes	sem	tino,	ao	vento	vário,	

Em	redor,	como	as	aves	n'um	aviario,	

Até	que	a	azita	fofa	lhes	falleça...	

	

Toda	esta	extensa	pista	—	para	quê?	

Se	há	de	vir	apagar-vos	a	maré,	

Com	as	do	novo	rastro	que	começa...	(PESSANHA,	1995,	p.	103.).	

	

A	 poesia	 de	 Pessanha	 não	 aponta	 para	 um	 ciclo	 sem	 fim	 de	 nascimentos	 e	

mortes,	mas	para	o	cansaço	extremo	de	uma	espécie	de	errante	eterno,	um	sujeito	que	

percebe	sua	 imersão	no	 tempo	e	que,	dada	 tal	percepção,	não	se	 ilude	com	o	que	as	

imagens	 lhe	 possam	 oferecer,	 o	 que	 lhe	 confere	 certo	 ar	 de	 impotência	 perante	 as	

imagens	que	versifica.	

O	soneto	é	no	esquema	ABBA	CDDC	EEF	GGF,	vogais	tônicas	em	rima:	/a/-assos,	

-astes,	-ário;	/e/	-eia,	eça,	-é;	rima	solta	/i/	-idas.	A	redação	final	do	soneto	resulta	de	

um	trabalho	minucioso	do	autor,	que	ao	reescrevê-lo	diversas	vezes	opta	por	retomar	

na	 versão	 final	 elementos	 presentes	 nas	 primeiras	 versões	 do	 poema.	 Note-se	 a	

grande	 presença	 de	 sons	 em	 /v/	e	 em	 /f/	que	 auxiliam	na	 reiteração	 do	motivo	 do	

retorno	e	eterno	caminhar	em	círculos	uma	vez	que	evocam	o	som	de	uma	roda,	ou	

algo,	 a	 girar.	 Há,	 ainda,	 uma	 importante	 colocação	 de	 sons	 vocálicos	 abertos	 que	
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servem	como	apoio	na	 criação	de	uma	sonoridade	mais	 forte	dos	versos,	 tais	 como:	

lágrimas,	 aviário,	 vário,	 aves,	 apagar-vos,	 há-de,	 passos.	 Essa	 força	 tonal,	

cuidadosamente	 distribuída	 pelo	 poema,	 sem	 faltar	 nem	 exceder,	 equilibra	 o	 tom	

grave	 dado	 pela	 repetição	 de	 sons	 em	 /o/,	 /u/	 e	 em	 /e/	 (fechado)	 que	 reiteram	 o	

cansaço	desse	caminhar	em	círculos.	O	início	de	cada	estrofe	retoma	o	fim	da	estrofe	

anterior,	 o	 que	 reforça	 a	 conectividade	 entre	 todos	 os	 elementos,	 numa	

correspondência	com	o	sentido	geral	do	poema	em	si.	

O	primeiro	verbo	do	poema	é	“voltar”,	o	que	designa,	em	alguns	casos,	percorrer	

um	caminho	já	feito	outrora.	Ainda	que	por	um	caminho	diferente,	“voltar”	é	sempre	

para	 um	 mesmo	 lugar.	 Ao	 voltar,	 por	 outro	 caminho	 provavelmente	 (Como	

encontraria	os	próprios	passos	voltando	por	outro	caminho?),	o	eu-lírico	encontra	os	

seus	 passos	 anteriores	 marcados	 na	 areia	 úmida	 (úmido	 mostra	 que	 o	 mar	 está	 a	

passar	 por	 essa	 areia	 constantemente)	 e	 percebe	 que	 andou	 em	 círculos.	 Encontrar	

seus	passos	ainda	úmidos	e	frescos,	faz	com	que	reviva	a	“fugitiva	hora”	em	seus	olhos,	

ou	seja,	o	momento	em	que	saiu.	Pode	ser	que	reveja	o	que	vira	antes,	fadado	a	sofrer	

o	 retorno	 da	 mesma	 imagem	 e	 assim	 reviver	 o	 momento	 passado	 estando,	 desse	

modo,	 preso	 em	 um	 presente	 circular	 apavorante.	 É	 como	 acordar	 e	 aos	 poucos	

perceber	 que	 é	 sempre	 o	 mesmo	 dia,	 ou	 como	 estar	 em	 meio	 a	 um	 oceano	 sem	

margens	ou	porto.	O	eu-lírico,	embora	dono	de	seus	pés,	não	é	capaz	de	controlar	os	

próprios	 passos,	 estando	 impelido	 a	 caminhar	 em	 círculos	 “como	 as	 aves	 em	 um	

aviário”	e	questiona:	“Toda	esta	extensa	pista	—	para	quê?/	Se	há	de	vir	apagar-vos	a	

maré,/	Com	as	do	novo	rasto	que	começa...”.	De	modo	muito	simbólico	o	eu-lírico	está	

a	dar	aos	seus	passos	a	mesma	mensagem	de	Li	Bai:	“tudo	é	efêmero./	Tanto	esforço,	

tanta	luta/	e	alcançar	o	quê?”.	E	no	último	verso	dá	a	entender	que,	mesmo	apagados	

os	passos	com	a	maré,	 começa	a	 traçar	um	novo	rastro	que	há	de	acabar	no	mesmo	

lugar.	Assim,	a	presença	da	água	que	poderia	dar	ao	poema	um	novo	rumo	ao	apagar	
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as	pegadas	torna-se	um	fator	que	aumenta	a	angústia	do	eu-lírico,	pois,	assim	que	ela	

passar,	novos	passos	iguais	se	formarão	denotando	um	ciclo	aparentemente	infinito.	

Este	correr	em	círculos	sem	chegada	certa	é	uma	possível	demonstração	do	que	

seria	o	samsara.	Esta	condição,	segundo	o	budismo	(por	exemplo),	é	natural	e	faz	parte	

da	 ilusão.	 Esquecidos	 de	 seu	 verdadeiro	 eu,	 os	 seres	 caminham	 em	 círculos	 sem	

sequer	notar;	o	estranhamento	está,	 justamente,	em	aperceber-se	desta	situação.	É	o	

que	parece	que	se	passa	com	o	eu-lírico	de	Camilo	Pessanha.	O	que	se	dá	no	poema	

acima	e	na	Clepsidra	é	que	o	eu-lírico	percebe	a	sua	imersão	em	samsara.	

Os	 poemas	 de	Clepsidra	são	 resultado	 de	 uma	 acurada	 criação	 poética.	 Sendo	

assim,	 o	 que	 se	 pode	 afirmar	 sobre	 a	 possível	 relação	 de	 Camilo	 Pessanha	 com	 o	

Oriente	é	que	o	autor	criou	um	eu-lírico	que	demonstra	ter	do	mundo	uma	percepção	

próxima	àquela	exposta	em	certos	textos	tradicionais	da	China	e	da	Índia.	

Em	 Camilo	 Pessanha,	 o	 eu-lírico	 parece	 buscar	 certa	 anulação	 dos	 sentidos	

quando	almeja	a	dissolução	do	corpo;	 todavia	ele	não	é,	e	nem	tenta	ser	ou	parecer,	

um	monge,	tampouco	um	asceta;	é,	pois,	alguém	que	de	repente	percebeu	que	seus	pés	

caminham	sempre	para	o	mesmo	 lugar	e	não	há	o	que	 se	possa	 fazer	para	mudar	a	

direção.	Assim,	passa	a	ser	absolutamente	consciente	do	tempo,	ou	seja,	torna-se	um	

desiludido	 no	 sentido	de	 não	 ser	mais	 enganado	pelos	 seus	 próprios	 pés.	 Ainda	 que	

continue	a	andar	em	círculos,	 já	não	mais	se	engana	que	possa	chegar	a	algum	lugar.	

Dessa	forma,	o	eu-lírico	assume	ares	de	errante	e	compreende	o	logro	da	vida,	ou	seja,	

a	sua	imersão	no	tempo.	Entretanto	não	pode	escapar	dele.	

A	Clepsidra,	a	meu	ver,	tem	ao	menos	um	“vetor	estruturante”:	a	água.	Atrelado	a	

ela	está	o	tempo	e	com	este	“as	marcas”,	pois	o	correr	da	água,	que	denota	o	passar	do	

tempo,	 deixa	 marcas	 profundas,	 às	 vezes	 feridas.	 Pessanha,	 em	 seu	 breve	 artigo	

conhecido	 como	 “Importância	 de	 um	 vetor	 estruturante”,	 em	 que	 critica	 o	 livro	 de	

António	 Fogaça,	 aponta	 para	 a	 relevância	 de	 se	 ter	 um	 eixo	 que	 conecte	 os	 poemas	

(PESSANHA,	1888).	
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Nesse	sentido	é	possível	encontrar	na	poesia	do	autor	um	eixo	firme.	A	água	em	

Pessanha	 não	 pode	 ser	 meramente	 entendida	 como	 um	 símbolo.	 Precisamos	

mergulhar	 por	 uma	 corrente	muito	 sinuosa	 a	 fim	de	 observar	 o	 que	 se	 passa	 nessa	

poesia	e	o	que	são	água,	tempo	e	ilusão	no	interior	desses	poemas.	Para	tentar	explicar	

o	teor	do	que	observo	em	Clepsidra	vale	recordar	certa	tradição	oriental.	

Camilo	Pessanha	pronunciou	conferências	em	que	falou	sobre	Confúcio	e	sobre	

o	Livro	das	Mutações	(o	I	Ching).	Ao	taoísmo,	as	referências	estão	em	três	peças	de	sua	

coleção	 de	 Arte	 Chinesa	 doada	 em	 1916	 ao	 Estado	 Português,	 em	 traduções	 como	

“Chon-Kôk-Chao”	 e	 “Vozes	 de	 Outono”,	 ou	 nas	 “Elegias	 Chinesas”	 de	 número	 dois	

(onde	a	 figura	do	 “eremita”	 corresponde	à	 imagem	clássica	do	 taoísta)	 e	de	número	

três,	onde	figura	o	mítico	mosteiro	de	Pang-Lai	(CABRINI	JÚNIOR,	2009,	p.	25).	Sobre	a	

Índia,	a	referência	é	a	de	ter	estado	no	local	(conforme	se	pode	ler	em	sua	“Introdução	

a	 um	estudo	 sobre	 a	 civilização	 chinesa”)7,	 a	 presença	de	um	 livro	de	Rabindranath	

Tagore	 no	 que	 restou	 de	 sua	 biblioteca	 e	 o	 conhecimento	 proferido	 em	 uma	

conferência	de	que	o	budismo	teria	sua	origem	na	Índia,	o	que	demonstra	certo	grau	

de	 conhecimento	 e	 interesse	 por	 tais	 aspectos	 da	 cultura	 chinesa.	No	que	 restou	da	

biblioteca	de	Pessanha,	em	Macau,	não	constam	livros	sobre	budismo	(JOSÉ;	CASCAIS,	

apud	 PESSANHA,	 2004,	 p.	 202-230),	 tampouco	 estão	 lá	 os	 livros	 de	 filosofia	 (que	

certamente	tinha,	por	ser	essa	a	matéria	que	lecionava	no	Liceu).	Entretanto	um	relato	

de	 Alberto	 Osório	 de	 Castro	 (relato	 do	 encontro	 ocorrido	 no	 final	 de	 1912),	 se	 não	

deixa	claro	um	budismo,	ao	menos	afasta	a	sombra	de	uma	possível	aversão	do	poeta	a	

esta	corrente:	

	
Antes	da	tarde	marcada	para	a	nossa	visita	ao	seu	museu,	procurei	matinalmente	
o	 Camilo	 no	 seu	 vasto	 casarão	 antigo,	 que	 quinze	 familiares	 seus,	 todos	 chins,	
como	 família,	 animavam	 pachorrentamente	 e	 filosoficamente.	 Levado	 logo	
cerimoniosa	 e	 silenciosamente	 para	 o	 seu	 quarto,	 como	 o	 “grande	 amigo”,	 fui	
encontrá-lo	ainda	enconchado	no	seu	leito	espartano,	aliás	americano,	de	ferro	e	

																																								 																					
7	PESSANHA,	Camilo.	China:	estudos	e	traduções.	Lisboa:	Vega,	1993.	
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arame,	de	 estudante	desarranjado	e	dorminhoco.	Parecia	 assim,	 sonolento	e	de	
joelhos	à	boca,	uma	folhecazita	encarquilhada	e	amarelecida	de	salgueiro	ao	cair	
da	folha.	
Diante	 da	 janela	 toda	 aberta,	 um	 Buda	 doirado	 de	 bronze,	 cujo	 rosto	 extático	
vagamente	 sorria,	 numa	 expressão	 de	 transcendente	 serenidade.	 (apud	
PESSANHA,	1984,	p.	128-129).	

	
A	 presença	 de	 um	 Buda	 no	 quarto	 de	 Camilo	 Pessanha	 pode	 ser	 muito	

significativa	em	vários	aspectos	e	dada	a	 sua	erudição,	 ainda	que	estivesse	ali	 como	

objeto	de	decoração,	fora	escolhido	em	um	ato	de	consciência,	pois	o	poeta	certamente	

sabia	de	seu	significado.	

Conforme	 dito	 anteriormente,	 Pessanha	 sabia	 da	 origem	 do	 budismo	 nas	

tradições	 indianas.	 Por	 esse	motivo,	 a	 fim	 de	 explicar	melhor	 o	 teor	 da	 ilusão	 e	 da	

presença	da	água	na	Clepsidra,	recorro	a	um	mito	da	tradição	hindu	presente	no	Devi	

Bhagwata	Purana8,	 que	 pode	 ser	 também	 encontrado	 de	 outras	 formas	 na	 tradição	

budista.	O	mito	conta	que	Narada,	um	santo	muito	 famoso	na	 Índia,	 tendo	agradado	

muitíssimo	 a	 Vishnu,	 teve	 por	 parte	 do	 todo	 poderoso	 mantenedor	 do	 mundo	 um	

desejo	 concedido.	 Narada	 então	 pediu	 para	 conhecer	 o	 segredo	 de	maya9.	 Vishnu	

alertou	 que	 ninguém	 jamais	 poderia	 compreender	 a	 sua	 maya,	 mas	 o	 sábio	 foi	

insistente	e	o	deus	concordou:	os	dois	passaram	então	a	caminhar	por	um	local	muito	

árido,	ao	que	ambos	sentiram	sede;	Vishnu	pediu:	“vá	até	aquela	aldeia	e	traga-me	um	

copo	d’água.”	Narada	 foi.	Ao	chegar	ao	 local	e	bater	em	uma	porta,	 foi	 recepcionado	

por	uma	linda	jovem,	pela	qual	logo	se	encantou,	e	pediu-lhe	a	água.	Após	isso,	Narada	
																																								 																					
8 	Devi	 Bhagwata	 Purana	 ou	 Srimad	 Devî	 Bhâgawatam	 é	 uma	 das	 obras	 mais	 importantes	 do	
Shaktismo,	 uma	 vertente	 do	 hinduísmo	 que	 venera	 o	 divino	 feminino,	 sendo	 um	 Maha	 Purana	
(Grande	Purana,	entre	os	puranas	mais	importantes	do	hinduísmo).	Tendo	sido	escrito	em	sânscrito,	
sua	 origem	 é	 incerta	 e	 tão	 remota	 quanto	 a	Dvapara	Yuga	 (a	 terceira	 era	 para	 o	 hinduísmo,	 que	
segundo	 o	 Bhagavata	 Purana	 teria	 durado	 864.000	 anos	—	 a	 presente	 era	 para	 o	 hinduímo	 é	 a	
quarta:	Kali	Yuga).	A	versão	utilizada	neste	artigo	 foi	a	 tradução	Swami	Vijñanananda:	The	Srimad	
Devî	Bhâgawatam.	Library	of	Alexandria,	2009.	
9	O	termo	tem	sido	traduzido	por	“ilusão”,	mas	em	nossa	cultura	“ilusão”	parece	algo	que	não	existe	
ou	que	é	mentira,	logro,	o	que	se	afasta	um	tanto	do	possível	significado	hindu	e	budista.	Assim,	para	
não	me	perder	em	teorias	e	respeitando	a	tradição	filosófica	Oriental,	que	há	muito	estudou	o	tema	e	
viu	que	o	modo	mais	profícuo	de	explicar	o	conceito	era	por	meio	da	poesia	e	do	mito,	deixo	que	o	
mito	cumpra	sua	função	também	neste	artigo.	
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foi	aos	poucos	esquecendo	o	que	viera	fazer	ali	e	ficou	por	ali	mesmo.	Após	um	tempo,	

casou-se	com	a	jovem	moça,	teve	dois	filhos,	virou	ele	mesmo	chefe	do	local	e	herdou	

as	propriedades	do	sogro	quando	este	faleceu.	Um	dia,	as	monções	vieram	fortes	e	o	

rio	 inundou	 o	 povoado,	 levando	 tudo	 o	 que	 havia	 pela	 frente,	 inclusive	 Narada,	 a	

mulher	 e	 seus	 filhos.	 Sem	 poder	 salvar	 sua	 família,	 desesperado,	 Narada	 foi	 levado	

pelas	águas	até	se	encontrar	em	meio	a	um	lamaçal.	Quando	ouviu	uma	voz,	virou-se;	

viu	então	que	tudo	desaparecera	e	que	estava	novamente	diante	de	Vishnu,	e	Este	lhe	

perguntou:	“Onde	está	a	água	que	foi	buscar?	Estou	esperando	aqui	há	trinta	minutos!”	

Esta	 história	 traz	 em	 si	 dois	 elementos	muito	 importantes:	 a	 água	 e	 o	 tempo.	

Enquanto	para	o	sábio	passou	o	 tempo	de	uma	vida	 inteira,	para	Vishnu	não	passou	

mais	que	meia	hora;	aí	está	o	aspecto	temporal	ligado	à	ilusão.	E	é	em	busca	de	água	

que	Narada	entra	em	maya	 e	é	por	meio	dela	que	sai.	Também	em	Pessanha	a	água	

leva	e	 traz	despojos:	“O	 inane,	vil	despojo./	Ó	alma	egoísta	e	 fraca...//	Trouxesse-o	o	

mar	de	rojo/	Levasse-o	na	ressaca.”	(PESSANHA,	1995,	p.	97).	

Foram	 muitos	 e	 profícuos	 os	 trabalhos	 acerca	 do	 tema	 da	 água	 em	 Camilo	

Pessanha.	Basicamente	todos	os	teóricos	que	se	voltaram	atentamente	para	sua	poesia	

passaram	 pelo	 tema	 de	 modo	 mais	 ou	 menos	 profundo,	 como	 Esther	 de	 Lemos,	

Antonio	Falcão	Rodrigues	de	Oliveira,	 José	Bento,	para	citar	poucos.	Muitos	aspectos	

que	 estou	 a	 evocar	 aqui	 foram	 muito	 bem	 abordados	 por	 João	 Camilo	 no	 seu	 já	

mencionado	ensaio,	do	qual	retiro	o	seguinte	fragmento	para	depois	relacioná-lo	com	

a	história	de	Narada:	

	
A	intemporalidade	é	o	estado	ou	a	condição	dos	deuses.	Ora	a	poesia	de	Camilo	
Pessanha	exprime	por	várias	vezes	e	de	diversos	modos	esta	ânsia	de	um	tempo	
total,	que	o	poeta	parece	querer	fazer	coincidir	com	a	morte,	e	a	que	aspira	pela	
paz	 absoluta	 que	 nele	 encontrara	 e	 por	 não	 ter	 mais	 de	 sofrer	 por	 causa	 das	
paixões.	 Parece-nos	 que	 é	 à	 sensibilidade	 do	 poeta	 que	 se	 deve	 este	 desejo	 de	
escapar	definitivamente	às	paixões	humanas.	(CAMILO,	1984,	p.	24).	
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A	 questão	 de	 escapar	 às	 paixões	 humanas	 já	 nos	 leva	 para	 outro	 tema	

compartilhado	por	diversas	filosofias	e	culturas	da	Índia	e	da	China,	portanto	fixemo-

nos	 em	 apenas	 um:	 uma	 ânsia	 por	 uma	 intemporalidade,	 ou	 um	 “além-tempo”,	

conforme	 João	Camilo	apontou.	É	como	se	o	eu-lírico	de	Camilo	Pessanha	 fosse	uma	

espécie	de	sábio	Narada	perdido	na	aldeia:	

	
(…)	
Que	eu,	desde	a	partida,	
Não	sei	onde	vou.	
Roteiro	da	vida,	
Quem	é	que	o	traçou?	
(...)	(PESSANHA,	1995,	p.	112).	

	

Nos	 versos	 acima	o	 eu-lírico	parte	 em	um	navio	 e	 diz	 não	 saber	de	onde	 veio	

nem	 para	 onde	 vai.	 Entretanto,	 triste,	 pede	 às	 “miragens	 do	 nada”	 que	 lhe	 contem	

quem	é,	 todavia	 isso	não	parece	nada	profícuo	porque	“miragens”,	sabemos,	não	são	

reais,	 e	 como	 seriam	 as	 “miragens	 do	 nada”?	 Isto	 é	 muito	 profundo,	 se	

compreendermos	esse	nada	não	como	o	niilismo	ocidental,	mas	como	o	nada	budista,	

ou	seja,	uma	espécie	de	essência	primordial,	essas	miragens	do	nada,	passariam,	por	

conseguinte,	 a	 ser	 o	 próprio	 mundo	 como	 o	 conhecemos.	 O	 que	 se	 dá	 é	 que,	

diferentemente	do	sábio	indiano,	o	eu-lírico	de	Pessanha	desconfia	do	que	“fora	fazer	

na	aldeia”,	 todavia	 já	não	é	mais	 capaz	de	achar	o	 caminho	de	volta	para	entregar	a	

água	a	Vishnu	e	está	fadado	a	viver	aquela	vida	sabendo	que	é	ilusão;	está	fadado,	não	

sabe	por	qual	azar,	a	passar	por	pomares,	mercados,	cidades	e	nada	disso	o	prende	ou	

acalma	seu	anseio.	Em	outro	poema	temos	o	eu-lírico	enxergando	as	águas	passarem	

sem	 poder	 embarcar	 nelas,	 mas	 sempre	 parece	 desconfiar	 que	 elas	 possam	

desembocar	em	algum	lugar	que	lhe	traga	a	resposta	sobre	si	mesmo	e	onde	finda	essa	

caminhada	 aparentemente	 eterna.	 Entretanto,	 as	 águas	 lhe	 fogem:	 “Águas	 claras	 do	

rio!	Águas	claras	do	rio,/	Fugindo	sob	o	meu	olhar	cansado”	(Idem,	p.	89).	Quando	não	
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é	a	água	capaz	de	transportar	algo,	é	aquilo	que	passa	pelo	eu-lírico	que	apresenta	tal	

capacidade.	Assim,	nos	versos	seguintes,	as	imagens	portam-se	como	água:	

	
Imagens	que	passais	pela	retina	
Dos	meus	olhos,	por	que	não	vos	fixais?	
Que	passais	como	água	cristalina	
Por	uma	fonte	que	nunca	mais...	
	
Ou	para	o	lago	escuro	onde	termina	
Vosso	curso,	saliente	de	juncais,	
E	o	vago	medo	angustioso	domina,	
—	Por	que	ides	sem	mim,	não	me	levais?(...).	(PESSANHA,	1995,	p.	102).	

	
Os	versos	acima	estão	no	esquema	ABAB	ABAB.	Vogais	tônicas	em	rima:	/a/	-ais;	

rimas	soltas	/i/	-ina.	No	primeiro	verso,	a	repetição	da	palavra	“passais”	em	rima	com	

“fixais”	 e	 “mais”	 auxilia	 na	 criação	 da	 ideia	 de	 algo	 que	 passa	 para	 não	 voltar,	 a	

repetição	do	som	“is”	dá	a	 ideia	do	correr	contínuo	da	água.	No	verso	seguinte,	este	

som	 permanece	 mais	 fraco	 (apenas	 em	 juncais	 e	 levais)	 e	 dá	 espaço	 ao	 uso	 mais	

proeminente	de	/u/,	palavras	como	“curso”	e	“angustioso”	dão	a	 ideia	de	que	a	água	

corre	de	modo	 sinuoso,	 sem	dar	 sinais	de	onde	 irá	desaguar,	 aumentando	o	 caráter	

angustiante	do	poema.	

Neste	 soneto	o	eu-lírico	não	é	 capaz,	mais	uma	vez,	de	ater-se	a	uma	 imagem.	

Implora	 que	 alguma	 fique,	 mas	 estas	 passam	 fugidias	 e	 vão	 embora	 “como	 água”.	

Então	ele	questiona	por	que	é	que	não	pode	ir	com	elas,	para	onde	parecem	ir	todas	as	

imagens	a	fim	de	cessarem.	Com	o	purana	supracitado,	que	nos	fala	mitologicamente	

do	que	há	por	trás	da	natureza	da	água,	podemos	vislumbrar	a	importância	que	este	

elemento	 pode	 assumir	 também	 na	 poesia	 de	 Pessanha.	 Tanto	 o	 purana	 quanto	 o	

conteúdo	de	Clepsidra	são	criações	poéticas	e	a	escolha	da	água	como	elemento	chave	

em	ambos	nos	dá	muito	material	para	 iniciar	uma	discussão	acerca	da	utilização	do	

símbolo,	motivo	e	emblema	da	água	na	poesia.	

O	poeta	português	criou	sua	própria	 cosmovisão	do	mundo	na	qual	 também	a	

água	 tem	 um	 papel	 fundamental,	 assim	 como	 o	 som	 que,	 como	 no	 célebre	 poema	
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“Violoncelo”,	 parece	 contribuir	 para	 a	 aparição	 das	 ruínas.	 O	 eu-lírico	 da	 Clepsidra	

está,	ao	ser	levado	ao	sabor	das	águas,	atordoado	e	cansando.	O	desejo	de	morte	pode	

ser	entendido	como	o	desejo	de	parar	o	relógio	e	o	tempo,	de	sair	desse	enredamento	

terrível,	de	cair	finalmente	nas	águas	primordiais,	de	“sair	pela	boca	de	Vishnu”	(como	

na	história	do	sábio	Markandeya,	que	sem	querer	escapa	de	dentro	do	corpo	do	deus	

por	sua	boca	e	vai	parar	no	oceano	primordial	em	que	não	há	nada.10	E,	 também	em	

Pessanha,	a	água	leva	e	traz	despojos:	pois	não	é	mais	possível	iludir-se	e	acreditar	no	

tempo.	

No	 poema	 abaixo	 o	 eu-lírico	 compreende	 que	 a	 natureza	 da	matéria	 presa	 ao	

tempo	é	desmanchar-se,	murchar,	quebrar	ao	seu	breve	toque:	

	
Desce	enfim	sobre	o	meu	coração	
O	olvido.	Irrevocável.	Absoluto.	
Envolve-o	grave	como	véu	de	luto.	
Podes,	corpo,	ir	dormir	no	teu	caixão.	
	
A	fronte	já	sem	rugas,	distendidas	
As	feições,	na	imortal	serenidade,	
Dorme	enfim	sem	desejo	e	sem	saudade	
Das	coisas	não	logradas	ou	perdidas.	
	
O	barro	que	em	quimera	modelaste	
Quebrou-se-te	nas	mãos.	Viça	uma	flor...	
Pões-lhe	o	dedo,	ei-la	murcha	sobre	a	haste...	
	
Ias	andar,	sempre	fugia	o	chão,	
Até	que	desvairavas,	do	terror.	
Corria-te	um	suor,	de	inquietação...	(PESSANHA,	1995,	p.	126).	

	

O	aniquilamento	emblemático	é	a	saída.	No	poema	acima,	recordemos	o	Sutra	do	

Diamante	em	 que	 “aquele	 que	 entrou	 na	 Correnteza”	 é	 quem	 “não	 presta	 nenhuma	

																																								 																					
10	Tal	história	está	presente	no	Bhagavata	Purana,	que	é	um	dos	textos	sagrados	mais	 importantes	
do	hinduísmo.	Não	se	sabe	ao	certo	quem	o	escreveu	nem	quando	foi	escrito,	julga-se	que	por	volta	
do	século	XIII	ou	X	d.C,	mas	pode	ter	sido	escrito	ainda	antes,	no	século	VI	d.C.	(SHERIDAN,	1986,	p.	
6).	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	

	

MARCHIORO,	C.	Tempo	e	desilusão...	 293	

consideração	 à	 forma,	 som,	 odor,	 paladar,	 toque,	 ou	 qualquer	 outra	 qualidade”11	

(HENG	CH’IH,	1974,	p.	112).	Há	nele	um	desejo	de	cessar	o	corpo,	pois	a	ação	produz	

ruínas	 (a	 flor	murcha,	 o	 vaso	 quebra).	 Portanto	 o	 aniquilamento	 dos	 sentidos,	 dado	

pela	imagem	da	dissolução	do	próprio	corpo	no	caixão,	pode	ser	o	modo	de	“entrar	na	

Correnteza”	que	o	eu-lírico	dos	poemas	anteriormente	citados	queria	seguir.	A	morte	

anunciada	neste	poema	não	é	uma	morte	total,	uma	vez	que	o	corpo	aparece	separado	

da	própria	voz	do	eu-lírico,	o	que	dá	a	indicação	da	permanência	de	uma	consciência	

após	a	dissolução	da	matéria,	chamando	a	atenção	para	uma	supraconsciência,	ou	para	

a	mente,	que	assiste	à	própria	vida.	

Por	mais	imagética	que	a	poesia	de	Pessanha	seja,	ela	é	feita	a	partir	de	palavras.	

Assim,	 a	 poesia	 de	 Pessanha,	 por	 sua	 obscuridade	 e,	 sobretudo,	 por	 sua	 criação	

imagética,	a	meu	ver,	se	aproxima	muito	da	poesia	oriental.	O	uso	que	Pessanha	faz	da	

palavra	é	muito	próximo	da	escrita	de	ideogramas.	François	Cheng	em	seu	ensaio	“A	

escrita	 poética	 chinesa”,	 em	que	 resume	o	 conteúdo	de	 seu	 livro	L'Écriture	poétique	

chinoise,	 de	1977,	 apresenta	 a	 relação	 entre	poesia,	 caligrafia,	 pintura	 e	 os	mitos	na	

escrita	 chinesa.	 O	 autor	 informa	 que	 na	 China	 um	 artista	 dedica-se	 à	 tripla	 prática	

poesia-caligrafia-pintura	como	uma	arte	completa,	na	qual	todas	as	dimensões	do	ser	

são	exploradas.	Segundo	o	sinólogo,	a	caligrafia	exalta	a	beleza	visual	do	ideograma	e,	

alterando	 traços	 grossos	 e	 finos,	 o	 calígrafo	 encontraria	 a	 unidade	 e	 o	 ritmo	de	 si	 e	

entraria	em	comunhão	com	o	Universo	(CHENG,	1996,	p.	07-08).	Assim,	a	caligrafia	é	

também	uma	espécie	de	meditação,	pois	escrever	nunca	se	tratava	de	uma	mera	cópia,	

já	que	a	caligrafa	ressuscita	todo	o	movimento	gestual	e	todo	o	poder	imaginário	dos	

símbolos.	 Ao	 dizer	 que	 a	 escrita	 de	 Pessanha	 se	 aproxima	 do	 modo	 de	 traçar	

																																								 																					
11	“Subhuti,	 what	 do	 you	 think,	 can	 a	 Srotaàpanna	 have	 the	 thought,	 ‘I	 have	 obtained	 the	 fruit	 of	
Srotaàpanna?’	Subhuti	said,	“No,	World	Honored	One.	And	why?	A	Srotaàpanna	means	one	who	has	
entered	 the	 flow,	 and	 yet	 he	 has	 not	 entered	 anything.	He	 has	 not	 entered	 forms,	 sounds,	 smells,	

tastes,	tangible	objects,	or	dharmas.	For	that	reason	he	is	called	a	Srotaàpanna.”	É	minha	a	tradução	
dos	trechos	citados	no	corpo	do	artigo.	

Srotaàpana	 é	 uma	 palavra	 sânscrita	 que	 significa	 “aquele	 que	 entrou	 no	 fluxo.	Dharma	 pode	 ser	
entendido	como	lei,	a	palavra	provém	do	sânscrito,	significa	literalmente:	“aquilo	que	mantém”.	
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ideogramas	 estou	 a	 chamar	 a	 atenção	 para	 o	 poder	 imagético	 de	 cada	 palavra	

escolhida	 pelo	 poeta;	 também	 são	 inúmeros	 os	 termos	 que	 remetem	 ao	 campo	

semântico	do	 “traço”	e	da	 “inscrição”.	 Inscrever	é	marcar,	gravar	na	pedra,	perfurar,	

adentrar	e	 creio	que	não	há	melhor	exemplo	de	 inscrição	que	os	 caminhos	 traçados	

pela	água	e	pelo	vento	nas	rochas.	Sabe-se	que	Camilo	Pessanha	esteve	a	reescrever	

muitos	de	seus	poemas,	o	que	é	mais	que	demonstrativo	de	uma	vitalidade	contínua	

que	 é	 também	 o	 que	 caracteriza	 uma	 proximidade	 consciente	 com	 o	 trabalho	 do	

calígrafo,	recobremos	o	célebre	retrato	de	Pessanha	em	trajes	de	mandarim.	

Por	entender	que	o	trabalho	de	criação	dos	mitos	do	Oriente	é	um	trabalho	de	

criação	poética	e	por	julgar	que	a	poesia	de	Camilo	Pessanha	se	encontra	num	patamar	

diferenciado	no	sentido	da	consciência	que	o	poeta	assume	sobre	sua	própria	obra	é	

que	propus	esta	aproximação.	A	poesia	de	Pessanha	é	fruto	de	um	profundo	pensar	e	

olhar	 o	 mundo,	 e	 é	 dessa	 profundidade	 de	 reflexão	 e	 conhecimento,	 dada	 pela	

possibilidade	de	contemplação,	que	amadurece	a	poesia	de	Pessanha.	Nesse	sentido,	a	

China	tem	um	papel	fundamental	na	sua	obra.	
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GRANDE	SERTÃO:	VEREDAS	NA	PERSPECTIVA	DO	TRÁGICO	

THE	DEVIL	TO	PAY	IN	THE	BACKLANDS	IN	THE	PERSPECTIVE	OF	THE	

TRAGIC	
	

Cleia	da	Rocha	Sumiya1	

	
RESUMO:	Neste	artigo,	propomos	uma	leitura	de	Grande	sertão:	veredas	atualizando	a	perspectiva	do	
trágico	 aristotélico	 a	 partir	 da	 filosofia	 do	 trágico.	 Em	 nossa	 concepção,	 a	 relação	 de	 Riobaldo	 e	
Diadorim,	desde	seu	primeiro	encontro,	se	dá	sob	uma	sina	trágica.	Riobaldo	é	o	homem	posto	diante	
de	 uma	 “ordem	 que	 o	 antecede”	 e	 com	 a	 qual	 ele	 empreende	 uma	 luta,	 cujo	 desfecho	 revela	 o	
fracasso	da	“demanda	do	impossível”	representada	por	seu	amor	por	Diadorim.	
Palavras-chave:	trágico;	Grande	sertão:	veredas;	Aristóteles.	
ABSTRACT:	In	this	article	we	propose	to	carry	out	a	reading	of	Grande	sertão:	veredas	updating	the	
aristotelian	tragic	perspective	through	the	tragic	philosophy.	 In	our	view,	Riobaldo	and	Diadorim’s		
relationship,	from	their	first	meeting,	occurs	under	a	tragic	fate.	Riobaldo	is	the	man	placed	in	front	
of	an	“order	that	precedes	him”	and	with	which	he	undertakes	a	struggle	whose	outcome	reveals	the	
failure	of	“demanding	the	impossible”	represented	by	his	love	for	Diadorim.	
Keywords:	tragic;	Grande	sertão:	veredas;	Aristotle.	
	

	

Grande	sertão:	veredas	(GSV),	sem	dúvida	nenhuma,	é	uma	obra	em	que	“há	de	

tudo	para	quem	souber	ler”,	como	diz	o	crítico	Antônio	Candido	(1983,	p.	294).	Mas,	se	

perguntássemos	para	qualquer	leitor	comum,	não	especialista,	o	que	ele	destacaria	na	

trajetória	de	Riobaldo,	certamente,	diria:	o	pacto	com	o	diabo	e	o	fato	de	Diadorim	ser	

mulher.	Em	certa	medida,	o	sucesso	de	GSV	se	deve	a	essa	mistura	entre	um	discurso	

metafísico	 e	 um	 enredo	 surpreendente	 habilmente	 re/construídos	 por	 um	narrador	

carismático.	

Em	 nossa	 concepção,	 é	 por	 meio	 da	 morte	 de	 Diadorim	 que	 se	 estrutura	 a	
																																								 																					
1	Doutoranda	em	Estudos	Literários	do	programa	de	pós-	graduação	em	Letras	da	UFPR.	
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ligação	 do	 narrador	 com	 seu	 passado	 e	 também	os	 dois	 polos	 temáticos	 da	 obra	 (o	

amor	por	Diadorim	e	o	pacto	com	o	diabo).	Essa	ligação	se	faz	por	meio	de	uma	dupla	

culpa:	a	culpa	de	não	ter	visto,	em	tempo,	que	Diadorim	era	uma	mulher,	e	a	culpa	pelo	

pacto	 que	 Riobaldo	 acredita	 ser	 a	 causa	 da	 morte	 de	 Diadorim.	 Neste	 sentido,	

poderíamos	dizer	que	os	conflitos	de	Riobaldo	colocam-no	em	uma	aporia	 terrena	e	

eterna,	pois	expressam,	de	um	lado,	a	 impossibilidade	da	concretização	de	seu	amor	

com	Diadorim;	de	outro,	a	perdição	de	sua	alma	imortal.	

Essa	dupla	temática	serve	como	um	modo	de	Riobaldo	estruturar	sua	narrativa,	

por	meio	da	memória.	Assim,	para	que	Riobaldo	possa	entender-se	como	indivíduo	em	

toda	 sua	 dimensão	 existencial	 e	 metafísica,	 ele	 precisa	 entender	 sua	 relação	 com	

Diadorim.	Por	isso,	a	afirmação:	“Diadorim	é	a	minha	neblina”	(ROSA,	1986,	p.	16).	

A	 história	 que	 o	 velho	 Riobaldo	 nos	 conta	 é	 o	 enredo	 de	 poucos	 anos	 de	 sua	

juventude,	mas	 que	 foram	 totalmente	 determinantes	 para	 sua	 vida	 e	 que	 ainda	 não	

estão	 resolvidos	pelo	 sujeito	 que	 agora	nos	narra	 a	 história.	Deste	modo,	 o	 passado	

não	 superado,	 recriado	 pela	 memória,	 é	 ressignificado	 na	 perspectiva	 do	 presente.	

Olhando	para	o	desfecho	trágico	do	passado	e	agora	tendo	conhecimento	dos	fatos,	o	

velho	Riobaldo	pensa	se	poderia	ter	agido	diferente	ou	se	os	fatos	se	abateram	sobre	

ele	como	uma	sina.	Essa	impossibilidade	de	mudar,	ainda	que	agora	os	fatos	estejam	

esclarecidos,	 que	 tanto	 atormenta	 Riobaldo,	 explica	 o	 nosso	 desejo	 de	 ler	 GSV	 na	

perspectiva	do	trágico.	

Destacamos	 que	muitos	 dos	 elementos	 aqui	 apresentados	 já	 foram	 discutidos	

em	outras	obras	direta	ou	indiretamente2.	

De	 forma	mais	 ampla	 e	 abrangente,	 os	 autores	da	 atualidade	 vêm	pensando	 a	

																																								 																					
2	A	perspectiva	do	trágico	em	GSV	é	destacada	em	A	vereda	trágica	do	Grande	Sertão	(1985),	de	Sônia	
Maria	 Viegas	 Andrade,	 e	 em	 A	 dimensão	 trágica	 em	 Grande	 Sertão:	 Veredas	 (1993),	 de	 Kathrin	
Rosenfield;	o	pacto	com	o	Diabo,	vemos	em	O	homem	provisório	no	grande	ser-tão	(1976),	de	Manuel	
Antonio	de	Castro;	 e	Grande-Sertão	e	Dr.	Faustus	 (1965),	de	Roberto	Schwarz,	para	 citarmos	alguns	
nomes	da	grande	seara	de	autores	que	se	debruçaram	sobre	a	obra	rosiana.	No	entanto,	observamos	
que,	com	exceção	do	texto	de	Rosenfield,	os	demais	efetivam	um	percurso	bastante	diferente	do	nosso.	
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perspectiva	do	trágico.	Clément	Rosset,	em	A	lógica	do	pior	(1989),	pensa	o	trágico	a	

partir	 de	 uma	 concepção	 filosófica 3 	de	 aceitação	 da	 “impossibilidade	 de	 toda	

felicidade”,	 por	 meio	 da	 descoberta	 do	 estado	 natural	 de	 “desordem”,	 “da	

impossibilidade	de	ver”,	que	rege	o	pensamento	e	a	vida	humana,	e	que	remontaria,	na	

modernidade,	 ao	 pensamento	 de	 Montagne,	 Pascal	 e	 Nietzsche,	 classificado	 por	 ele	

como	“pensadores	terroristas	e	lógicos	do	pior”	(ROSSET,	1989,	p.	15).	Terry	Eagleton,	

em	 Doce	 violência:	 a	 ideia	 do	 trágico	 (2013)	 pensa	 a	 transformação	 do	 trágico	 no	

século	XX	em	uma	perspectiva	política4	que	pode	estar	 associada	 às	mais	 inusitadas	

formas	 de	 representação	 do	 sofrimento	 humano	 e	 que	 encontra	 representatividade	

principalmente	no	gênero	romanesco.	

Ambos	 os	 textos	 dão	 suas	 contribuições	 para	 pensar	 o	 trágico	 no	 contexto	 da	

contemporaneidade.	 No	 entanto,	 tendo	 em	 vista	 a	 nossa	 abordagem	 do	 trágico	 em	

GSV,	que	se	refere	menos	a	uma	problematização	política	e	filosófica	e	mais	à	questão	

da	desolação	de	Riobaldo	diante	da	perda	 irreparável	de	Diadorim	 (pela	qual	 ele	 se	

sente	 diretamente	 responsável),	 nos	 deteremos	 em	 um	 conceito	 de	 trágico	 menos	

contemporâneo.	

Desta	 forma,	 o	 conceito	 de	 trágico	 que	 será	 abordado	 aqui	 é	 retirado	 de	 uma	

concepção	 anterior	 à	 pensada	 por	 Eagleton	 e	 Rosset,	 formulada	 por	 pensadores	 do	

século	 XVIII,	 como	 Schelling	 e	 Goethe,	 e	 exposta	 no	 livro	Ensaio	 sobre	 o	 trágico,	 de	

Peter	Szondi	(2004).	Esses	autores	revisitaram	os	conceitos	aristotélicos	da	tragédia	

grega	e,	a	partir	deles,	formularam	a	concepção	de	um	pensamento	trágico	aplicado	ao	

																																								 																					
3	Podemos	 observar	 que	 conceitos	 como	 “desordem”	 e	 “impossibilidade	 de	 ver”	 remontam	 a	 uma	
noção	clássica	do	trágico	aristotélico	e	poderiam	muito	bem	ser	aplicadas	a	GSV,	assim	como	a	noção	
de	“cura	trágica”	e	“acaso”,	pensadas	por	Clément	Rosset.	No	entanto,	em	Lógica	do	pior,	a	filosofia	do	
trágico	 está	 sendo	 aplicada	 no	 sentido	 nietzschiano	 de	 niilismo,	 ou	 seja,	 como	 falência	 do	
pensamento	 metafísico,	 e,	 em	 GSV,	 Riobaldo	 ainda	 aspira	 à	 superação	 do	 acaso,	 por	 meio	 das	
explicações	religiosas	e	filosóficas.	
4	Essa	 noção	 do	 trágico	 político	 cara	 a	 Terry	 Eagleton	 pode	 ser	 deslumbrada	 na	 relação	 entre	 as	
forças	 do	 arcaico	 e	 do	moderno	 em	GSV	ou	ainda	 na	 relação	 entre	 os	 papéis	 sociais	 femininos	 e	
masculinos,	fatores	que	contribuíram,	inclusive,	para	o	desfecho	trágico	da	relação	entre	Riobaldo	e	
Diadorim.	
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homem	moderno,	 que	 enfatiza	 o	 caráter	 do	 homem	 encerrado	 em	 uma	 contradição	

irreconciliável.	Como	nos	fala	Szondi:	“Desde	Aristóteles	há	uma	poética	da	tragédia;	

apenas	 desde	 Schelling,	 uma	 filosofia	 do	 trágico.”	 (2004,	 p.	 23).	 Assim,	 em	 nossa	

concepção,	muitos	dos	conceitos	do	trágico	podem	ser	aplicados	a	GSV.	

Riobaldo	é	o	sujeito	que	quer	separar	o	branco	do	preto,	o	bem	do	mal,	mas	o	

mundo	 do	 sertão	 é	misturado	 (ROSA,	 1986),	 assim,	 as	 suas	 escolhas	 redundam	 em	

ambiguidades	e	contradições.	Ele	ama	Diadorim,	mas	está	sempre	impossibilitado	de	

concretizar	esse	amor.	Quando	Diadorim	está	vivo,	ele	o	vê	como	homem,	 logo,	há	a	

questão	 moral	 separando	 os	 dois.	 Quando	 finalmente	 descobre	 que	 Diadorim	 é	

mulher,	ela	está	morta.	

Desta	 forma,	 parece-nos	 que	 a	 relação	 entre	 Diadorim	 e	 Riobaldo	 reflete	 a	

“oposição	 irreconciliável”	 de	 que	 fala	 Goethe	 (apud	 SZONDI,	 2004,	 p.	 48),	 que	 é	 a	

marca	 do	 universo	 trágico.	 Os	 conflitos	 desse	 amor	 ambíguo	marcado	 por	 desejo	 e	

culpa	perpassam	a	obra	inteira	e	marcam	o	próprio	modo	como	Riobaldo	vê	Diadorim.	

Ao	antecipar	o	desenrolar	do	Paredão,	por	exemplo,	ele	a	descreve	como:	“um	destino	

e	uma	surda	esperança	em	sua	vida?”	(ROSA,	1986,	p.	165).	Nesse	sentido,	Diadorim	

encarna	o	paradoxo	trágico	que	Szondi	chama	de	“salvação	e	aniquilamento”	(2004,	p.	

91).	

A	 narrativa	 que	 Riobaldo	 conta	 agora	 diante	 de	 um	 interlocutor	 “letrado”	 da	

cidade,	 “o	doutor”,	 não	é	 sua	primeira	 tentativa	de	 apaziguar	 sua	 consciência.	Ele	 já	

havia	narrado	os	mesmos	fatos	ao	espírita	compadre	Quelémem	logo	após	o	desfecho	

da	luta	no	Paredão.	Riobaldo,	por	um	lado,	sente-se	culpado	e	quer	ser	inocentado	de	

sua	culpa	por	meio	de	uma	imersão	religiosa;	por	outro	lado,	procura	uma	explicação	

racional	para	os	fatos	que	se	desenrolaram.	

O	narrador	de	GSV	é	um	homem	perdido	entre	os	universos	do	logos	e	do	mito,	

também	marca	do	pensamento	 trágico.	Ele	quer	provar	a	si	mesmo	que	o	diabo	não	

existe	 e	 que,	 portanto,	 não	 houve	 nenhum	 pacto,	 contando	 para	 isso	 com	 a	
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colaboração	 do	 “doutor”.	 Mas,	 no	 fundo,	 ele	 também	 acredita	 que	 tentou	 fazer	 um	

pacto	e	até	que	vendeu	sua	alma.	

Como	sabemos,	o	pacto	em	GSV	se	dá	apenas	via	palavra,	diferente	do	pacto	em	

Goethe	 e	 em	 Thomas	 Mann,	 por	 exemplo. 5 	Deste	 modo,	 poderíamos	 dizer	 que	

Riobaldo	 se	 sente	 condenado	pela	palavra,	pois	o	pacto	 feito	nas	veredas	 foi	 apenas	

um	 chamado.	Na	 ótica	 do	 universo	 cristão	 a	 que	 ele	 pertence,	 o	 perdão	 ainda	 pode	

ocorrer,	desde	que	ele	 se	arrependa	e	 se	 confesse,	mas	 como	ele	pode	 realmente	 se	

arrepender	 se	 ele	 acha	 que	 o	 destino/sina	 é	 que	 o	 direcionou	 para	 tudo?	 E,	 nesse	

sentido,	convém	fazermos	um	paralelo	com	a	história	de	Maria	Mutema.	

A	 história	 de	 Maria	 Mutema,	 a	 assassina	 que	 se	 redime	 pela	 palavra,	 marca	

Riobaldo	porque,	assim	como	Mutema,	ele	sente	que	cometeu	graves	pecados,	com	a	

diferença	de	que	ela	tem	certeza	de	sua	culpa	e	por	isso	pode	arrepender-se.	Riobaldo,	

por	mais	que	muitas	vezes	assuma	sua	culpa,	logo	se	desvia	dela,	tentando	colocar	na	

figura	de	Diadorim,	do	diabo	ou	do	destino	a	responsabilidade	por	seus	anos	de	crimes	

e	pecados.	No	fundo	de	sua	consciência	religiosa,	ele	sabe	que	atribuir	ao	diabo	a	culpa	

por	 seus	 atos	não	o	 inocenta,	 uma	vez	 que	 o	 pacto	 é	 em	 si	 uma	 condenação	de	 sua	

alma.	 Deste	 modo,	 é	 preciso	 pensar	 em	 outra	 coisa.	 É	 assim	 que	 surge	 a	 figura	 de	

Diadorim	como	representante	material	de	um	destino	fatal.	

Riobaldo	atribui	o	encontro	com	o	menino,	que	se	dá	em	sua	infância,	ao	destino.	

Muitas	 vezes	 na	 narrativa,	 ele	 se	 pergunta	 como	 teria	 sido	 a	 sua	 vida	 se	 aquele	

encontro	não	tivesse	ocorrido.	O	menino	corajoso	de	olhos	verdes	que	o	ensina	a	não	

ter	 medo	 é	 Diadorim/Reinaldo,	 e	 porque	 o	 encontra	 anos	 depois	 é	 que	 Riobaldo	

resolve	 seguir	 o	 cangaço.	 Na	 perspectiva	 de	 Riobaldo,	 é	 por	 causa	 da	 vingança	 de	

Diadorim	que	ele	busca	fazer	o	pacto	com	o	diabo.	

O	velho	jagunço	Riobaldo	não	consegue	decidir	se	é	um	pactário	ou	não.	Ele	está	

dividido	entre	um	pensamento	mítico,	quando	crê	nas	 forças	externas	sobrenaturais	
																																								 																					
5	Tanto	em	Fausto,	uma	tragédia	(1808)	de	Goethe	quanto	em	Dr.	Faustus	(1947),	de	Thomas	Mann	o		
pacto	se	realiza	com	a	personificação	do	diabo.	
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(o	diabo)	ou	sobre-humanas	(o	destino),	e	um	pensamento	racional,	quando	atribui	a	

si	a	culpa	pelas	más	escolhas.	Deste	modo,	ao	mesmo	tempo	em	que	ele	“bebe	na	fonte	

de	 todas	 religiões”	 pedindo	 o	 auxílio	 divino,	 aplica	 também	 toda	 sua	 consciência	

racional	 para	 provar	 que	 o	 diabo	 não	 existe	 e	 que	 o	mal	 se	 estabelece	 por	meio	 do	

próprio	 homem:	 “Explico	 ao	 senhor:	 o	 diabo	 vige	 dentro	 do	 homem,	 os	 crespos	 do	

homem	—	ou	é	o	homem	arruinado,	ou	o	homem	dos	avessos.	Solto,	por	si,	cidadão,	é	

que	não	tem	diabo	nenhum”	(ROSA,	1986,	p.	03).	

Essa	 vacilação	 entre	 o	 pensamento	 mítico	 e	 o	 pensamento	 racional	 reforça	 o	

caráter	trágico	da	obra	e	mostra	o	universo	limítrofe	entre	o	arcaico	e	o	moderno	em	

que	se	situa	GSV.	Para	os	estudiosos	do	trágico,	uma	das	características	fundamentais	

que	possibilitam	o	surgimento	do	trágico	é	precisamente	esse	conflito	entre	o	mythos	e	

o	logos,	marcado	por	uma	luta	entre	o	meio	racional,	estruturado,	baseado	nas	leis	dos	

homens,	e	o	meio	religioso	ligado	à	vontade	dos	deuses.	Como	diz	Nestlé:	“a	tragédia	

nasce	 quando	 se	 começa	 a	 olhar	 o	 mito	 com	 olhar	 de	 cidadão”	 (apud	 VERNANT;	

VIDAL-NAQUET,	1999,	p.	16).	

Como	 já	 dissemos,	 por	muitas	 vezes	 Riobaldo	 assume	 que	 o	 diabo	 não	 existe,	

atribuindo	 a	 si	 a	 culpa	 pelos	 acontecimentos.	 Mas	 esses	 lampejos	 de	 racionalidade	

logo	são	substituídos	pela	vontade	de	atribuir	a	causa	dos	fatos	a	uma	sina,	reforçada	

pela	figura	enigmática	de	Diadorim.	E,	assim,	Riobaldo	alega	ser	“um	pobre	menino	do	

destino”	(Rosa,	1986,	p.	10),	totalmente	influenciável	por	Diadorim.	

Podemos	notar	que	o	amor	por	Diadorim	legitima	tanto	as	explicações	racionais	

quanto	mágicas	para	as	atitudes	do	jagunço	Riobaldo.	De	um	lado,	é	por	causa	dela	que	

ele	se	insere	no	mundo	do	cangaço	e	assume	sua	ética	violenta;	de	outro,	é	para	ajudar	

Diadorim	 em	 sua	 vingança	 contra	 “os	 Judas”	 (ROSA,	 1986,	 p.	 53)	 que	 ele	 se	 torna	

pactário.	Ademais,	para	ele,	até	mesmo	o	encontro	com	Diadorim	se	dá	como	desígnio	

do	destino.	

Por	 meio	 do	 valor	 dado	 à	 figura	 de	 Diadorim	 na	 narrativa,	 GSV	 assume	 uma	
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dimensão	ao	mesmo	 tempo	 lírica	e	 trágica,	marca	do	mundo	misturado	do	sertão.	A	

dimensão	trágica	desse	amor	se	instaura	pela	impossibilidade	que	rege	as	relações	de	

amor	entre	Riobaldo	e	Diadorim	e	que	não	é	 superada	nem	mesmo	na	 revelação	no	

arraial	do	Paredão.	

Cremos,	portanto,	que	a	trajetória	de	Riobaldo	está	marcada	desde	o	início	por	

essa	impossibilidade	que	se	torna	concreta	no	momento	da	morte	de	Diadorim.	Neste	

sentido,	o	trágico	em	GSV	se	configura	no	que	Davi	Arrigucci	(1994,	p.	23)	chamou	de	

“demanda	implacável	do	impossível”.	A	busca	de	Riobaldo	(por	vingança	e	pelo	amor	

de	 Diadorim),	 “inevitável	 como	 uma	 sina”	 (ARRIGUCI,	 1994,	 p.	 23)	 se	 adia	 até	 o	

episódio	 do	 arraial	 do	 Paredão,	 quando	 é	 revelada	 toda	 “sua	 dimensão	 trágica”	

(ARRIGUCCI,	1994,	p.23).	

Assim,	 o	 percurso	 do	 destino	 trágico	 de	 Riobaldo	 vai	 do	 encontro	 com	 o	

“Menino”	 à	 morte	 de	 Diadorim,	 momento	 em	 que	 o	 objetivo	 traçado	 pelo	 Urutu-

branco	é	alcançado	e	repercute	no	desvelamento	do	que	estava	escondido:	Diadorim	

era	mulher.	É	o	momento	também	em	que	o	herói	se	dá	conta	de	que	a	realização	do	

seu	desejo	 inevitavelmente	 se	 configura	na	perda	do	 ser	 amado,	 pois	Diadorim	está	

morta.	

Neste	sentido,	recuperar	a	trajetória	da	relação	de	Riobaldo	e	Diadorim	é	salutar	

para	 entendermos	 em	 que	medida	 a	 relação	 dos	 dois	 se	 instaura	 como	 sina	 que	 se	

encaminha	para	o	final	trágico	no	arraial	do	Paredão.	

Riobaldo	descreve	o	primeiro	encontro	com	Diadorim	na	passagem	no	Porto	do	

Rio-de-janeiro.	Na	descrição	desse	primeiro	encontro,	já	se	demonstra	a	influência	do	

destino	 e	 se	 enfatiza	 a	 dimensão	 lírica	 e	 trágica	 que	 a	 relação	 com	 o	 “Menino”	

assumirá	na	vida	de	Riobaldo:	“Eu	olhava	este	menino,	com	um	prazer	de	companhia,	

como	nunca	por	ninguém	eu	tinha	sentido.	Achava	que	ele	era	muito	diferente,	gostei	

daquelas	feições,	a	voz	mesma,	muito	leve,	muito	aprazível”	(ROSA,	1986,	p.	86).	

Nesse	primeiro	encontro,	o	jovem	Riobaldo	tem	por	volta	de	14	anos	e	aprende	
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com	 o	 “Menino”	 lições	 importantes,	 como	 a	 de	 lutar	 contra	 o	medo:	 “carece	 de	 ter	

coragem”	 (ROSA,	 1986,	 p.	 87),	 diz-lhe	 o	 menino.	 Aprende	 também	 a	 olhar	 para	 a	

natureza	com	lirismo,	descobrindo	“As	flores”	em	meio	ao	mato	(p.	89).	Na	descrição	

que	Riobaldo	faz	do	menino	de	“esmerados	esmartes	olhos,	botados	verdes”	(p.	87),	já	

se	destacam,	também,	as	características	do	Reinaldo	adulto:	“Diadorim	belo	feroz”	(p.	

67).	

Esse	primeiro	encontro	trará	uma	grande	influência	para	o	futuro	de	Riobaldo,	a	

ponto	de	causar-lhe	uma	“transformação,	pesável”	 (ROSA,	1986,	p.	92).	Ele	atribui	o	

encontro	com	o	menino	a	uma	espécie	de	destino,	que	coordena	as	situações	para	que	

ambos	 se	 conheçam,	 embora	 desconheça	 a	 razão	 desse	 encontro.	 Enquanto	 narra	 a	

história,	Riobaldo	se	pergunta	insistentemente:	“Por	que	foi	que	eu	precisei	encontrar	

aquele	menino?”,	 “Por	que	 foi	que	eu	conheci	aquele	Menino?”,	 “Para	que	 foi	que	eu	

tive	que	atravessar	o	rio,	defronte	com	o	Menino?”	(ROSA,	1986,	p.	92).	

O	 segundo	 encontro	 com	 o	 “Menino”	 se	 dá	 após	 a	 deserção	 de	 Riobaldo	 da	

fazenda	de	Zé	Bebelo.	No	momento	em	que	ele	se	encontra	sem	rumo,	surge	Diadorim:	

	
[...]	enquanto	que	me	ouviam,	mais	um	homem,	tropeiro	também,	vinha	entrando,	
na	 soleira	 da	 porta.	 Aguentei	 aquele	 nos	 meus	 olhos,	 e	 recebi	 um	
estremecimento,	em	susto	 fechado.	Mas	era	um	susto	de	coração	alto,	parecia	a	
maior	alegria.	Soflagrante,	conheci.	O	moço,	tão	variado	e	vistoso,	era,	pois	sabe	o	
senhor	quem,	mas	quem,	mesmo?	Era	o	menino!	O	Menino	[...]	o	que	atravessou	o	
rio	comigo,	numa	bamba	canoa,	toda	a	vida.	(ROSA,	1986,	p.	117).	

	

Riobaldo	nos	diz	que	esse	segundo	encontro	decide	sua	vida,	pois	desde	então	

ele	 não	 consegue	 separar-se	 do	 menino,	 “por	 lei	 nenhuma”	 (ROSA,	 1986,	 p.	 119).	

Enquanto	narra	o	reencontro,	Riobaldo	também	se	questiona	se	o	amor	que	nasce	pelo	

“Menino-moço”	 poderia	 ser	 mandado	 do	 demônio.	 Para	 Riobaldo,	 esse	 segundo	

encontro	também	se	dá	por	força	do	destino:	“Se	eu	não	tivesse	passado	por	um	lugar,	

uma	mulher,	a	combinação	daquela	mulher	acender	a	 fogueira,	eu	nunca	mais,	nesta	

vida,	tinha	topado	com	o	Menino?”	(ROSA,	1986,	p.	121).	
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Após	o	encontro	na	casa	de	Malinácio,	Riobaldo	entra	para	o	cangaço	e	passa	a	

fazer	 parte	 do	 bando	 de	 Joca	 Ramiro.	 Na	 convivência	 diária	 com	 Diadorim,	 ele	 se	

descobre	amando	e	desejando	o	companheiro:	

	

Mas	eu	gostava	dele,	dia	mais	dia,	mais	gostava.	Diga	o	senhor:	como	um	feitiço?	
Isso.	Feito	coisa-feita.	Era	ele	estar	perto	de	mim,	e	nada	me	faltava.	Era	ele	fechar	
a	cara	e	estar	tristonho,	e	eu	perdia	meu	sossego.	Era	ele	estar	por	longe,	e	eu	só	
nele	pensava.	E	eu	mesmo	não	entendia	então	o	que	aquilo	era?	(ROSA,	1986,	p.	
125).	

	

Durante	 toda	 a	 sua	 rememoração,	 Riobaldo	 está	 ciente	 da	 natureza	 de	 seu	

sentimento	 por	 Diadorim:	 “gostava	 de	 Diadorim	 —	 de	 amor	 mesmo	 amor,	 mal	

encoberto	 em	 amizade”	 (ROSA,	 1986,	 p.	 252).	 No	 entanto,	 ele	 entende	 que	 esse	

sentimento	se	trata	de	um	amor	“condenado”,	diferente	do	amor	santo	que	nutre	por	

Otacília.	

Ao	 explicar	 sobre	 os	 diferentes	 tipos	 de	 amor,	 Riobaldo	 demonstra	 que	 vê	 no	

seu	sentimento	por	Diadorim	a	demonstração	de	um	amor	fati6,	que	poderia	ter	sido	

dado	pelo	demônio:	

	

Diz-que-direi	ao	senhor	o	que	nem	tanto	é	 sabido:	 sempre	que	se	começa	a	 ter	
amor	 a	 alguém,	 no	 ramerrão,	 o	 amor	 pega	 e	 cresce	 é	 porque,	 de	 certo	 jeito,	 a	
gente	 quer	 que	 isso	 seja,	 e	 vai	 na	 ideia,	 querendo	 e	 ajudando;	 mas	 quando	 é	
destino	 dado,	 maior	 que	 o	 miúdo,	 a	 gente	 ama	 inteiriço	 fatal,	 carecendo	 de	
querer,	e	é	um	só	facear	com	as	surpresas.	Amor	desse,	cresce	primeiro;	brota	é	
depois.	Muito	falo,	sei;	caceteio.	Mas	porém	é	preciso.	Pois	então.	Então,	o	senhor	
me	responda:	o	amor	assim	pode	vir	do	Demo?	(ROSA,	1986,	p.	118).	

	

Riobaldo	 pertence	 a	 um	 grupo	 no	 qual	 o	 amor	 entre	 dois	 homens	 não	 era	

possível:	“homem	com	homem	de	mão	dada,	só	se	a	valentia	deles	for	enorme”	(ROSA,	

1986,	 p.	 443).	 Assim,	 seu	 amor	 por	 Diadorim	 ganha	 uma	 dimensão	 platônica	 e	

																																								 																					
6	O	conceito	é	grego,	e	remete	a	conhecer	e	aceitar	a	vontade	do	destino.	É	retomado	por	Nietzsche	
em	Gaia	ciência	(aforismo	276)	e	em	Ecce	homo	(p.	51),	não	apenas	com	o	sentido	de	aceitação,	mas	
como	única	forma	de	grandeza	do	homem,	de	dizer	sim	a	vida,	ainda	que	trágica.	(NIETZSCHE,	1978).	
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proibida	 bem	 diferente	 do	 amor	 por	 Nhorinhá	 e	 Otacília.	 Ainda	 que	 possa	 ser	

correspondido,	e	de	fato	parece	sê-lo,	a	concretização	desse	sentimento	é	 impossível	

no	meio	social	a	que	os	dois	pertencem:	“De	que	jeito	eu	podia	amar	um	homem,	meu	

de	 natureza	 igual,	 macho	 em	 suas	 roupas	 e	 suas	 armas,	 espalhado	 rústico	 em	 suas	

ações?!	Me	 franzi.	Ele	 tinha	a	 culpa?	Eu	 tinha	a	 culpa?”	 (p.	437).	Mesmo	sentindo-se	

culpado	 por	 seus	 sentimentos,	 Riobaldo	 não	 consegue	 evitá-los	 e	 constantemente	

pensa	em	Diadorim:	“Gostava	de	Diadorim,	dum	jeito	condenado;	nem	pensava	mais	

que	gostava,	mas	aí	já	sabia	que	gostava	em	sempre”	(p.	78).	

Embora	não	se	concretize,	esse	amor	marca	Riobaldo	para	sempre,	 justamente	

por	 sua	 dimensão	 trágica	 de	 impossibilidade	 e	 culpa.	 Diadorim	 é	 o	 fio	 condutor	 da	

narrativa	e	ao	rememorá-la	Riobaldo	vai	atualizando	seu	sentimento:	

	
Diadorim:	que	bastava	ele	me	olhar	 com	os	olhos	verdes	 tão	em	sonhos,	 e,	por	
mesmo	de	minha	vergonha,	escondido	de	mim	mesmo	eu	gostava	do	cheiro	dele,	
do	existir	dele,	do	morno	que	a	mão	dele	passava	para	a	minha	mão.	O	senhor	vai	
ver.	Eu	era	dois,	diversos?	O	que	não	entendo	hoje,	naquele	tempo	eu	não	sabia.	
(ROSA,	1986,	p.	431).	

	
E	ainda:	

[...]	Diadorim	era	um	impossível.	(ROSA,	1986,	p.	433).	
	

A	dimensão	 trágica	dessa	relação	se	 instaura	no	nível	do	discurso	de	Riobaldo	

quando	este	afirma	que	ele	era	dois:	um	que	não	entende,	talvez,	porque	foi	encontrar	

e	 gostar	 de	Diadorim,	 e	 outro	 que	 não	 sabia	 que	Diadorim	 era	mulher,	 por	 isso	 ele	

afirma	que	“Diadorim	era	um	impossível”.	

Constantemente,	 Riobaldo	 compara	 o	 amor	 de	 Otacília	 ao	 amor	 de	 Diadorim,	

fazendo	questão	de	marcar	 esses	 seus	dois	 amores	 como	opostos.	Otacília	 é	 sempre	

descrita	como	símbolo	da	pureza,	da	calmaria;	Diadorim,	na	maior	parte	das	vezes,	é	

descrito	como	raivoso,	demoníaco.	Sobre	a	origem	do	sentimento	por	Otacília	ele	não	

tem	dúvida,	o	que	não	se	aplica	ao	sentimento	por	Diadorim:	“se	um	aquele	amor	veio	

de	Deus,	como	veio,	então	—	o	outro?”	(ROSA,	1986,	p.	119).	Atribuir	a	Diadorim	uma	
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origem	demoníaca,	ou	do	destino,	ajuda	Riobaldo	a	apaziguar	sua	consciência:	“Sei	que	

tenho	culpas	em	aberto.	Mas	quando	foi	que	minha	culpa	começou?”	(p.	119).	

Mesmo	 quando	 aplica	 sua	 consciência	 racional	 é	 a	 Diadorim	 que	 atribui	 o	

motivo	de	sua	entrada	e	permanência	no	cangaço.	Quando	decide	fugir,	são	os	olhos	de	

Diadorim	 e	 o	 seu	 decreto	 imaginário	 que	 o	 detém:	 “Que	 você	 em	 sua	 vida	 toda	 por	

diante,	tem	que	ficar	para	mim,	Riobaldo,	pegado	em	mim,	sempre!...”	(ROSA,	1986,	p.	

252).	

No	decorrer	da	narração	de	Riobaldo,	por	diversas	vezes,	o	nome	de	Diadorim	

vem	 associado	 ao	 destino.	 Por	 exemplo,	 quando	 encontra	 Otacília	 na	 fazenda	 Santa	

Catarina	 e	 se	 encanta	 por	 ela,	 o	 jovem	 jagunço	 se	 pergunta:	 “Por	 que	 é	 que	 eu	

precisava	 ir	 por	 adiante,	 com	 Diadorim	 e	 os	 companheiros,	 atrás	 de	 sorte	 e	morte,	

nestes	Gerais	meus?	Destino	preso”	(ROSA,	1986,	p.	171).	Mais	adiante,	ele	explica	o	

poder	de	Diadorim	sobre	ele:	“mas	Diadorim	por	onde	queria,	me	levava”	(p.	171).	Na	

visão	de	Riobaldo,	cabe	a	Diadorim	a	tarefa	de	fazê-lo	cumprir	seu	destino:	“Você	sabe	

do	seu	destino	Riobaldo?”	(p.	169).	

Ao	 atribuir	 o	 amor	 por	 Diadorim	 ao	 desígnio	 do	 destino,	 Riobaldo	 busca	

inocentar-se	 de	 suas	 culpas.	 Na	 tentativa	 de	 enfatizar	 a	 influência	 negativa	 de	

Diadorim	em	sua	vida,	por	várias	vezes	ele	o	descreve	como	marcado	por	uma	 fúria	

demoníaca:	 “Diadorim	 era	 mais	 ódio	 que	 amor?”	 (ROSA,	 1986,	 p.	 165);	 “Diadorim	

pensava	em	amor,	mas	Diadorim	sentia	ódio”	(p.	377);	ou	ainda	“o	ódio	de	Diadorim	

forjava	 as	 formas	 do	 falso”	 (p.	 318).	 Em	 suma,	 Diadorim	 é	 descrito	 de	 modo	 bem	

diferente	da	Otacília,	 “santinha”.	E,	embora	amasse	muito	Diadorim,	Riobaldo	afirma	

sua	 escolha	 por	 Otacília,	 antes	mesmo	 do	 episódio	 do	 Paredão.	 “Eu	 tinha	 escolhido	

para	meu	amor	o	amor	de	Otacília”	(p.	376).	

Diadorim	 funciona	para	Riobaldo	 como	uma	 figura	de	 iniciação	 ao	 cangaço,	 já	

que	é	ela	que	o	introduz	ao	bando	de	Joca	Ramiro.	No	entanto,	se	no	começo	ele	tem	

dúvidas	 sobre	 esse	 caminho,	 logo	 passa	 a	 ter	 gosto	 pela	 experiência,	 almejando,	
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inclusive,	postos	mais	elevados	junto	à	jagunçagem.	No	episódio	do	julgamento	de	Zé	

Bebelo,	por	exemplo,	ele	pede	palavra,	em	um	momento	em	que	só	os	grandes	chefes	

falavam	 e	 se	 mostra	 bastante	 vaidoso	 com	 o	 reconhecimento	 de	 Diadorim	 por	 sua	

retórica.	

Em	sua	narrativa,	Riobaldo	tenta	convencer	o	leitor,	e	até	a	si	mesmo,	de	que,	se	

houve	um	pacto,	ele	foi	feito	por	causa	do	seu	amor	por	Diadorim.	No	entanto,	outras	

razões	 também	 colaboraram	 para	 o	 pacto,	 razões	 pessoais	 ligadas	 à	 ambição	 e	 ao	

desejo	de	fama	no	mundo	da	jagunçagem	no	qual	ele	vive.	Em	Diadorim	e	no	que	ele	

chama	de	destino,	Riobaldo	busca	legitimar	seus	atos,	mas	nem	mesmo	ele	consegue	

ver-se	 como	 inocente.	 Por	 várias	 vezes,	 ele	 se	 questiona	 se	 “O	 demo	 então	 era	 eu	

mesmo?”	(ROSA,	1986,	p.	415).	

Pensando	no	sentido	 trágico,	 consolidado	pelos	gregos,	Riobaldo	é	um	homem	

que	 embora	 esteja	 sob	 as	 forças	 do	 destino	 (daimon),	 ainda	 apresenta	 uma	

personalidade	 própria	 capaz	 de	 tomar	 suas	 decisões	 (ethos).	 Ele	 sente	 prazer	 em	

mandar:	 “Ao	pois,	quem	era	que	ordenava,	 se	prazia	e	mandava?	Eu,	 senhor,	 eu	por	

meu	 renome,	 o	Urutu-branco...”	 (ROSA,	 1986,	 p.	 390).	Assim,	 sua	 ambição	 configura	

uma	 desmesura,	 a	 chamada	 hybris7 .	 Para	 alcançar	 seus	 objetivos,	 Riobaldo	 está	

disposto	até	mesmo	a	fazer	um	pacto	com	o	diabo,	o	que	fere	as	normas	da	ética	cristã	

em	que	vive,	pois:	“se	tem	alma,	e	tem,	ela	é	de	Deus	estabelecida,	nem	que	a	pessoa	

queira	ou	não	queira.	Não	é	vendível.”	(p.	170).	

Segundo	Albin	Lesky,	há	na	relação	do	herói	trágico	com	sua	hybris	uma	dupla	

motivação:	primeiro,	“há	uma	necessidade	superior	que	se	impõe	a	ele”,	mas	por	outro	

lado,	ele	deseja	“apaixonadamente”	essa	imposição	(apud	VERNANT;	VIDAL-NAQUET,	

1999,	p.	28).	O	herói	 tem	certa	autonomia,	mas	suas	ações	não	podem	ser	vistas	em	

separado	da	força	do	destino.	Dessa	relação	entre	uma	vontade	humana	e	a	crença	nas	
																																								 																					
7	“Com	este	termo,	intraduzível	para	as	línguas	modernas,	os	gregos	entenderam	qualquer	violação	
da	 norma	da	medida,	ou	 seja,	 dos	 limites	 que	 o	 homem	 deve	 encontrar	 em	 suas	 relações	 com	 os	
outros	homens,	com	a	divindade	e	com	a	ordem	das	coisas.”	(ABBAGNANO,	2003,	p.	250	—	destaque	
no	original).	
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forças	 sobre-humanas,	 deriva	 a	 culpabilidade	 trágica.	Assim	parece	ocorrer	 em	GSV,	

pois,	embora	Riobaldo	se	descreva	como	um	“menino	do	destino”	(ROSA,	1986,	p.	10),	

ele	sabe	que	tomou	parte	nas	ações	que	contribuíram	para	o	final	trágico.	Isso	explica	

a	sua	consciência	dilacerada	e	que	busca	inocentar-se	a	todo	custo.	

A	hybris	 é	 o	motivo	 da	 derrocada	 do	 herói	 trágico,	 pois,	 ao	 tentar	 tornar-se	 o	

maior	ou	o	melhor	dos	homens,	ele	se	torna	o	mais	infeliz	e	pior	dos	homens.	Riobaldo	

vive	 no	 encoberto	 e	 não	 sabe	 disso	 até	 o	 desfecho	 final.	 Por	 isso,	 o	 velho	 Riobaldo	

alerta	 sobre	 os	 perigos	 das	 escolhas:	 “Viver	 é	 muito	 perigoso...	 querer	 o	 bem	 com	

demais	 força,	de	 incerto	 jeito,	pode	 já	estar	sendo	se	querendo	o	mal	por	principiar.	

Esses	homens!	Todos	puxavam	o	mundo	para	si,	para	concertar	o	consertado”	(ROSA,	

1986,	p.	09).	

As	 escolhas	 que	 o	 jovem	Riobaldo	 faz,	 e	 que	 pareciam	 encaminhar-lhe	 para	 a	

grandeza,	 são	 na	 verdade	 o	 caminho	 para	 a	 perdição.	 Isso	 incorre	 no	 que	 Pierre	

Vernant	 chama	de	 ironia	 trágica,	 pois	 “o	 herói	 cai	 na	 armadilha	 da	 própria	 palavra,	

uma	palavra	que	se	volta	contra	ele,	trazendo-lhe	a	experiência	amarga	de	um	sentido	

que	ele	obstinava	em	não	reconhecer”	(apud	VERNANT;	VIDAL-NAQUET,	1999,	p.	20).	

Em	 toda	 sua	 trajetória	marcada	 pela	 busca	 de	 ascendência,	 a	 vitória	 sobre	 os	

Hermógenes	 representa	 a	 soberania	 de	 Riobaldo,	 e	 ele,	 tomado	 de	 orgulho,	 pensa	

estar	 predestinado	 a	 esta	 glória.	 No	 entanto,	 o	 desejo	 de	 sobrepujar	 a	 todo	 custo	 o	

inimigo	será,	na	verdade,	a	razão	de	sua	desgraça:	

	

Recompor	 aquilo,	 no	 final?	 Só	 com	 a	 vitória.	 Duvidei	 não.	 Nasci	 para	 ser.	

Esbarrando	aquele	momento,	era	eu,	sobre	vez,	por	todos,	eu	enorme,	que	era,	o	

mais	alto	de	todos	se	realçava.	E	conheci:	ofício	do	destino	meu,	real,	era	o	de	não	

ter	 medo.	 Ter	 medo	 nenhum.	 Não	 tive!	 Não	 tivesse,	 e	 tudo	 se	 desmanchava	

delicado	para	distante	de	mim	pelo	meu	vencer:	 ilha	em	águas	claras...	Conheci.	

Enchi	minha	estória.	(ROSA,	1986,	p.	523).	
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A	cegueira	de	Riobaldo	em	sua	vontade	de	poder8	guia	sua	vida	para	o	desfecho	

no	arraial	do	Paredão.	O	protagonista,	mergulhado	em	sua	hybris,	 vê	a	 iminência	de	

sua	glória	como	o	maior	chefe	jagunço.	Ele	que	foi	Riobaldo,	Tatarana,	Cerzidor,	agora	

é	 o	 Urutu-branco	 e	 está	 no	 auge	 de	 uma	 hierarquia	 bandida.	 O	 caminho	 que	 leva	 à	

glória	total	passa	pela	morte	de	Hermógenes,	seu	rival	pactário,	e,	também,	o	desafeto	

da	pessoa	que	ele	ama.	

Para	 Diadorim,	 a	 morte	 de	 Hermógenes	 está	 ligada	 ao	 cumprimento	 de	 um	

dever	familiar,	pois	ela	é	filha	de	Joca	Ramiro	e	deve	fazer	justiça,	abdicando,	para	isso,	

até	mesmo	do	amor	de	Riobaldo.	Ela	está	colocada	numa	encruzilhada	entre	os	seus	

desejos	 pessoais	 e	 a	 ética	 familiar.	 Assim	 como	 Antígona,	 a	 heroína	 trágica	 por	

excelência,	Diadorim	faz	a	escolha	pelo	respeito	de	uma	tradição	social,	semelhante	à	

philia	grega,	conforme	já	salientou	Rosenfield	(Rosenfield,	2006).	

Desta	 forma,	 a	 luta	no	arraial	do	Paredão	 representa	 a	queda	de	um	Riobaldo	

poderoso	e	chefe,	 representado	simbolicamente	pela	posição	que	ele	ocupa	na	parte	

superior	do	casarão.	É	dessa	posição	de	homem	superior	que	ele	assiste	as	forças	de	

um	destino,	ou	do	demônio,	agindo	tragicamente	sobre	sua	vida.	A	morte	de	Diadorim	

mostra-lhe	que,	de	fato,	ele	era	“um	pobre	menino	do	destino	(ROSA,	1986,	p.	10)”,	tão	

frágil	e	cego	quanto	Guirigó	e	Borromeu	—	os	dois	símbolos	de	sua	fraqueza,	postos	ao	

seu	 lado	 como	 para	 mostrarem	 toda	 a	 desconcertante	 ironia	 trágica	 que	 sua	 vida	

significa.	

Tendo	 em	 vista	 as	 semelhanças	 com	 o	 universo	 trágico,	 atribuídas	 à	 obra	 de	

Guimarães	 Rosa,	 é	 necessário	 destacarmos	 dois	 elementos	 do	 trágico,	 apontados	

primeiramente	 por	 Aristóteles	 e	 retomados	 pelos	 estudiosos	modernos.	 Trata-se	 da	

peripécia	e	do	reconhecimento.	

Aristóteles,	 pensando	 na	 estrutura	 formal	 do	 gênero	 trágico,	 diz	 que	 na	
																																								 																					
8	Usamos	o	conceito	no	sentido	nietzschiano,	entendido	como	aquilo	que	dá	sentido	e	cria	valores	à	
inserção	 no	 mundo,	 que	 faz	 o	 homem	 querer	 não	 apenas	 sobreviver,	 mas	 impor-se,	 dominar	 as	
forças	 contrárias,	 ultrapassar-se.	 Embora	 esse	 conceito	 perpasse	 toda	 a	 obra	 de	 Nietzsche,	 sua	
primeira	formulação	conceitual	encontra-se	em	Além	do	Bem	e	do	Mal	(1886).	(NIETZSCHE,	1978).	
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fabulação	 trágica,	 além	 do	 patético,	 os	 dois	 elementos	 constituintes	 da	 estrutura	

interna	do	texto	são	“a	peripécia”	e	o	“reconhecimento”	(1987,	pp.	46-47).	A	primeira	

refere-se	a	uma	mudança	brusca	nos	acontecimentos;	o	segundo	refere-se	ao	desfecho	

em	que	há	a	revelação	do	destino	trágico	do	herói	e	ele	percebe	sua	desmesura.	

Para	 delimitarmos	 a	 peripécia	 e	 o	 reconhecimento	 na	 narrativa	 de	 Guimarães	

Rosa,	 recorreremos	à	análise	de	Aristóteles	sobre	Édipo	Rei.	Nessa	análise,	o	 filósofo	

aponta	que	a	peripécia	ocorre	quando	Édipo,	 tentando	ser	o	mais	 justo	dos	homens,	

busca	descobrir	o	assassino	de	Laio.	Ao	encontrar-se	com	o	terceiro	oráculo,	tão	cego	

fisicamente	 quanto	 ele	 até	 então	 fora	 espiritualmente,	 sua	 busca	 se	 reverte	 no	 seu	

contrário	 e	 ele	 se	 descobre	 como	 o	 assassino	 que	 tanto	 procurava.	 (ARISTÓTELES,	

1987).	

Deste	 modo,	 a	 peripécia	 trata-se	 da	 reviravolta	 na	 situação	 da	 personagem,	

sendo	 apontada	 como	 uma	mudança	 que	 não	 corresponde	 às	 expectativas.	 Em	GSV,	

podemos	dizer	que	a	peripécia	ocorre	quando	Riobaldo,	na	posição	de	chefe	destemido	

e	o	melhor	atirador,	precisa	mostrar	toda	sua	habilidade,	mas	fracassa.	

Na	 luta	 do	 arraial	 do	 Paredão,	 o	 comando	 lhe	 escapa	 e	 ele	 torna-se	 apenas	 o	

espectador	de	sua	própria	desgraça:	

	

Atirar	 eu	 pude?	 A	 breca	 torceu	 e	 lesou	meus	 braços,	 estorvados.	 Pela	 espinha	

abaixo	 eu	 suei	 em	 fio	 vertiginoso.	 Quem	 era	 que	 me	 desbraçava	 e	 me	 peava,	

supilando	minhas	forças?	[...]	Eles	todos,	na	fúria,	 tão	animosamente.	Menos	eu!	

Arrepele	 que	 não	 prestava	 para	 tramandar	 uma	 ordem,	 gritar	 conselho.	 Nem	

cochichar	 comigo	pude.	Boca	 se	 encheu	de	 cuspes.	Babei...	Mas	 eles	 vinham,	 se	

avinham,	 num	 pé-de-vento,	 no	 desaforo	 bramavam,	 se	 investiram...	 Ao	 que	—	

fechou	o	fim	e	se	fizeram.	(ROSA,	1986,	p.	526).	

	

A	 peripécia	 reflete-se	 na	 impossibilidade	 da	 efetivação	 da	 vontade	 do	 herói.	

Riobaldo,	mesmo	em	sua	posição	privilegiada,	não	consegue	matar	Hermógenes	e	nem	

impedir	 a	 morte	 de	 Diadorim.	 Sua	 passividade	 na	 luta	 e	 a	 notícia	 da	 morte	 de	

Diadorim	 consolidam	 o	 inverso	 do	 seu	 desejo.	 A	 peripécia	 traz	 consigo	 o	

reconhecimento,	 ou	 seja,	 tudo	 o	 que	 estava	 escondido	 é	 colocado	 às	 claras.	 Édipo	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

SUMIYA,	C.	Grande	sertão:	veredas...	 311	

descobre	que	não	é	o	salvador	de	Tebas	e	sim	o	seu	algoz.	Riobaldo	descobre	que	o	

amigo	 morto	 era	 na	 verdade	 uma	 mulher	 e	 que	 sua	 busca	 pelo	 poder	 ajudou	 a	

encaminhá-la	para	este	fim.	

A	descoberta	de	que	Diadorim	é	mulher	apenas	reforça	o	sentimento	de	perda	

de	 Riobaldo.	 Ele	 não	 perde	 apenas	 o	 que	 considerava	 um	 amor	 impossível	 e	 já	

descartado;	 perde	 agora	 um	 amor	 que	 assume	 momentaneamente	 a	 condição	 de	

concretizável	para	 logo	voltar	 à	 esfera	da	 impossibilidade.	Diadorim	se	 converte	em	

uma	neblina,	apenas	uma	miragem	de	um	amor	possível,	que	brevemente	se	dissipa.	

É	 por	 meio	 do	 reconhecimento	 que	 deriva	 o	 sentimento	 trágico	 da	 obra	

experimentada	 pelo	 leitor	 ao	 final	 de	GSV.	 A	 própria	 forma	 que	 o	 narrador	 escolhe	

para	 nos	 revelar	 a	 natureza	 de	 Diadorim	 busca	 efetivar	 no	 leitor	 um	 processo	

catártico.	

	

[...]	 mas	 para	 o	 senhor	 divulgar	 comigo,	 a	 par,	 justo	 o	 travo	 de	 tanto	 segredo,	
sabendo	somente	no	átimo	que	eu	também	só	soube...	Que	Diadorim	era	corpo	de	
uma	mulher,	moça	perfeita...	Estarreci.	A	dor	não	pode	mais	do	que	a	surpresa.	
[...]	 Ela	 era.	 Tal	 que	 assim	desencantava,	 num	encanto	 tão	 terrível;	 e	 levantei	 a	
mão	para	me	benzer	—	mas	com	ela	tapei	foi	um	soluçar,	e	enxuguei	as	lágrimas	
maiores.	Uivei.	Diadorim!	Diadorim	era	uma	mulher.	Diadorim	era	mulher	como	
o	 sol	 não	 acende	 as	 águas	 do	Urucuia,	 como	 eu	 solucei	meu	desespero.	 (ROSA,	
1986,	p.	530).	

	

Em	GSV,	assim	como	em	Édipo	Rei,	após	o	desfecho	trágico,	há	o	estabelecimento	

da	ordem,	sem	que,	contudo,	o	herói	possa	ser	inocentado.	Ele	deve	antes	abandonar	a	

vida	que	o	 levou	ao	erro,	destituir-se	de	sua	hybris.	Riobaldo	se	dá	conta	de	que	sua	

vontade	 de	 poder	 o	 levou	 a	 cometer	 um	 erro	 (hamartía),	 causando	 a	 morte	 de	

Diadorim.	Como	modo	de	purgação,	abandona	aquilo	que	tanto	lhe	era	importante:	a	

chefia	 do	 bando,	 e	 tenta,	 mais	 tarde,	 apaziguar	 sua	 consciência	 por	 meio	 da	

aproximação	com	a	religião	(várias	religiões).	

O	abandono	da	vida	jagunça	e	a	peregrinação	em	meio	à	dor,	tanto	física	quanto	

espiritual,	que	Riobaldo	faz	em	direção	às	veredas	mortas	se	assemelham	a	retirada	do	
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pharmakós,	 bem	 representado	 por	 Édipo,	 que	 se	 retira	 do	 espaço	 de	 poder	 grego.	

Riobaldo	 é	 ao	 seu	 modo	 um	 pharmakós	 de	 si	 mesmo,	 seu	 próprio	 justiceiro	 e	

purificador:	

	
Resoluto	saí	de	lá,	em	galope,	doidável.	Mas,	antes	reparti	o	dinheiro,	que	tinha,	
retirei	o	cinturão-cartucheira	—	aí	ultimei	o	jagunço	Riobaldo!	Disse	Adeus	para	
todos,	sempremente.	
Desapoderei.	
Aonde	ia	eu	retinha	bem,	mesmo	na	doidagem.	A	um	só	lugar:	às	Veredas-mortas...	
De	volta,	de	volta.	Como	se,	 tudo	 revendo,	refazendo,	 eu	pudesse	 receber	outra	
vez	o	que	não	tinha	tido,	repor	Diadorim	em	vida?	O	que	eu	pensei,	o	pobre	de	
mim.	(ROSA,	1986,	pp.	531-532	—	destaque	no	original).	

	

Em	 GSV,	 o	 trágico	 se	 consolida	 na	 condição	 de	 impossibilidade	 da	 união	 dos	

opostos,	 que	 são	 Diadorim	 e	 Riobaldo.	 Riobaldo	 está	 o	 tempo	 todo	 cego	 para	 a	

natureza	de	Diadorim	e	quando	finalmente	consegue	descobri-la,	ela	já	se	dissipou.	

Na	 narrativa	 trágica,	 após	 a	 punição	 do	 herói,	 a	 ordem	 é	 estabelecida.	

Observamos	que	o	velho	Riobaldo,	ao	contar	sua	história,	 figura	como	representante	

de	uma	ordem	social	vigente	e	mantém	ao	redor	de	si	um	contingente	de	jagunços	que	

o	defendem,	numa	situação	muito	próxima	a	de	seu	pai	e	predecessor.	

Passados	muitos	anos,	Riobaldo	ainda	não	apaziguou	sua	consciência.	Ao	narrar	

sua	 história,	 ele	 tenta	 o	 tempo	 todo	 ser	 inocentado,	 afirmando	 que	 estava	 sob	 as	

malhas	 do	 destino.	 Embora	 tenha	 seguido	 com	 sua	 vida,	 casado	 com	 Otacília	 e	 se	

tornado	 um	 fazendeiro	 respeitado,	 ele	 é	 constantemente	 corroído	 pela	 culpa	 e	 não	

esquece	 seu	 passado	 trágico.	 Por	 certo	 que	 Riobaldo	 integrou-se	 à	 ordem	 pré-

estabelecida	do	grande	sertão,	no	entanto,	em	suas	memórias,	ficaram	muitas	veredas	

trágicas,	principalmente	a	culpa	de	não	ter	concretizado	seu	amor	por	Diadorim:	“eu	

tinha	 de	 gostar	 tramadamente	 de	Diadorim	 e	 calar	 qualquer	 palavra.	 Ela	 fosse	 uma	

mulher	[...]	—	pegava	e	diminuía	ela	nos	meus	braços!”	(ROSA,	1986,	p.	510).	Diadorim	

não	era	um	impossível.	Ou	era?	
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E	VÊ-LO	ERA	MORRER:	CTHULHU	E	O	FIM	DO	MUNDO	

AND	TO	SEE	IT	WAS	TO	DIE:	CTHULHU	AND	THE	END	OF	THE	WORLD	

	
Felipe	Lopes	dos	Santos	Oliveira1	

	
RESUMO:	O	artigo	 a	 seguir	pretende	estabelecer	uma	 relação	entre	 a	 representação	do	horror	no	
conto	The	Call	 of	 Cthulhu,	 de	H.	 P.	 Lovecraft,	 o	 conceito	de	hospitalidade	 incondicional	 de	 Jacques	
Derrida,	 e	 a	 experiência	 ameríndia	 com	o	 fim	do	mundo.	 Tal	 experiência	 é	 examinada	 a	 partir	 de	
reflexões	de	Déborah	Danowski	e	Eduardo	Viveiros	de	Castro,	e	de	um	fragmento	do	livro	A	queda	do	
céu,	de	Davi	Kopenawa	e	Bruce	Albert	(2015).	
Palavras-chave:	Lovecraft;	ameríndios;	fim	do	mundo.	
ABSTRACT:	 The	 following	 article	 aims	 to	 establish	 a	 relation	 between	 the	 representation	 of	 the	
horror	 in	H.P.	 Lovecraft's	The	 Call	 of	 Cthulhu,	 the	 notion	 of	 unconditional	 hospitality	 provided	 by	
Jacques	 Derrida,	 and	 the	 Amerindian	 experience	 with	 the	 end	 of	 the	 world.	 This	 experience	 is	
understood	 by	means	 of	 reflections	made	 by	Déborah	Danowski	 and	 Eduardo	 Viveiros	 de	 Castro,	
along	with	an	excerpt	from	The	Falling	Sky,	written	by	David	Kopenawa	and	Bruce	Albert	(2015).	
Keywords:	Lovecraft;	Amerindians;	end	of	the	world.	
	

	

1. INTRODUÇÃO	

	

Os	 povos	 indígenas	 das	 Américas	 já	 viram	 o	 mundo	 acabar.	 Agora	 os	 que	

habitavam	 estes	 pedaços	 vivem	 por	 aqui	 à	 margem,	 em	 um	 pós-apocalipse	

desamparado,	 aos	 poucos	 mais	 e	 mais	 poeirento	 mesmo,	 à	 maneira	 das	

representações	do	fim	do	mundo	na	cultura	popular	ocidental.	Em	Há	mundo	por	vir?	

(DANOWSKI;	 DE	 CASTRO,	 2014),	 a	 filósofa	 Déborah	 Danowski	 e	 o	 antropólogo	

Eduardo	 Viveiros	 de	 Castro	 apresentam	 um	 argumento	 forte:	 o	 Ocidente	 poderia	
																																								 																					
1	Mestre	em	Estudos	Literários,	UFPR.	
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aprender	com	os	ameríndios	a,	entre	outras	coisas,	lidar	com	o	fim	do	mundo.	Pouco	a	

pouco,	 num	 apocalipse	 canalha2,	 o	 planeta	 é	 esgotado	 e	 a	 vida	 vai	 —	 na	 hipótese	

melhor	—	mudar:	o	“homem	branco”	vai	experimentar	a	catástrofe3,	e	já	experimenta,	

em	 todas	 as	 manifestações	 ficcionais	 do	 fim,	 o	 medo	 e	 o	 pavor	 provocados	 pela	

iminência	 dela.	 Há	 quase	 um	 século,	 o	 norte-americano	 Howard	 Philips	 Lovecraft	

(doravante	HPL),	em	The	Call	of	Cthulhu	(2008),	tratava	de	um	evento	semelhante:	

	
As	ciências,	cada	uma	empenhando-se	em	seus	próprios	desígnios,	até	agora	nos	
prejudicaram	 pouco;	 mas	 um	 dia	 a	 compreensão	 ampla	 de	 todo	 esse	
conhecimento	 dissociado	 revelará	 terríveis	 panoramas	 da	 realidade	 e	 do	
pavoroso	 lugar	 que	 nela	 ocupamos,	 de	 modo	 que	 ou	 enlouqueceremos	 com	 a	
revelação	 ou	 então	 fugiremos	dessa	 luz	 fatal	 em	direção	 à	 paz	 e	 ao	 sossego	de	
uma	nova	idade	das	trevas.	(LOVECRAFT,	2009,	p.	59,	tradução	de	Guilherme	da	
Silva	Braga).4	

	

No	conto	de	Lovecraft,	publicado	em	1928,	o	articulador	desse	conhecimento,	o	

ser	 que	 faz	 com	 que	 a	 humanidade	 possa	 juntar	 as	 partes	 que	 compõem	 o	 todo,	 é	

Cthulhu.	De	nome	impronunciável	e	aspecto	indescritível,	ele	é	chamado	e	é	descrito:	

um	monstro	gigante	com	asas,	tentáculos	e	cabeça	de	polvo	que,	a	essas	alturas,	com	a	

popularidade	crescente	de	Lovecraft,	é	conhecido	no	mundo	inteiro.	

No	universo	 ficcional	de	HPL,	 a	 adoração	 a	Cthulhu	 causa	 tanto	medo	e	pavor	

quanto	 o	 deus-monstro	 em	 si:	 “Era	 algum	 tipo	 de	magia	 vodu,	 porém	 o	 vodu	mais	

terrível	 que	 jamais	 haviam	 visto	 (…);	 Havia	 gritos	 ensandecidos	 e	 berros	

aterrorizantes,	 cânticos	 de	 enregelar	 a	 alma	 e	 demoníacas	 chamas	 dançantes;	 e	
																																								 																					
2	A	expressão	foi	cunhada	pelo	ficcionista	brasileiro	Joca	Reiners	Terron	(2013,	s/p).	Sobre	2666,	de	
Roberto	 Bolaño,	 ele	 disse	 o	 seguinte:	 “Com	 esse	 testamento	 o	 chileno	 desfez	 a	 ideia	 de	 que	 o	
apocalipse	ocorrerá	 sob	 fogos	de	artifício	e	 luzes	maravilhosas.	Este	 romance	mostra	o	apocalipse	
canalha	que	está	acontecendo	agorinha	diante	de	nossos	olhos”.	
3	Para	uma	introdução	sobre	o	consenso	científico	acerca	das	mudanças	futuras	e	presentes	causadas	
pela	 intervenção	humana	no	planeta,	ver	a	participação	de	Danowski	no	colóquio	Os	Mil	Nomes	de	
Gaia.	Disponível	em:	<www.youtube.com/watch?v=yENRG9MZJjc>,	2015.	
4	“The	sciences,	each	straining	in	its	own	direction,	have	hitherto	harmed	us	little;	but	some	day	the	
piecing	 together	of	dissociated	knowledge	will	open	up	such	 terrifying	vistas	of	 reality,	and	of	our	
frightful	position	therein,	that	we	shall	either	go	mad	from	the	revelation	or	flee	from	the	deadly	light	
into	the	pace	and	safety	of	a	new	dark	age.”	(LOVECRAFT,	2008,	p.	106).	
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segundo	 o	 relato	 do	mensageiro	 desesperado,	 os	 habitantes	 não	 aguentavam	mais”	
(LOVECRAFT,	 2009,	 p.	 69,	 tradução	 de	 Guilherme	 da	 Silva	 Braga)5.	 Aqueles	 que	 o	
evocam,	 em	 cantos,	 danças	 e	 gritos	 inumanos,	 habitam	 regiões	 inexploradas	 pela	
população	 branca	 e	 são	 tão	 misteriosos,	 animalescos	 e	 horríveis	 quanto	 a	 criatura	
sobrenatural.	 Daí	 a	 oportunidade	 para	 ressaltar	 uma	 faceta	 interessantíssima	 de	
Lovecraft:	um	racismo	indisfarçável,	visto	e	revisto	pela	crítica	nesses	quase	cem	anos	
de	 repercussão	de	 sua	obra.	Nas	palavras	do	 romancista	 francês	Michel	Houellebcq:	
“Autor	fantástico	(e	dos	maiores),	ele	leva	brutalmente	o	racismo	à	sua	fonte	essencial,	
sua	fonte	mais	profunda:	o	medo.”	(HOUELLEBCQ,	1999,	p.	04,	tradução	do	autor)6.	O	
medo:	o	medo	do	desconhecido,	do	estrangeiro,	do	diferente,	 todos	esses	medos	que	
as	 ciências	humanas	 se	 esforçaram	por	desnudar	no	 século	XX,	mas	 em	especial,	 no	
caso	de	Lovecraft	e	do	muito	carismático7	Cthulhu,	um	medo	de	perder	o	mundo.	Essa	
é	 a	 articulação	 que	 o	 presente	 trabalho	 visa	 fazer,	 por	 isso	 a	 importância	 da	
experiência	ameríndia:	as	populações	nativas	do	que	hoje	são	as	Américas	passaram	
por	 esse	 rompimento,	 a	 causa	 maior	 do	 horror	 em	 Lovecraft,	 o	 ver-se	 invadido	 e	
aniquilado	por	um	outro;	ver-se	 transformado;	perder	o	 lugar;	morrer.	Para	realizar	
esta	 articulação,	 vamos	 refletir	 sobre	 algumas	 imagens	 de	 Há	 mundo	 por	 vir?	
(DANOWSKI;	DE	CASTRO,	2014);	algumas	do	conto	principal	da	mitologia	de	Cthulhu	
(LOVECRAFT,	 2008),	 já	 apresentado;	 veremos	 uma	 passagem	 sobre	 a	 hospitalidade	
em	Jacques	Derrida	(DERRIDA,	2002);	e,	por	fim,	 faremos	uma	reflexão	possibilitada	
pelo	xamã	yanomami	Davi	Kopenawa	(ALBERT;	KOPENAWA,	2015).	

																																								 																					
5	 “It	was	voodoo,	apparently,	but	voodoo	of	a	more	 terrible	sort	 (...)	 there	were	 insane	shouts	and	
harrowing	screams,	soul-chilling	chants	and	devil	flames;	and,	the	frightened	messenger	added,	the	
people	could	stand	it	no	more.”(LOVECRAFT,	2008,	p.	129).	
6	 “Auteur	 fantastique	 (et	 un	 des	 plus	 grands)	 il	 ramène	 brutalement	 le	 racisme	 à	 sa	 source	
essentielle,	sa	source	la	plus	profonde:	la	peur.”	(HOUELLEBCQ,	1999,	p.	04).	
7	O	carisma	de	Cthulhu	pode	ser	atestado	por	sua	popularidade	—	uma	popularidade	que	transcende,	
inclusive,	o	espaço	literário.	O	monstro	maior	da	mitologia	lovecraftiana	é	tema	de	jogos	eletrônicos	
e	de	 tabuleiro,	de	 revistas	em	quadrinhos	e	 se	 transformou	até	em	bicho	de	pelúcia	e	 estampa	de	
camiseta.	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

OLIVEIRA,	F.	L	dos	S.	E	vê-lo	era...	 317	

CTHULHU	E	A	HOSPITALIDADE	INCONDICIONAL	
	

The	Call	 of	 Cthulhu	 (LOVECRACFT,	 2008)	 é	 o	 conto	de	um	pesadelo	 coletivo	 a	
tomar	conta	do	mundo.	O	narrador	de	Lovecraft	se	vê	cercado	de	pistas	que	o	parecem	
levar	 inevitavelmente	a	um	conhecimento	terrível.	Entre	estas	pistas,	está	o	costume	
religioso	 de	 uma	 população	 que	 habita	 uma	 região	 pantanosa	 nas	 proximidades	 de	
Nova	Orleans.	A	adoração	incomoda	a	ponto	de	a	polícia	intervir.	Em	um	fim	de	tarde,	
um	destacamento	vai	ao	pântano	onde	se	concentram	os	devotos.	

Não	cabe	ver	o	conto	inteiro,	então	nos	concentremos	em	um	detalhe	que	faz	a	
fama	daquele	lugar.	“A	região	explorada	pela	polícia	tinha	fama	de	ser	amaldiçoada,	e	
era	em	boa	parte	desconhecida	e	 inexplorada	pelos	brancos.”	 (LOVECRAFT,	2009,	p.	
69,	 tradução	 de	 Guilherme	 da	 Silva	 Braga)8.	 Trata-se	 de	 uma	 região	 que	 o	 homem	
branco	pouco	conhece.	Ficamos	sabendo,	adiante,	que	nem	os	próprios	praticantes	da	
seita	 vão	muito	 a	 fundo	 nesse	 território.	 Existe	 uma	 linha	 divisória	 geográfica	 clara	
(para	dentro	do	pântano	os	brancos	não	vão)	e	também	uma	barreira	cultural	(vê-se	
que	nem	para	os	homens	da	lei	é	costumeiro	atravessá-la).	Essa	população	que	vive	ali,	
retratada	 a	 princípio	 em	 designações	 mais	 ou	 menos	 genéricas	 pelo	 narrador	 de	
Lovecraft,	 vai	 aparecer	 logo	 mais	 em	 termos	 pouco	 lisonjeiros.	 São	 “criaturas”,	
“degradados”,	 “ignorantes”,	 “mestiços”	 e	 “mentalmente	 perturbados”;	 “a	 descoberta	
envolvia	algo	muito	mais	profundo	e	antigo	do	que	o	fetichismo	negro”	(LOVECRAFT,	
2009,	 p.	 71)9.	 O	 fetichismo	 negro,	 sem	 querer,	 na	 ignorância	 de	 uma	 gente	 que	 o	
narrador	 toma	 como	 desprezível,	 topa	 com	 alguma	 coisa	 que	 vai,	 em	 pouco	 tempo,	
vencer	a	barreira	do	gueto	em	que	os	negros	se	concentram	e	tomar	o	mundo	inteiro.	

																																								 																					
8	“The	region	now	entered	by	the	police	was	one	of	traditionally	evil	repute,	substantially	unknown	
and	untraversed	by	white	men.”	(LOVECRAFT,	2008,	p.	129).	
9.Eles	 são:	 “creatures”,	 “degraded”	 e	 “ignorant”,	 “mixed-blooded”,	 “mentally	 aberrant”,	 e	 fica	 claro	
que	 “something	 far	 deeper	 and	 older	 than	 negro	 fetishism	 was	 involved.”	 (LOVECRAFT,	 2008,	 p.	
129).	
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Pois	 isso	é	o	que	Cthulhu	faz.	Ele	é	o	destruidor	do	mundo,	é	o	verdadeiro	dono	dos	

territórios	que	os	homens	habitam.	

A	 exemplo	das	 discussões	 que	 acontecem	 sobre	Monteiro	 Lobato	no	Brasil	 ou	

sobre	Mark	Twain	nos	Estados	Unidos,	seria	fácil	guardar	essas	expressões	em	um	baú	

de	 coisas	 que	 ninguém	 nunca	 deveria	 ter	 dito	 —	 elas	 causam	 no	 mínimo	 um	

desconforto,	 formam	 um	 imbróglio	 difícil	 de	 desfazer,	 e	 saltam	 aos	 olhos	

independentemente	do	percurso	que	o	leitor	tenha	feito.	Por	isso	é	tão	salutar	que	um	

autor	 jamais	 seja	o	 senhor	absoluto	daquilo	que	emana	de	suas	obras.	O	 racismo	de	

Lovecraft	acompanha	o	narrador	de	The	Call	of	Cthulhu,	mas	gostaríamos	de	vê-lo	aqui	

na	chave	proposta	por	Michel	Houllebecq	(1999)	como	a	expressão	de	um	medo	que	

nem	tenta	se	passar	por	qualquer	outra	coisa;	é	um	medo	explícito,	verdadeira	perda	

de	controle	diante	de	um	outro	que	não	cabe	nas	ordenações	costumeiras,	e	que	não	

permanecerá	—	como	talvez	desejem	os	amparados	pela	ordem	—	contido	por	uma	

fronteira	mais	 imaginária	 do	 que	 real.	 Não	 será	 possível	manter	 Cthulhu	 dormindo	

eternamente.	 Ter	 que	 lidar	 com	 ele	 é	 uma	 tarefa	 apavorante.	 Vencer	 esta	 fronteira	

paralisa	 o	 narrador	 de	 Lovecraft.	 Acolher	 o	 destruidor	 do	 mundo	 não	 parece	 uma	

opção.	

Daí	a	 importância	de	um	“programa	da	hospitalidade”,	nas	palavras	de	Jacques	

Derrida	 (2002).	 Ou	 ainda	 de	 um	 projeto	 filosófico	 e	 político	 que	 pretenda	 ver	 de	

maneira	menos	simples	(e	menos	medrosa)	a	complexidade	de	um	diferente.	“É	isso	o	

que	 a	 hospitalidade	 faz,	 ela	 borra	 fronteiras”,	 diz	Derrida	 (2002,	 p.	 73).	 O	 pensador	

argelino	trata	de	uma	hospitalidade	que,	em	vez	de	trazer	consigo	regras	e	preceitos	

que	a	limitam,	adota	como	norma	única	a	incondicionalidade.	Se	o	acolhimento	não	for	

total,	 não	 será	 acolhimento.	 Um	 gesto	 assim	 é	 impossível.	 Será	 preciso,	 portanto,	

realizá-lo.	

	

Hospitalidade	 incondicional	 pressupõe	 que	 você	 não	 peça	 ao	 outro,	 ao	 recém-
chegado,	 ao	 hóspede,	 que	 ele	 dê	 algo	 em	 troca,	 ou	 mesmo	 que	 ele	 ou	 ela	 se	
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identifiquem.	Mesmo	que	o	outro	tire	de	você	o	domínio	sobre	sua	própria	casa,	
você	 deve	 aceitar.	 É	 terrível	 aceitar	 tal	 coisa,	 mas	 essa	 é	 a	 condição	 da	
hospitalidade	incondicional:	que	você	largue	mão	do	domínio	do	seu	espaço,	seu	
lar,	sua	nação.	Isto	é	insustentável.	Se,	no	entanto,	houver	pura	hospitalidade,	ela	
deve	ser	levada	a	esse	extremo.	(DERRIDA,	2002,	p.	70,	tradução	do	autor).10	

	

Uma	 palavra-chave	 aqui	 é	 domínio,	 especialmente	 quando	 se	 relaciona	 a	

possessão	 e	 autoridade.	 Derrida	 (2002)	 desenhou	 um	 programa	 de	 hospitalidade	

inspirado	 especialmente	 em	 dois	 autores.	 O	 Immanuel	 Kant	 de	A	 Paz	 Perpétua,	 e	 o	

Emmanuel	Lévinas	elaborador	de	uma	ética	da	alteridade.	Desses	dois	pontos	de	vista,	

surge	um	programa	de	hospitalidade	destinado	a	reordenar	o	tratamento	dado	a	quem	

chega,	 ou	 seja,	 trata-se	 de	 uma	 revisão	 filosófica	 e	 política	 do	modus	 operandi	 das	

civilizações	ocidentais,	de	uma	ética	que	pretende	permitir	a	 consideração	do	outro,	

do	imigrante,	do	diferente,	do	bárbaro.	Para	as	populações	nativas	das	Américas,	o	fim	

do	mundo	no	mais	das	vezes	chegou	sem	aviso,	sem	essa	tensão	que	se	manifesta	no	

tratamento	 que	 o	 narrador	 de	 Lovecraft	 dá	 a	 um	 povo	 que	 desconhece.	 Não	 houve	

meio	de	 considerar	 o	 tratamento	dispensado	 ao	 invasor,	 ao	 colonizador,	 àquele	 que	

veio	 de	 fora.	 Nesse	 caso,	 não	 houve	 tempo	 de	 pensar	 em	 acolher	 o	 destruidor	 do	

mundo.	Aceitar	 ou	 abdicar	 de	 um	domínio	 não	 foram	 considerações	 possíveis	 de	 se	

fazer.	Cthulhu	veio	e	passou	por	cima	de	tudo	com	seu	corpo	grande.	Ficou	um	outro	

tipo	de	medo,	muito	bem	expresso	nas	palavras	do	escritor	Daniel	Munduruku11:	

	
Muitos	 dos	 atingidos	 pela	 gana	 destruidora	 tiveram	 que	 ocultar-se	 sob	 outras	
identidades	 para	 serem	 confundidos	 com	 os	 desvalidos	 da	 sorte	 e,	 assim,	
poderem	sobreviver.	Esses	se	tornaram	sem-terras,	sem-teto,	sem-história,	sem-

																																								 																					
10	“So	unconditional	hospitality	implies	that	you	don’t	ask	the	other,	the	newcomer,	the	guest,	to	give	
anything	back,	or	even	to	identify	himself	or	herself.	Even	if	the	other	deprives	you	of	your	mastery	
or	 your	 home,	 you	 have	 to	 accept	 this.	 It	 is	 terrible	 to	 accept	 this,	 but	 that	 is	 the	 condition	 of	
unconditional	hospitality:	that	you	give	up	the	mastery	of	your	space,	your	home,	your	nation.	It	 is	
unbearable.	 If,	 however,	 there	 is	pure	hospitality	 it	 should	be	pushed	 to	 this	 extreme.”	 (DERRIDA,	
2002,	p.	70).	
11	 Divulgador	 das	 causas	 indígenas	 no	 Brasil,	Munduruku	 foi	 o	 único	 escritor	 de	 origem	 indígena	
convidado	 pelo	 governo	 brasileiro	 a	 participar	 da	 prestigiosa	 Feira	 de	 Frankfurt,	 que	 tratava	 da	
literatura	brasileira,	em	2013.	
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humanidade.	Esses	tiveram	que	aceitar	a	dura	realidade	dos	sem-memória,	gente	
das	 cidades	 que	 precisa	 guardar	 nos	 livros	 seu	 medo	 do	 esquecimento.	
(MUNDURUKU,	2014,	s/p).	

	
O	medo	encontrado	em	The	Call	of	Cthulhu	(LOVECRAFT,	2008)	é	o	medo	de	ver-

se	 diante	 de	 um	 destino	 assim	 apavorante.	 É	 um	 medo	 de	 se	 transformar,	 ser	
transformado,	 medo	 de	 virar	 outro.	 Ansiedade	 diante	 da	 aparente	 instabilidade	 de	
uma	posição	confortável.	Pois	é	confortável	ter	o	domínio	e	poder	fazer	com	ele	o	que	
for	conveniente.	Ter	a	autoridade	e	tomar	para	si	o	território.	Derrida	(2002)	propõe	
um	tipo	de	reforma	que	cairia	bem	ao	mundo	horrível	visto	por	Lovecraft,	e	expressa	
muito	bem,	ao	mesmo	tempo,	o	desconforto	que	é	estar	na	posição	de	estrangeiro.	Ser	
estrangeiro	numa	terra	que	lhe	pertence.	Em	certo	sentido,	é	esse	o	fim	do	mundo.	

Danowski	 e	 Viveiros	 de	 Castro	 (2014,	 p.	 34)	 examinam	 um	 punhado	 de	
representações	 ficcionais	do	apocalipse,	deixando	em	evidência	a	distinção	entre	um	
“mundo	sem	nós”	—	“o	mundo	depois	do	término	da	existência	da	espécie	humana”	—	
e	 um	 “nós	 sem	 mundo”	 —	 “a	 subsistência	 de	 alguma	 forma	 de	 humanidade	 ou	
subjetividade	 após	o	 fim	do	mundo”.	 Esta	última	parece	 ser	 a	 fonte	de	preocupação	
maior	de	tais	representações,	visões	do	fim	que	dificilmente	vão	se	interessar	por	um	
planeta	 sem	 a	 humanidade,	 ou	 sem	 alguma	 imagem	 do	 humano.	 É	 como	 se	 não	
estivéssemos	preocupados	com	o	fim	de	nossas	vidas,	mas	com	a	perspectiva	sombria	
de	sua	continuidade.	

Aqui	nos	parece	que	a	hospitalidade	incondicional	derridiana	pode	oferecer	uma	
direção	 interessante	 para	 um	 apontamento	 feito	 por	Danowski	 e	 Viveiros	 de	 Castro	
(2014,	 p.	 33):	 a	 questão	 de	 saber	 do	 que	 se	 fala	 quando	 se	 fala	 de	 um	 “nós”	 é	
raramente	colocada	na	perspectiva	ocidental.	Nesse	sentido,	o	conto	de	Lovecraft	é	um	
exemplo	e	tanto.	Citemos	de	novo	o	mesmo	trecho	de	The	Call	of	Cthulhu	(LOVECRAFT,	
2009,	 p.	 69,	 tradução	 de	 Guilherme	 da	 Silva	 Braga):	 “Havia	 gritos	 ensandecidos	 e	
berros	aterrorizantes,	cânticos	de	enregelar	a	alma	e	demoníacas	chamas	dançantes;	e	
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segundo	o	relato	do	mensageiro	desesperado,	os	habitantes	não	aguentavam	mais”.12	

Os	“habitantes”	da	tradução	aqui	consultada	são	em	inglês	“the	people”	numa	espécie	

de	 oposição	 às	 “creatures”,	 “criaturas”.	The	 people	 já	 não	 aguentava	mais	 o	 barulho	

feito	 pelos	 negros,	 pelas	 creatures	 que	 realizavam	 seus	 rituais	 macabros	 e	

desconhecidos.	Não	seria	a	hospitalidade	incondicional	uma	maneira	de	—	no	caso	do	

branco,	 daquele	 que	 quer	 falar	 como	 um	 “nós”	 —	 quebrar	 com	 a	 ficção	 de	 uma	

identidade	que	se	deseja	tão	fixa,	num	limite	já	estabelecido	e	de	longe	conhecido?	A	

hospitalidade	 é	 uma	 maneira	 de	 romper	 com	 a	 ficção,	 ademais	 sempre	 bastante	

cômoda,	 de	 um	 “eles	 lá”	 e	 “nós	 aqui”.	 Desta	 forma,	 voltando	 às	 palavras	 de	Derrida	

(2002,	p.	68),	 “largar	mão	do	domínio	do	 seu	espaço,	 seu	 lar,	 sua	nação”,	 esse	gesto	

insustentável,	também	será	perder	o	mundo.	

Para	alguém	confortado	pela	ordem,	a	perspectiva	do	fim	do	mundo	não	será	a	

preocupação	com	o	ingresso	num	tipo	de	inferno	após	a	morte,	mas	com	o	começo	de	

um	 inferno	 em	vida.	 Essa	 experiência,	 esse	 tipo	de	marginalização,	 não	 é	 inédita	 ou	

indescritível	como	pode	parecer.	Ela	se	realiza,	diariamente	mesmo,	no	fim	de	vários	

mundos,	na	destituição	ou	na	aniquilação	total	de	vários	seres	não	incluídos	na	ficção	

de	 um	 “nós”.	 Boa	 parte	 dos	 cenários	 pós-apocalípticos	 hollywoodianos	 mostra	 um	

universo	 menos	 terrível	 do	 que,	 por	 exemplo,	 o	 Sudão	 do	 Sul,	 e	 aqui,	 como	 nos	

lembram	 Danowski	 e	 Viveiros	 de	 Castro	 (2008),	 não	 escapamos	 ainda	 do	 Homo	

sapiens.	 Matam-se	 botos	 e	 abelhas	 e	 a	 bem	 da	 verdade	 qualquer	 coisa	 que	 respire.	

Existem	 centenas	 de	 complexos	 industriais	 dedicados	 a	 manter	 cativas	 espécies	

inteiras	e	suas	mães	e	crias.	Daí	um	fim	de	mundo	não	será	mais	ou	menos	desejável?	

Não	só	uma	reorganização,	 reordenação,	um	reposicionamento,	mas	o	 fim	mesmo:	o	

fim	do	sofrimento.	

No	caso	de	Derrida	(2008),	pensador	argelino	que	fez	carreira	na	Europa	e	nos	

Estados	 Unidos,	 faz	 sentido	 falar	 em	 um	 “recém-chegado”.	 Deve-se	 ter	 em	 vista	 a	
																																								 																					
12	“There	were	insane	shouts	and	harrowing	screams,	soul-chilling	chants	and	devil	flames;	and,	the	
frightened	messenger	added,	the	people	could	stand	it	no	more.”(LOVECRAFT,	2008,	p.	129).	
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conjuntura	 política	 europeia,	 bem	 como	 a	 questão	 da	 relação	 dos	 países	 da	 Europa	

ocidental	 com	 suas	 colônias.	 Derrida	 trata	 do	 recém-chegado	 como	 se	 o	 continente	

europeu	fosse	um	porto	a	recebê-lo.	A	hospitalidade	incondicional,	nesse	sentido,	é	um	

projeto	de	reforma.	Como	lidar,	porém,	com	a	posição	de	subserviência,	para	dizer	o	

mínimo,	 em	 que	 seriam	 colocados	 os	 povos	 ocidentais,	 civilizados,	 se	 Cthulhu	

despertasse	de	uma	vez	de	seu	sono	e	caminhasse	pelo	mundo?	Esse	é	um	sentimento	

que,	em	Lovecraft,	só	pode	ser	visto	sob	as	lentes	do	horror	—	a	ponto	de	o	horror	se	

esvaziar,	ou	perder	 força,	 sem	ele:	 as	 “creatures”	que	cultuam	Cthulhu	só	 têm	poder	

enquanto	podem	acordar	o	destruidor	do	mundo.	Sem	Cthulhu,	sem	o	conhecimento	

que	pode	fundar	uma	outra	ordem,	são	de	fácil	controle.	Está	lá	a	polícia,	no	começo	do	

conto,	 colocando	 cada	 coisa	 em	 seu	 lugar.	Derrida	 quer	 pensar	 sobre	 como	 acolher.	

Mas	 como	 tratar	 de	 hospitalidade	 longe	 da	 perspectiva	 de	 uma	 “aniquilação”,	 assim	

com	aspas,	e	mais	perto	de	uma	aniquilação	certa,	real,	inevitável?	

	

2. A	QUEDA	DO	CÉU	

	

Partindo	do	ponto	em	que	nos	deixam	Danoswki	e	Viveiros	de	Castro	(2008),	a	

saber:	 tendo	 consciência	 do	 fim	 inevitável	 e	marcado	para	 breve	 do	mundo	 como	o	

conhecemos;	 o	 que	 é	 que	nós	 e	 o	 narrador	 de	 Lovecraft	 podemos	 aprender	 sobre	 a	

aniquilação	com	aqueles	que	travam	com	ela	uma	batalha	cotidiana?	

Tomemos	 como	 exemplo	 o	 livro	 de	 Davi	 Kopenawa	 e	 Bruce	 Albert	 (ALBERT;	

KOPENAWA,	2015).	 Lançada	originalmente	na	França	 como	La	Chute	 du	 ciel,	 a	 obra	

saiu	 no	 Brasil,	 em	 setembro	 de	 2015,	 como	 A	 queda	 do	 céu.	 Bruce	 Albert	 é	 um	

antropólogo	 francês	 que	 conviveu	 longamente	 com	os	 Yanomami.	 Davi	 Kopenawa	 é	

uma	figura	de	classificação	menos	fácil.	Ele	é	constantemente	ameaçado	de	morte	por	

garimpeiros	 e	 madeireiros,	 pequenos	 e	 grandes	 poderosos.	 É	 um	 homem	 bem	

articulado	—	num	português	reticente,	de	estrangeiro	—	que	fala	ao	mundo	todo	(e	ao	
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Brasil	também,	diga-se)	sobre	as	condições	a	cada	dia	mais	 impossíveis	de	seu	povo.	

Kopenawa	 é	 um	 xamã	 e	 um	 porta-voz	 dos	 yanomami,	 e	 uma	 voz	 ativa	 pela	

preservação	da	floresta	amazônica.	

A	queda	do	céu	poderia	ser	descrito	como	uma	biografia	de	Kopenawa,	ditada	a	

Albert.	 Isso,	 porém,	 seria	 uma	 simplificação.	 O	 livro	 é	 também	 um	 testemunho	 das	

muitas	visões	de	mundo	do	povo	yanomami:	cosmologia,	política	e	convívio	e	também	

afeto,	 minúcia,	 pesca,	 caça.	 Nas	 palavras	 de	 Albert:	 “uma	 versão	 não	 ouvida	 do	

confronto	histórico	entre	ameríndios	e	a	'civilização’”	(ALBERT;	KOPENAWA,	2013,	p.	

1,	 tradução	 de	 Beatriz	 Perrone-Moisés),	 e	 ainda:	 “uma	 coleção	 de	 narrativas,	

pensamentos	e	conversas”	(Ibid,	p.	7).	É	um	grande	volume	—	passa	das	700	páginas	

na	edição	brasileira	—	do	qual	vamos	extrair,	muito	arbitrariamente,	um	trecho	muito	

pequeno,	 um	 parágrafo	 apenas,	 para	 tentar	 assinalar	 uma	 relação	 com	 The	 Call	 of	

Cthulhu.	 Ou	 melhor,	 para	 ver	 um	 outro	 modo	 de	 pensar:	 um	 que,	 diante	 de	 uma	

condição	 mais	 severa,	 de	 uma	 aniquilação	 mais	 certa,	 consegue	 emprestar	

complexidade	ao	desconhecido,	uma	complexidade	de	natureza	bem	diferente	daquela	

que	encontramos	em	Lovecraft.	

Ninguém	vai	roubar	do	pai	de	Cthulhu	suas	principais	qualidades:	uma	figuração	

do	bizarro	quase	sem	par,	um	pessimismo	que,	à	distância,	parece	simpático,	um	ódio	

até	 irrestrito,	 uma	 espécie	 de	 raiva	 contra	 tudo	 o	 que	 se	mexe;	mas	 é	 inegável	 que	

aqueles	humores	eugenistas,	 aquelas	 teorias	pseudo-científicas	do	começo	do	século	

XX,	tudo	aquilo	que	não	tinha	como	acabar	bem,	descem	com	alguma	dificuldade	por	

aqui.	 Quer	 dizer,	 aquele	 povo	 que	 habita	 aquela	 região	 que	 os	 brancos	 não	 ousam	

atravessar,	uma	gente	que	faz	barulhos	inumanos,	gente	que	é	o	motivo	do	medo	pelo	

que	está	para	acontecer	com	a	ordem	do	mundo,	aquela	gente	somos	nós,	nossos	avós,	

minha	 tia,	 sua	 tia;	 e	 aquela	 gente,	 ali,	 não	 é	 nem	 gente:	 o	 território,	 ainda	 que	

desconhecido,	 já	 foi	 “mapeado”,	 já	 foram	 enquadrados	 os	 devotos,	 a	 paz	 vai	 sendo	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

OLIVEIRA,	F.	L	dos	S.	E	vê-lo	era...	 324	

restaurada	aos	poucos.	Em	The	Call	 of	Cthulhu,	 o	pesadelo	 coletivo	que	atormenta	o	

sono	do	mundo	civilizado	se	dá	como	uma	angústia	por	essa	proximidade.	

Em	 A	 queda	 do	 céu	 Davi	 Kopenawa	 (2015)	 não	 fica	 horrorizado	 pelo	 que	

promete	 o	 desconhecido.	 O	 território	 não	 explorado	 não	 causa	 horror.	 De	 certa	

maneira,	 é	 uma	 injustiça	 fazer	 uma	 comparação	 assim	 com	 Lovecraft,	 dadas	 as	

circunstâncias	 de	 publicação	 de	 seus	 contos:	 na	 área	 de	 atuação	 do	 contista	 norte-

americano,	sem	o	medo,	sem	ver	no	desconhecido	uma	ameaça,	não	há	movimento,	o	

mundo	não	anda.	E	mais:	a	manifestação	desse	medo,	através	de	um	narrador	que	tem	

ganas	 de	 cientista	 e	 espírito	 de	 detetive,	 só	 faz	 expô-lo.	 Este	 narrador	 topa	 aquela	

aposta:	 será	possível	 abraçar	 a	 loucura	 através	do	 conhecimento,	 e	 ele	 vai	 fundo	 ao	

investigar,	ler,	entrevistar,	ao	ter	com	todos	os	que	esbarraram	na	verdade.	A	verdade,	

porém,	é	aterradora.	Não	será	possível	partilhar	o	mundo.	Cthulhu	e	os	seus	vão	tomá-

lo.	Esse	é	o	pesadelo	de	tornar-se	outro.	

Nesse	 sentido,	 e	 lembrando	 aquele	 acolhimento	 derridiano	 de	 hospitalidade	

incondicional	 (DERRIDA,	 2002),	 A	 queda	 do	 céu	 é	 um	 aprendizado.	 Vejamos	 o	 que	

Kopenawa	 tem	 a	 dizer	 sobre	 um	 território	 de	 difícil	 mapeamento	 e	 os	 seres	 que	 o	

habitam:	

	
[...]	 o	 vento	 não	 surge	 do	 nada	 na	 floresta,	 como	 pensam	 os	 que	 ignoram	 a	
existência	 dos	xapiri.	 Vem	do	movimento	da	 corrida	 invisível	 dos	 espíritos	 que	
nela	vivem.	

Em	todos	os	 lugares	onde	vivem	humanos,	a	floresta	é	assim	povoada	de	
espíritos	animais.	São	as	imagens	de	todos	os	seres	que	andam	pelo	solo,	sobem	
pelos	 galhos	 ou	 possuem	 asas,	 as	 imagens	 de	 todas	 as	 antas,	 veados,	 onças,	
jaguatiricas,	 macacos-aranha	 e	 guaribas,	 cutias,	 tucanos,	 araras,	 cujubins	 e	
jacamins.	Os	animais	que	caçamos	só	se	deslocam	na	floresta	onde	há	espelhos	e	
caminhos	 de	 seus	 ancestrais	 yarori	 que	 se	 tornaram	 espíritos	 xapiri.	 Quando	
olham	 para	 a	 floresta,	 os	 brancos	 nunca	 pensam	 nisso.	 Mesmo	 quando	 a	
sobrevoam	em	seus	aviões,	não	veem	nada.	Devem	pensar	que	seu	chão	e	 suas	
montanhas	 estão	 ali	 à	 toa,	 e	 que	 ela	 não	 passa	 de	 uma	 grande	 quantidade	 de	
árvores.	Entretanto,	os	xamãs	sabem	muito	bem	que	ela	pertence	aos	xapiri	e	que	
é	 feita	 de	 seus	 inúmeros	 espelhos.	Os	 espíritos	 que	 vivem	nela	 são	muito	mais	
numerosos	 do	 que	 os	 humanos	 e	 todos	 os	 demais	 habitantes	 da	 floresta	 os	
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conhecem!	 (ALBERT;	 KOPENAWA,	 2015,	 p.	 121,	 tradução	 de	 Beatriz	 Perrone-
Moisés).	

	

Vimos	 em	 Kopenawa	 e	 Lovecraft	 duas	 figurações	 opostas	 do	 desconhecido:	

modos	de	conviver	que,	claro,	servem	a	propósitos	distintos.	O	medo,	sem	o	que	um	

conto	de	horror	perde	a	razão	de	ser,	opera	uma	interdição	do	território	e	constrói	um	

limite:	 a	 partir	 deste	 ponto	 não	 se	 anda	 sob	 pena	 de	 se	 despertar	 um	 mal	

incontrolável;	 seria	 preciso	 retomar	 essas	 paragens	 e	 iluminá-las,	 mas	 isso	 resulta	

inútil	 em	The	Call	 of	Cthulhu,	 esse	 tipo	de	 reconquista	 é	 impossível:	 o	mundo	nunca	

operou	pela	ordem	dos	que	pensam	ordená-lo.	Ele	funciona,	em	vez	disso,	por	meio	de	

uma	 força	 subterrânea	 (e	 submarina)	 que	 está	 prestes	 a	 despertar	 e	 arrasar	 todas	

aquelas	categorias	que	a	humanidade	se	esforça	para	preservar.	No	trecho	retirado	de	

A	 queda	 do	 céu,	 por	 outro	 lado,	 nenhum	 pedaço	 do	 mundo	 parece	 pertencer	

exclusivamente	ao	homem,	e	ele	deve	conviver,	assim,	com	entes	que	não	obedecerão	

a	seus	designíos.	Tal	convivência,	porém,	não	resulta	na	destruição	do	homem,	posto	

que	 ele	 é	 conhecedor	 do	 mundo	 dos	 espíritos,	 é	 uma	 entre	 as	 criaturas	 que	

compartilham	a	floresta.	No	livro	de	Kopenawa	e	Albert	(2015),	tornar-se	outro,	partir	

de	um	lugar	diferente,	adotar	uma	nova	perspectiva,	tudo	isso	é	uma	educação	e	leva	

tempo.	Daí	o	 território	que	o	homem	não	habita	não	guardar	apavorante	mistério,	e	

aquilo	que	ele	desconhece	não	causar	medo.	

Viveiros	de	Castro	(2015)	fala	de	uma	“reindianização”13,	uma	necessidade	que	a	

ele	parece	evidente	dado	o	esgotamento	iminente	dos	modos	de	vida	dispendiosos	do	

homem	 branco,	 possibilitados	 pelo	 avanço	 humano	 sobre	 a	 natureza	 e	 pela	

distribuição	 (ou	 concentração)	 de	 riqueza	 baseada	 em	 crescimento	 econômico.	 Tal	

reindianização,	 espécie	 de	 tornar-se	 índio	 será,	 entre	 outras	 coisas,	 desaprender	 a	

																																								 																					
13	 Aqui	 uma	 simplificação	muitíssimo	 grosseira	 daquilo	 que	 diz	 Viveiros	 de	 Castro	 em	 entrevista	
disponível	 em:	
<http://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/No_Brasil_todo_mundo_é_Índio.pdf>.	
Acesso	em	14	out.	2015.	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

OLIVEIRA,	F.	L	dos	S.	E	vê-lo	era...	 326	

operar	 de	 acordo	 com	 essa	 lógica	—	 ir	 ao	mistério	 com	 uma	 agenda	 que	 não	 a	 da	

dominação	e	do	confronto.	Vem	daí	a	lição	que	os	que	já	viram	o	fim	do	mundo	podem	

legar.	Aprender	com	esta	experiência	pode	vir	a	ser	assumir	o	ponto	de	vista	dos	que	

ficaram	 do	 lado	 de	 fora	 da	 região	 mapeada	 e	 escrutinada	 —	 usando	 aqui	 como	

exemplo	 o	 conto	 de	 Lovecraft	 (2008).	 Os	 seres	 degradados	 e	 misteriosos:	 eles	

herdarão	o	mundo,	pois	de	seu	infortúnio	tiraram	o	aprendizado	de	viver	com	o	que	

sobrou	e	de	andar	pelos	cantos	da	Terra.	Nessa	mudança	de	perspectiva,	o	horror	pelo	

desconhecido	perderia	sua	força.	Na	periferia	do	Ocidente,	inseridos	numa	cultura	que	

parece	 ter	 como	 objetivo	 mastigar	 o	 mundo,	 nós,	 os	 que	 não	 aprendemos	 nada,	

chegamos	num	dos	carros	da	polícia	para	botar	ordem	na	bagunça	dos	adoradores	de	

Cthulhu.	
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FERNANDO	PESSOA:	ENTRE	O	GÊNIO	E	O	LOUCO	

FERNANDO	PESSOA:	BETWEEN	GENIUS	AND	MADNESS	

	

Sérgio	Luiz	Ferreira	de	Freitas1	

	

RESUMO:	Tomando	como	ponto	de	partida	alguns	textos	que	formam	os	dois	tomos	da	obra	Escritos	
Sobre	 Génio	 e	 Loucura	 (2006),	 organizada	 pelo	 estudioso	 da	 obra	 de	 Fernando	 Pessoa	 (1888	—	
1935),	 Jerónimo	 Pizarro,	 o	 presente	 artigo	 pretende	 revisitar	 um	 poema	 da	 fase	 inicial	 do	
heterônimo	 Álvaro	 de	 Campos,	 levando	 em	 conta	 algumas	 reflexões	 críticas,	 feitas	 pelo	 próprio	
Pessoa,	 acerca	 dos	 temas	 genialidade	 e	 loucura.	 Dessa	 forma,	 buscamos	 contribuir	 com	 o	
enriquecimento	das	possibilidades	interpretativas	da	obra	do	poeta	português.	
Palavras-Chave:	Fernando	Pessoa,	loucura,	literatura	portuguesa.	
ABSTRACT:	 Taking	 as	 its	 starting	 point	 some	 texts	 that	 make	 up	 the	 two	 volumes	 of	 the	 work	
Escritos	 sobre	 Génio	 e	 Loucura	 (2006),	 organized	 by	 the	 scholar	 of	 the	 work	 of	 Fernando	 Pessoa	
(1888—1935),	 Jerónimo	 Pizarro,	 this	 article	 aims	 to	 revisit	 a	 poem	 of	 the	 early	 phase	 of	 the	
heteronym	Alvaro	de	Campos,	taking	into	account	some	critical	reflections	made	by	Pessoa	himself,	
about	 genius	 and	 madness.	 Thus,	 we	 intend	 to	 contribute	 to	 the	 enrichment	 of	 interpretive	
possibilities	about	Pessoa’s	work.	
Keywords:	Fernando	Pessoa,	madness,	Portuguese	literature.	
	

	

1.	

O	poeta	português	Fernando	Pessoa	(1888	—	1935)	produziu	parte	substancial	

de	sua	obra	a	partir	de	1912,	tendo	seus	textos	publicados,	inicialmente,	pela	revista	A	

Águia,	lançada	em	1910	na	cidade	do	Porto.	Porém,	foi	em	1915	que	Pessoa	envolveu-

se	 com	 a	 publicação	 a	 que	 seu	 nome	 estaria	 diretamente	 vinculado	 na	 história	 da	

literatura.	 A	 Revista	 Orpheu2,	 projeto	 que	 reuniu	 um	 grupo	 de	 jovens	 portugueses	

insatisfeitos	com	os	rumos	trilhados	pela	arte	em	seu	país,	firmou-se	em	dois	pilares.	

O	primeiro	deles,	a	“originalidade”,	estava	intimamente	relacionado	com	o	intento	de	

																																								 																					
1	Mestrando	em	Estudos	Literários,	UFPR.	
2	A	revista	Orpheu	teve	apenas	dois	números,	ambos	publicados	no	ano	de	1915. 
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romper	com	a	 tradição	artística	que	oferecia	os	parâmetros	da	produção	do	período	

entre	os	artistas	consolidados.	Esse	ímpeto	de	criar	uma	nova	arte,	diferente	de	tudo	

que	 já	 tinha	 sido	 visto	 em	 Portugal,	 esteve	 em	 sintonia	 com	 o	movimento	 futurista	

surgido	em	1909,	na	Itália.	A	proposta	futurista	possuía	exatamente	como	uma	de	suas	

bases	a	desvalorização	do	conservadorismo	e	da	tradição	—	ou	a	valorização	de	uma	

tradição	 devidamente	 revigorada,	 no	 caso	 do	 futurismo	 português.	 O	 segundo	 pilar	

dirigia-se	ao	gosto	por	“escandalizar”,	incomodar	o	público	burguês,	responsável	pelo	

moralismo	que,	segundo	a	geração	d’Orpheu,	pairava	na	arte	e	na	vida	portuguesa.	

Considerando	o	conjunto	desses	anseios,	adicionados	a	discussões	políticas	que	

agitaram	o	mundo	das	letras	de	Portugal	nos	idos	de	1915,	Fernando	Pessoa	(1888	—	

1935),	 Mário	 de	 Sá-Carneiro	 (1890	 —	 1916),	 Almada	 Negreiros	 (1893	 —	 1970),	

Santa-Rita	 Pintor	 (1889	 —	 1918),	 dentre	 outros	 da	 geração	 órfica,	 pautaram	 suas	

produções	em	direção	a	uma	arte	impugnadora	do	padrão	aceito.	Nesse	percurso,	cada	

um	deles	realizou	sua	própria	empreitada	criativa,	mas	com	alguns	 ideais	 filosóficos	

em	 comum.	 Dentre	 eles,	 estava	 aquele	 que	 apresentava	 importância	 central	 para	 a	

compreensão	do	movimento	modernista	português:	a	loucura.	

Não	foram	poucas	as	vezes	em	que	jornais	portugueses,	como	A	Capital	e	Diário	

do	Porto,	se	referiram	aos	membros	da	geração	de	Orpheu	e	sua	produção	com	termos	

como	 “Literatura	 de	 manicômio”,	 “Os	 poetas	 do	 Orpheu	 e	 os	 alienistas”	 e	

“Rilhafolescamente” 3 	(GALHOZ,	 1958,	 p.	 XVII).	 A	 ânsia	 em	 produzir	 uma	 arte	

radicalmente	oposta	ao	que	se	fazia	até	então	rendeu	aos	jovens	tais	comentários.	De	

início,	 esses	 termos	 não	 lhes	 eram	 dados	 a	 sério,	 mas	 sim	 como	 uma	 forma	 de	

ridicularizar	e	fazer	piada	com	a	nova	Geração.	Nessa	fase,	com	exceção	dos	jornais,	a	

literatura	dita	“oficial”	praticamente	 ignorou	a	existência	de	Orpheu.	Mas,	apesar	das	

galhofas	 feitas	 a	 seu	 respeito,	 o	 grupo	 órfico	 não	 se	 desfez	 da	 imagem	 de	 loucos	
																																								 																					
3	O	termo	“Rilhafolescamente”	faz	referência	a	Rilhafoles,	que,	segundo	Nuno	Borja	Santos	(2011,	p.	
70),	Doutor	em	História,	Filosofia	e	Patrimônio	da	Ciência	pela	Universidade	Nova	de	Lisboa,	 foi	o	
primeiro	hospital	psiquiátrico	de	Portugal.	
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atribuída	 a	 eles.	 Ao	 contrário,	 em	 uma	 espécie	 de	 tomada	 de	 consciência,	 muito	 se	

utilizaram	dessa	imagem	para	marcar	sua	diferença	diante	do	grupo	de	intelectuais	e	

artistas	consagrados.	

Valer-se	da	fama	de	louco	para	produzir	sua	arte	não	foi	—	e	tampouco	será	—	

exclusividade	 dessa	 Geração.	 Prova	 disso	 é	 o	 extenso	 histórico	 feito	 por	 Michel	

Foucault	 em	 História	 da	 Loucura	 (1972),	 onde	 podemos	 encontrar,	 em	 diversas	

passagens,	 informações	sobre	como	a	arte	absorveu	as	mais	variadas	concepções	de	

loucura,	 tanto	no	que	diz	 respeito	 às	 suas	 representações	nas	obras,	 quanto	 em	sua	

presença	 na	 biografia	 dos	 autores.	 Da	 mesma	 forma,	 utilizar-se	 de	 termos	

depreciativos	proferidos	por	 adversários,	 convertendo-os	 em	nomes	assumidos	 com	

orgulho,	não	constituía	 fato	novo.	O	mesmo	 também	ocorreu	na	 segunda	metade	do	

século	 XIX,	 na	 França,	 quando	 jovens	 escritores	 foram	 chamados	 de	 vibrants,	

modernistes,	sensationnistes	e	Decadenticulets.	Por	fim,	este	último	nome	foi	abraçado	

e	 serviu	de	 inspiração	para	 o	 surgimento,	 em	1886,	 da	 revista	Le	Décadent,	 dirigida	

por	 Anatole	 Baju	 (MORETTO,	 1989,	 p.	 25)	 e	 que	 serviu	 de	 base	 para	 o	 que	 viria	 a	

florescer	como	Decadentismo	e	Simbolismo	naquele	país.	Reconhecer	tais	fatos	é	estar	

consciente	de	que	Fernando	Pessoa	e	seus	companheiros	estavam,	em	certa	medida,	

tematicamente	alinhados	com	uma	reflexão	milenar,	 revelando	que	sua	arte	não	era	

desvairada	de	todo.	

Em	28	de	 junho	de	 1915	 saía	 o	 segundo	número	de	Orpheu,	 esse	 sim	 tomado	

como	uma	reafirmação	da	loucura	do	grupo	e	com	maior	repercussão	no	meio	político	

e	 intelectual	 português.	 Além	da	participação	de	 Santa-Rita	 Pintor	—	 tido	 como	um	

dos	primeiros	pintores	modernistas	de	Portugal,	de	verve	assumidamente	futurista	—,	

a	 colaboração	 do	 também	 pintor	 e	 poeta	 Ângelo	 Lima	 (1872	—	 1921)	 talvez	 tenha	

sido	 uma	 das	mais	 polêmicas.	 Lima	 era	 clinicamente	 diagnosticado	 como	 louco.	 Em	

1894,	havia	sido	internado	no	Hospital	Conde	de	Ferreira,	na	cidade	do	Porto,	com	o	

diagnóstico	 de	 “delírio	 de	 perseguição”.	 Em	 1901,	 foi	 internado	 no	 Hospital	 de	
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Rilhafoles,	em	Lisboa,	aquele	mesmo	que	os	 jornais	haviam	referenciado	ao	 fazerem	

troça	 com	 o	 primeiro	 número	 de	 Orpheu.	 A	 participação	 de	 um	 louco	 “real”	

evidenciava	a	postura	contestadora	da	nova	geração	de	artistas	e	o	lugar	privilegiado	

destinado	à	insanidade	como	ferramenta	de	refutação	da	arte	“oficial”.	A	provocadora	

e	 proposital	 presença	 de	 Ângelo	 de	 Lima	 nos	 revela,	 ainda,	 que	 o	 grau	 de	

aprofundamento	 no	 tema	 da	 loucura	 para	 todos	 os	 membros	 d’Orpheu	 era	 muito	

maior	 do	 que	 o	 de	 simples	 elemento	 de	 criação	 artística,	 mas	 também	 de	 convívio	

político	e	social.	

A	loucura,	em	alguns	contextos,	pode	ser	vista	como	aquele	comportamento	que	

se	desvia	da	norma,	que	não	respeita	as	regras	e	que	segue	uma	lógica	outra	e	própria	

de	relacionamento	entre	o	interior	do	indivíduo	e	o	mundo	exterior.	Nesse	sentido,	a	

loucura	passou	a	assumir	caráter	positivo	dentro	da	proposta	da	geração	de	Orpheu,	

uma	marca	do	descompasso	entre	o	 sujeito	e	o	mundo	que	o	cerca,	 contestando-o	e	

reorganizando-o.	

Além	 de	 elemento	 modificador	 de	 um	 posicionamento	 diante	 do	 mundo,	 a	

loucura	também	seria	utilizada	pelos	artistas	dessa	Geração	como	um	mecanismo	de	

autoconhecimento.	Recuperando	o	verbete	loucura	do	Dicionário	de	Fernando	Pessoa	e	

do	Modernismo	Português,	 tomamos	 conhecimento	de	que	 “(...)	No	 campo	da	 criação	

artística,	 a	 loucura	 servirá	para	 intensificar	 o	mergulho	na	 subjetividade	 e	marcar	 a	

recusa	a	um	real	percebido	como	objetividade	pura	(...)”	(CARDOSO,	2010,	p.	419).	É	

nessa	 dinâmica	 entre	 o	 “exame	 cerrado	 de	 si	 mesmo”	 (GAY,	 2009,	 p.	 20)	 e	 uma	

contestação	 e	 inadequação	 a	 uma	 realidade	 exterior	 que	 a	 produção	 artística	 de	

Fernando	Pessoa	iria	se	desdobrar.	Daí	a	importância	do	estudo	do	tema,	não	apenas	

em	sua	obra,	mas	na	de	 todos	aqueles	que	buscavam	uma	nova	sensibilidade	para	o	

homem	 moderno	 no	 início	 do	 século	 XX,	 assim	 como	 o	 homem	 em	 processo	 de	

modificação,	retratado	por	obras	em	períodos	anteriores.		



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

FREITAS,	S.	Fernando	Pessoa:	Entre	o...	 332	

Também	 seria	 em	 uma	 atmosfera	 de	 ambiguidade	 que	 Fernando	 Pessoa	 se	

apropriaria,	 de	maneira	 ainda	mais	 sistemática,	 da	 loucura,	 tanto	 em	 sua	 produção	

quanto	em	sua	própria	existência,	individual	e	social.	Diferentemente	de	Mário	de	Sá-

Carneiro,	 que	 apresentava	 traços	 de	 loucura	 em	 sua	 própria	 personalidade,	 sob	 a	

forma	 da	 melancolia	 —	 que	 o	 levaria	 ao	 suicídio	 em	 1916	 —,	 e	 Ângelo	 Lima,	 já	

mencionado	aqui	 anteriormente,	 Fernando	Pessoa	desenvolveria	um	debate	 sobre	o	

papel	da	 loucura	na	 formação	da	 identidade	do	homem	moderno.	Mais	detidamente,	

Pessoa	consideraria	a	 loucura	em	sua	 função	como	componente,	em	conjunto	com	a	

genialidade,	de	uma	mentalidade	superior,	portadora	de	intensa	capacidade	criadora,	

tanto	no	campo	artístico	poético	quanto	no	filosófico,	intelectual	e	político.	

Para	compreender	a	si	e	a	esse	elemento	que	tanto	se	fazia	presente	na	arte	de	

seus	 companheiros,	 Pessoa	 teve	 contato	 com	 livros	 dos	 mais	 variados	 campos,	

incluindo	 a	 Psicologia,	 a	 Medicina,	 a	 Criminologia	 e	 a	 Física,	 produzidos,	 em	 sua	

maioria,	em	fins	do	século	XIX.	O	poeta	embrenhou-se	no	universo	das	doenças	de	fim	

de	século4,	e	seu	estudo	gerou	inúmeros	apontamentos	que	estão	presentes	no	espólio	

de	 Pessoa,	 com	 menções	 a	 inúmeros	 textos	 e	 pensadores.	 Essas	 reflexões	 lhe	

ofereceram	 um	 aparato	 teórico	 mais	 amplo	 do	 que	 o	 simples	 caráter	 contestador	

artístico.	

Em	 Escritos	 sobre	 gênio	 e	 loucura	 (2006),	 Jerónimo	 Pizarro	 organizou	 um	

significativo	 volume	 de	 textos	 em	 que	 Fernando	 Pessoa	 desenvolveu,	 além	 de	

reflexões	 filosóficas,	 escritos	 literários	 que	 abordam	 inúmeros	 temas,	 sendo	 o	 eixo	

central	 desses	 apontamentos	 as	 categorias	 “loucura	 e	 degenerescência”	 e	 “o	 gênio”.	

																																								 																					
4	No	 capítulo	 “Fernando	 Pessoa	 e	 a	 loucura”,	 presente	 no	 volume	 Estudos	 sobre	 Fernando	 Pessoa	
(1981),	Georg	Lind	expõe	brevemente	a	forma	como	o	poeta	português	exterioriza	suas	aflições	em	
relação	 à	 loucura,	 mais	 precisamente	 na	 obra	 do	 heterônimo	 Alexander	 Search.	 Em	 determinada	
passagem	do	texto,	Lind	expressa	a	opinião	de	que	Search	e	os	poemas	a	ele	atribuídos	são	exemplos	
de	 uma	 reação	 de	 incômodo	 ao	 que	 seria	 a	 essência	 do	 “fim-de-século”.	 Essa	 essência	 seria:	
“predominância	da	inteligência	sobre	a	vontade,	incapacidade	de	agir,	isolamento	extremo	dentro	da	
sociedade,	sofrimento	pelas	complicações	do	próprio	caráter,	etc.”	(LIND,	1981,	p.	464).	
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Alguns	 desses	 textos	 são	 de	 conhecimento	 geral	 há	 muitos	 anos,	 porém,	 um	 outro	

número	desse	material,	antes	disponível	apenas	para	os	poucos	que	tinham	acesso	ao	

espólio	 manuscrito	 do	 poeta,	 tiveram	 sua	 maior	 circulação	 viabilizada	 com	 a	

publicação	da	obra	de	Pizarro,	possibilitando	revisitações	que	podem	vir	a	enriquecer	

as	interpretações	acerca	da	obra	de	Pessoa.	

	

2.		

Até	 aqui,	 falamos	 da	 importância	 da	 ideia	 de	 loucura	na	 poética	 de	 Fernando	

Pessoa;	 mas	 precisamos,	 desde	 já,	 entender	 a	 conexão	 estabelecida	 com	 a	 ideia	 de	

gênio	 que	 ele	 elabora,	 e	 como	 isso	 se	desenvolve	 em	parte	de	 sua	poesia.	 Para	 isso,	

devemos	abordar	um	tema	controverso:	o	atavismo.	

O	atavismo	é	“o	retorno	a	um	estado	psíquico	inferior	ao	atual”	(KRABBENHOFT,	

2007,	p.	48).	Krabbenhoft	aponta	que	essa	perspectiva	do	conceito	 foi	difundida	por	

Cesare	 Lombroso 5 	em	 uma	 tentativa	 de	 responder	 algumas	 questões	 sobre	 o	

comportamento	 criminoso	 no	 ser	 humano.	 A	 teoria	 teria	 atraído	 a	 atenção	 de	

Fernando	Pessoa	em	sua	busca	por	compreender	certos	traços	que	observava	em	sua	

personalidade,	 assim	 como	 em	 alguns	 de	 seus	 heterônimos.	 A	 ciência	 do	 atavismo	

entendia	que	o	cérebro	humano	é	capaz	de	manter	resquícios	de	etapas	anteriores	da	

evolução.	 Dentre	 esses	 resquícios,	 estariam	 as	 ações	 agressivas	 e	 o	 descontrole	

emocional.	 Tal	 perspectiva	 assume	 que	 o	 comportamento	 delinquente,	 além	 de	

possuir	 influências	 externas	 já	 conhecidas	 na	 época	—	 como	 necessidades	 sociais	 e	

traumas	 de	 infância	—,	 também	 traria	 características	 biológicas	 e	 psicológicas;	 em	
																																								 																					
5	Muitas	das	 ideias	difundidas	por	Lombroso	 foram	utilizadas	 como	 respaldo	 científico	para	 ações	
racistas	e	nazistas,	provocando	inúmeras	atrocidades	nos	campos	da	Política,	da	Criminologia	e	do	
Militarismo,	 principalmente	 no	 século	 XX.	 Suas	 ideias	 não	 refletem	 o	 pensamento	 do	 autor	 do	
presente	artigo,	e	sua	citação	se	dá	pelo	 fato	de	Lombroso	ter	sido	um	autor	presente	nas	 leituras	
intelectuais	entre	os	séculos	XIX	e	XX.	Fernando	Pessoa,	como	grande	leitor	que	foi	dos	mais	variados	
temas,	 teve	 acesso	 aos	 livros	 de	 Lombroso,	 como	 é	 visível	 em	 inúmeros	 trechos	 de	Escritos	Sobre	
Génio	e	Loucura	(PIZARRO,	2006)	e,	justamente	por	esta	razão,	é	impossível	estudarmos	as	ideias	de	
génio	e	loucura	em	sua	poesia	sem	passarmos	por	alguns	pontos	em	que	um	conceito	de	Lombroso	
era	utilizado	pelo	poeta.	
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outras	palavras,	orgânicas.	Com	base	nesse	conceito,	também	podemos	intuir	que,	se	o	

cérebro	 atávico	 traz	 em	 si	 os	 referidos	 traços	 ancestrais,	 eles	 precisaram	 ser	

transmitidos	de	geração	para	geração,	ou	seja,	hereditariamente.	

O	 caráter	 hereditário	 do	 atavismo	 parece	 ter	 sido	 uma	 das	 obsessões	 de	

Fernando	Pessoa.	Krabbenhoft	(2007)	nos	apresenta,	em	artigo,	um	trecho	da	árvore	

genealógica	 traçada	pelo	próprio	Pessoa	—	especificamente	uma	 linha	que	parte	de	

sua	 avó,	 Dionísia	 Perestrelo	 Seabra,	 que	 teria	morrido	 louca,	 passando	 por	 seu	 pai,	

Joaquim	 de	 Seabra	 Pessoa,	 morto	 pela	 tuberculose,	 chegando	 até	 si.	 Com	 esses	

elementos,	o	poeta	parecia	ver	o	fator	atávico	em	ocorrências	de	certas	patologias	em	

membros	de	sua	 família,	o	que,	em	sua	reflexão,	 significaria	que	ele	próprio	poderia	

ser	influenciado	por	essas	manifestações.	

Outra	 das	 possibilidades	 de	 expressão	 do	 indivíduo	 atávico,	 e	 que	 virá	 a	 nos	

interessar,	 é	 a	 hipotética	 influência	 que	 a	 “doença”	 exerceria	 no	 sistema	 de	 fala	 do	

sujeito	portador.	Segundo	Krabbenhoft,	

	
Entre	 os	 “produtos”	 identificados	 por	 Lombroso	 e	 outros	 da	 sua	 geração	 como	
manifestações	do	atavismo	está	a	 linguagem	dos	delinquentes.	Descobre-se	que	
essa	 linguagem	 é	 parecida	 com	 as	 línguas	 primitivas,	 como,	 por	 exemplo,	 na	
“transformação	 metafórica,	 deformação	 fonética	 dos	 vocábulos,	 onomatopeia,	
personificação	de	objetos	abstratos”,	 etc.	—	 o	que	nos	 faz	pensar	na	 linguagem	
“futurista-histérica”	de	Álvaro	de	Campos.	(KRABBENHOFT,	2007,	p.	50).	

	

O	 estudioso	 não	 nos	 aponta	 exemplos	 concretos	 de	 tal	 “linguagem	 futurista-

histérica”	 nos	 poemas	 do	 heterônimo	 Álvaro	 de	 Campos,	 mas	 podemos	 fazê-lo	 por	

meio	 de	 um	 dos	 seus	 poemas	 mais	 conhecidos	 e	 estudados.	 Nesse	 poema,	 nos	 é	

possível	sentir	o	tom	agressivo	e	alucinado	de	algumas	passagens,	além	de	inúmeras	

onomatopeias,	 disparadas	 em	meio	 aos	 delírios	 de	 Campos.	 Vejamos,	 por	 exemplo,	

trechos	do	poema	“Ode	triunfal”.	
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Ó	rodas,	ó	engrenagens,	r-r-r-r-r-r-r	
eterno!	
Forte	espasmo	retido	dos	maquinismos	em	fúria!	
(...)	
Hé-lá	as	ruas,	hé-lá	as	praças,	
hé-lá-hôlafoule!	
(...)	
Eu	podia	morrer	triturado	por	um	
motor	
Com	o	sentimento	de	deliciosa	
Entrega	duma	mulher	possuída.	
Atirem-me	para	dentro	das	fornalhas!	
Metam-me	debaixo	dos	comboios!	
Espanquem-me	a	bordo	dos	navios!	
(...)	
Hup-lá,	hup-lá,	hup-lá-hô,	hup-lá!	
Hé-lá!	He-hô!	Ho-o-o-o!	
Z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z!	(PESSOA,	2012,	p.	78,	80,	82,	85,	86).	

	
Nos	versos	 reproduzidos,	o	 “r-r-r-r-r-r”	do	 som	das	engrenagens	e	os	 “Hup-lá”	

sem	 sentido	 apontam,	 em	 certa	 medida,	 para	 a	 noção	 de	 linguagem	 atávica	
desenvolvida	 por	 Lombroso	 e	mencionada	por	 outros	 autores	 (e.g.,	 KRABBENHOFT,	
2007).	 Se	Fernando	Pessoa	 levava	a	 sério	ou	não	essa	 concepção	de	 linguagem,	não	
podemos	 afirmar,	 ainda	 mais	 quando	 se	 tem	 conhecimento	 da	 forte	 veia	 irônica	 e	
sarcástica	 de	 Álvaro	 de	 Campos.	 O	 fato	 é	 que	 essa	 linguagem	 é	 desenvolvida	 nos	
poemas	mais	 histéricos	 do	 heterônimo,	 e,	 se	 isso	 não	 representa	 uma	manifestação	
plena	do	 atavismo,	 pode,	 ao	 contrário,	 simbolizar	que	Campos	 estaria	 fazendo	 troça	
dessa	possibilidade.	

Mas	Pessoa	pensava	além	do	atavismo	em	seus	escritos.	Das	diversas	definições	
que	o	poeta	nos	oferece	em	inúmeros	fragmentos	de	seu	espólio,	a	primeira	que	surge	
nos	volumes	organizados	por	Pizarro	é	 justamente	uma	das	mais	 interessantes,	pois	
identifica	 “o	 gênio”	 como	uma	doença.	Como	comumente	 compreendemos	a	 loucura	
como	sendo	uma	enfermidade	 fisicamente	 localizada	na	cabeça	do	 indivíduo,	a	 ideia	
de	 genialidade	 como	 doença	 aproxima	 os	 dois	 polos.	 O	 poeta	 declara:	 “Há	 nele	
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(homem	de	gênio)	um	elemento	de	desvio,	de	loucura	—	em	que	têm	reparado	tantos	

estudiosos	da	matéria	(...).”	(PESSOA,	2006,	p.	84).	

Fernando	 Pessoa	 insistiria	 na	 ideia	 de	 genialidade	 enquanto	 uma	 espécie	 de	

anormalidade.	O	que	vemos,	então,	é	uma	constante	descrição,	em	algumas	passagens	

de	forma	mais	detalhada,	de	quais	são	as	manifestações	do	gênio,	suas	características,	

seu	 papel	 social,	 intelectual,	 artístico	 e	 de	 que	 modo	 ele	 se	 relaciona	 com	

determinados	aspectos	da	insanidade	a	fim	de	criar	o	homem	de	mentalidade	superior	

ao	considerado	“normal”.	

Os	trechos	que	abordam	o	tema	em	sua	manifestação,	sobretudo	na	arte,	existem	

em	 maior	 número	 nos	 fragmentos.	 Eles	 oferecem	 um	 conjunto	 de	 informações	

importantes	para	aqueles	que	possam	vir	 a	 se	 interessar	nos	estudos	que	avaliam	o	

que	Pessoa	pensava	sobre	como	a	genialidade	e	a	loucura,	política	e	filosoficamente,	se	

aplicavam	em	sua	obra	heteronímica	ou	mesmo	ortonímica.	

A	importância	dada	por	Pessoa	ao	gênio	e	à	loucura	na	arte	estaria	diretamente	

ligada	ao	poder	de	criação	que	o	indivíduo	possuidor	dessas	“patologias”	seria	capaz	

de	 desenvolver.	 Essa	 capacidade	 seria	 estimulada,	 pois,	 para	 o	 poeta,	 o	 homem	 de	

gênio	é	portador	de	uma	sensibilidade	mais	intensa,	em	relação	ao	ser	mediano,	o	que	

lhe	 permite	 ter	 uma	 experiência	 singular	 com	 os	 estímulos	 externos	 que	 recebe.	

Podemos	verificar	o	posicionamento	no	seguinte	excerto:	

	

Ele	(o	homem	de	gênio)	é	imaginativo.	Ele	é	fortemente	criativo,	profundamente	

original.	 O	 que	 ele	 vê,	 o	 que	 ele	 lê,	 não	 suscita	 em	 sua	 mente	 uma	 vulgar	 e	

mecânica	 associação	 de	 ideias.	 Ele	 reflete	 e	 critica	 sobre	 isso	 por	 meio	 de	

combinações	extravagantes	e	prodigiosas,	levantando	novos	pensamentos,	novas	

ideias,	novas	proposições.”6	(PESSOA,	2006,	p.	46,	tradução	e	parênteses	nossos).	

	

																																								 																					

6	“He	is	imaginative.	He	is	strongly	creative,	profoundly	original.	What	he	sees,	what	he	reads,	does	

not	raise	in	his	mind	a	vulgar	and	mechanical	association	of	ideas.	He	reflects	upon	it,	criticizes	it,	by	

combinations	fanciful	and	wondrous	he	raises	up	from	them	new	thoughts,	new	ideas,	new	things.”	

(PESSOA,	2006,	p.	46).	
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Além	da	 faculdade	criadora,	o	gênio	deve	duvidar	de	 tudo	o	que	seus	sentidos	

lhe	dizem,	de	como	eles	percebem	o	mundo	—	tal	assunto	foi	desenvolvido	por	vários	

pensadores.	 Fernando	 Pessoa	 chamaria	 isso	 de	 Mania	 of	 doubt,	 uma	 “mania	 de	

dúvida”,	em	uma	tradução	livre.	Devemos	deixar	claro	que	nem	todos	que	desconfiam	

de	 seus	 sentidos	 podem	 ser	 classificados	 como	 gênios,	 mas	 a	 desconfiança	 e	 o	

questionamento	 sobre	 o	 funcionamento	 do	 mundo	 devem	 ser	 constantes	 enquanto	

atitudes	 da	mentalidade	 superior.	 A	 dúvida	 é	 a	 ferramenta	 utilizada	 para	 inquirir	 a	

realidade	objetiva,	mais	ainda,	o	conceito	de	normalidade,	abrindo	brechas	para	novas	

possibilidades	 de	 se	 relacionar	 com	 o	 meio	 social,	 pois	 “o	 homem	 de	 gênio	 é,	 por	

definição	 e	 natureza,	 um	 desvio	 da	 norma,	 um	 desadaptado	 (...)”	 (PESSOA,	 2006,	 p.	

63).	Após	ter	aproximado	a	genialidade	e	a	loucura	como	doenças,	Pessoa	também	as	

põe	 lado	 a	 lado	 enquanto	 atitudes	 que	 fogem	 do	 padrão.	 Afinal,	 como	 já	 vimos	

anteriormente,	 uma	 das	 possíveis	 definições	 de	 loucura	 era	 identificá-la	 como	 um	

comportamento	que	vai	contra	a	norma	estabelecida	de	realidade	e	de	relacionamento	

entre	o	indivíduo	e	o	meio	social.	

O	questionamento	constante	torna	a	vida	do	homem	de	gênio	um	tanto	quanto	

conturbada.	A	dúvida	 resulta	 em	uma	 inadequação	desse	 indivíduo	ao	meio	 em	que	

vive,	 posto	 que,	 fora	 da	 norma,	 não	 encontra	 para	 si	 um	 lugar	 onde	 se	 sinta	

pertencente,	 acolhido.	 Essa	 é	 outra	 característica	 importante	 de	 ser	 tomar	 nota:	 o	

gênio	“é	um	inadaptado	ao	meio.	Mas	é	um	inadaptado	que	cria,	isto	é,	que	faz	o	meio	

adaptar-se	 a	 si”	 (PESSOA,	 2006,	 p.	 63).	 Ainda	 aqui,	 está	 presente	 a	 capacidade	 de	

criação	da	genialidade.	Ela	faz	com	que	o	meio	seja	alterado	em	benefício	do	homem	

de	 gênio,	 criando	 novos	 parâmetros	 de	 relacionamento,	 ou	 seja,	 novas	 normas	 que	

serão	 questionadas	 por	 outros	 gênios,	 resultando,	 assim,	 nas	 diversas	 alterações	

culturais	 presentes	 em	 nossa	 história	 —	 dentre	 elas,	 a	 postura	 dos	 escritores	 da	

Geração	de	Orpheu,	como	explanamos	anteriormente.	
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O	 sentimento	de	não	pertencimento	a	uma	 localidade	 iria	despontar	 como	um	

dos	principais	traços	da	personalidade	de	Álvaro	de	Campos.	Assim,	o	sentimento	de	

inadequação	seria	o	responsável	pela	sensação	de	eterno	vagar	presente	nos	poemas	

desse	heterônimo.	Neles,	sentimos	que	o	poeta	simplesmente	vai	em	direção	a	algum	

lugar,	 seja	 andando	 ou	 a	 bordo	 de	 um	 navio,	 mas	 nunca	 chega	 a	 seu	 destino,	

provocando	em	 si	 a	melancolia.	Dessa	 forma,	 o	 gênio	 se	 configura	 como	um	 tipo	de	

reação	 contra	 o	 meio	 em	 que	 vive,	 agindo	 de	 maneira	 ativa,	 criando	 meios	 de	

modificá-lo,	interagindo	com	a	sociedade	em	geral,	ou	isolando-se	em	sua	criação.	

Apesar	de	parecer	convicto	em	suas	afirmativas	acerca	da	definição	do	gênio,	o	

poeta	 assumia	 a	 complexidade	 ao	 tentar	 estabelecer	 o	 que	 se	 pode	 considerar	 um	

homem	 portador	 da	 genialidade.	 Na	 linha	 desse	 pensamento,	 Fernando	 Pessoa	 não	

buscava	apenas	descrever	o	gênio	em	suas	expressões,	mas	 também	em	sua	origem.	

Quanto	 a	 isso	 o	 poeta	 afirmava:	 “O	 homem	 de	 gênio	 é	 produzido	 por	 um	 conjunto	

complexo	 de	 circunstâncias,	 começando	 pelas	 hereditárias,	 passando	 pelas	 do	

ambiente,	 e	 acabando	 em	 episódios	 mínimos	 da	 sorte.”	 (PESSOA,	 2006,	 p.	 80).	

Partindo	 desse	 princípio,	 não	 temos	 como	 ignorar	 as	 leituras	 feitas	 por	 ele	mesmo	

sobre	 o	 atavismo.	 Sendo,	 para	 Lombroso,	 esse	 mal	 tido	 como	 hereditário	 e	

degenerescente,	 ele	 se	 aproxima	 à	 ideia	 de	 genialidade,	 tanto	 como	 doença	 quanto	

como	 determinações	 também	 hereditárias	 em	 sua	 constituição.	 Outro	 aspecto	 a	 ser	

reparado	no	excerto	anteriormente	citado	é	o	que	atribui	ao	ambiente	certo	grau	de	

importância	na	formação	do	homem	de	gênio.	Fernando	Pessoa	chegou	a	escrever,	em	

mais	 de	 uma	 ocasião,	 que	 o	 gênio	 surge,	 mais	 frequentemente,	 em	 períodos	 de	

transição,	seja	ela	política	ou	social.	É	em	momentos	de	crise	que	o	gênio	ocorre	com	

mais	facilidade,	e,	para	Pessoa,	não	é	a	desordem	que	o	gera,	mas	sim	a	resistência	a	

ela,	pois	o	gênio	é	justamente	aquele	que,	em	meio	à	guerra	e	às	revoluções,	aponta	o	

novo	caminho	a	ser	seguido,	aquele	que	diverge	do	momento.	
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Logo	 se	 vê	 que,	 ao	 demonstrar	 capacidade	 de	 guiar	 a	 sociedade	 por	 um	novo	

caminho	por	meio	de	uma	maior	 sensibilidade	de	apreensão	do	mundo	que	o	cerca,	

refletindo	 e	 criando	 um	 novo	 padrão	 de	 realidade,	 a	 loucura	 se	 faz	 presente	 de	

maneira	 controlada	pela	 consciência	 de	 sua	 existência	 por	 parte	 do	 indivíduo	que	 a	

porta.	 Ao	 refletirmos	 sobre	 o	 homem	 de	 gênio	 observado	 por	 Pessoa,	 chegamos	 à	

conclusão	de	que	não	há	em	sua	arte	uma	loucura	absoluta,	e	sim	a	loucura	portadora	

de	uma	clareza	capaz	de	chocar	o	mais	são	dos	homens.	É	na	loucura	que,	segundo	o	

poeta,	reside	a	parte	mais	substancial	do	poder	criativo,	cabendo	ao	gênio	o	controle	

desse	 potencial	 e	 o	 direcionamento	 do	 mesmo	 para	 os	 devidos	 fins.	 Assim,	 é	

necessário	haver	um	equilíbrio	entre	a	genialidade	e	a	loucura.	

Para	 encerrar	 essa	 apresentação,	 em	 linhas	 gerais,	 do	 que	 Fernando	 Pessoa	

compreendia	como	sendo	a	mentalidade	superior,	fruto	da	relação	entre	genialidade	e	

loucura,	retomamos	um	apontamento	seu	intitulado	“Análise	do	fenômeno	genial”,	que	

reforça	a	ideia	de	equilíbrio	e	encerra	as	bases	para	parte	da	filosofia	poética	pessoana	

sobre	o	tema.	Nessa	análise,	Pessoa	discorre:	

	
O	gênio	envolve	três	ideias:	(1)	superioridade,	(2)	originalidade,	(3)	atividade.	(1)	
A	mera	originalidade	 sem	superioridade	dá	 a	 loucura.	 (2)	A	 superioridade	 sem	
originalidade	 dá	 o	 talento,	 ou	 a	 grande	 inteligência;	 não	 dá	 o	 gênio.	 (3)	 A	
superioridade	ou	a	originalidade	sem	atividade,	quedando	inmanifestas,	resultam	
absolutamente	estéreis.	O	gênio,	mesmo	o	do	mais	sonhador	dos	artistas,	para	ser	
gênio	há	de	ser	realizado;	todos	temos	grandes	cousas	dentro	de	nós,	nem	todos	
temos	 emoções	 profundas,	 sutis,	 gráceis;	 poucos	 de	 nós	 são	 poetas	 líricos.	
(PESSOA,	2006,	p.	141).	

	

Em	resumo,	podemos	 identificar	 três	bases	 centrais	para	 a	definição	de	gênio,	

associado	 à	 loucura,	 apresentadas	 por	 Fernando	Pessoa.	 Claro	 está	 que	 o	 fenômeno	

genial	 é,	 para	o	poeta,	 uma	anormalidade	biológica	hereditária,	 com	desdobramentos	

sociais	 que	 necessitam	 de	 uma	 relação	 equilibrada	 com	a	 loucura	para	 ser	 eficaz.	 O	

trecho	 anteriormente	 reproduzido	 nos	 dá	 pistas	 importantes	 para	 que	 possamos	

entender	 como	 Pessoa	 encarava	 a	 manifestação	 do	 caráter	 artístico	 no	 indivíduo	 e	
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como	 ele	 precisaria	 ser	 combinado	 com	 outros	 fatores	 para	 que	 pudesse	 ser	

exteriorizado.	 O	 assunto	 é	 retomado	 incansavelmente	 em	 outros	 apontamentos	

reproduzidos	 em	 Escritos	 sobre	 genialidade	 e	 loucura,	 sendo,	 em	 sua	 maioria,	 uma	

repetição	 do	 que	 aqui	 esboçamos,	 com	 algumas	 variações,	 exemplos	 literários	 e	

diferentes	formas	de	abordagem,	porém	todas	seguindo	as	três	bases	de	definição	do	

homem	de	gênio.	

Mas	 como	 Pessoa	 utilizava-se	 desses	 referenciais	 em	 sua	 poesia?	 Um	 poema	

atribuído	ao	heterônimo	Álvaro	de	Campos	pode	nos	auxiliar	nessa	reflexão.	

	

3.	

O	poema	reproduzido	a	seguir	era	indicado,	segundo	a	pesquisadora	Teresa	Rita	

Lopes	 (2012),	 e	 pelo	 próprio	 Fernando	 Pessoa,	 em	 uma	 anotação	 feita	 à	 mão	 na	

mesma	 folha	 em	 que	 escreveu	 o	 texto,	 para	 iniciar	 um	 suposto	 livro	 que	 reuniria,	

cronologicamente,	 toda	 a	 obra	 poética	 de	 Álvaro	 de	 Campos.	 Pessoa	 nunca	 pôs	 o	

projeto	em	prática,	e	Lopes	tomou	o	desafio	para	si.		

	
Tão	pouco	heráldica	a	vida!	
Tão	sem	tronos	e	ouropéis	quotidianos!	
Tão	de	si	própria	oca,	tão	do	sentir-se	despida	
Afogai-me,	ó	ruído	da	acção,	no	som	dos	vossos	oceanos!	
	
Sede	abençoados,	(...)	carros,	comboios	e	trens	
Respirar	regular	de	fábricas,	motores	trementes	a	atroar	
Com	vossa	crónica	(...)	
Sede	abençoados,	vós	ocultais-me	a	mim...	
	
Vós	ocultais	o	silêncio	real	e	inteiro	da	Hora	
Vós	despis	de	seu	murmúrio	o	mistério	
Aquele	que	dentro	de	mim	quase	grita,	quase,	quase	chora	
Dorme	em	vosso	embalar	férreo,	
	
Levai-me	para	longe	de	eu	saber	que	vida	é	que	sinto	
Enchei	de	banal	e	de	material	o	meu	ouvido	vosso	
A	vida	que	eu	vivo	—	ó	(...)	—	é	a	vida	que	me	minto	
Só	tenho	aquilo	que	(...);	só	quero	o	que	ter	não	posso.	(PESSOA,	2012,	p.	50).	
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Em	uma	primeira	 leitura,	percebemos	que	não	há	complexidade	na	estrutura	 formal	

do	 poema.	 São	 quatro	 quartetos	 com	 rimas	 cruzadas	 em	 praticamente	 todas	 as	

estrofes.	Como	os	parênteses	indicam	que	o	espaço	foi	deixado	em	branco	pelo	autor,	

temos	que	supor,	seguindo	o	exemplo	das	estrofes	concluídas,	que	a	rima	ali	também	

se	formaria	em	caráter	cruzado.	

Para	um	poema	inicial,	seus	versos	trazem,	 já	em	seu	bojo,	o	 tom	que	permeia	

uma	vultosa	parcela	da	obra	de	Álvaro	de	Campos.	A	começar	pela	primeira	estrofe,	

deparamo-nos	com	um	indivíduo	em	estado	de	esgotamento	diante	de	uma	vida	e	de	

uma	realidade	que	tem	a	intenção	de	parecer	legítima,	mas	que	se	mostra,	no	fim,	falsa	

e	 sem	 grandeza.	 O	 vazio	 da	 existência	 experimentado	 pelo	 poeta	 é	 visto	 como	 uma	

evasão	dos	sentidos,	enquanto	isso,	a	vida	é	posta	como	uma	força	paradoxal,	“tão	de	

si	própria	oca”.	No	último	verso	dessa	estrofe,	temos	Álvaro	de	Campos	em	seu	estado	

mais	puro,	aquele	que,	com	um	“afogar-me”,	exprime	o	intenso	desejo	de	anular-se,	de	

se	ver	consumido	e	tragado	pelo	“ruído	da	acção”,	pelo	movimento	intenso	e	mecânico	

da	vida	urbana,	que	se	mostra	a	partir	da	segunda	estrofe.	

Em	apenas	quatro	versos,	Fernando	Pessoa	 foi	 capaz	de	 condensar	 tendências	

que	 se	estenderiam	por	anos	da	produção	de	Álvaro	de	Campos,	 inclusive	a	própria	

loucura.	Ao	identificar	a	vida	como	algo	“tão	do	sentir-se	despida”,	Campos	alcança	um	

ponto	 central,	 como	 visto,	 da	 geração	 de	 Orpheu:	 a	 utilização	 da	 loucura	 como	

ferramenta	de	contestação	da	realidade	objetiva,	assim	como	configurada	no	projeto	

de	Fernando	Pessoa.	A	loucura,	aqui	sob	a	forma	da	histeria,	está	tanto	na	perturbação	

dos	 sentidos,	 mais	 especificamente	 em	 sua	 dormência,	 que	 está	 bem	 próxima	 da	

ausência	dos	mesmos,	quanto	no	desejo	de	diluir-se	no	todo.	

Ao	fim	da	segunda	estrofe,	o	poeta,	dirigindo-se	aos	mecanismos	maquinais	da	

urbe,	assume	postura	de	irônica	gratidão.	Com	o	verso	“Sede	abençoados,	vós	ocultais-

me	 de	 mim...”,	 Campos	 inicia	 um	 processo	 que	 se	 desdobra	 até	 o	 fim	 do	 poema.	

Podemos	 compreender	 que	 a	 constante	 exposição	 aos	 avanços	 da	 modernização	
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urbana	anula	o	indivíduo.	A	imagem	é	rica	em	construção.	O	barulho	das	engrenagens,	

a	monstruosidade	 criada	pela	 indústria	 fabril,	 o	movimento	 frenético	do	 transporte,	

todos	esses	elementos	criam	a	atmosfera	de	um	mundo	automático,	no	qual	a	vontade	

do	 indivíduo	 não	 mais	 intervém.	 E,	 no	 que	 diz	 respeito	 a	 Álvaro	 de	 Campos,	 é	

justamente	 esse	 o	 efeito	 que	 ele	 busca	 para	 si,	 posto	 que	 seu	 interior	 vive	 em	

constante	angústia	e	 inquietação.	Quando,	 já	na	 terceira	estrofe,	ainda	se	dirigindo	à	

civilização	urbana,	o	poeta	declara:	“Vós	despis	de	seu	murmúrio	o	mistério	/	Aquele	

que	 dentro	 de	 mim	 quase	 grita,	 quase,	 quase	 chora”,	 estamos	 diante	 do	 dilema	 da	

construção	da	identidade	do	sujeito.	O	“mistério”	a	que	Campos	se	refere,	aquele	que	

habita	 seu	 interior,	 é	 ele	 mesmo,	 que	 se	 constitui	 um	 estranho	 a	 si.	 O	 indivíduo	

enunciador	não	se	reconhece.	Sua	própria	identidade	lhe	é	um	mistério.	Por	maiores	

que	 sejam	 seus	 esforços	 para	 vir	 a	 ser	 um	 indivíduo	 que	 se	 defina,	 o	 poeta	 vive	 a	

angústia	de	permanecer	amorfo.	Ele	“quase	grita,	quase,	quase	chora”,	e,	dessa	forma,	

se	sua	identidade	é	uma	incógnita,	o	mesmo	se	atribui	aos	seus	sentimentos,	uma	vez	

que	eles	—	o	ser	e	os	sentidos	—	nunca	se	concretizam,	vivem	à	beira	da	existência	e,	

no	fim,	nada	são,	pois	não	se	manifestam.	

Mais	 uma	 vez,	 nesse	 poema	 inicial,	 Fernando	 Pessoa	 apresenta	 outro	 traço	

constante	 na	 obra	 de	 Álvaro	 de	 Campos,	 que	 o	 vincula	 a	 uma	 forte	 tradição	 da	

literatura	ocidental:	 a	 busca	da	 identidade.	O	 “ser”	 irregular	desse	heterônimo	pode	

ser	posto	ao	lado	da	irregularidade	dos	versos,	que	não	possuem	uma	métrica	padrão.	

Campos	 se	 utiliza	 da	 própria	 forma	 gráfica	 da	 poesia	 para	 refletir	 aspectos	 de	 sua	

singularidade	 imanente.	 Não	 por	 acaso	 o	 verso	 que	 se	 finda	 em	 “vós	 ocultais-me	 a	

mim...”	 localiza-se	 bem	 ao	 centro	 do	 poema	—	 é	 o	 oitavo	 verso	 de	 um	 conjunto	 de	

dezesseis	—,	explicitando,	assim,	a	pergunta	que	estaria	no	bojo	das	 inquietações	de	

Campos:	 “quem	sou	eu?”.	Da	mesma	 forma,	o	verso	é	o	único	que	 termina	reticente,	

quebrando	a	rima	cruzada	que	domina	todos	ou	outros	versos,	com	exceção	daquele	

deixado	em	branco	por	Pessoa.	
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No	 entanto,	 quando	 chegamos	 ao	 ponto	 de	 acharmos	 que	 compreendemos	 a	

angústia	 de	 Álvaro	 de	 Campos	 em	 sua	 busca	 por	 se	 definir,	 apresenta-se	 a	 última	

estrofe,	 que	 demonstra	 como	 esse	 heterônimo	 é	 contraditório	 e	 indeciso	 quanto	 às	

suas	 aspirações.	 O	 verso	 “Levai-me	 para	 longe	 de	 eu	 saber	 que	 vida	 é	 que	 sinto”	

representa	essa	contradição.	Após	se	lamentar,	ao	longo	do	poema,	de	não	reconhecer	

a	si	mesmo,	de	ter	seus	sentidos	reduzidos	a	“quase”	e	nunca	a	plenitude,	Campos	se	

surpreende	 questionando-se:	 e	 se	 tudo	 se	 resolver	 de	 fato?	 E	 se	 eu	 finalmente	 me	

definir	e,	no	fim,	me	decepcionar	com	o	que	sou?	Posso	confiar	em	meus	sentidos	para	

criar	 uma	 imagem	 de	 mim	 mesmo?	 A	 realidade	 da	 existência	 é	 minada	 pela	

desconfiança	nos	sentidos.	Estamos	diante	da	Mania	of	doubt,	citada	anteriormente	em	

nossa	 reflexão	 como	 sendo	 algo	 central	 nas	 manifestações	 do	 gênio.	 Essa	 atitude	

encontra-se	 tanto	 na	 postura	 de	 Campos	 em	desconfiar	 de	 como	 a	 realidade	 ao	 seu	

redor	se	apresenta,	quanto	na	loucura	assumida	por	Pessoa	e	os	jovens	da	Orpheu	em	

sua	atitude	questionadora	da	arte	do	período.	

Na	 sequência	dos	 três	últimos	versos,	Álvaro	de	Campos	aprofunda-se	 em	seu	

universo	 paradoxal,	 repleto	 de	 dúvidas	 e	 habitado	 pelo	 descompasso	 entre	 seu	

interior	e	o	exterior.	Essa	oposição	é	vista	mais	claramente	no	penúltimo	verso.	A	vida	

do	“eu”	representa	o	fator	interno	da	equação,	o	mundo	da	subjetividade	do	indivíduo,	

sua	 identidade	 singular.	 A	 vida	 externa	 é	 a	 vida	 da	mentira,	 do	 engano	 apreendido	

pelos	sentidos,	configurando	uma	negação	da	realidade	que	se	apresenta.	O	caminho	

que	Álvaro	de	Campos	traça	desde	o	início	desse	poema,	culminando	no	descompasso	

entre	o	dentro	e	o	 fora,	é	construído	em	cima	de	oposições	e	 indefinições:	o	 “quase”	

que	está	entre	o	ser	e	o	não	ser;	a	vida	que	se	desdobra	entre	verdades	e	mentiras;	o	

querer	 ter,	 mas	 o	 não	 poder	 possuir.	 Eduardo	 Lourenço,	 no	 livro	 Fernando	 Pessoa	

Revisitado,	resume	a	postura	de	Campos	aqui	identificada	da	seguinte	forma:	

	
Através	de	Álvaro	de	Campos,	 Pessoa	oferece-se	 em	 comédia	 a	 tragédia	da	 sua	
glacial	solitude	e	em	tragédia	a	comicidade	dolorosa	de	uma	existência	que	não	
encontra	 em	 parte	 alguma	 nem	 em	 nada,	 remédio	 contra	 a	 angústia	 torrencial	
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que	 a	 devasta.	 Sob	 a	 sua	 primeira	 manifestação	 euforizante	 fora	 o	 voto	
desvairado	e	lúcido	de	“ser	tudo	em	todas	as	coisas”,	de	com	elas	se	unir	até	ao	
delírio	 para	 se	 esquecer	 de	 si,	 esposando	 num	 só	 braço	 a	 incrível	 confusão	 da	
vida	e	todas	as	suas	contradições.	(LOURENÇO,	1981,	p.	150).	

	

A	mescla	entre	a	lucidez	e	o	delírio	eufórico	identificado	por	Eduardo	Lourenço	

é	justamente	o	que	configura	a	relação	entre	a	genialidade	e	a	loucura	nesse	primeiro	

poema	de	Álvaro	de	Campos.	

Se	 relembrarmos	 as	 considerações	 feitas	 por	 Fernando	 Pessoa	 acerca	 da	

constituição	 do	 gênio,	 veremos	 que	 uma	 de	 suas	 características	 é	 a	 inadequação	 ao	

meio.	 Ora,	 se	 o	 desejo	 de	 ser	 absorvido	 pela	 voracidade	 urbana	 tem	 como	 intuito	 a	

anulação	do	eu,	por	trás	desse	desejo	encontra-se	o	já	comentado	descompasso	entre	o	

mundo	 interior	 e	 o	 exterior	 da	 experiência	 dos	 sentidos.	 Nesse	 aspecto,	 Campos	

cumpre	com	seu	papel	ao	demonstrar	desconfiança	em	relação	ao	mundo	externo,	à	

formação	da	própria	identidade	e	aos	sentimentos	que	nunca	mostram	sua	verdadeira	

natureza.	

Ao	 fim	 e	 ao	 cabo,	 nesse	 primeiro	 poema	 de	 Campos,	 que	 se	 autoproclama	

decadente	em	seus	textos	iniciais,	podemos	afirmar	que	há,	sim,	um	equilíbrio	entre	as	

forças	 da	 loucura	—	 representada	 pela	 histeria,	 pela	 confusão	 dos	 sentidos,	 pelo	

desejo	de	anular-se,	que	corresponde	a	um	desejo	de	morte,	posto	que	apenas	assim	

os	 sentidos	darão	 cabo	de	 suas	 incômodas	dúvidas	—	 e	 a	 genialidade,	 expressa,	 em	

parte,	pela	Mania	of	doubt	 e	pela	 inadequação	ao	mundo	que	o	rodeia.	Mas	nem	por	

isso	 nos	 adiantamos	 em	 chamar	Álvaro	 de	 Campos	 de	 gênio	 superior.	 Sabemos	 que	

essa	poderia	 ser	 uma	das	 intenções	de	 Fernando	Pessoa,	mas	para	 afirmarmos	 algo	

com	mínima	certeza,	a	análise	da	obra	completa	do	heterônimo	seria	essencial.	Será	

que	essa	postura	se	mantém	em	todos	os	poemas	e	fases,	ou	é	apenas	a	manifestação	

de	um	poeta	em	fase	de	descobrimento	de	seu	lugar	na	tradição?	Deixamos	aqui	uma	

provocação	 para	 o	 estudo,	 mas	 é	 inegável,	 com	 base	 no	 que	 aqui	 expusemos,	 a	

importância	de	se	desenvolver	esse	tema	para	a	compreensão	da	poética	pessoana.	
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Em	meio	à	confusão	dos	sentidos,	as	incertezas	da	realidade	e	da	constituição	da	
identidade,	uma	certeza	poderemos	ter	ao	olharmos	para	a	produção	poética	do	poeta	
decadente:	 Álvaro	 de	 Campos	 não	 está	 sozinho	 a	 bordo	 na	 nau	 dos	 loucos;	 nós	 o	
acompanhamos.	
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O	CASO	DE	ORIN	E	SUA	“MÃES”	EM	GRAÇA	INFINITA	

THE	CASE	OF	ORIN	AND	HIS	“MOMS”	IN	INFINITE	JEST	

	
João	Vitor	Gonçalves	Candido1	

	

RESUMO:	Neste	artigo	pretende-se	analisar	uma	das	formas	em	que	os	temas	do	vício	e	da	liberdade	
são	 tratados	 no	 romance	 Graça	 infinita,	 i.e.,	 pelo	 comportamento	 do	 filho	 mais	 velho	 da	 família	
Incandenza,	Orin.	Para	tanto	serão	feitos	paralelos	com	outras	obras	de	David	Foster	Wallace,	como	
alguns	de	seus	contos	e	ensaios;	e	será	considerado	o	papel	que	algumas	figuras	femininas	presentes	
no	romance	cumprem	em	relação	ao	personagem	aqui	destacado.	
Palavras-chave:	Graça	infinita;	David	Foster	Wallace;	liberdade.	
ABSTRACT:	This	paper	 intends	to	analyse	one	of	 the	presentations	of	 two	main	themes,	addiction	
and	liberty,	 in	the	novel	Infinite	Jest,	 i.e.,	 the	behavior	of	the	eldest	son	of	the	Incandenzas,	Orin.	 In	
this	regard	some	parallels	between	the	novel	and	other	works	by	David	Foster	Wallace	will	be	made,	
e.g.,	 his	 short	 stories	 and	 essays;	 and	 also	 the	 roles	 of	 some	 female	 figures	 in	 Orin's	 life	 will	 be	
examined.	
Keywords:	Infinite	Jest;	David	Foster	Wallace;	liberty.	
	

	

	
Um	 tema	 recorrente	 na	 obra	 de	 David	 Foster	 Wallace	 é	 o	 da	 liberdade,	

principalmente	sua	forma	e	seu	papel	na	cultura	americana.	Como	seu	romance	mais	

notório,	 Graça	 infinita	 (Infinite	 Jest),	 tem	 o	 vício	 e	 o	 tratamento	 de	 viciados	 como	

pontos	centrais,	encontramos	nele	vários	exemplos	e	reflexões	sobre	a	capacidade	de	

escolha	e	o	cerceamento	da	liberdade.	

																																								 																					
1	Mestrando	em	Letras,	Estudos	Literários,	UFPR.	
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O	objetivo	aqui	proposto	é	o	de	examinar	alguns	aspectos	ligados	a	uma	postura	

específica	 em	 relação	 à	 imposição	 que	 temos	 de	 fazer	 escolhas	 na	 vida	 —	

nomeadamente,	 a	 tentativa	 de	 fugir	 dessa	 responsabilidade.	 Para	 tanto,	 um	

procedimento	bastante	útil	é	o	de	se	estabelecer	relações	entre	as	obras	de	Wallace	e,	

no	 nosso	 caso,	 especialmente	 entre	 temas	 e	 personagens	 de	Graça	 infinita	 e	 alguns	

contos	 de	 Brief	 interviews	 with	 hideous	 men	 (Breves	 entrevistas	 com	 homens	

hediondos)2.	 Por	 conta	do	espaço	 restrito,	 é	vantajoso	examinar	o	 caso	de	Orin,	uma	

vez	 que	 este	 aponta	 para	 uma	 possível	 representação	 central	 da	 morte	 enquanto	

figura	materna.	

O	 filho	mais	 velho	 do	 núcleo	 familiar	 central	 ao	 romance,	 os	 Incandenza,	 nos	

apresenta	uma	compulsão	menos	comum	na	trama,	repleta	de	dependentes	químicos.	

O	 vício	 de	Orin	 se	manifesta	 em	 seu	 comportamento	 sexual.	 Por	 isso,	 iniciaremos	 a	

reflexão	sobre	ele	tomando	como	apoio	dois	contos	do	próprio	Wallace	que	abordam	

os	desejos	femininos	sob	perspectivas	masculinas	e	veremos	como	essas	noções	sobre	

o	feminino	se	ligam	ao	punter3.	

No	conto	B.I.	#31	03-97	Roswell	GA,	o	personagem	do	entrevistado	ataca	o	tipo	

do	 Great	 Lover,	 que	 se	 considera	 uma	 divindade	 sexual	 porque	 se	 preocupa	

exclusivamente	em	dar	prazer	à	mulher,	mas	que	não	a	deixa	retribuir.	Esse	dar	sem	

receber	 seria	 a	 trip	 do	 tipo;	 não	 receber	 prazer	 seria	 uma	 parte	 essencial	 do	 seu	

próprio	 prazer.	 O	 problema	 estaria	 na	 atitude	 do	 Great	 Lover,	 que	 é	 “selfish	 about	

being	generous”	(egoísta	sobre	ser	generoso)	(WALLACE,	2007,	p.	31,	grifo	do	autor).	

Além	 disso,	 o	 entrevistado	 argumenta	 que	 as	 mulheres	 querem	 justamente	 a	

possibilidade	de	retribuir	o	prazer.	Nas	palavras	dele:	

																																								 																					
2	Alguns	contos	parecem	funcionar	como	complemento	ou	desenvolvimento	de	trechos	do	romance,	
publicado	três	anos	antes	da	coletânea	de	contos.	O	caso	mais	óbvio	é	o	da	expansão	de	um	trecho	
contido	na	página	212	de	Graça	infinita	no	conto	The	devil	is	a	busy	man,	que	trata	da	necessidade	de	
anonimato	em	um	ato	generoso.	
3	Jogador	 de	 futebol	 americano	 encarregado	 de	 efetuar	 os	 chutes	 na	 partida.	 Orin	 é	 o	 punter	 do	
Phoenix	Cardinals	em	Graça	infinita.	
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O	 segredo	 é	 que	 você	 tem	 que	 tanto	 dar	 prazer	 à	 garota	 quanto	 ser	 capaz	 de	
receber,	com	a	mesma	técnica	e	o	mesmo	prazer	em	ambos.	Ou,	pelo	menos,	você	
tem	que	fazer	ela	pensar	assim.	Não	se	esqueça	que	isso	é	para	ela”	4	(WALLACE,	
2007,	p.	32,	tradução	nossa,	grifos	do	autor).5	

	

O	 trecho	 acima	 resume	 o	 pensamento	 do	 personagem	 sinalizando	 a	 real	

motivação	 de	 sua	 crítica	 ao	Great	Lover.	 Ao	 admitir,	 ou	 deixar	 escapar,	 que	 se	 deve	

fazer	com	que	a	mulher	pense	que	retribui,	ele	abre	espaço	para	a	possibilidade	de	que	

o	homem,	enquanto	finge	uma	dedicação	plena	a	ela,	apenas	simule	o	prazer	que	ela	

tenta	lhe	dar.	A	crítica	ao	homem	que	se	considera	o	amante	perfeito	se	dá	justamente	

por	ele	não	cumprir	seu	objetivo	com	perfeição	e	não	porque	desconsidera	a	mulher	

ou	não	se	relaciona	profundamente	com	ela.	O	entrevistado	leva	a	crer,	portanto,	que	

ele	mesmo	seria	um	amante	ideal,	uma	vez	que	é	ele	quem	sabe	das	coisas.	Nesse	caso,	

há	 um	 aspecto	 irônico	 no	 discurso	 do	 personagem	 que,	 ao	 criticar	 o	 Great	 Lover	

egoísta	 e	 arrogante,	 constrói	 uma	 crítica	 a	 si	 mesmo6.	 Sua	 atitude	 em	 relação	 às	

mulheres	 é	 muito	 parecida	 —	 senão	 igual	 —	 à	 do	 tipo	 que	 critica.	 Ambos	 se	

preocupam	somente	com	a	própria	imagem	enquanto	dádivas	para	o	outro	gênero,	e	

se	valem	de	procedimentos	insinceros	para	manter	essa	(auto)imagem.	Para	ambos	o	

que	 realmente	 importa	 é	 a	 percepção	 da	 própria	 habilidade,	 além	 de	 certo	 tipo	 de	

dominação	sobre	a	mulher.	Este	último	ponto	se	mostra	na	fala	final	do	personagem:	

	
Não,	você	vai	e	faz	ela	pensar	que	está	fazendo	a	sua	cabeça	explodir.	É	isso	o	que	
elas	 querem	 de	 verdade.	 Aí	 você	 realmente	 pegou	 ela,	 quando	 ela	 pensar	 que	

																																								 																					
4	“The	secret	 is	you	got	 to	both	give	 the	 little	 lady	pleasure	and	be	able	 to	also	 take	 it,	with	equal	
technique	to	both	and	equal	pleasure.	Or	at	least	you	got	to	make	her	think	so.	Don't	forget	it's	about	
her.”	(WALLACE,	2007,	p.	32).	
5	Esta	e	outras	traduções	de	trechos	de	Brief	interviews	with	hideous	men	neste	artigo	são	minhas.	
6	O	leitor	não	deve	deixar	de	tomar	o	discurso	do	personagem	com	um	punhado	a	mais	de	sal,	pois	
ele	parece	se	fundar	realmente	na	intenção	de	seduzir	uma	possível	entrevistadora.	
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você	nunca	vai	esquecer	ela.	Nunca.	Entende?”	7	(WALLACE,	2007,	p.	33,	tradução	
nossa,	grifo	do	autor).	

	

Nesses	 cenários	 de	 interação	 sexual	 não	 há	 uma	 tentativa	 de	 conexão	 com	 a	

mulher:	 esta	 é,	 em	 boa	 medida,	 instrumentalizada.	 O	 entrevistado	 parece	 querer	

induzir	 nas	 mulheres	 a	 sensação	 de	 que	 causam	 nele	 o	 efeito	 que	 ele	 quer	 causar	

nelas,	 i.e.,	 fazê-las	 pensar	 que	 serão	 inesquecíveis	 para	 ele,	 para	 que	 ele	mesmo	 se	

torne	 inesquecível	 para	 elas.	 Em	 certa	medida,	 ele	 projeta	 sua	 intenção	 na	mulher,	

como	 se	 a	 intenção	 dela	 fosse	 igual	 à	 dele.8	É	 possível	 pensar	 em	 uma	 concepção	

egocêntrica	 do	 outro	 porque	 seu	 objetivo	 egoísta	 só	 se	 realiza	 com	 a	 percepção,	

mesmo	 que	 falsa,	 de	 que	 a	mulher	 sentiu	 prazer	 na	 relação.	 Nesse	 sentido	 há	 algo	

paradoxal	nessa	linha	de	pensamento.	

Para	 nossos	 propósitos,	 convém	 comparar	 os	 dois	 tipos	 de	 amantes	 ideais	 do	

conto	com	Orin.	Em	uma	primeira	impressão,	tudo	leva	a	crer	que	as	críticas	feitas	ao	

Great	Lover	 seriam	válidas	também	para	o	punter.	Sabemos	que	ele	se	dedica	a	criar	

táticas	de	sedução	e	aprender	técnicas	sofisticadas	de	prática	amorosa.	Contudo,	não	é	

absurdo	 pensar	 que	 Orin	 seria	 capaz	 de	 estar	 na	 posição	 do	 entrevistado.	 Tal	

interpretação	é	defensável,	pois	os	motivos	por	trás	do	comportamento	dos	dois	tipos	

são	os	mesmos	e,	de	certo	modo,	Orin	compartilha	estes	motivos.	

																																								 																					
7	“No,	you	go	on	and	make	her	think	she's	blowing	your	damn	head	off.	That's	what	they	really	want.	
Then	 you	 really	 and	 truly	 got	 her,	 if	 she	 thinks	 you'll	 never	 forget	 her.	 Never	 ever.	 You	 follow?”	
(WALLACE,	2007,	p.	33).	
8	Uma	chave	para	se	entender	tal	projeção	de	si	mesmo	no	outro,	que	gera	essa	alteridade	egoísta	ou	
egocêntrica,	pode	se	encontrar	no	primeiro	conto	de	Brief	interviews	with	hideous	men,	o	micro-conto	
A	radically	condensed	history	of	postindustrial	life.	Nessa	história,	o	fator	onipresente	é	uma	vontade	
de	todos	os	personagens	de	criar	uma	impressão	nos	outros,	que	admite	deixar	de	lado	a	sinceridade.	
Haveria	 aí,	 portanto,	 um	 procedimento	 similar	 ao	 dos	 amantes	 ideais.	 Nesse	 sentido,	 todos	
experimentam	em	seu	egocentrismo	essa	alteridade	de	fachada,	a	qual	o	entrevistado	faz	apologia.	
Nada	surpreendente	levando-se	em	conta	o	diagnóstico	que	Wallace	faz	da	cultura	americana	imersa	
na	 televisão	 que	 reforça	 a	 ideia	 de	 que	 “the	 most	 significant	 feature	 of	 truly	 alive	 persons	 is	
watchableness”	 (a	 característica	mais	 importante	das	pessoas	 realmente	 vivas	 é	 a	 assistabilidade).	
(WALLACE,	1993,	p.	155).	
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Talvez	 sua	 atitude	 compulsiva	 seja	 uma	 diferença	 apresentada	 por	 ele	 em	

relação	 aos	 personagens	 dos	 contos.	 Temos	 notícia	 de	 que	 essa	 atitude	 se	

transformou:	 de	 compulsão	 por	 sexo	 para	 desejo	 de	 dominação	 emocional	 —	 ele	

passou	a	querer	subjugar	suas	Cobaias	(Subjects)9,	fazendo	com	que	se	apaixonassem	

perdidamente.	O	amigo	de	infância	de	Orin,	Marlon	Bain,	nos	oferece	uma	perspectiva	

sobre	 o	 verdadeiro	 propósito	 do	 comportamento	 do	 punter,	 relacionando-o	 com	 a	

figura	de	sua	mãe,	Avril	 Incandenza,	e	a	 imitação	que	o	 filho	fazia	dela:	ele	abria	um	

sorriso	 caloroso	 e	 se	 aproximava	 de	 alguém	 até	 que	 os	 rostos	 se	 encostassem	 e	 os	

hálitos	de	fundissem10.	Para	Bain,	o	comportamento	absurdamente	complacente,	e	por	

isso	 perturbador,	 da	 Mães11	em	 relação	 aos	 filhos	 pode	 encerrar	 algo	 egoísta.	 O	

desconforto	que	ela	causa	nele	é	comparado	ao	ódio	que	pode	se	sentir	de	filantropos	

obsessivos,	pois	o	que	é	

	
medonho	 e	 repulsivo	 é	 que	 esse	 tipo	 de	 filantropo	 nitidamente	 precisa	 de	
privação	 e	 sofrimento	 para	 continuar,	 já	 que	 é	 sua	 própria	 virtude	 o	 que	 ele	
estima,	em	vez	dos	fins	aos	quais	a	virtude	ostensivamente	se	dirige.	(WALLACE,	
2014,	p.	1099,	grifo	do	autor).	

	

Transpondo	essa	linha	de	raciocínio	para	o	vício	de	Orin,	volta-se	para	a	figura	

do	 amante	 supremo,	 que	 toma	 o	 prazer	 alheio	 como	 meio	 para	 um	 objetivo	

subjacente.	 Nesse	 caso,	 ele	 se	 aproveita	 de	 uma	 necessidade	 do	 alvo	 para,	 de	 certa	

forma,	 obliterá-lo,	 capturá-lo.	 Nesse	 sentido,	 a	 imagem	 de	 Avril	 como	 “uma	 pessoa	

crescendo	na	sua	 frente,	de	braços	bem	abertos,	 sorrindo”	 (ibid)	pode	ser	estendida	

para	 seu	 filho	 enquanto	 amante,	 que	 estaria,	 portanto,	 imitando	 a	 Mães	 —	 que	

																																								 																					
9	Termo	utilizado	pelo	personagem	para	se	referir	às	mulheres	com	quem	dormiu.	O	duplo	sentido	
do	termo	no	original,	que	pode	significar	 tanto	sujeito	quanto	cobaia,	 confere	uma	crueldade	extra	
para	a	prática	do	 rapaz.	Além	disso,	 temos	uma	ressonância	do	 termo	em	uma	conversa	de	Mario	
com	a	Mães.	Ela	pergunta:	“Ou	eu	sou	cobaia	esta	noite?”	E	o	filho	responde:	“Você	pode	ser	cobaia,	
Mães.”	(WALLACE,	2014,	p.	777).	
10	Imitação	que	é	idêntica	ao	pesadelo	de	Orin	em	que	a	cabeça	da	mãe	está	colada	à	dele	face	a	face	
e	ele	não	consegue	se	desvencilhar	dela.	
11	Apelido	familiar	de	Avril	Incandenza.	
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também	apresenta,	não	custa	lembrar,	um	comportamento	sexual	predatório.	Pode-se	

afirmar	que	o	prazer	de	Orin	é	a	própria	captura	das	mulheres	que	seduz,	por	isso	não	

se	 funda	 no	 prazer	 sexual	 ou	 em	 uma	 conexão	 íntima,	mas	 sim	 em	 uma	 simulação	

desta.	

Em	 B.I.	 #28	 02-97	 Ypsilanti	 MI	 (simultaneous),	 acompanhamos	 uma	 conversa	

entre	K―	e	E―	sobre	o	que	as	mulheres	atuais	querem,	ou	melhor,	o	conflito	entre	o	

que	 elas	 pensam	 querer	 e	 o	 que	 realmente	 querem	 no	 que	 diz	 respeito	 aos	

relacionamentos	com	homens.	Para	eles,	a	confusão	decorre	dos	estímulos	e	sugestões	

contraditórios	presentes	na	época	do	feminismo	moderno/pós-feminismo.	O	principal	

double-bind	seria	ainda	o	da	mulher	sexualmente	pró-ativa	versus	a	mulher	para	casar.	

É	uma	encruzilhada	paralisante,	porque	a	concomitância	de	ambas	as	condições	seria	

esperada	 nas	mulheres	 atualmente	 e	 incentivada	 pela	mídia	 direcionada	 a	 elas.	 Em	

resumo,	 haveria	 uma	 ordem	 paradoxal:	 “do	but	don't”	 (faça	 e	 não	 faça)	 (WALLACE,	

2007,	p.	227).	

Para	K―	e	E―,	ainda	resguardado	no	fundo	da	psique	feminina	estaria	o	impulso	

biológico	 da	 reprodução,	 da	 continuidade	 da	 espécie.	 Esse	 impulso	 agravaria	 o	

problema	 na	 medida	 em	 que	 a	 mulher	 seria	 programada	 para	 pensar	 em	

relacionamentos	 duradouros	 enquanto	 o	 homem	 pensaria	 na	 consumação	 do	 ato	

sexual.	Mesmo	em	uma	pós-modernidade	em	que	os	envolvidos	conhecem	todos	esses	

fatores,	 o	 dilema	 permaneceria	 porque	 as	 mulheres	 ainda	 sentiriam	 que	 estão	 se	

deixando	aproveitar	pelo	homem.	Elas	desejariam,	então,	o	que	todo	mundo	em	uma	

situação	 impossível	 deseja:	 uma	 fuga.	 A	 possibilidade	 de	 fuga	 seria	 a	 paixão	

arrebatadora,	que	permitiria	justificar	ou	esquecer	o	paradoxo	insolúvel.	Nesse	caso,	a	

responsabilidade	seria	transferida	ao	homem,	que,	por	conta	da	evolução	da	espécie,	

seria	 o	 gênero	 equipado	 para	 tomá-la.	 Em	 meio	 às	 ideias	 e	 aos	 códigos	 da	 pós-

modernidade	 sobre	 relacionamentos,	 os	 papéis	 seriam,	 em	 um	 fundo	 biológico,	

mantidos.	Caberia	aos	homens	atuais	reconhecer	e	encontrar	uma	maneira	de	dar	às	
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mulheres	 o	 que	 elas	 realmente	 querem,	 uma	 vez	 que	 estas	 são	 sinceras	 em	 sua	

confusão	 e	 apenas	 não	 sabem	 se	 entender	 em	 um	 mundo	 cheio	 de	 diretrizes	

contraditórias.	

É	 possível	 afirmar	 que	 os	 dois	 contos	 citados	 anteriormente	 expressam	

perspectivas	 calcadas	 em	 um	 tipo	 clássico	 de	 sexualidade	 masculina.	 No	 segundo	

capítulo	do	livro	Prazeres	ilimitados,	o	professor	de	filosofia	Fernando	Muniz	compara	

o	amor	sáfico,	baseado	no	culto	à	Afrodite	e	na	reciprocidade,	com	o	amor	do	épico,	

masculino.	Sobre	este	último	ele	afirma:	

	
A	visão	masculina	da	competição,	da	dominação	e	da	submissão	determinou	uma	
forma	de	expressão	erótica	em	que	o	amor	e	a	beleza	são	conquistados	na	 luta	
por	 prestígio	 e	 poder.	 Nesse	 caso,	 há	 uma	 assimetria	 irredutível	 na	 relação	
erótica:	 alguém	 precisa	 dominar,	 alguém	 se	 submeter,	 a	 reciprocidade	 é	
impossível.	(MUNIZ,	2015,	p.	56).	

	

Até	aqui	podemos	afirmar,	portanto,	que	Orin	apresenta	uma	compulsão	que	se	

forma	dentro	dos	limites	de	um	tipo	masculino	de	sexualidade,	que	é	solitário	porque	

não	 abre	 espaço	 para	 uma	 relação	 recíproca.	 O	 cadeirante	 sequestrador	 que	 finge	

fazer	 uma	 pesquisa	 com	 o	 punter	 nos	 dá	 uma	 interpretação	 que	 resume	 os	

sentimentos	 do	 rapaz:	 “Emoções	 de	 domínio,	 controle	 e	 superioridade.	 E	 prazer”	

(WALLACE,	 2014,	 p.	 613).	 O	 destaque	 do	 prazer	 na	 frase	 reforça	 a	 ideia	 de	 que	 o	

prazer	decorre	das	outras	emoções.	

Convém	tratarmos	da	única	amante	com	quem	Orin	parece	 ter	 sido	realmente	

apaixonado:	 Joelle,	 com	 quem	 namorou	 por	 26	meses.	 Muito	 embora	 o	 amor	 fosse	

correspondido,	 a	 relação	 acabou	 por	 causa	 do	 ciúme	 de	 Orin	 pelo	 próprio	 pai,	 que	

havia	criado	uma	grande	amizade	com	a	nora	e	que	a	usou	em	vários	de	seus	filmes.	

Precisa-se	 lembrar,	 no	 entanto,	 que	 mesmo	 em	 uma	 situação	 onde	 o	 amor	 era	

recíproco	Joelle	não	se	sentia	assim	tão	cuidada	pelo	namorado.	Temos	notícia	disso	e	

de	outros	pensamentos	da	garota	pela	cena	em	que	ela	está	no	banheiro	da	casa	de	sua	
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amiga	Molly	Notkin,	onde	pretende	se	matar	com	uma	overdose	da	substância	em	que	

é	 viciada.	 A	 descrição	 da	 experiência	 sentida	 ao	 usá-la	 aponta	 para	 os	 desejos	mais	

íntimos	de	Joelle:	
	

A	base	 se	 libera	 e	 se	 condensa,	 comprime	a	 experiência	 toda	da	 implosão	num	
único	e	 terrível	pico	no	gráfico,	um	aflatado	orgasmo	do	coração	que	 faz	ela	 se	
sentir,	 verdadeiramente,	 atraente,	 protegida	 por	 limites,	 desvelada	 e	 amada,	
observada	e	só,	e	suficiente,	e	fêmea,	plena,	como	que	vista	por	um	instante	por	
Deus.	 Ela	 sempre	 vê,	 depois	 de	 inalar,	 bem	 no	 ápice,	 na	 pontinha	 do	 pico	 do	
gráfico,	O	êxtase	de	santa	Teresa,	 de	Bernini,	 atrás	 de	um	vidro	na	Vittoria,	 por	
alguma	razão,	a	 santa	 reclinada,	 semissupina,	 com	suas	vestes	pétreas	erguidas	
pelo	 anjo	 em	 cuja	 outra	 mão	 uma	 flecha	 nua	 está	 ereta	 em	 busca	 da	 melhor	
descida,	 com	as	 pernas	da	 santa	 imobilizadas	na	 abertura,	 a	 expressão	do	 anjo	
não	de	caridade	mas	de	perfeita	depravação	de	amor	farpado.	Aquilo	tinha	sido	
não	só	o	deus	que	a	enjaulava	mas	também	seu	amante,	demoníaco,	angélico,	de	
pedra.	(WALLACE,	2014,	p.	242,	grifo	do	autor).	

	

Nota-se	 claramente	 que	 o	 abuso	 do	 entorpecente	 funciona,	 em	 parte,	 como	

substituto	da	expectativa	da	garota	em	relação	ao	sexo	e	ao	amor.	A	imagem	central	da	

experiência	orgástica	sentida	é	a	d'O	Êxtase	de	Santa	Teresa.	Para	entendê-la	melhor	

podemos	nos	valer	de	outro	contraponto	para	a	noção	de	amor	sáfico	estabelecido	por	

Muniz	 em	 seu	 livro	 sobre	 o	 prazer.	 A	 saber:	 o	 estilo	 de	 vida	 proposto	 por	 Nicole	

Daedone	 que	 defende	 a	 autotransformação	 pelo	 orgasmo.	 Para	 ela	 a	 libertação	

feminina	e	a	possibilidade	de	conexão	com	outro	ser	humano	e	com	o	mundo	passam	

pela	 prática	 da	 meditação	 orgástica	 que	 “é	 praticada	 em	 duplas,	 com	 um	 ou	 uma	

participante	manipulando	o	órgão	genital	de	outra”	 (MUNIZ,	2015,	p.	63).	Muniz,	no	

entanto,	considera	essa	uma	experiência	solitária:	

	
Um	prazer	sem	relação	com	os	outros,	destacado	do	mundo	de	uma	forma	quase	
solipsista,	localizado	em	um	ponto	anatômico	preciso	—	o	clitóris	—,	resultando	
em	 uma	 sensação	 cronometrada,	 incomunicável	 e	 não	 recíproca.	 Enquanto	 em	
Safo	o	prazer	é	uma	experiência	intensa	e	concreta	com	os	outros	e	com	as	coisas,	
em	Daedone	é	uma	espécie	de	resultado	de	uma	não	relação,	um	tipo	de	espasmo	
lento	inteiramente	desligado	do	mundo,	das	pessoas	e	das	coisas.	(MUNIZ,	2015,	
p.	64).	
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Um	 aspecto	 interessante,	 evocado	 pela	 escultura	 de	 Bernini	 e	 defendido	 por	

Daedone,	é	o	da	aproximação	entre	o	prazer	físico	e	a	transcendência	espiritual.	Joelle,	

privada	de	uma	relação	amorosa	satisfatória,	obtém	essa	sensação	de	transcendência	

através	 da	 cocaína.	 Para	 Muniz	 essa	 busca	 por	 prazeres	 efêmeros	 indica	 a	

incapacidade	de	sentir	prazer,	a	anedonia,	que	seria	característica	dos	nossos	tempos.	

O	impulso	de	Orin	de	conquistar	explicaria,	portanto,	uma	consequência	de	seu	

comportamento:	a	insatisfação	inevitável.	Em	sua	conversa	com	Helen	Steeply12,	a	pró-

reitora	 da	 academia	 de	 tênis	 Thierry	 Pourtincourt	 explica	 que	 um	 problema	 do	

pensamento	 voltado	 a	 um	 objetivo	 e	 de	 uma	 cultura	 que	 incentiva	 esse	 tipo	 de	

pensamento	é	o	de	que,	ao	alcançar	o	propósito	“você	enfrenta	esse	fato	de	que	o	que	

você	tinha	achado	que	 ia	 ter	o	sentido	não	tem	o	sentido	quando	consegue,	e	você	é	

empalado	 pelo	 choque.”	 (WALLACE,	 2014,	 p.	 696).	 É	 possível	 assumir	 que	 a	 busca	

incessante	de	Orin	por	novas	Cobaias	é	um	ciclo	desse	processo	destituído	de	sentido,	

que	poderíamos	entender	como	causador	de	anedonia.	

A	 percepção	 de	 que	 Orin	 é	 infeliz	 pode	 ser	 corroborada	 por	 seus	 pesadelos	

constantes	e	por	seu	cotidiano	quase	sisífico:	“a	certeza	que	a	alma	tem	de	que	o	dia	

terá	 que	 ser	 não	 atravessado	 mas	 como	 que	 escalado,	 verticalmente,	 e	 de	 que	 ir	

dormir	 de	 novo	 no	 fim	 do	 dia	 vai	 ser	 como	 cair,	 de	 novo,	 de	 algum	 lugar	 alto	 e	

íngreme.”	(WALLACE,	2014,	p.	51).	

Temos	 indicações	de	que	Orin	apresenta	uma	predileção	por	não	 ter	opção	de	

escolha,	 e.g.,	 ele	 afirma	 sentir	 falta	 da	 televisão	 comercial	 de	 antes,	 quando	 era	

sujeitado	 à	 repetição,	 obrigado	 a	 ver	 as	 mesmas	 coisas	 sem	 parar.	 Para	 Orin,	 a	

possibilidade	de	escolha	proporcionada	pela	nova	era	de	entretenimento	estraga	tudo.	

Há	 um	paralelo	 evidente	 entre	 essa	 vontade	 de	 passividade	 e	 o	 efeito	 causado	 pelo	

																																								 																					
12	O	agente	especial	americano	Hugh	Steeply	disfarçado	de	jornalista.	
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Entretenimento13	em	seus	espectadores.	Um	paralelo	um	pouco	menos	óbvio	pode	ser	

traçado	 entre	 essa	 vontade	 do	 punter	 e	 a	 situação	 do	 feto	 no	 útero,	 onde	 todas	 as	

necessidades	 são	 atendidas	 sem	 mesmo	 serem	 sentidas.	 Essa	 associação	 será	

relevante	para	entendermos	o	papel	das	figuras	maternas	de	Orin	e	a	imagem	da	mãe-

morte	que	se	forma	em	Graça	infinita.	

Em	 seu	 ensaio	 sobre	 a	 viagem	 a	 bordo	 de	 um	 cruzeiro	 de	 luxo,	 Wallace	

caracteriza	o	produto	que	as	companhias	oferecem	como	uma	promessa	de	se	retirar	

dos	 clientes	 todo	 o	 desconforto	 que	 a	 necessidade	 de	 se	 fazer	 escolhas	 inflige.	 Sua	

definição	 da	 promessa:	 “Suas	 incômodas	 capacidades	 de	 escolha,	 erro,	

arrependimento,	 insatisfação	 e	 desespero	 serão	 removidas	 da	 equação.”	 (WALLACE,	

2012,	p.	117).	Por	meio	de	um	profissionalismo	extremo	pretende-se	o	controle	total	

da	experiência	proporcionada,	inclusive	da	interpretação	acerca	dela.	Ao	cliente	resta	

se	entregar	e	 gozar	da	possibilidade	de	 fazer	Absolutamente	Nada.	Wallace	 compara	

essa	entrega	ao	outro	momento	da	vida	em	que	não	fazemos	nada.	Ele	escreve:	

	
Sei	 quanto	 tempo	 se	 passou	 desde	 que	 tive	 todas	 as	 minhas	 necessidades	
atendidas	por	algo	externo	a	mim	sem	precisar	fazer	escolhas,	sem	ter	de	pedir	
ou	mesmo	reconhecer	que	precisava	de	algo.	E	nessa	ocasião	eu	também	flutuava,	
e	o	fluído	era	salgado,	e	morno	no	ponto	ideal,	[...]	(WALLACE,	2012,	p.	119).	

	

Em	resumo,	a	experiência	vendida	pelas	companhias	é	análoga	a	um	retorno	ao	

útero.	 E,	 nesse	 sentido,	 o	 apelo	 à	 massa	 bovina	 que	 quer	 se	 entregar	 ao	

profissionalismo	 delas	 pode	 ser	 entendido	 como	 uma	 vontade	 de	 retorno.	 O	 autor	

pensa	não	ser	à	toa	que	o	método	utilizado	e	propagandeado	é	o	de	mimar	(pamper)	

sem	limites	os	passageiros.	

Duas	mulheres	donas	de	um	apelo	irresistível	ocupam	um	papel	fundamental	no	

destino	 de	 Orin,	 sua	 mãe	 Avril	 e	 sua	 ex-namorada	 Joelle,	 também	 conhecida	 como	

																																								 																					
13	Filme	 dirigido	 por	 James	 Incandenza	 e	 que	 provoca	 total	 dependência	 em	 quem	 o	 assiste,	
causando	a	morte	do	espectador	—	seu	nome	oficial	é	Graça	infinita.	
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Madame	 Psicose.	 Cabe	 notar	 que	 esta	 também	 pode	 ser	 tomada	 como	 uma	 figura	

materna,	pois	atua	no	Entretenimento	 letal	de	 James	 Incandenza	como	uma	mãe	que	

passa	boa	parte	do	 filme	 se	desculpando	para	uma	 câmera	projetada	para	 emular	 a	

visão	de	um	bebê.	 Ela	 seria,	 nesse	 sentido,	 a	mãe-morte	de	 todos	que	 assistiram	ao	

filme.	Além	disso,	ela	parece	ser	a	única	mulher	por	quem	Orin	se	apaixonou.	

Em	um	dos	sonhos	ou	delírios	de	Don	Gately	no	hospital,	sua	vizinha	excêntrica,	

e	suicida,	dos	tempos	de	infância,	sra.	Hespera,	é	Joelle	e	é	a	Morte.	No	sonho,	a	Morte	

explica	que	o	egoísmo	percebido	no	caráter	obsessivo	do	amor	materno	se	dá	porque	

as	Mães	estão	tentando	se	redimir	do	assassinato	que	cometeram.	O	fato	de	que	Mães	

aparece	no	trecho	em	caixa	alta	cria	uma	associação	imediata	dessa	figura	com	Avril	e	

nos	 permite	 deduzir	 que	 uma	 possível	 mãe	 arquetípica	 tem	 as	 características	 dela.	

Joelle	 também	 a	 relaciona,	 segundo	 Notkin,	 com	 a	 Morte:	 “Madame	 Psicose	 tinha	

confessado	a	Molly	Notkin	que	a	viúva	lhe	parecia	possivelmente	a	Morte	em	carne	e	

osso.”	 (WALLACE,	2014,	p.	807).	De	certa	 forma,	há	em	Graça	infinita	uma	 figura	da	

Morte	com	a	aparência	de	Joelle	e	a	psique	de	Avril,	as	duas	mulheres	mais	influentes	

na	vida	de	Orin.	

A	cena	tratada	acima	adquire	uma	importância	tremenda	ao	tentarmos	entender	

a	 figura	da	mãe-morte,	 uma	vez	que	Gately	 em	 seu	 leito	de	hospital	 interage	 com	o	

espectro	de	 James	Incandenza,	que	parece	afetar	os	pensamentos	do	enfermo.	Nesse	

sentido,	 estaríamos	 tendo	 acesso	 à	 concepção	 de	 mãe	 do	 próprio	 Incandenza	 —	

hipótese	 que	 se	 reforça	 pelo	 uso	 do	 termo	 Mães	 no	 trecho.	 Acredito	 que	 nessa	

concepção	 o	 assassinato	 perpetrado	 pela	mãe	 seria	 o	 próprio	 dar	 à	 luz,	 pois	 nesse	

momento	o	filho	é	colocado	no	mundo	das	necessidades	onde	terá	que	fazer	escolhas.	

Há,	 contudo,	 uma	 outra	mãe,	 i.e.,	 aquela	 que	 devolve	 o	 ser	 para	 um	 estado	 livre	 de	

necessidades	 e	 apetites.	 Segundo	 essa	 visada,	 temos	 uma	 figura	materna	 tanatônica	

tanto	 no	 nascimento,	 quanto	 na	 morte.	 Temos	 também	 um	 processo	 circular	

consistente	 com	 o	 modo	 de	 pensar	 de	 James,	 inventor	 da	 fusão	 anular.	 Cumpre	
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ressaltar	 ainda	 que	 o	 nome	 artístico	 de	 Joelle	 lembra	 foneticamente	 a	 palavra	

metempsychosis	para	o	falante	de	inglês.	Madame	Psicose	também	é	o	apelido	para	a	

droga	mítica	da	narrativa,	o	DMZ,	que	parece	ter	o	efeito	de	transportar	a	mente	para	

fora	do	corpo.	Essa	migração	da	mente	para	fora	seria,	portanto,	semelhante	ao	efeito	

da	morte,	ou	mesmo	um	tipo	de	morte.	

Em	Alguns	 comentários	 sobre	a	graça	de	Kafka	dos	quais	provavelmente	não	 se	

omitiu	o	bastante	(1999),	Wallace	afirma	que	a	essência	da	graça	do	autor	tcheco	é	“a	

de	 que	 o	 esforço	 terrível	 de	 estabelecer	 um	 self	 humano	 resulta	 num	 self	 cuja	

humanidade	 é	 indissociável	 desse	 esforço	 terrível.”	 (WALLACE,	 2012,	 p.	 235).	 Essa	

ideia	 de	 sujeito	 ou	 de	 humanidade	 construída	 que	 é,	 em	 certa	 medida,	 o	 próprio	

processo	de	construção	nos	ajuda	a	conjecturar	o	que	Michael	Pemulis	está	tentando	

explicar	para	Hal	Incandenza	em	uma	conversa	que	eles	têm	no	começo	do	período	de	

trinta	dias	 em	que	o	 Incandenza	pretende	 interromper	 o	 seu	 consumo	de	maconha.	

Nesse	 diálogo,	 Pemulis	 defende	 a	 teoria	 de	 que	 a	 solução	 para	 escapar	 do	 vício	 é	 a	

prática	de	um	rodízio	entre	substâncias	para	alimentar	a	necessidade	de	usar	algo.	Ele	

alerta	 Hal	 sobre	 o	 perigo	 de	 parar	 totalmente	 com	 o	 uso,	 pois	 a	 abstinência	 pode	

resultar	na	morte	interior,	às	vezes	também	exterior,	da	pessoa.	A	morte	se	daria	por	

conta	da	necessidade	criada	entre	o	usuário	e	a	 substância.	No	caso	de	Hal,	 a	morte	

seria	certa	porque	ele	é	muito	inteligente	para	se	entregar	a	algum	culto	ou	ao	NA,	que	

supriria	essa	 falta.	O	 final	da	conversa	é	um	tanto	enigmático.	Pemulis	não	esclarece	

exatamente	o	que	seria	esse	interior	a	falecer,	mas	parece	indicar	que	a	suposição	do	

amigo,	 de	 que	morre	 a	 parte	 do	 viciado,	 está	 errada	 ou	 incompleta.	 Ele	 recomenda:	

“Passa	um	tempinho	entendendo	essa	necessidade.”	(WALLACE,	2014,	p.	1118,	grifo	do	

autor).	 É	 possível	 que	 Pemulis	 parta	 do	 pressuposto	 de	 que	 a	 necessidade	 de	 se	

entregar	 seja	 algo	 essencial	 do	 ser	 humano,	 do	 esforço	 terrível	 que	 constitui	 a	

construção	do	self.	A	morte	interior,	deste	modo,	seria	a	morte	da	própria	humanidade	
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da	pessoa.	Isso	explicaria	porque	ele	chama	os	interiormente	falecidos	de	máquinas	ou	

de	mortos-vivos.	

Se	tomarmos	essa	possibilidade	de	entrega	absoluta	de	si	mesmo	ainda	em	vida	

como	a	própria	morte,	faz	sentido	falar	em	uma	vontade	de	morte	do	viciado.	A	morte	

seria	de	certa	forma	uma	saída	de	si	em	direção	a	uma	esfera	além	do	próprio	self	que	

construímos.	No	caso	do	pensamento	de	Pemulis,	há	a	 típica	negação	de	um	viciado	

que	 não	 assume	 a	 própria	 condição,	 pois	 sua	 recomendação	 tem	 como	 objetivo	 a	

satisfação,	 nunca	 plena,	 da	mesma	 necessidade	 que	 pretende	 combater.	 O	 ciclo	 que	

Pemulis	 sugere	 não	 é,	 portanto,	 uma	 escapatória	 dessa	 necessidade	 que	 causa	 a	

morte14.	

Em	Prazeres	ilimitados,	Muniz	faz,	a	partir	da	noção	grega	de	Idade	de	Ouro,	uma	

distinção	 entre	 os	 prazeres	 superficiais	 e	 os	 prazeres	 profundos.	 Sobre	 aqueles	 ele	

afirma:	 “O	 prazer	 esgota-se	 na	 saliva	 ou	 na	 pele,	 pois	 não	 preenche	 nenhuma	 falta	

física	 ou	 qualquer	 ausência	 profunda”	 (MUNIZ,	 2015,	 p.	 18).	 É	 um	 tipo	 de	 prazer	

ausente	 de	 necessidades,	 experimentado	 pelos	 deuses	 e	 pelos	 humanos	 na	 mítica	

Idade	 de	 Ouro.	 Deste	 modo,	 o	 que	 caracteriza	 a	 condição	 humana	 é	 justamente	 a	

necessidade	causadora	dos	prazeres	profundos,	que	são	momentâneos	e	fugazes.	 Isso	

porque	 nossos	 apetites	 se	 renovam	 assim	 que	 são	 satisfeitos.	 Por	 conta	 deles	 “a	

plenitude	é	abolida	da	vida	humana”	(MUNIZ,	2015,	p.	19).	

No	contexto	de	nossa	reflexão,	cabe	afirmar	que	a	fuga	de	si	mesmo	pretendida	

pela	vontade	de	morte	é	uma	vontade	de	plenitude.	Em	Graça	infinita	essa	tentativa	de	

fuga	 se	 dá	 em	 vários	 casos	 diferentes	 através	 do	 vício	 fundamentado	 na	 busca	 por	

prazer.	Coerentemente	com	a	ideia	da	mãe-morte,	o	comportamento	compulsivo	fatal	

supremo	é	desencadeado	pelo	filme	estrelado	por	Madame	Psicose	no	papel	da	mãe.	

São	estabelecidas	também	algumas	ligações	simbólicas	entre	a	Mães	e	a	causa	do	vício.	

Durante	 sua	 conversa	 com	 Hal	 sobre	 o	 suicídio	 de	 seu	 pai,	 Orin	 comenta	 que	 o	
																																								 																					
14		Talvez	exista	uma	similaridade	entre	o	ciclo	de	Pemulis	e	o	tabagismo	ou	o	consumo	de	cafeína	
alucinados	dos	membros	do	AA	retratados	no	romance.	
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atendimento	 psicológico	 dado	 ao	 irmão	 foi	 em	 um	 local	 perto	 da	 academia	 porque	

Avril	 não	 iria	 deixá-lo	 ocorrer	 “longe	 demais	 da	 teiazinha	 de	 sempre.”	 (WALLACE,	

2014,	p.	260;	grifo	nosso)15.	Podemos	entender	isso	como	uma	ressonância	da	Doença	

do	viciado,	que	tem	com	uma	de	suas	representações	a	imagem	da	Aranha.	

Neste	sentido,	a	figura	de	Avril	é	absolutamente	central	para	o	romance,	pois	ela	

pode	 ser	 a	 encarnação	 do	 próprio	 impulso	 à	 morte,	 como	 Joelle	 havia	 indicado.	 É	

interessante	 notar	 que	 Avril	 é,	 dos	 personagens	 que	 podem	 ser	 considerados	

protagonistas	 na	 narrativa,	 aquele	 que	 permanece	 mais	 obscuro	 ao	 leitor.	 Suas	

aparições	 são	 poucas	 e	 os	 aspectos	 mais	 relevantes	 de	 sua	 personalidade	 nos	 são	

conhecidos	 pelas	 impressões	 de	 outros	 personagens.	 Essa	 figura	 central,	 que	muito	

provavelmente	 incorpora	 o	 tema	principal	 da	 obra,	 pode	 ser	 relacionada	 com	outra	

imagem	presente	no	livro,	a	do	Bröckengespenstphänom	—	definido	como:	“Fenômeno	

de	 sombras	—	 e	 luzes	—	monstro	 característico	 de	 certas	montanhas.”	 (WALLACE,	

2014,	p.	1019).	A	imagem	dessa	sombra	é	especialmente	apropriada	para	a	influência	

de	Avril	em	Orin.	Em	uma	família	em	que	os	pais	têm	uma	sombra	enorme,	Orin	foi	o	

filho	que	puxou	à	mãe.	Isso	explicaria	sua	necessidade	de	ser	um	centro	gravitacional	

que	oblitera	suas	Cobaias.	

É	possível,	contudo,	que	a	verdadeira	 fuga	almejada	pelo	punter	seja	análoga	à	

de	sua	experiência	em	um	estádio	de	futebol.	Essa	seria	uma	experiência	

	
espiritual:	uma	negação	do	silêncio:	ali	estavam	mais	de	trinta	mil	vozes,	almas,	
manifestando	 aprovação	 como	 Uma	 Só	 Alma.	 […]	 O	 frenesi.	 […]	 Exortações	 e	
aprovações	 de	 um	 público	 que	 se	 faziam	 tão	 totais	 que	 deixavam	 de	 ser	
numericamente	distintas	e	se	fundiam	numa	espécie	de	gemido	coital	unificado,	
numa	 única	 e	 grande	 vogal,	 o	 som	 do	 útero,	 o	 troar	 crescente,	 tsunâmico,	
amniótico,	a	voz	do	que	podia	muito	bem	ser	Deus.	(WALLACE,	2014,	p.	304).	

	

																																								 																					
15	Cabe	ressaltar	a	ironia	desse	comentário	uma	vez	que	a	distância	física	não	parece	ser	o	suficiente	
para	se	 livrar	dessa	teia.	Orin	cortou	suas	relações	com	a	Mães,	mas	sua	vida	ainda	é	definida	pela	
influência	dela. 
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O	 aspecto	 preferido	 desse	 momento	 para	 Orin	 é	 o	 de	 que	 ele	 não	 ouvia	 os	

próprios	 pensamentos,	 absorvido	 pelo	 som	 congregacional	 da	 multidão.	 Essa	

atmosfera	em	que	ele	realmente	consegue	sair	de	si	mesmo	é	oposta	ao	seu	vício	em	

que	ele	é	a	única	parte	que	exerce	a	força	gravitacional	obliterante.	No	caso	do	estádio,	

ele	se	perde	em	algo	maior	que	si	mesmo.	O	trecho	é	importante,	pois	engloba	todos	os	

aspectos	da	vontade	de	Orin	e	talvez	da	própria	compulsão	do	humano:	a	necessidade	

de	 comunhão	 com	 o	 todo,	 de	 se	 encontrar	 uma	 transcendência,	 de	 aprovação.	 Um	

resumo	 da	 vontade	 última	 dele	 seria	 o	 de	 que	 anseia	 por	 uma	 relação	 amorosa	

perfeita,	em	que	ele	participa	enquanto	centro	das	atenções,	simbolizado	no	jogo	pelo	

seu	chute,	mas	na	qual	ele	também	é	uma	parte	obliterada.	Poderíamos	ainda	pensar	

que	é	uma	vontade	de	reestabelecer	seu	vínculo	com	Joelle.	Ironicamente,	essa	parece	

ser	uma	vontade	que	nunca	será	concretizada	por	culpa	do	próprio	Orin,	que	escolheu	

seguir	o	caminho	da	Mães.	Sua	última	aparição	no	romance,	enjaulado	em	uma	redoma	

de	 vidro	 junto	 com	 as	 baratas	 que	 tanto	 teme,	 é	 representativa	 dessa	 renúncia	 ao	

amor.	

Não	é	por	acaso	que	um	dos	principais	suspeitos	de	ter	desenterrado	o	cartucho	

com	o	filme	letal	e	de	tê-lo	disseminado	é	Orin.	Uma	vez	que	ele	tenta	copiar	o	caráter	

inescapável	da	morte,	ao	mesmo	tempo	em	que	apresenta	uma	vontade	do	útero	e	de	

comunhão	 com	 a	multidão,	 faz	 sentido	 a	 hipótese	 de	 que	 tenha	 publicado	 o	 prazer	

mais	viciante.	

Um	 ponto	 chave	 no	 pensamento	 de	Wallace	 é	 a	 distinção	 entre	 o	 infantil	 e	 o	

adulto.	 Em	 seus	 ensaios	 nota-se	 o	 esforço	 em	 levantar	 questões	 incômodas,	 pois	

demandam	 um	 uso	 consciente	 do	 pensar	 sobre	 atitudes	 consideradas	 normais,	 até	

automáticas,	e.g.,	quando	o	autor	reflete	sobre	a	validade	ética	de	se	cozinhar	viva	uma	

lagosta	meramente	 por	 um	 deleite	 gustativo	 efêmero;	 ou	 quando	 joga	 luz	 sobre	 os	

bastidores	do	atendimento	 impecável	de	um	serviço	de	 luxo,	que	pode	mascarar	um	
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desprezo	 pelos	 clientes	 e	 que,	 por	 se	 valer	 de	 uma	 máscara,	 impossibilitaria	 de	

antemão	qualquer	conexão	humana	significativa.	

Grosso	modo,	 o	 adulto	 seria	 aquele	 capaz	 de	 ser	 consciente,	 de	 não	 se	 deixar	

levar	 pelos	 próprios	 impulsos	 e	 sentimentos	 egoístas,	 ou	 por	 um	 comportamento	

bovino.	 Em	 suma,	 seria	 aquele	 capaz	 de	 despender	 algum	 esforço	 para	 sair	 de	 sua	

configuração	 padrão	 egocêntrica	 e	 buscar	 algo	 como	 “a	 compaixão,	 o	 amor,	 a	

comunhão	fofinha	de	todas	as	coisas.”	(WALLACE,	2012,	p.	273).	

A	 criança,	 por	 outro	 lado,	 seria	 nosso	 impulso	 padrão	 automático.	 Em	 sua	

matéria	 sobre	 a	 viagem	 marítima,	 o	 autor	 alerta	 para	 o	 perigo	 do	 atendimento	

mimador	em	níveis	intrauterinos,	pois	ele	acorda	a	nossa	“porção	Criança	Insatisfeita”,	

que	“sempre	e	indiscriminadamente	QUER”	(WALLACE,	2012,	p.	181;	grifo	do	autor).	

Penso	que	o	caso	de	Orin	e	a	figura	da	Mães-Morte	nos	indicam	para	onde	isso	leva	e	o	

que	 representam:	 vontade	 de	 morte,	 de	 obliteração	 de	 si	 mesmo,	 ainda	 que	

inconscientemente.	

O	ponto	a	se	debruçar	sobre	seria,	portanto,	a	consciência.	Wallace,	como	dito,	

aponta	 para	 a	 busca	 por	 comunhão	 com	 o	 Outro	 e	 para	 a	 noção	 de	 que	 isso	 é	 a	

verdadeira	 liberdade.	 Contudo,	 deixarei	 esta	 reflexão	 em	 suspenso.	 Não	 há	 aqui	

espaço	para	ela,	pois	é	uma	tarefa	que	envolve	outros	aspectos	fundamentais	da	obra	

wallaciana,	 principalmente	 a	 questão	 da	 possibilidade	 de	 comunicação	 e	 de	

sinceridade,	 que,	 se	 foram	 tocadas	 aqui,	 o	 foram	 bastante	 superficialmente.	 Me	

limitarei,	por	isso,	em	ressaltar	apenas	o	diagnóstico	que	o	autor	parece	sugerir	sobre	

a	cultura	americana	—	que	talvez	possa	ser	válido	também	para	o	Ocidente	como	um	

todo.	

Para	este	propósito,	cabe	utilizar	o	diálogo	entre	o	conspirador	canadense	Rémy	

Marathe	e	Hugh	Steeply	em	Graça	infinita.	Na	ocasião	em	que	discutem	sobre	o	direito	

mais	 caro	 à	 cultura	 americana,	 a	 liberdade	 individual,	 Steeply	 argumenta	que	 ele	 se	

baseia	na	assunção	de	que	há	um	“interesse	próprio	esclarecido”	que	não	permitiria	ao	
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indivíduo	infligir	dor	ao	outro	para	obtenção	de	um	prazer.	O	americano	ainda	afirma	

que	“o	nome	disso	é	simplesmente	ser	um	americano	adulto	e	maduro	em	vez	de	ser	

um	americano	imaturo	e	infantilóide.”	(WALLACE,	2014,	p.	440).	Em	Graça	infinita,	o	

medo	do	governo	americano	de	que	o	 filme	se	espalhe	parece	ser	um	indício	de	que	

em	sua	 cultura	a	 escolha	por	um	prazer	 fatal	 tem	um	apelo	muito	grande	e	poderia	

gerar	 uma	 catástrofe	 sem	 precedentes.	 No	 romance,	 o	 filme	 funciona	 como	 uma	

hipérbole	 desse	 impulso,	 que	 pode	 ser	 reconhecido	 em	 quase	 todas	 as	 partes	 da	

narrativa.	 O	 que	 está	 no	 fundo	 disso	 tudo	 é	 a	 normalidade	 da	 atitude	 hedonista	

inconsciente	 e	 o	 incentivo	 a	 ela	 na	 sociedade	 americana.	 Muniz	 afirma	 que	 para	

Wallace	essa	atitude	é	uma	ameaça	a	existência	humana,	pois	leva	à	solidão	

	
seja	pela	progressão	enfraquecedora	de	 sentido	que	ela	é	produto	e	produtora,	
seja	pela	 incapacidade,	que	 resulta	dela,	de	 ter	prazer	 com	alguma	coisa.	Nesse	
sentido	a	anedonia	é	a	filha	mais	pródiga	da	pleonexia.	(MUNIZ,	2015,	p.	183,	grifo	
do	autor).	

	

Cabe	 lembrar	 que	 o	 ímpeto	 para	 o	 vício	 hedonista	 pode	 ser	 considerado	 uma	

figuração	da	própria	Morte.	Por	 isso	há,	para	além	das	vítimas	do	filme,	vários	casos	

em	que	se	escolheu	esse	prazer	 fatal	representado	pelo	cartucho	Graça	infinita.	Uma	

questão	 fundamental	 levantada	 por	 Wallace	 através	 de	 seu	 romance	 seria,	 nesse	

sentido,	a	questão	sobre	a	infantilidade	cultivada	na	sociedade	americana,	que	leva	às	

teias	da	Morte,	por	meio	dos	vários	tipos	de	comportamento	compulsivo.	
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ATRAVESSANDO	A	FRONTEIRA:	TRADUÇÃO	DE	UM	POEMA	DE	MARCELO	

SILVA1	

CROSSING	THE	BORDER:	THE	TRANSLATION	OF	A	POEM	BY	MARCELO	

SILVA	

	
Sérgio	Wladimir	Cazé	dos	Santos2	

	
RESUMO:	A	tradução	para	o	português	de	um	caligrama	do	argentino	Marcelo	Silva	permite	elaborar	
uma	 reflexão	 a	 respeito	 de	 como	 a	 indissociabilidade	 entre	 informação	 formal	 e	 informação	
semântica	 no	 texto	 poético	 incide	 sobre	 a	 tentativa	 de	 uma	 tradução	 que	 pretenda	 incorporar	 a	
materialidade	 gráfica	 do	 poema.	A	 discussão	 é	 amparada	pela	 tese	 de	Haroldo	de	 Campos	 (1991)	
sobre	tradução	poética	como	desmontagem	e	remontagem	da	“máquina	da	criação”	e	pelo	estudo	de	
Marcelo	Tápia	(2012)	sobre	equivalência	em	tradução	poética.	
Palavras-chave:	tradução	poética;	caligrama;	poesia	argentina.	
ABSTRACT:	 The	 translation	 to	 Portuguese	 of	 a	 calligram	 by	 the	 Argentinian	 poet	 Marcelo	 Silva	
suggests	a	reflection	on	how	the	inseparableness	of	formal	information	and	semantic	information	in	
the	poetic	text	influences	a	translation	that	intends	to	embody	the	visual	materiality	of	the	poem.	The	
discussion	 is	 based	on	Haroldo	de	Campos	 (1991)’s	 thesis	 on	poetic	 translation	 as	decomposition	
and	re-composition	of	the	“machinery	of	creation”	and	Marcelo	Tápia	(2012)’s	study	on	equivalence	
in	poetic	translation.	
Keywords:	poetic	translation;	calligram;	Argentine	poetry.	
	

																																								 																					
1	Texto	 apresentado	 ao	Mestrado	 em	Letras	do	Programa	de	Pós-Graduação	 em	Letras	 (PPGL),	 da	
Universidade	 Federal	 do	 Espírito	 Santo	 (UFES),	 como	 trabalho	 final	 do	 curso	 “Palimpsesto:	
Recriação,	 Emulação,	 Escritura”,	 ministrado	 em	 outubro	 de	 2014	 pelo	 Prof.	 Dr.	 Marcelo	 Tápia,	 a	
quem	 agradeço	 pela	 leitura	 e	 por	 comentários	 que	me	 levaram	 a	 reformular	 duas	 afirmações	 do	
artigo.	
2	Mestrando	em	Letras,	UFES.	
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Um	poema	sem	título	do	livro	Diario	de	un	argentino,	publicado	em	Buenos	Aires	

por	Marcelo	Silva	no	ano	de	2004	por	Ediciones	Patagonia,	apresenta	elementos	

propícios	a	uma	reflexão	acerca	da	necessidade	de	atenção,	por	parte	do	tradutor,	

para	a	materialidade	do	texto	poético	no	momento	em	que	o	transpõe	do	idioma	em	

que	foi	escrito	para	outro.	Materialidade	que	ultrapassa	os	dados	verbais,	na	medida	

em	que,	em	poesia,	os	aspectos	visuais	e	gráficos	constituem	o	sentido	do	texto	tanto	

quanto	os	aspectos	propriamente	linguísticos.	Nas	linhas	que	conformam	este	

trabalho,	seguimos	as	coordenadas	do	poeta,	crítico	e	ensaísta	Haroldo	de	Campos	

para	fazer	uma	travessia	no	território	compreendido	entre	dois	idiomas	(espanhol	e	

português),	entre	duas	culturas	(argentina	e	brasileira)	e	entre	dois	códigos	(verbal	e	

visual),	retomando	significados	comumente	atribuídos	ao	verbo	latino	traducere:	

“Conduzir,	transportar,	fazer	passar	de	um	lado	a	outro”	(CHIARELLI,	2011,	p.	81).	

Partimos	de	ideias	expostas	por	Campos	em	um	de	seus	primeiros	textos	de	teoria	da	

tradução,	“Da	tradução	como	criação	e	como	crítica”,	de	1963,	no	qual	ele	afirma	que,	

em	se	tratando	da	tradução	de	textos	poéticos,	“(...)	não	se	traduz	apenas	o	significado,	

traduz-se	o	próprio	signo,	ou	seja,	sua	fisicalidade,	sua	materialidade	mesma	

(propriedades	sonoras,	de	imagética	visual,	enfim	tudo	aquilo	que	forma,	segundo	

Charles	Morris,	a	iconicidade	do	signo	estético,	entendido	por	signo	icônico	aquele	‘que	

é	de	certa	maneira	similar	àquilo	que	ele	denota’)”	(CAMPOS,	1976,	p.	24,	grifos	do	

autor).	

Para	 iniciarmos	 nossa	 discussão,	 leiamos	 o	 poema	 que	 nos	 propusemos	 a	

traduzir,	 tal	 como	 publicado	 pelo	 poeta	 na	 internet,	 no	 endereço	

<www.diariodeunargentino.blogspot.com>:	
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De	madrugada	
sueña	despierto	
para	combatir	el	insomnio	
Se	duerme	y	sufre	la	pesadilla	
de	ser	sacudido	por	king-kong	
A	las	ocho	lo	despierta	un	acreedor	
inoportuno	le	informa	que	está	en	mora	
con	dios	y	le	van	a	embargar	lo	que	no	tiene	
A	las	nueve	prepara	un	mate	nuevo	con	yerba	del	día	anterior	
Nueve	y	media	enciende	la	radio	para	escuchar	al	
presidente	(su	nuevo	plan	para	erradicar	el	hambre	
y	la	pobreza	mientras	el	costo	de	la	vida	va	
subiendo	hasta	la	muerte)	A	las	diez	viste	su	
traje	turbio	de	injusticias	Diez	y	cuarto	
anuda	a	su	cuello	la	tristeza	Y	media	
calza	sus	zapatos	cansados	A	las	once	
le	pesa	como	un	buey	el	corazón	(ayer	
se	le	esfumó	la	esperanza	mañana	no	
ha	llegado	y	hoy	es	nunca	más)	A	las	doce	
comienza	cada	día	su	último	día	A	la	uma	
le	roban	el	fondo	del	abismo	A	las	dos	perde	
el	verbo	ser	(lo	que	era	lo	que	es	lo	que	
hubiera	sido)	A	las	tres	no	hace	ninguna	
revolución	A	las	cuatro	se	pelea	
con	la	vida	la	muerte	y	su	mujer	
A	las	cinco	está	indignado	
hasta	los	huesos	
A	las	seis	se	siente	inútil	
A	las	siete	fuma	
siete	cigarrillos	A	
las	ocho	sopesa	
la	idea	del	
suicidio	A	las	
nueve	se	enamora	
A	las	diez	odia	
A	las	once	disse	
Todoesunamierda	
A	las	doce	
se	le	acaba	
el	sur	
	
y	escribe	(SILVA,	2004,	p.	27)	

	
O	 autor	 do	 poema,	Marcelo	 Silva,	 nasceu	 em	 1973,	 em	 Paso	 de	 los	 Libres,	 na	

província	de	Corrientes,	Argentina,	e	é	autor	dos	livros	Diario	de	un	argentino	(2004),	
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Sonetos	soretos	(2008),	Chamamé	(2009)	e	33	Soretos	des-kom-pues-tos	(2009).	Tendo	
estudado	 a	 língua	 portuguesa	 no	 Instituto	 Superior	 de	 Lenguas	 Vivas,	 passou	 a	
dedicar-se	 à	 tradução	 de	 literatura	 brasileira	 e	 portuguesa.	 Entre	 os	 autores	 que	
traduziu	constam	Fernando	Pessoa,	Carlos	Drummond	de	Andrade	e	Chico	Buarque.	

Além	de	ser	o	título	do	livro	de	Silva,	o	sintagma	“Diario	de	un	argentino”	intitula	
a	 segunda	 seção	 das	 quatro	 que	 compõem	 o	 volume	 e	 que	 se	 inicia	 na	 página	 26.	
Primeiro	texto	desta	seção,	o	poema	de	que	trataremos	neste	trabalho	mantém,	desse	
modo,	 uma	 estreita	 relação	 com	 o	 título	 “Diario	 de	 un	 argentino”,	 o	 qual,	 sendo	
seguido	imediatamente	pelo	texto	(p.	27),	pode	ser	percebido,	por	algum	leitor	menos	
atento,	como	o	título	do	próprio	poema.	

Também	 por	 sua	 temática	 o	 poema	 em	 questão	 pode	 ser	 vinculado	 ao	 título	
“Diario	de	un	argentino”:	os	versos	descrevem	um	dia	comum	na	vida	de	um	cidadão	
qualquer,	 acompanhando,	 hora	 após	 hora,	 suas	 ações,	 vivências,	 emoções	 e	
pensamentos	 em	um	país	 em	 crise.	No	 que	 se	 refere	 à	 palavra	diario,	 vale	 registrar	
que,	 além	 da	 acepção,	 comum	 ao	 português,	 de	 caderno	 ou	 livro	 de	 notas	 íntimas	
mantido	dia	após	dia,	o	Diccionario	de	la	lengua	española	da	Real	Academia	Española	
apresenta	 a	 seguinte	 definição	 complementar	 para	 o	 vocábulo:	 “valor	 ou	 gasto	
correspondente	ao	necessário	para	manter	uma	casa	por	um	dia,	e	aquilo	que	se	gasta	
e	come	no	dia	a	dia”	(tradução	nossa)3.	

Convém	ter	em	mente	que,	no	período	imediatamente	anterior	à	publicação	do	
livro	de	Silva,	a	Argentina	vivia	uma	grave	crise	econômica,	política	e	social,	com	forte	
recessão,	altos	índices	de	desemprego,	protestos	violentos	e	recorrentes	confrontos	de	
manifestantes	 com	 a	 polícia,	 culminando	 na	 decretação	 de	 estado	 de	 sítio,	 em	
dezembro	de	2001,	e	na	renúncia	do	presidente	De	 la	Rúa,	no	mesmo	mês.	O	poema	

																																								 																					
3	“valor	o	gasto	correspondiente	a	lo	que	hace	falta	para	mantener	la	casa	en	un	día,	y	lo	que	se	gasta	
y	come	cada	dia”	(verbete	“diario”,	disponível	em	<http://www.rae.es>).	
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sem	título	parece	ser	um	comentário	poético	a	toda	essa	situação,	e	também	aos	anos	

subsequentes.	

Por	 outro	 lado,	 em	 linhas	 gerais,	 o	 cotidiano	 retratado	 no	 poema	 de	Marcelo	

Silva	 não	 se	 distingue	 demasiadamente	 daquele	 de	 milhões	 de	 brasileiros,	 seja	 em	

2004	 ou	 em	 2014:	 dívidas,	 trabalho	 entediante,	 custo	 de	 vida,	 preocupações,	

frustração,	 indignação.	Passemos,	portanto,	ao	que	seria	uma	tradução	provisória	do	

poema:	

	

De	madrugada	
sonha	acordado	
para	combater	a	insônia	
Adormece	e	sofre	o	pesadelo	
de	ser	sacudido	por	king-kong	
Às	oito	é	despertado	por	um	cobrador	
inconveniente	que	lhe	informa:	tem	contas	em	atraso	
com	deus	e	serão	retidos	os	bens	que	não	possui	
Às	nove	prepara	um	mate	novo	com	erva	da	véspera	
Nove	e	trinta	liga	o	rádio	para	escutar	o	
presidente	(seu	novo	plano	para	erradicar	a	fome	
e	a	pobreza	enquanto	o	custo	de	vida	está	
pela	hora	da	morte)	Às	dez	veste	seu	
traje	turvo	de	injustiças	Dez	e	quinze	
ata	ao	pescoço	a	tristeza	E	trinta	
calça	seus	sapatos	cansados	Às	onze	
seu	coração	pesa	como	um	boi	(ontem	
esfumou-se	sua	esperança	amanhã	não	
chegou	e	hoje	é	nunca	mais)	Às	doze	
começa	todo	dia	seu	último	dia	À	uma	
roubam-lhe	o	fundo	do	abismo	Às	duas	perde	
o	verbo	ser	(o	que	era	o	que	é	o	que	
poderia	ter	sido)	Às	três	não	faz	nenhuma	
revolução	Às	quatro	briga	
com	a	vida	a	morte	e	a	mulher	
Às	cinco	está	indignado	
até	os	ossos	
Às	seis	se	sente	inútil	
Às	sete	fuma	
sete	cigarros	Às	
oito	pondera	
a	ideia	do	
suicídio	Às	
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nove	se	apaixona	
Às	dez	odeia	
Às	onze	diz	
Tudoéumamerda	
Às	doze	
acaba-se	o	
seu	sul	
	
e	escreve	

	
Existe,	 entretanto,	 um	 dado	 que	 adiciona	 certo	 grau	 de	 complexidade	 ao	

trabalho	 de	 tradução	 do	 poema	 em	 questão.	 Em	 dado	momento	 de	 nosso	 processo	

tradutório,	a	mancha	gráfica	composta	pelos	versos,	que	até	então	parecia	ser	apenas	

uma	forma	indistinta,	de	contornos	aleatórios,	veio	a	adquirir	um	significado	novo,	do	

qual	 anteriormente	 não	 tínhamos	 nos	 apercebido:	 eis	 que	 a	 configuração	 do	 poema	

imita	ou	simula	os	contornos	do	mapa	do	território	argentino,	consistindo,	portanto,	

num	caligrama.	Visando	evidenciar	esta	afirmação,	repetimos	abaixo	o	poema	de	Silva,	

tal	 como	 consta	 no	 livro	 Diario	 de	 un	 argentino,	 justapondo	 ao	 lado	 dele	 uma	

representação	 cartográfica	da	Argentina,	 com	seu	entorno	 (partes	dos	 territórios	de	

Chile,	Bolívia,	Paraguai,	Uruguai	e	Brasil):	
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FIGURA	1	—	MAPA	(In	<www.saberia.com/mapas-del-mundo/argentina/mapa-contorno>)	

	

A	partir	do	momento	em	que	 identificamos	o	caráter	de	caligrama	do	 texto	de	

Marcelo	Silva,	nosso	projeto	de	tradução	passou	a	ser	orientado	pela	convicção	de	que	

sua	 disposição	 gráfica,	 em	 função	 do	 fato	 de	 constituir	 um	 elemento	 central	 na	

construção	 do	 sentido	 do	 poema,	 também	 deveria	 ser	 traduzida	 e,	 ainda,	 de	 que	

deveriam	 ser	 igualmente	 traduzidas	 eventuais	 relações	 de	 sentido	 que	 fossem	

observáveis	 entre	 a	 imagem	 composta	 pelos	 versos	 (o	 mapa)	 e	 os	 componentes	

propriamente	semânticos.	Tivemos	em	vista	as	observações	de	Antoine	Berman	com	

respeito	 à	 indissociabilidade	 entre	 forma	 e	 sentido	 na	 obra	 literária,	 fato	 que	

determina	 toda	 uma	 prática	 da	 tradução	 literária:	 “(...)	 as	 obras	 fazem	 sentido	 e	

querem	a	transmissão	de	seu	sentido.	Elas	são	mesmo	uma	formidável	concentração	

de	sentido.	Mas	nelas,	 o	 sentido	está	 condensado	de	maneira	 tão	 infinita	que	excede	

toda	possibilidade	de	captação”	(BERMAN,	2007,	p.	38,	grifos	do	autor).	
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No	caso	de	um	caligrama,	 a	 concentração	de	 sentido	 se	dá,	principalmente,	na	

indissociabilidade	entre	a	 informação	semântica	e	a	 informação	gráfico-visual.	Como	

Massaud	Moisés	anota	no	Dicionário	de	termos	literários,	a	tradição	do	poema	figurado	

—	 “composições	 poéticas	 cujos	 versos	 se	 organizam	de	molde	 a	 sugerir	 a	 forma	do	

objeto	 que	 lhes	 constitui	 o	 tema”	 (MOISÉS,	 2004,	 p.	 400)	—	 remonta	 à	Antiguidade	

clássica,	 tendo	 havido	 exemplos	 do	 gênero	 nas	 literaturas	 medieval,	 barroca	 e	

simbolista.	 O	 nome	 “caligrama”,	 entretanto,	 teria	 sido	 inventado	 por	 Guillaume	

Apollinaire	“a	partir	de	‘caligrafia’	e	‘ideograma’,	para	servir	de	título	a	uma	coletânea	

de	poemas	que	publicou	em	1918	(Caligrammes),	nos	quais	as	palavras	se	organizam	

graficamente	de	modo	a	dar	uma	 ideia	do	conteúdo”	(MOISÉS,	2004,	p.	61,	grifos	do	

autor).	

Ao	 discutir,	 no	 ensaio	 Isto	 não	 é	 um	 cachimbo,	 a	 presença	 implícita	 de	

procedimentos	 caligramáticos	 na	 obra	 do	 pintor	 René	Magritte,	Michel	 Foucault	 faz	

algumas	 observações	 sobre	 o	 modo	 como	 o	 caligrama	 aciona	 simultaneamente	 o	

código	verbal	e	a	representação	visual	e	expõe	argumentos	que	serão	de	valia	para	a	

discussão	subsequente	a	respeito	de	nossas	decisões	tradutórias	na	composição	de	um	

equivalente	em	português	brasileiro	do	poema	de	Silva.	Para	Foucault,	o	caligrama	

	

(...)	aproxima	(...)	do	modo	mais	próximo	um	do	outro	o	texto	e	a	figura,	compõe	
com	 linhas	 que	 delimitam	 a	 forma	 do	 objeto	 juntamente	 com	 aquelas	 que	
dispõem	a	sucessão	das	letras;	aloja	os	enunciados	no	espaço	da	figura,	e	faz	dizer	
ao	texto	aquilo	que	o	desenho	representa.	(...)	
Por	 sua	 dupla	 entrada,	 [o	 caligrama]	 garante	 essa	 captura,	 da	 qual	 não	 são	
capazes	o	discurso	por	si	só	ou	o	puro	desenho.	Conjura	a	invencível	ausência	da	
qual	as	palavras	são	 incapazes	de	triunfar,	 impondo-lhes,	pelas	astúcias	de	uma	
escrita	 que	 joga	 no	 espaço,	 a	 forma	 visível	 de	 sua	 referência:	 sabiamente	
dispostos	sobre	a	folha	de	papel,	os	signos	invocam,	do	exterior,	pela	margem	que	
desenham,	pelo	recorte	de	sua	massa	no	espaço	vazio	da	página,	a	própria	coisa	
de	 que	 falam.	 E,	 em	 retorno,	 a	 forma	 visível	 é	 cavada	 pela	 escrita,	 arada	 pelas	
palavras	 que	 agem	 sobre	 ela	 do	 interior	 e,	 conjurando	 a	 presença	 imóvel,	
ambígua,	 sem	 nome,	 fazem	 emergir	 a	 rede	 das	 significações	 que	 a	 batizam,	 a	
determina,	a	fixam	no	universo	dos	discursos.	(FOUCAULT,	1988,	p.	22-23,	grifos	
do	autor).	
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Ao	 definirmos	 como	 um	 dos	 objetivos	 fundamentais	 de	 nossa	 tradução	 do	

poema	de	Silva	a	produção,	no	 leitor	brasileiro,	do	mesmo	efeito	de	reconhecimento	

imediato	do	mapa	do	país,	sem	necessidade	de	decifração	ou	de	qualquer	análise	mais	

detida	—	o	que	o	poema	original	certamente	provoca	no	leitor	argentino	—	e,	a	partir	

daí,	explorar	a	relação	entre	a	forma	do	mapa	e	o	conteúdo	verbal	do	poema,	optamos	

por	dispor	os	versos/palavras	da	tradução	ao	português	na	forma	do	mapa	do	Brasil,	

ou	seja,	compor	um	novo	caligrama.	Voltemos	a	Haroldo	de	Campos:	“Na	tradução	de	

um	poema,	o	essencial	não	é	a	reconstituição	da	mensagem,	mas	a	reconstituição	do	

sistema	de	signos	em	que	está	incorporada	esta	mensagem;	a	reconstituição,	portanto,	

da	informação	estética,	e	não	da	informação	meramente	semântica.”	(CAMPOS,	1969,	

p.	100).	

Entendemos,	para	os	fins	deste	trabalho,	que	o	mapa	das	fronteiras	de	um	país,	

isolado,	destacado	do	continente	ou	de	uma	região	mais	ampla	onde	se	insere	(ou	seja,	

de	seu	contexto)	pode	ser	compreendido	como	um	signo	arbitrário,	não	motivado,	tal	

como	 o	 signo	 verbal,	 e,	 ainda,	 como	um	 símbolo,	 que	 depende	 de	 um	 conhecimento	

prévio	do	receptor	para	ser	identificado	e	interpretado.	Essa	compreensão	se	justifica	

pelo	 fato	 de	 que	 os	 contornos	 do	 mapa	 de	 um	 país	 estrangeiro	 comumente	 não	

pertencem	ao	 repertório	 iconográfico	dos	habitantes	de	outros	países,	 a	não	 ser	 em	

raros	 casos	 excepcionais,	 como	 os	 dos	 mapas	 dos	 Estados	 Unidos	 (presente	 no	

imaginário	 de	 pessoas	 de	 todo	 o	 planeta,	 na	 proporção	 de	 sua	 hegemonia	 político-

econômico-cultural),	 ou	 como	 os	 da	 Itália	 ou	 do	 Chile	 (que	 têm	 formas	 bastante	

peculiares).	 Cabe	 aqui	 um	 comentário	 lateral:	 ainda	 que,	 tanto	 no	 caso	 do	mapa	 do	

Brasil	 como	 no	 da	 Argentina,	 grande	 parte	 da	 face	 leste,	 voltada	 para	 o	 Atlântico,	

acompanhe	 os	 recortes	 do	 litoral,	 ou	 seja,	 esteja	 revestida	 da	 aparência	 de	 signo	

motivado,	apresentando	assim	características	de	um	 ícone,	as	faces	oeste,	norte	e	sul	

seguem	 limites	 em	 geral	 convencionais,	 sendo	 resultado	 de	 acordos	 diplomáticos,	 e	

poderiam	ter,	em	uma	eventual	conjuntura	histórica	diversa,	contornos	distintos	dos	
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que	possuem	atualmente.	Nesse	ponto	podemos	remontar	ao	centro	da	distinção	que	

faz	 Saussure	 entre	 signo	 linguístico	 e	 símbolo.	 Enquanto	 que	 “o	 signo	 linguístico	 é	

arbitrário”	(1993,	p.	81),	contrariamente	“o	símbolo	tem	como	característica	não	ser	

jamais	completamente	arbitrário;	ele	não	está	vazio,	existe	um	rudimento	de	vínculo	

natural	 entre	 o	 significante	 e	 o	 significado”	 (p.	 82).	Nosso	 caligrama,	 forma	 híbrida,	

comporta-se	 tanto	 como	 texto	 verbal	 (poema)	 quanto	 como	 imagem	 (mapa),	 numa	

situação	que	nos	remete	também	à	conjectura	comentada	por	Barthes	de	que	“o	signo,	

muitas	vezes,	se	oferecesse	a	uma	espécie	de	conflito	entre	o	motivado	e	o	imotivado”	

(2006,	 p.	 54).	 Este	 é	 o	 motivo	 pelo	 qual	 neste	 trabalho	 associamos	 a	

interpretação/decodificação	 de	 um	 mapa	 ao	 que	 ocorre	 com	 os	 símbolos:	 são	

reconhecidos	 com	 facilidade	 por	 seus	 habitantes	 ou	 indivíduos	 familiarizados	 com	

eles,	mas	em	geral	 ignorados	por	estrangeiros	e	 indivíduos	que	não	possuem	aquele	

repertório.	

Entretanto,	a	decisão	de	“traduzir”	o	caligrama,	voltada	especificamente	para	a	

constituição	 gráfica	 do	 poema,	 trouxe	—	 como	 sugerimos	 acima	 —	 consequências	

formais	 para	 a	 tradução	 dos	 versos	 em	 si	 (os	 componentes	 verbais	 do	 poema).	 As	

dessemelhanças	entre	os	mapas	da	Argentina	e	do	Brasil	 são	acentuadas,	 e,	 sendo	o	

primeiro	 mais	 vertical,	 alongado,	 aproxima-se	 da	 forma	 de	 um	 poema	 em	 versos	

curtos,	 enquanto	que	o	 segundo,	mais	 largo	nas	 laterais,	 exigiria	versos	mais	 longos	

para	 a	 composição	 de	 um	 caligrama-tradução,	 ocasionando	 de	 modo	 inevitável	 a	

necessidade,	 para	 o	 tradutor,	 de	 modificar	 a	 extensão	 dos	 versos	 do	 poema.	 Neste	

ponto,	 seria	 necessário	 afirmar	 inequivocamente	 a	 impossibilidade	 de	 manter-se	 a	

extensão	 dos	 versos	 do	 poema	 original	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	 compor	 um	 novo	

caligrama	 com	 a	 forma	 do	 mapa	 do	 Brasil.	 As	 imagens	 a	 seguir	 visam	 favorecer	 a	

comparação	entre	os	mapas	e	a	compreensão	do	problema	acima	exposto.	
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FIGURA	2	—	MAPAS	DA	ARGENTINA	E	DO	BRASIL	
	

Essa	 operação	 de	 mudança	 na	 extensão	 dos	 versos	 do	 poema	 original	 nos	

remete	 novamente	 às	 reflexões	 de	 Haroldo	 de	 Campos,	 para	 quem,	 na	 tradução	

poética,	“como	que	se	desmonta	e	se	remonta	a	máquina	da	criação,	aquela	fragílima	

beleza	 aparentemente	 intangível	 que	 nos	 oferece	 o	 produto	 acabado	 numa	 língua	

estranha.	E	que,	no	entanto,	 se	 revela	 suscetível	de	uma	vivissecção	 implacável,	 que	

lhe	 revolve	 as	 entranhas,	 para	 trazê-la	 novamente	 à	 luz	 num	 corpo	 linguístico	

diverso.”	 (CAMPOS,	 1976,	 p.	 31).	 E	 —	 ousaríamos	 acrescentar	 —	 num	 corpo	

cartográfico	diverso.	

Além	 dessa	 importante	 diferença	 formal	 entre	 o	 original	 e	 nossa	 tradução,	 a	

decisão	de	fazer	corresponder	o	aspecto	gráfico	de	ambos	mediante	a	composição	do	

mapa	do	Brasil	com	o	texto	do	poema	em	português	trouxe	consequências	tradutórias	

também	no	aspecto	semântico,	devido	—	como	já	sugerimos	mais	acima	—	às	relações	

entre	 forma	 e	 sentido	 presentes	 no	 poema.	 Tais	 consequências	 dizem	 respeito	

particularmente	a	elementos	da	cultura	e	do	cotidiano	argentinos,	presentes	no	texto	

de	Silva	e	reforçados	poeticamente	na	imagem	do	mapa-caligrama.	Ausentes	da	vida	e	
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do	cotidiano	brasileiros,	tais	elementos,	caso	fossem	mantidos	no	caligrama-tradução,	

gerariam	 efeitos	 de	 incongruência.	 No	 artigo	 Sobre	 a	 questão	 da	 equivalência	 em	

tradução	poética,	Marcelo	Tápia	tece	reflexões	pertinentes	e	que	vêm	ao	encontro	do	

que	pensamos	sobre	a	questão:	

	

(...)	sendo	um	processo	de	criação,	[a	tradução	poética]	envolverá	as	escolhas	do	
tradutor-criador	a	cada	etapa	de	seu	trabalho,	iniciando-se,	com	a	eleição,	pela	
leitura,	do	que	considera	relevante	da	‘estrutura’	do	poema	a	ser	‘re-produzido’	
e	 prosseguindo	 com	 suas	 opções	 de	 composição	 e	modo	de	 ‘correspondência’	
com	 o	 texto	 de	 que	 parte.	 (...)	 O	 poema	 resultante	 da	 tradução	 será	 antes	
construído	 a	 partir	 de	 princípios	 e	 de	 processos	 considerados	 análogos	 ou	
correspondentes,	 do	 que	 de	 obrigações	 de	 equivalência	 palavra	 a	 palavra,	 ou	
efeito	a	efeito	(sonoro	ou	imagético).	(TÁPIA,	2012,	s/p,	grifo	do	autor).	

	
Assim,	dada	nossa	decisão	prévia	de	traduzir	o	caráter	e	o	efeito	de	caligrama	do	

poema	de	Silva,	foram	três	as	alterações	semânticas	que	julgamos	necessárias	no	texto	

da	 tradução,	 de	 maneira	 a	 reproduzir	 a	 indissociabilidade	 entre	 forma	 gráfica	 e	

conteúdo	 poético	 presente	 no	 poema	 de	Marcelo	 Silva,	 ou	 de,	 usando	 os	 termos	 de	

Tápia,	fazer	corresponder	ou	equivaler	estrutura	e	sentido.	Vamos	a	essas	alterações:	

a)	 a	 referência	 ao	hábito	de	 tomar	mate	 (no	 verso	9	do	 original),	 presente	na	

cultura	 brasileira	 apenas	 em	 regiões	 fronteiriças	 com	 os	 países	 do	 Cone	 Sul,	 foi	

substituída	na	 tradução	pelo	hábito	de	 tomar	café.	A	ação	do	personagem	do	poema	

original,	 que	 “prepara	 un	 mate	 nuevo	 con	 yerba	 del	 día	 anterior”,	 denotando	 a	

escassez	de	recursos	financeiros	para	a	compra	de	itens	de	consumo	básicos,	virou,	na	

tradução,	a	seguinte	ação:	“requenta	um	café	coado	no	dia	anterior”;	

b)	a	substituição	de	“sul”	(sur,	no	original)	por	“sol”	tem,	igualmente,	a	intenção	

de	corresponder	semanticamente	à	troca	do	mapa	da	Argentina	pelo	do	Brasil.	Nossa	

interpretação	 da	 palavra	 “sul”,	 no	 contexto	 em	 que	 ela	 aparece	 no	 poema	 e	 na	 sua	

relação	com	o	mapa-caligrama,	é	de	que	se	trata	de	uma	representação	metonímica	da	
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geografia	do	país	 (pensamos	aqui	no	conto	“El	sur”,	de	 Jorge	Luis	Borges4).	Por	esse	

motivo,	 optamos	 aqui	 por	 uma	 tradução	 livre,	 já	 que,	 para	 o	 leitor	 brasileiro,	 “sul”	

representa	uma	parte	do	Brasil	e	nunca	todo	ele.	Uma	objeção	adicional	à	tradução	da	

frase	“se	 le	acaba	/	el	sur”	por,	simplesmente,	“acaba-se	o	seu	/	sul”	é	o	 fato	de	que,	

posicionada	no	caligrama-tradução	exatamente	no	mesmo	ponto	que	corresponde	ao	

estado	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 ela	 poderia	 induzir,	 remotamente,	 a	 uma	 associação	

direta	com	as	esporádicas	manifestações	 independentistas	por	parte	de	uma	parcela	

dos	 habitantes	 daquele	 estado	 (o	 “acabar”	 do	 sul	 e	 do	 poema	 significando,	 nessa	

leitura	indesejada,	a	separação	do	estado	com	relação	ao	território	do	país).	A	palavra	

“sol”	 foi	 a	 solução	 escolhida	 por	 ser	 uma	 das	 representações	 que	 o	 Brasil	 evoca	 no	

imaginário	 internacional.	 A	 imagem	 também	 remete	 ao	 astro	 celeste	 que,	 com	 seu	

movimento	diário	de	descida,	“acaba”,	no	final	do	texto,	por	abandonar	o	protagonista	

do	 poema	 em	 meio	 à	 escuridão.	 De	 alguma	 maneira,	 “sol”	 não	 deixa	 de	 também	

reenviar	ao	poema	original,	se	recordarmos	que	no	centro	da	bandeira	da	Argentina	

consta	o	desenho	estilizado	de	um	sol.	

c)	 uma	 terceira	 e	 última	 alteração	 semântica	 de	 maior	 relevância	 feita	 pela	

tradução	 no	 texto	 original	 consistiu	 em	 uma	 intervenção	 deliberada,	 que	 visou	 a	

evidenciar	outra	característica	de	toda	tradução:	sua	transitoriedade.	A	intervenção	a	

que	 nos	 referimos	 consiste	 na	 substituição	 do	 gênero	 do	 objeto	 direto	 na	 ação	

“escuchar	 al	 /	 presidente”	 (versos	 10-11	 do	 original)	 por	 “escutar	 a	 /	 presidenta”.	

Aqui,	 quisemos	 aproveitar	 a	 oportunidade	 para	 inserir	 na	 tradução	 uma	 marca	

temporal	 relativa	 ao	momento	 presente	 em	 que	 ela	 é	 feita,	 citando	 a	 declinação	 do	

																																								 																					
4	“Nadie	ignora	que	el	Sur	empieza	del	otro	lado	de	Rivadavia.	Dahlmann	solía	repetir	que	ello	no	es	
una	 convención	 y	 que	 quién	 atraviesa	 esa	 calle	 entra	 en	 un	 mundo	 más	 antiguo	 y	 más	 firme”	
(BORGES,	 1985,	 p.	 322);	 “Todo	 era	 vasto,	 pero	 al	mismo	 tiempo	 era	 íntimo	 y,	 de	 alguma	manera,	
secreto.	 (...)	Dahlmann	pudo	 sospechar	 que	 viajaba	 al	 pasado	 y	 no	 sólo	 al	 Sur”	 (BORGES,	 1985,	 p.	
323);	“Ya	se	había	hundido	el	sol,	pero	un	esplendor	final	exaltaba	la	viva	y	silenciosa	llanura,	antes	
de	que	la	borrara	la	noche”	(BORGES,	1985,	grifo	nosso);	“(...)	Dahlmann	vio	una	cifra	del	Sur	(del	Sur	
que	era	suyo).”	(BORGES,	1985,	p.	325).	
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vocábulo	 “presidente”	 com	 que	 o	 discurso	 oficial	 do	 governo	 de	 Dilma	 Rousseff	

pretende	reforçar	o	 fato	 inédito	de	a	presidência	da	República	ser	ocupada	por	uma	

mulher.	 Nosso	 gesto	 de	 liberdade	 tradutória	 visou,	 ainda,	 aludir	 à	 peculiaridade	

histórica	de	que,	desde	1º	de	janeiro	de	2011	(data	da	posse	de	Dilma	Rousseff	em	seu	

primeiro	mandato),	 tanto	o	Brasil	como	a	Argentina	têm	uma	mulher	como	chefe	de	

estado	(no	caso	argentino,	Cristina	Kirchner).	Essa	situação,	 inexistente	no	momento	

da	escrita	e	publicação	do	original	em	 livro	(em	2004	o	presidente	da	Argentina	era	

Néstor	 Kirchner,	 marido	 de	 Cristina),	 deve	 ser	 mantida	 —	 caso	 não	 ocorram	

alterações	no	curso	institucional	normal	—	até	10	de	dezembro	de	2015,	data	prevista	

para	 o	 término	 do	 segundo	mandato	 da	 presidente	 argentina.	 Posteriormente,	 após	

dezembro	 de	 2018,	 data	 limite	 do	 segundo	 e	 último	mandato	 de	 Dilma	 Rousseff	 (e	

caso	outra	mulher	não	seja	eleita	presidente	do	Brasil),	nossa	 tradução	poderá	vir	a	

provocar,	no	leitor	futuro,	um	certo	estranhamento	decorrente	da	declinação	citada,	a	

qual,	 como	 já	 exposto,	 pretende	 evidenciar	 o	 momento	 em	 que	 se	 produz	 esta	

tradução	 brasileira	 do	 poema	 de	 Silva,	 pensando,	 com	 Arrojo,	 que	 “[a]s	 traduções,	

como	nós	e	tudo	o	que	nos	cerca,	não	podem	deixar	de	ser	mortais.”	(ARROJO,	2007,	p.	

45).	 Por	 outro	 lado,	 ao	 chamar	 a	 atenção	para	o	 gênero	da	presidente	da	 república,	

temos	 a	 expectativa	de	produzir	 no	 leitor	 brasileiro	—	 caso	 este	 tenha	 à	disposição	

uma	 publicação	 bilíngue	 do	 poema	—	 a	 curiosidade	 de	 verificar	 “quem”	 seria,	 no	

original,	 o/a	 presidente/a	 que	 o	 personagem	 do	 poema	 escuta	 no	 rádio	 e,	 ainda,	

provocar	 uma	 reflexão	—	 no	momento	 em	 que	 o	 leitor	 não	 encontre	 no	 original	 o	

substantivo	 “presidente”	 com	 a	 declinação	 de	 gênero	—	 sobre	 a	 diferença	 entre	 o	

original	 e	 sua	 tradução.	 Assim,	 nossa	 tradução	 gostaria	 de	 fazer	 com	 que	 o	 leitor	

lançasse	 um	 olhar	 novo	 sobre	 o	 próprio	 original:	 “transformar,	 por	 um	 átimo,	 o	

original	na	tradução	de	sua	tradução.”	(CAMPOS,	2011,	p.	71-72).	

No	jogo	poético-tradutório	que	propomos,	está	em	questão	também	o	quanto	o	

nome	 do	 autor,	 Marcelo	 Silva,	 soa	 como	 um	 nome	 tipicamente	 brasileiro.	 Está	
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presente	 aí,	 também,	 um	 tributo	 que	 fazemos	 à	 atuação	 do	 poeta	 como	 tradutor	 de	

escritores	brasileiros	para	o	idioma	espanhol.	

Apresentamos	 abaixo	 o	 texto	 de	 Marcelo	 Silva	 traduzido,	 sem	 considerar	 a	

disposição	dos	versos	do	original	(a	“máquina	desmontada”,	na	formulação	de	Haroldo	

de	Campos)	e	sublinhando	os	trechos	em	que	fizemos	as	três	intervenções	semânticas	

acima	comentadas.	Segue	a	este	a	tradução	(a	“máquina	remontada”),	na	configuração	

gráfica	executada	pelo	designer	Gustavo	Binda5	a	partir	de	nossas	indicações:	

	

De	 madrugada	 sonha	 acordado	 para	 combater	 a	 insônia	 Adormece	 e	 sofre	 o	
pesadelo	de	 ser	 sacudido	por	king-kong	Às	oito	 é	despertado	por	um	cobrador	
inconveniente	que	lhe	informa:	tem	contas	em	atraso	com	deus	e	serão	retidos	os	
bens	 que	 não	 possui	 Às	 nove	 requenta	 um	 café	 coado	 no	 dia	 anterior	 Nove	 e	
trinta	 liga	 o	 rádio	 para	 escutar	 a	 presidenta	 (seu	 novo	 plano	 para	 erradicar	 a	
fome	e	a	pobreza	enquanto	o	custo	de	vida	está	pela	hora	da	morte)	Às	dez	veste	
seu	traje	turvo	de	injustiças	Dez	e	quinze	ata	ao	pescoço	a	tristeza	E	trinta	calça	
seus	sapatos	cansados	Às	onze	seu	coração	pesa	como	um	boi	(ontem	esfumou-se	
sua	esperança	amanhã	não	chegou	e	hoje	é	nunca	mais)	Às	doze	começa	todo	dia	
seu	último	dia	À	uma	roubam-lhe	o	fundo	do	abismo	Às	duas	perde	o	verbo	ser	(o	
que	 era	o	que	 é	o	que	poderia	 ter	 sido)	Às	 três	não	 faz	nenhuma	 revolução	Às	
quatro	briga	com	a	vida	a	morte	e	a	mulher	Às	cinco	está	indignado	até	os	ossos	
Às	 seis	 se	 sente	 inútil	 Às	 sete	 fuma	 sete	 cigarros	 Às	 oito	 pondera	 a	 ideia	 do	
suicídio	Às	nove	se	apaixona	Às	dez	odeia	Às	onze	diz	tudoéumamerda	Às	doze	
acaba-se	o	seu	sol	

e	escreve	

	

																																								 																					
5	Agradeço	a	Gustavo	Binda	pela	diagramação-composição	da	tradução	do	poema.	
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FIGURA	3	—	POEMA	TRADUZIDO	

	
CONSIDERAÇÕES	FINAIS	
	

Correndo	 o	 risco	 da	 redundância,	 gostaríamos	 ainda	 de	 reproduzir	 abaixo	 o	

poema	original	de	Marcelo	Silva,	colocando-o	agora	lado	a	lado	com	nossa	tradução,	de	

modo	a	enfatizar,	no	encerramento	deste	trabalho,	a	correspondência	gráfica	entre	os	

dois	 caligramas,	 correspondência	 que	 não	 seria	 da	 ordem	 da	 semelhança,	 mas	 do	

conceito	 (e	 do	 efeito).	 Lembramos	 aqui	 a	 lição	 de	 Haroldo	 de	 Campos:	 “O	 texto	

traduzido,	 como	 um	 todo	 (como	 um	 ícone	 de	 relações	 intra-e-extratextuais),	 não	

denota,	 mas	 conota	 seu	 original;	 este,	 por	 seu	 turno,	 não	 denota,	 mas	 conota	 suas	

possíveis	traduções.	Ocorre	assim	uma	dialética	perspectivista	de	ausência/presença.”	

(CAMPOS,	1991,	p.	30).	

Apesar	da	dessemelhança	gráfica	entre	o	original	e	nossa	tradução,	pretendemos	

que	 exista	 entre	 eles	 um	mesmo	 funcionamento	 da	 “máquina”	 poética.	 E	 pensamos	

que	essa	talvez	seja	uma	situação	que,	guardadas	as	devidas	proporções,	apresenta-se	
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com	 muita	 frequência	—	 embora	 nem	 sempre	 de	 forma	 tão	 evidente	—	 em	 toda	

tradução	literária.	

	

	
FIGURA	4	—	O	POEMA,	ORIGINAL	E	TRADUZIDO	
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"UM	COPO	VAZIO	ESTÁ	CHEIO	DE	AR"1:	UMA	RESENHA	DE	IS	THE	GLASS	

HALF	EMPTY	OR	HALF	FULL?	REFLECTIONS	ON	TRANSLATION	THEORY	

AND	PRACTICE	IN	BRAZIL,	DE	ALICE	LEAL	

"AN	EMPTY	GLASS	IS	FULL	OF	AIR":	A	REVIEW	OF	IS	THE	GLASS	HALF	

EMPTY	OR	HALF	FULL?	REFLECTIONS	ON	TRANSLATION	THEORY	AND	

PRACTICE	IN	BRAZIL,	BY	ALICE	LEAL	

	

Guilherme	Bernardes2	

	

Alice	Leal	se	formou	em	Letras	na	Universidade	Federal	do	Paraná,	fez	mestrado	

em	Estudos	da	Tradução	na	Universidade	Federal	de	Santa	Catarina	e	é	coordenadora	

do	Departamento	de	Língua	Portuguesa	na	Universidade	de	Viena,	onde	concluiu	seu	

doutorado,	 que	 dá	 origem	 ao	 livro	 aqui	 comentado.	 A	 tese	 analisa	 o	 panorama	 dos	

Estudos	da	Tradução	no	Brasil	 e	 se	divide	em	quatro	partes	principais:	1)	em	que	a	

autora	discorre	 sobre	 as	diferenças	da	prática	 e	 da	 teoria	de	 tradução;	 2)	 em	que	 a	

autora	analisa	a	obra	de	Rosemary	Arrojo;	3)	em	que	a	autora	analisa	a	obra	de	Paulo	

Henriques	Britto;	e	4)	em	que	a	autora	junta	suas	análises	e	faz	sua	conclusão.	

Na	 primeira	 parte	 do	 livro,	 Leal	 se	 dedica	 a	 apresentar	 o	 debate	 sobre	 o	 que	

deveria	 ser/fazer	 a	 teoria	da	 tradução:	 ser	um	meio	de	 gerar	 reflexão	 sobre	o	 fazer	

tradutório	e	sobre	questões	de	linguagem	e	construção	de	significado;	ou	preocupar-

																																								 																					
1	Trecho	de	Copo	vazio,	de	Gilberto	Gil,	que	serve	de	epígrafe	para	o	livro.	
2	Graduando	em	estudos	da	tradução	na	UFPR. 
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se	 com	 questões	mais	 práticas	 (ou	 seja,	 propor-se	 a	 facilitar	 a	 prática	 de	 tradução,	

pensando	em	suprir	as	demandas	do	mercado,	ou	fornecer	algum	tipo	de	metodologia	

a	ser	seguida).	

Logo	 de	 início,	 a	 autora	 dá	 a	 entender	 que	 a	 resposta	 para	 essa	 questão	 está	

intimamente	ligada	ao	lugar	de	que	se	fala,	e	que	por	isso	essas	respostas	podem	ser	

diferentes.	Ela	mesma	apresenta	seu	livro	como	um	trabalho	que	segue	tendências	de	

um	pensamento	pós-estruturalista,	no	sentido	que	o	“pós”	estaria	dando	a	conotação	

de	 ser	 algo,	 obviamente,	 posterior,	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	 criando	 uma	 relação	 de	

dependência.	Portanto,	não	se	trata	de	negar	ou	abolir	as	contribuições	estruturalistas,	

mas	de	constantemente	questionar	suas	posições	e	se	valer	delas	quando	necessário.	

Nas	entrelinhas,	é	possível	notar	a	defesa	de	Leal	para	que	a	Universidade	seja	

mais	um	lugar	que	instigue	o	pensamento	do	que	apenas	um	que	cumpra	o	papel	de	

criar	mão	de	obra	qualificada.	Ao	mesmo	tempo,	isso	parece	gerar	um	afastamento	do	

que	se	faz	dentro	da	Universidade	daquilo	que	acontece	no	“mundo	real”.	Entretanto,	é	

importante	estar	atento,	também,	para	que	a	Academia	não	acabe	se	fechando	demais	

sobre	si	mesma	e	esqueça	o	mundo	fora	dela.	

Desse	 modo,	 Leal	 acaba	 por	 fazer	 uma	 distinção	 inicial	 que	 é	 muito	

representativa	de	dois	modos	diferentes	de	se	encarar	a	tradução:	uma	visão	chamada	

essencialista	e	outra	chamada	antiessencialista.	Como	representantes	das	duas	visões,	

ela	escolhe	Paulo	Henriques	Britto	e	Rosemary	Arrojo,	respectivamente.	Para	isso,	ela	

analisa	 minuciosamente	 seus	 trabalhos	 para	 entender	 (i)	 o	 que	 falam,	 (ii)	 de	 onde	

falam	e	(iii)	como	isso	influencia	no	que	falam.	

Na	 segunda	 parte	 do	 livro,	 a	 autora	 analisa	 a	 carreira	 de	 Arrojo	 enquanto	

estudiosa	da	tradução,	fazendo	uma	leitura	cautelosa	de	três	livros	assinados	por	ela	e	

mais	um	apanhado	de	trabalhos	selecionados.	Começando	por	O	Signo	Desconstruído,	

Leal	demonstra	 como	se	molda	o	pensamento	de	Arrojo	 sobre	o	 tema:	 esta	defende	

constantemente	 que	 a	 teoria	 da	 tradução	 deve	 se	 preocupar	 em	 problematizar	
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questões	que	costumam	ser	tratadas	pelo	senso	comum	(ou	mesmo	por	alguns	meios	

acadêmicos)	 como	 dadas	 de	 barato,	 tais	 como:	 fidelidade,	 perdas	 e	 ganhos,	

equivalência,	 literalidade,	 intencionalidade,	 contexto	e,	 inclusive,	original	e	 tradução.	

Nos	diversos	artigos	presentes	no	livro,	Leal	apresenta	o	pensamento	de	Arrojo	como	

intimamente	 ligado	 às	 tendências	 pós-estruturalistas	 e	 costumeiramente	 tido	 por	

radical,	como	se	ela	pretendesse	abolir	todos	esses	termos.	No	entanto,	não	é	isso	que	

se	nota.	O	que	se	percebe	é	um	desejo	constante	de	pôr	em	xeque	o	fato	de	que	todos	

esses	 termos	 sejam	 tidos	 como	 axiomáticos	 e	 não	 possam	 ser	 objeto	 de	 debate.	

Segundo	 Arrojo,	 mais	 do	 que	 pensar	 na	 prática,	 é	 importante	 que	 a	 formação	 do	

tradutor	se	dê	de	maneira	reflexiva.	

Em	 seguida,	 Leal	 analisa	 o	 livro	 Oficina	 de	 Tradução.	 Ao	 contrário	 do	 livro	

anterior,	 que	 era	 um	 compilado	de	diversos	 artigos	 publicados	preocupados	 apenas	

com	 o	 pensar	 sobre	 tradução	 e	 a	 pesquisa	 na	 área,	 nesse,	 Arrojo	 se	 debruça	 sobre	

questões	um	pouco	mais	voltadas	à	prática,	porém,	sem	se	esquecer	de	refletir	sobre	

isso.	 Para	 tanto,	 Arrojo	 faz	 uso	 de	 um	 conto	 de	 Jorge	 Luís	 Borges	 intitulado	 Pierre	

Menard,	Autor	del	Quijote.	A	alegoria	proposta	seria	a	de	que	o	desejo	de	Menard	em	

escrever	(não	re-escrever)	Dom	Quixote	de	La	Mancha	exatamente	do	mesmo	jeito	que	

fez	Miguel	de	Cervantes	é	como	um	tradutor	que	segue	um	pensamento	essencialista	

faz	 seu	 trabalho.	 Como	 se	 fosse	 possível	 ignorar	 os	 fatores	 temporais,	 espaciais,	

sociais,	inconscientes	e	muitos	outros	que	influenciam	a	leitura	do	texto.	Dessa	forma,	

reiterando	 muito	 do	 que	 dizia	 anteriormente,	 Leal	 mostra	 como	 a	 visão	 pós-

estruturalista	 de	 Arrojo	 (os	 significados	 não	 são	 estáveis	 e	 estão	 constantemente	

sofrendo	influência	do	mundo	em	que	se	encontram)	invariavelmente	afeta	a	maneira	

como	um	tradutor	traduz.	Ainda	no	livro	Oficina	de	Tradução,	Arrojo	dá	o	exemplo	do	

poema	This	 is	 just	to	say,	 de	William	Carlos	Williams,	propondo	o	exercício	de	 como	

seriam	 lidas	 aquelas	 mesmas	 palavras,	 naquela	 mesma	 ordem,	 se	 elas	 fossem	

encontradas	na	mesa	da	 cozinha	de	um	anfitrião,	 deixada	por	um	hóspede	ou	 como	
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poema.	 A	 leitura	 seria	 diferente	 e,	 portanto,	 as	 preocupações	 na	 hora	 de	 traduzir	

aquele	texto,	também.	

Leal	analisa	ainda	o	livro	Tradução,	Desconstrução	e	Psicanálise,	uma	outra	série	

de	 textos	 organizados	 por	 Arrojo,	 novamente	 mais	 voltados	 ao	 pensamento	 sobre	

tradução.	 Fazendo	 uso	 de	 diversos	 conceitos,	 principalmente	 freudianos,	 Arrojo	

organiza	seus	textos	em	torno	de	vários	temas	pertinentes	à	teoria	da	tradução	ligados	

ao	 inconsciente,	 tais	 como:	 transferência	 e	 fetichismo	 nas	 relações	 humanas,	 a	

instabilidade	das	noções	de	verdade	e	objetividade	na	ciência,	hierarquia	nas	relações	

humanas,	 entre	 outros	 pontos.	 Fica	 claro,	 então,	 o	 desejo	 de	 Arrojo,	 enquanto	

acadêmica	estudiosa	da	tradução,	de	tomar	um	posicionamento	forte	quanto	à	teoria	

da	 tradução	 como	 algo	 que	 seja	 formador	 de	 profissionais	 que	 pensem	 sobre	 suas	

ações	e	sobre	o	que	elas	implicam	e	significam.	A	crítica	feita	por	Leal	se	concentra	na	

contradição	 que	 acarreta	 essa	 defesa	 de	 Arrojo	 para	 que	 os	 estudos	 da	 tradução	 se	

tornem	 uma	 área	 específica	 e	 isolada	—	 tanto	 da	 linguística	 quanto	 dos	 estudos	

literários	—	enquanto	ao	mesmo	tempo	suas	tendências	pós-estruturalistas	remetem	

cada	vez	mais	a	uma	aproximação	e	uma	interdisciplinaridade.	

Em	contrapartida	ao	pensamento	de	Arrojo,	 Leal	 aponta,	 então,	o	pensamento	

de	Paulo	Henriques	Britto	sobre	as	questões	de	teoria	da	tradução.	Primeiramente,	a	

autora	traça	um	histórico	de	Britto	como	poeta	e	tradutor	(de	mais	de	cem	livros),	a	

fim	de	mostrar	de	que	lugar	vem	a	fala	dele.	Ainda	no	primeiro	capítulo	de	Is	the	glass	

half	empty	of	half	full?	Reflections	on	Translation	Theory	and	Pratice	in	Brazil,	 surge	a	

seguinte	analogia:	quando	se	está	perdido	na	floresta	e	querendo	ir	para	casa,	alguém	

dá	a	 ideia	de	olhar	para	qual	direção	o	sol	está	se	movendo	para	se	 localizar,	afinal,	

sabe-se	 que	 este	 vai	 do	 leste	 para	 o	 oeste.	 Numa	 situação	 como	 essa,	 não	 interessa	

levantar	o	debate	de	como	a	noção	de	pontos	cardeais	é	um	construto	arbitrário	e	uma	

convenção	 inventada	 pelos	 seres	 humanos.	 O	 importante	 é	 chegar	 em	 casa.	 Nesse	

sentido,	 Britto	 diz	 que	 a	 teoria	 da	 tradução	 que	 o	 pensamento	 pós-estruturalista	
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propõe	não	ajuda	em	nada	a	prática	de	tradução	e	que	por	esse	motivo	seria	de	menor	

validade.	

Leal	 decide,	 então,	 separar	 em	 três	 os	 tipos	 de	 artigos	 de	 Britto	 que	 analisa:	

crítica	ao	pós-estruturalismo,	ofício	e	arte	do	tradutor	literário,	e	crítica	de	tradução.	

Nos	primeiros	textos,	as	críticas	de	Britto	vão,	principalmente,	de	encontro	ao	suposto	

radicalismo	do	pensamento	pós-estruturalista,	como	se	fosse	pretendido	que	todas	as	

noções	 que	 pensadores	 como	 Arrojo	 problematizam	 em	 seus	 textos	 sejam	 abolidas	

(quando,	 na	 verdade,	 o	 que	 querem	 é	 problematizar	 suas	 validades	 na	 atual	

conjuntura).	Por	mais	que	Britto	bata	de	frente	e	critique	essa	posição,	o	que	ele	mais	

critica	nela	é	sua	falta	de	utilidade.	Ele,	inclusive,	reconhece	que	tais	questionamentos	

podem,	 sim,	 ser	 muito	 pertinentes;	 no	 entanto,	 o	 fazer	 tradutório	 que	 ele,	 tão	

experiente,	 realiza	 não	 é	modificado	 por	 eles.	 Britto	 diz	 que	 essas	 noções,	 por	mais	

instáveis	ou	ficcionais	que	sejam,	acabam	sendo	necessárias.	Que,	na	hora	de	traduzir,	

ele	 precisa	 acreditar	 que	 está	 sendo	 fiel	 ao	 autor	 original	 e	 que	 os	 significados	 ali	

contidos	foram	transmitidos	até	ele	e	através	dele.	

No	enquadramento	seguinte,	Leal	separa	os	textos	em	que	Britto	tenta	organizar	

uma	metodologia	de	análise	literária	(especialmente	de	poesia)	que	pudesse	creditar	a	

essa	 tarefa	 um	 caráter	 e	 um	 valor	 científico.	 Através	 de	 uma	 análise	minuciosa	 das	

características	 formais	 do	 poema,	 ele	 seria	 então	 capaz	 de	 dizer	 o	 que	 é	 mais	

importante	 naquele	 determinado	 texto	 e	 que,	 portanto,	 seria	 indispensável	 de	 ser	

mantido	 numa	 possível	 tradução	 desse	 mesmo	 texto.	 A	 crítica	 de	 Leal	 a	 esse	

posicionamento	 é	 a	 mesma	 que	 o	 pós-estruturalismo	 faz:	 a	 importância	 de	 certos	

aspectos	 do	 texto	 para	 ele	 pode	 não	 ser	 a	mesma	 (e	 costumeiramente	 não	 é)	 para	

outras	pessoas.	Ou,	então,	por	que	esse	 tipo	de	análise	não	seria	possível	em	outros	

tipos	 de	 texto,	 se	 o	 que	 torna	 um	 texto	 poético	 ou	 não	 está	 muito	 mais	 ligado	 à	

maneira	com	que	ele	é	lido	do	que	com	aspectos	puramente	formais?	Britto	discorda	

desse	posicionamento	 e	 acha	que	 a	noção	de	 literariedade	está	 ligada,	 sim,	 a	 outros	
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aspectos	além	da	maneira	com	que	se	é	apresentado	ou	lido	um	texto,	demonstrando	o	

caráter	essencialista	de	seu	pensamento.	

A	 partir	 disso,	 Leal	 junta	 os	 textos	 de	 Britto	 que	 defendem	 também	 uma	

metodologia,	muito	similar	ao	processo	de	análise	apresentado	nos	textos	anteriores,	

para	analisar	se	uma	tradução	é	melhor	ou	mais	competente	que	outra.	Tais	elementos	

em	 questão	 seriam:	 omissões,	 adições,	 passagens	 significantemente	 alteradas,	

correspondência	 de	 metrificação,	 entre	 outras.	 Leal	 também	 critica	 esse	 desejo	

demonstrado	por	Britto	 de	que	 a	 única	maneira	de	produzir	 conhecimento	 seja	 por	

um	meio	 altamente	 cientificista.	 E,	 nesse	 gancho,	 a	 autora	 chega	 à	 quarta	 e	 última	

parte.	

Na	última	parte,	Leal	se	opõe	ao	pensamento	de	que	o	estudo	de	tradução	deva	

ser	 tratado	 com	 orientações	 estritamente	 práticas	 (da	 mesma	 maneira	 que,	 alguns	

acreditam,	 deveriam	 ser	 orientados	 futuros	 médicos,	 capazes	 de	 rapidamente	

reconhecer	doenças	e	tratar	todas	elas	o	mais	rápido	possível).	Para	isso,	Leal	aponta	

como,	inclusive	nesses	casos,	essa	noção	de	objetividade	é	ilusória.	Caso	contrário,	não	

haveria	 segunda	 opinião,	 apesar	 de	 serem	 feitos	 os	 mesmos	 testes	 e	 obtidos	 os	

mesmos	 resultados.	Ela	 finaliza	mostrando	como	a	heterogeneidade	é	bem-vinda	no	

pensamento	pós-estruturalista	e	como	interessa	muito	mais	para	o	debate	que	pontos	

diferentes	 possam	 surgir	 e	 que	 o	 copo	 possa	 estar	 meio	 cheio	 e	 meio	 vazio	

simultaneamente.	

O	livro	de	Leal	se	põe,	de	certa	forma,	num	meio	de	caminho,	uma	vez	que	busca	

compreender	bem	o	argumento	contrário	ao	daquele	que	costuma	defender.	A	partir	

dessa	 leitura	 minuciosa,	 ela	 pode,	 então,	 fazer	 o	 movimento	 de	 Desconstrução,	

similarmente	 a	 Jacques	Derrida,	 e	 apontar	 as	 falhas	 naquele	 pensamento	 ao	mesmo	

tempo	 em	 que	mantém	 um	 olhar	 crítico	 sobre	 si	 mesma.	 Simultaneamente,	 o	 livro	

também	 defende	 muito	 habilmente	 sua	 proposta,	 sem	 esquecer	 de	 qual	 lugar	 ela	

propõe	o	que	propõe	e	para	que	fins	isso	se	mostra	necessário.	Prática	e	Teoria,	como	
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diz	 a	 autora,	 casados,	 divorciados	 e,	 agora	 também,	 por	 que	 não?,	 em	 um	

relacionamento	enrolado.	

Leal	 discorre	 sobre	 esses	 pontos	 (e	muitos	 outros	mais)	 do	 debate	 entre	 dois	

grandes	 nomes	 da	 teoria	 e	 da	 prática	 de	 tradução	 no	 Brasil	 muito	 mais	

cuidadosamente	e	extensivamente	do	que	é	possível	aqui.	Como	ela	mesma	diz	ao	fim	

do	 livro,	 sua	proposta	 está	muito	mais	 voltada	em	 instigar	 esse	pensamento	do	que	

propor	práticas	de	tradução.	Não	era	para	menos	que	um	livro	deliberadamente	com	

essas	intenções	tivesse	já	no	título	uma	interrogação.	

	

REFERÊNCIAS	

	
LEAL,	Alice.	Is	the	Glass	Half	Empty	or	Half	full?	Reflections	on	Translation	Theory	and	Practice	in	
Brazil.	Frank	&	Timme.	Viena:	2014.	
	
	
Submetido	em:	10/09/2015	
Aceito	em:	17/09/2015	

	



	
	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

PROFESSOR	CONVIDADO	

GUEST	PROFESSOR	

	
	



	
Curitiba,	Vol.	3,	nº	5,	jul.-dez.	2015												ISSN:	2318-1028																																																										REVISTA	VERSALETE	

	
	

ALVES,	U.	K.	Ensino	de	Pronúncia...	 392	

	

	

ENSINO	DE	PRONÚNCIA	NA	SALA	DE	AULA	DE	LÍNGUA	ESTRANGEIRA:	

QUESTÕES	DE	DISCUSSÃO	A	PARTIR	DE	UMA	CONCEPÇÃO	DE	LÍNGUA	

COMO	SISTEMA	ADAPTATIVO	E	COMPLEXO	

PRONUNCIATION	TEACHING	IN	THE	FOREIGN	LANGUAGE	CLASSROOM:	

DISCUSSION	TOPICS	FROM	A	VIEW	OF	LANGUAGE	AS	A	COMPLEX,	ADAPTIVE	

SYSTEM	
	

Ubiratã	Kickhöfel	Alves1	

	
RESUMO:	 Neste	 trabalho,	 discutimos	 os	 objetivos	 do	 ensino	 comunicativo	 de	 pronúncia	
contemporâneo.	 Ao	 partirmos	 de	 uma	 concepção	 de	 Língua	 como	 Sistema	 Adaptativo	 Complexo,	
concentramo-nos	 nos	 construtos	 de	 ‘inteligibilidade’,	 ‘compreensibilidade’	 e	 ‘grau	 de	 acento’,	 de	
modo	a	propor	uma	reflexão	sobre	o	papel	de	cada	um	destes	aspectos	na	definição	dos	objetivos	de	
ensino	do	componente	 fonético-fonológico.	Discutidos	os	objetivos,	propomos	uma	reflexão	acerca	
de	 práticas	 e	 estratégias	 de	 ensino,	 de	modo	 a	 argumentarmos	 que	 o	 aspecto	 fonético-fonológico	
deva	 ser	 integrado	 a	 todos	 os	 outros	 componentes	 linguísticos,	 frente	 à	 resolução	 de	 tarefas	
comunicativas.	
Palavras-chave:	Língua	como	Sistema	Adaptativo	Complexo;	inteligibilidade;	Ensino	de	Pronúncia	de	
LE.	
ABSTRACT:	 In	 this	 article,	we	discuss	 the	main	 goals	 and	 tenets	 of	 communicative	pronunciation	
teaching	in	the	contemporary	scenario.	Departing	from	a	view	of	Language	as	a	Complex,	Adaptive	
System,	 we	 concentrate	 on	 the	 concepts	 of	 ‘intelligibility’,	 ‘comprehensibility’	 and	 ‘accentedness’,	
discussing	the	role	of	each	of	these	constructs	in	the	teaching	of	phonetic-phonological	aspects.	With	
these	 goals	 defined,	 we	 discuss	 some	 teaching	 strategies	 to	 be	 employed	 in	 FL	 pronunciation	
teaching,	aiming	to	integrate	the	phonetic-phonological	aspects	to	other	language	components,	in	the	
solving	of	communicative	tasks.	
Keywords:	Language	as	a	Complex,	Adaptive	System;	intelligibility;	FL	Pronunciation	Teaching.	
	

																																								 																					
1	UFRGS/CNPq.	
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1.	INTRODUÇÃO	

	

Em	nosso	país,	 temos	observado,	na	última	década,	um	crescimento	no	número	

de	estudos	empíricos	que	se	voltam	à	investigação	dos	efeitos	da	instrução	formal	ou	

do	 treinamento	 perceptual	 referente	 ao	 componente	 fonético-fonológico 2 ,	 em	

ambientes	de	Segunda	Língua	ou	Língua	Estrangeira	 (ALVES,	2004;	SILVEIRA,	2004;	

NOBRE-OLIVEIRA,	 2007;	 LIMA	 JÚNIOR,	 2008;	 BETTONI-TECHIO,	 2008,	

BRAWERMAN-ALBINI,	 2012;	 PEROZZO,	 2013).	 Na	 grande	 maioria	 desses	 estudos,	

podemos	 verificar,	 no	 que	 diz	 respeito	 às	 comparações	 entre	 os	 dados	 pré	 e	 pós-

instrucionais,	um	interesse	na	possibilidade	de	aproximação	da	fala	do	aprendiz	a	um	

padrão	 considerado	 como	 nativo.	 Em	 outras	 palavras,	 os	 resultados	 das	 referidas	

investigações	 voltam-se,	 sobretudo,	 para	 a	 verificação	 de	 uma	 espécie	 de	 “índice	 de	

acuidade”	 da	 fala	 estrangeira,	 em	 consideração	 a	 um	 padrão	 nativo	 tomado	 como	

referência.	

Ainda	que	essa	seja	uma	medida	pertinente,	uma	vez	que	possa	ser	esperado	que	

um	grau	de	acento	estrangeiro	menor	venha	a	possibilitar,	também,	menores	índices	

de	problemas	de	comunicação	em	LE,	é	preciso	considerar	que	uma	série	de	estudos,	

tanto	 no	 cenário	 internacional	 (SMITH;	 NELSON,	 1985;	 MUNRO;	 DERWING,	 1995a,	

1995b;	 DERWING;	 MUNRO,	 1997,	 2005,	 2013,	 2015a;	 2015b;	 DERWING;	 MUNRO;	

WIEBE,	1998;	DERWING;	MUNRO;	THOMSON,	2007;	JENKINS,	2000,	2002;	WALKER,	

2010;	 DERWING;	 MUNRO;	 FOOTE,	 2014)	 quanto	 no	 nacional	 (CRUZ,	 2004,	 2007,	

2008,	 2014;	 CRUZ;	 PEREIRA,	 2006;	REIS;	KLUGE,	 2008;	 SCHADECH,	 2013;	BECKER,	

2013;	 GONÇALVES,	 2014;	 DUTRA,	 2014;	 SCHWARTZHAUPT,	 2015,	 SCHADECH;	

																																								 																					
2	Ao	 seguirmos	 Zimmer;	 Alves	 (2006),	 utilizamos	 o	 termo	 ‘fonético-fonológico’	 para	 dar	 conta	 de	
uma	 visão	 não-dicotômica	 entre	 os	 ramos	 da	 fonética	 e	 da	 fonologia,	 de	modo	 a	 reconhecermos,	
portanto,	 a	 existência	 de	 uma	 gradiência	 e	 continuidade	 entre	 o	 fone	 físico	 e	 o	 fonema.	 Tal	
caracterização	vai,	também,	ao	encontro	do	termo	‘nível	fônico’,	empregado	em	Albano	(2001,	2012),	
termo	 esse	 que	 subentende	 fonética	 e	 fonologia	 “como	 disciplinas	 que	 conversam	 intimamente	 a	
ponto	de	constituírem,	juntas,	um	mesmo	nível	da	gramática	das	línguas”	(SILVA,	2014,	p.	33).	
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SILVEIRA,	2013,	2014;	GONÇALVES;	SILVEIRA,	2015;	BECKER;	KLUGE,	2015,	dentre	

outros),	 nos	 últimos	 anos,	 têm	 chamado	 a	 atenção	 para	 o	 construto	 referente	 à	

‘inteligibilidade’.	 A	 inteligibilidade	 constitui	 uma	medida	 que	diz	 respeito	 ao	 quanto	

um	 enunciado,	 produzido	 por	 um	 aprendiz	 de	 LE,	 é	 processado	 de	 forma	 bem-

sucedida	 pelo	 ouvinte	 (DERWING,	MUNRO;	WIEBE,	 1998),	 ou,	 ainda,	 ao	 quanto	 um	

ouvinte	 realmente	 entende	 um	 enunciado	 produzido	 por	 tal	 aprendiz	 (DERWING;	

MUNRO,	 2005) 3 .	 Outro	 construto	 também	 bastante	 em	 voga	 nesses	 estudos	

supracitados,	 diz	 respeito	 à	 ‘compreensibilidade’.	 Este	 construto	 pode	 ser	

caracterizado	como	uma	avaliação	subjetiva,	por	parte	do	ouvinte,	acerca	do	grau	de	

dificuldade	para	entender	um	enunciado	produzido	pelo	aprendiz	de	LE	(DERWING;	

MUNRO,	 2005).	 Ao	 considerarmos	 essa	 breve	 explanação,	 verificamos	 que	 uma	 fala	

inteligível	não	necessariamente	seria	aquela	livre	de	acento	estrangeiro.	De	fato,	ainda	

que	estes	três	construtos	—	 inteligibilidade,	compreensibilidade	e	grau	de	acento	—	

estejam	 relacionados	 (uma	 vez	 que	 um	 sotaque	 forte	 pode	 vir	 a	 reduzir	 a	

inteligibilidade	 e	 a	 compreensibilidade),	 cada	 um	 deles	 constitui	 um	 eixo	

independente.	

A	reflexão	acerca	dos	referidos	construtos	teóricos	dentro	do	ambiente	de	LE	tem	

aberto	espaço	para	uma	interessante	agenda	de	pesquisas	a	partir	da	qual	se	buscam	

não	 somente	 definições	mais	 precisas,	mas,	 também,	metodologias	 que	 reflitam	 tais	

construtos.	Mais	do	que	 isso,	 tal	 reflexão	 tem	exercido	efeitos	 também	na	pedagogia	

referente	ao	ensino	de	pronúncia	na	aula	de	LE.	Nesse	 sentido,	 autores	 como	Celce-

Murcia	et	al.	(2010)	afirmam	que	o	objetivo	do	ensino	de	pronúncia	deve	deixar	de	ser	

o	 de	 reduzir	 o	 sotaque	 do	 aprendiz	 estrangeiro,	 e	 passar	 a	 contribuir	 para	 que	 o	

referido	 aprendiz	 demonstre	 uma	 fala	mais	 inteligível	 para	 com	 o	 seu	 interlocutor.	

Nas	palavras	de	Luchini;	García	Jurado	(2015,	p.	196),	devemos	objetivar,	a	partir	de	
																																								 																					
3	Conforme	veremos	na	terceira	seção	deste	artigo,	definir	 ‘inteligibilidade’	ou	‘compreensibilidade’	
não	 constitui	 uma	 tarefa	 simples,	 uma	 vez	 que	 há	 uma	 série	 de	 distintas	 definições	 para	 tais	
construtos.	 O	 próprio	 termo	 ‘entender’,	 usado	 na	 definição	 de	 inteligibilidade,	 tampouco	 se	 faz	
plenamente	claro,	conforme	também	será	visto	na	referida	seção.	
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uma	 abordagem	 comunicativa	 de	 pronúncia,	 “que	 os	 estudantes	 consigam	 adquirir	

uma	pronúncia	 aceitável	 e	 inteligível	 que	os	permita	 se	 comunicarem	 com	êxito	 em	

diversos	 contextos	 nacionais	 e	 internacionais,	 preservando,	 ao	 mesmo	 tempo,	 seus	

acentos	 regionais	 e	 identidades	 linguísticas”.	Ao	 tomarmos	por	base	uma	 concepção	

de	língua	como	Sistema	Adaptativo	Complexo	(BECKNER	et	al.,	2009;	DE	BOT;	LOWIE;	

VERSPOOR,	 2007;	 DE	 BOT	 et	 al.,	 2013;	 LARSEN-FREEMAN,	 1997,	 2014;	 LARSEN-

FREEMAN;	 CAMERON,	 2008;	 ELLIS;	 LARSEN-FREEMAN,	 2006;	 ELLIS,	 2007,	 2011,	

2012),	 que	 guia	 o	 presente	 trabalho,	 a	 inteligibilidade	 se	 estabelece	 a	 partir	 da	

interação	entre	o	 falante	e	o	 interlocutor,	 em	uma	espécie	de	negociação.	O	ouvinte,	

nesse	sentido,	tem	um	papel	de	grande	importância	nesta	perspectiva	(LINDEMANN;	

SUBTIRELU,	2013).	A	partir	desse	cenário	de	negociação	de	significado,	em	que	tanto	

o	 falante	 quanto	 o	 seu	 interlocutor	 exercem	 parte	 fundamental	 no	 processo,	 é	

importante	 que	 o	 conteúdo	 daquilo	 a	 ser	 discutido	 seja,	 também,	 pertinente	 para	

todos	 os	 partícipes	 da	 comunicação.	 Nesse	 sentido,	 devemos	 conceber	 uma	 aula	 de	

pronúncia	que	vá	muito	além	de	atividades	de	mera	repetição	de	itens-alvo,	de	modo	

que	 tais	 aulas	 sejam	 caracterizadas,	 efetivamente,	 por	 um	 caráter	 comunicativo4	e	

pertinente.	

Com	base	no	acima	referido,	discutimos,	neste	artigo,	o	papel	da	instrução	acerca	

do	componente	fonético-fonológico	em	LE,	de	modo	que	tome	por	base	não	somente	o	

construto	 referente	 ao	 grau	 de	 acento	 estrangeiro,	 já	 comumente	 investigado	 no	

cenário	 de	 pesquisas	 atuais,	 mas,	 também,	 considere	 a	 pertinência	 da	 prática	 de	

instrução	 comunicativa	 de	 pronúncia	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 incremento	 da	

compreensibilidade	e,	além	disso,	da	própria	 inteligibilidade.	Discutimos	os	passos	e	

contribuições	 da	 instrução	 comunicativa	 de	 pronúncia,	 a	 partir	 de	 uma	 visão	 de	

Língua	 como	 Sistema	 Adaptativo	 Complexo.	 Tal	 visão,	 por	 conceber	 uma	 forte	

interconexão	 entre	 os	 agentes	 que	 caracterizam	 o	 sistema	 linguístico,	 permite-nos,	
																																								 																					
4 	Mais	 detalhes	 sobre	 o	 que	 caracterizamos	 como	 ‘ensino	 comunicativo	 de	 pronúncia’	 serão	
fornecidos	na	quarta	seção	deste	trabalho.	
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dentro	 da	 perspectiva	 da	 Linguística	 Aplicada,	 conceber	 uma	 aula	 de	 pronúncia	 de	

caráter	 contextualizado	 e	 integrado	 ao	 desenvolvimento	 de	 outras	 habilidades	

linguísticas,	conforme	será	visto	no	que	segue.	

O	presente	artigo	será	organizado	da	seguinte	 forma:	a	seguir,	apresentamos	os	

fundamentos	 basilares	 de	 uma	 concepção	 de	 Língua	 como	 Sistema	 Adaptativo	

Complexo.	Ao	expressarmos	esses	fundamentos,	objetivamos	associar	seus	principais	

aspectos	 teóricos	 ao	desenvolvimento	 e	 ao	 ensino	dos	 aspectos	 fonético-fonológicos	

na	 aula	 de	 LE.	 Em	 seguida,	 discutimos	 os	 conceitos	 de	 ‘inteligibilidade’,	

‘compreensibilidade’	e	‘grau	de	acento’,	construtos	esses	que,	apesar	de	remeterem	a	

definições	 que	 venham	 a	 caracterizar	 um	 consenso	 entre	 os	 pesquisadores	 da	 área,	

acabam,	mesmo	assim,	prestando	uma	fundamental	contribuição	para	a	definição	dos	

objetivos	do	ensino	de	pronúncia	contemporâneo.	Finalmente,	a	partir	da	definição	de	

tais	 construtos,	 concluímos	 com	 uma	 discussão	 acerca	 dos	 passos	 pedagógicos	 que	

intentem	 garantir	 um	 ensino	 do	 componente	 fonético-fonológico	 de	 forma	

contextualizada	e	integrada.	

Esperamos,	com	a	discussão	que	aqui	se	inicia,	estabelecer	um	elo	entre	as	áreas	

de	 Linguística	 Aplicada	 e	 Aquisição	 Fonético-Fonológica	 de	 Língua	 Estrangeira,	 elo	

esse	 que	 poderá	 contribuir	 para	 um	 maior	 entendimento	 das	 verdadeiras	

necessidades,	bem	como	para	os	efeitos,	do	ensino	do	componente	fonético-fonológico	

na	sala	de	LE.	

	

2.	 A	 LÍNGUA	 COMO	 SISTEMA	 ADAPTATIVO	 COMPLEXO:	 UMA	 ABORDAGEM	

DINÂMICA	

	

Ao	longo	do	processo	de	desenvolvimento	de	uma	LE,	um	dos	diversos	desafios	

que	 se	 apresentam	 ao	 aprendiz	 diz	 respeito	 ao	 componente	 fonético-fonológico	 do	

novo	 sistema	 linguístico.	 Tal	 componente	mostra-se	 importante	 por	 exercer	 efeitos	
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diretos	 na	 comunicação	 na	 nova	 língua,	 uma	 vez	 que	 tem	 implicações	 na	

inteligibilidade	 tanto	daquilo	que	está	 sendo	dito	pelo	 aprendiz	quanto,	 também,	da	

cadeia	de	sons	a	qual	tal	aprendiz	se	encontra	exposto.	Nesses	termos,	atentar	para	tal	

componente	não	corresponde	a	apenas	um	mero	“desejo	de	redução	do	sotaque”.	Mais	

do	 que	 isso,	 o	 componente	 fonético-fonológico,	 conjugado	 aos	 outros	 aspectos	

linguísticos	 (morfológicos,	 sintáticos,	 pragmáticos,	 dentre	 outros),	 exerce	 papel	

fundamental	para	a	comunicação	efetiva	na	nova	língua.	

Nesta	 seção,	 discutimos	 os	 fundamentos	 de	 uma	 perspectiva	 dinâmica	 para	 a	

aquisição	de	LE,	focalizando,	sobretudo,	os	aspectos	fonético-fonológicos.	Adotar	uma	

abordagem	dinâmica	é	reconhecer	que	a	linguagem	é	um	complexo	que	conjuga	uma	

série	 de	 variáveis	 inter-relacionadas.	 Conforme	 explica	 Albano	 (2012),	 tal	 visão	

apresenta	um	forte	caráter	interdisciplinar.	Esse	caráter	interdisciplinar,	por	sua	vez,	

permite	 não	 somente	 reconhecer	 a	 complexidade	 da	 linguagem,	 mas	 também	 nos	

possibilita	associar	o	estudo	de	tal	capacidade	ao	entendimento	de	outras	disciplinas,	

confirmando,	 dessa	 forma,	 o	 caráter	 de	 ordem	 geral	 (“domain-general”)	 do	

conhecimento	 linguístico.	 Pensar	 em	 um	 sistema	 dinâmico	 é	 conceber	

desenvolvimento	ao	longo	do	tempo.	É,	também,	conceber	a	interação	de	uma	série	de	

variáveis	que	atuam	juntas,	cujos	papeis	não	podem	ser	considerados	como	uma	soma	

destes	fatores,	mas,	sim,	como	uma	interação	entre	todos	esses	elementos.	

Dessas	 premissas,	 decorre	 que	 a	 língua,	 por	 seu	 dinamismo,	 pode	 ser	

considerada	como	um	Sistema	Adaptativo	Complexo	(BECKNER	et	al.,	2009).	Em	um	

Sistema	 Adaptativo	 Complexo,	 todas	 as	 suas	 variáveis	 componentes	 se	 encontram	

fortemente	 conectadas;	 disso	 decorre	 que	 uma	 modificação	 (inevitável)	 em	 uma	

dessas	 variáveis	 pode	 ter	 efeito	 em	 todo	 o	 sistema.	 Mais	 do	 que	 isso,	 conforme	

explicam	De	Bot	et	al.	 (2007,	p.	8),	é	preciso	considerar	que	“pequenas	modificações	

em	 uma	 das	 variáveis	 pode	 levar	 a	 efeitos	 enormes,	 enquanto	 que	 perturbações	

maiores,	por	sua	vez,	podem	ser	absorvidas	pelo	sistema	como	um	todo	sem	causar	
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muitas	modificações”.	Em	outras	palavras,	não	há	uma	relação	de	linearidade	entre	o	

que	 poderia	 ser	 considerada	 a	 “alteração	 inicial”	 de	 uma	 das	 variáveis	 e	 o	 seu	

resultado	 no	 sistema	 inteiro.	 Essa	 concepção	 faz	 com	 que	 os	 pesquisadores	 e	

estudiosos	 considerem	 o	 máximo	 de	 variáveis	 envolvidas	 no	 sistema,	 além	 das	

possíveis	alterações	que	estas	variáveis	estão	sujeitas	a	sofrer	e,	por	sua	vez,	acarretar.	

O	termo	‘adaptativo’	faz	menção,	justamente,	a	esta	característica:	o	sistema	como	um	

todo	 está	 sempre	 se	 adaptando	 e	 se	 alterando	 em	 função	 das	modificações	 de	 seus	

componentes,	tentando	buscar,	como	veremos	no	que	segue,	“pontos	de	equilíbrio”	ao	

longo	de	sua	trajetória.	

Beckner	et	al.	(2009),	ao	se	referirem	à	linguagem	como	um	sistema	adaptativo	

complexo,	afirmam	que	tal	sistema	apresenta	sete	propriedades	principais,	tais	como:	

(a)	controle	distribuído	e	emergência	coletiva;	(b)	diversidade	intrínseca;	(c)	dinâmica	

perceptual;	 (d)	 adaptação	 através	 da	 amplificação	 e	 competição	 de	 fatores;	 (e)	 não	

linearidade	 e	 transições	 entre	 fase;	 (f)	 sensitividade	 e	 dependência	 da	 estrutura	 de	

rede;	 (g)	mudança	de	 caráter	 local.	Ao	pensar	 a	 língua	 como	um	sistema	adaptativo	

complexo,	portanto,	estamos	concebendo	que	ela	está	inserida	em	um	meio	social,	do	

qual	 sofre	 e	 sobre	 o	 qual	 exerce	 efeitos.	 Além	disso,	 sendo	 um	 sistema	 complexo,	 a	

língua	tem,	também,	caráter	multimodal.	Isso	significa	que	o	próprio	desenvolvimento	

do	componente	fonético-fonológico	não	pode	ser	resumido,	unicamente,	à	percepção	e	

à	 produção	 dos	 sons	 da	 cadeia	 da	 fala.	 Aprendemos	 a	 nos	 comunicar	 não	 somente	

através	do	sistema	de	sons,	mas,	também,	através	dos	gestos	corporais,	dos	estímulos	

visuais,	do	próprio	código	escrito,	enfim,	de	uma	concatenação	de	fatores	cujos	efeitos	

individuais	 ainda	 se	 mostram	 difíceis,	 e	 muito	 provavelmente,	 sejam	 realmente	

impossíveis	 de	 determinar,	 uma	 vez	 que	 o	 desenvolvimento	 do	 conhecimento	

linguístico	tem	por	base	todas	essas	formas	de	estímulo.	

Dessas	 propriedades	 descritas	 por	 Beckner	 et	 al.	 (2009),	 poderíamos	 vir	 a	

erroneamente	pensar	que	os	sistemas	linguísticos,	assim	como	todas	as	outras	formas	
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dos	sistemas	de	caráter	adaptativo	e	complexo,	consistiriam	em	uma	total	desordem,	

em	uma	constante	mutação	que	não	nos	permitiria	extrair	destes	sistemas	nenhuma	

forma	 de	 sistematicidade.	 Se	 assim	 fosse,	 definitivamente,	 a	 comunicação	 não	 seria	

possível.	 Em	outras	 palavras,	 ao	mesmo	 tempo	 em	que	 devemos	 deixar	 claro	 que	 o	

sistema	linguístico	está	em	constante	mudança	e	que	a	variação	linguística	é	inevitável	

(e,	inclusive,	necessária),	também	sabemos	que	há,	em	tais	sistemas,	uma	tendência	à	

organização,	 a	 partir	 da	 estabilização	 em	 alguns	 estados	 mais	 frequentes	 do	 que	

outros.	É	dessa	noção	que	vem	a	ideia	de	“estado	atrator”.	Conforme	explicam	De	Bot	

et	al.	 (2007,	 p.	 08),	 “à	medida	 em	que	 vão	 se	 desenvolvendo	 ao	 longo	do	 tempo,	 os	

subsistemas	dinâmicos	parecem	estabelecer-se	em	estados	específicos,	 chamados	de	

estados	 atratores,	 que	 são	 preferidos,	 mas	 não	 necessariamente	 previsíveis”.	 Há,	

também,	 estados	 que	 tendem	 a	 ser	 preteridos,	 chamados	 de	 estados	 repelentes	 (do	

inglês,	‘repeller’).	

A	partir	da	discussão	feita	ao	longo	desta	seção,	também	podemos	discutir	o	que	

representa	 o	 processo	 de	 desenvolvimento	 linguístico.	 Tal	 processo	 de	

desenvolvimento	pode	ser	considerado	como	dinâmico,	por	exibir	as	propriedades	de	

dependência	dos	estados	iniciais	(o	que,	no	caso	da	LE,	fica	bastante	claro	e	revelado	a	

partir	 da	 transferência	 da	 L1),	 interconexão	 entre	 todos	 os	 seus	 componentes,	

emergência	de	estados	atratores	(que,	também	na	aquisição	de	LE,	pelo	menos	em	um	

primeiro	 estágio	 de	 desenvolvimento	 linguístico,	 podem	 ser	 atribuídos	 aos	 aspectos	

da	L1	já	internalizados	pelo	aprendiz),	não-estaticidade	ao	longo	do	tempo	e	variação	

tanto	no	plano	intra	quanto	inter	sujeito.	Disso	decorre,	conforme	explicam	Herdina;	

Jessner	(2012),	que	os	sistemas	linguísticos	constituem	estágios	em	transição.	

A	 língua	 caracteriza-se,	 portanto,	 como	 um	 comportamento	 que	 implica	 ação	

coordenada,	 complexa	 e	 variável.	 Modelos	 fonológicos	 de	 tempo	 intrínseco,	 como	 a	

Fonologia	 Articulatória	 (BROWMAN;	 GOLDSTEIN,	 1986,	 1992)	 ou	 a	 Fonologia	
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Acústico-Articulatória	 (ALBANO,	 2001)	 conseguem	 expressar	 estas	 premissas5.	 Sob	

essa	 concepção,	 aprender	o	 sistema	 fonético-fonológico	de	uma	nova	 língua	 implica,	

sobretudo,	coordenar	gestos	articulatórios.	

A	 noção	 de	 ‘coordenação’	 deixa	 claro	 que	 o	 que	 precisamos	 é	 “aprender	 a	

orquestrar	 os	movimentos	 dos	 articuladores	 ao	 longo	 do	 tempo”	 (ZIMMER;	 ALVES,	

2010).	Em	outras	palavras,	o	que	devemos	aprender	é	a	temporalização	relativa	e	as	

relações	 de	 fase/anti-fase	 entre	 as	 unidades	 gestuais	 da	 nova	 língua,	 para	

aprendermos	 a	 “nova	 batida”,	 o	 “novo	 ritmo”,	 da	 língua	 a	 ser	 adquirida.	 Este	

desenvolvimento	 tem	 como	 uma	 das	 principais	 variáveis	 intervenientes	 o	 próprio	

sistema	da	L1	do	aprendiz	—	afinal	de	contas,	precisamos,	muitas	vezes,	abandonar	os	

estados	 atratores	 da	 L1,	 muitas	 vezes	 já	 bastante	 estabilizados	 (desempenhando,	

inclusive,	 o	 papel	 de	 “alicerce”	 para	 a	 construção	 da	 LE),	 para	 aprendermos	 novos	

estados	 de	 temporalidade,	 criando	 novos	 sistemas	 de	 atratores	 na	 LE	 (ZIMMER;	

ALVES,	2012).	Todo	esse	processo	de	desenvolvimento,	dessa	forma,	se	dá	a	partir	de	

um	objetivo	claro	—	a	necessidade	de	comunicação,	de	ser	inteligível	e	compreensível	

a	outros	indivíduos.	

	

3.	INTELIGIBILIDADE,	COMPREENSIBILIDADE	E	GRAU	DE	ACENTO	

	

Ainda	 que	 o	 termo	 ‘inteligibilidade’	 possa,	 a	 princípio,	 parecer	 de	 fácil	

entendimento,	 defini-lo	 constitui	 tarefa	 bastante	 complexa,	 vista	 a	 grande	 gama	 de	

caracterizações	 e	 definições	 que	 já	 encontramos	 na	 literatura	 da	 área	 de	 LE6.	 Não	

																																								 																					
5	Por	fins	de	delimitação,	neste	trabalho,	não	nos	concentraremos	em	uma	descrição	mais	detalhada	
acerca	 dos	 expedientes	 de	 análise	 dos	 referidos	 modelos.	 Focalizaremos,	 neste	 texto	 de	 caráter	
inicial,	 apenas	nas	premissas	que	 embasam	a	 concepção	dinâmica	de	desenvolvimento	 linguístico.	
Maiores	detalhes	acerca	do	funcionamento	desses	modelos,	bem	como	de	seus	expedientes	formais	
de	análise,	podem	ser	encontrados	em	Albano	(2001)	e	Silva	(2002,	2014).	
6 	Dado	 o	 caráter	 de	 delimitação	 deste	 artigo,	 não	 descreveremos,	 nesta	 seção,	 as	 diversas	
caracterizações	do	 termo	 ‘inteligibilidade’	em	voga	na	área	de	aquisição	 fonético-fonológica	de	LE.	
Reconhecemos,	de	fato,	que	a	definição	deste	termo	varia	enormemente	em	função	dos	autores	que	o	
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menos	importantes	são,	também,	os	desafios	metodológicos	implicados	por	tal	termo	

(CRUZ,	2014;	SCHWARTZHAUPT,	2015).	Dessa	forma,	seguimos	a	premissa,	expressa	

por	Schwartzhaupt	(2015),	de	que	uma	definição	para	‘inteligibilidade’	sofre	efeitos	da	

própria	maneira	de	medição	e	verificação	de	tal	construto.	

O	 termo	 ‘inteligibilidade’	 tem	 sido	 definido	 diferentemente,	 em	 função	 de	

diferentes	autores.	Uma	das	definições	tradicionais	para	tal	termo	diz	respeito	à	noção	

de	‘entendimento’	(DERWING;	MUNRO,	2015a).	Entretanto,	face	a	esta	definição,	seria	

necessário,	 também,	 definir	 o	 que	 é	 “entender”.	 Em	 um	 dos	 primeiros	 trabalhos	 a	

respeito	 da	 questão,	 Smith;	 Nelson	 (1985)	 advogam	 a	 existência	 de	 dois	 diferentes	

níveis	de	entendimento,	de	modo	a	conceituar	‘inteligibilidade’	como	a	capacidade	de	

reconhecimento	 de	 formas	 linguísticas	 (palavras)	 e	 ‘compreensibilidade’	 como	 a	

capacidade	 de	 reconhecer	 o	 significado	maior	 do	 enunciado.	 Por	 sua	 vez,	 trabalhos	

como	 o	 de	 Munro;	 Derwing	 (1995a)	 adotam	 uma	 definição	 que	 se	 mostra	 mais	

atrelada	à	quantificação	de	tal	variável,	definindo	‘inteligibilidade’	como	a	capacidade	

de	desempenho	em	uma	tarefa	de	transcrição	relativamente	objetiva.	Devemos	notar	

que	 esses	 últimos	 dois	 investigadores	 têm	modificado	 suas	 definições	 do	 construto	

‘inteligibilidade’	ao	longo	dos	anos.	Recentemente,	Munro	e	Derwing	têm	abandonado	

uma	 definição	 mais	 voltada	 à	 metodologia,	 conforme	 a	 recém	 expressa,	 para	 uma	

definição	 de	 caráter	 mais	 conceitual,	 associada	 à	 capacidade	 de	 entendimento	 do	

significado	pretendido	pelo	 falante	 (MUNRO;	DERWING,	1995a,	1995b;	DERWING	et	

al.,	2014;	DERWING;	MUNRO,	2015a).	

Embora	o	conceito	ainda	não	se	mostre	como	um	consenso	(não	sendo,	portanto,	

o	 objetivo	 deste	 texto	 esgotar	 a	 questão),	 consideramos,	 a	 partir	 de	 nossas	 leituras,	

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 																	
propõem,	o	que	também	tem	implicações	de	caráter	epistemológico	bastante	sérias	para	a	área.	Para	
uma	 descrição	 sobre	 os	 diversos	 conceitos	 de	 inteligibilidade	 ao	 logo	 dos	 estudos	 linguísticos,	
aconselhamos	a	leitura	dos	trabalhos	de	Mestrado	e	Doutorado,	já	desenvolvidos	em	nosso	país,	de	
Cruz	 (2004),	 Becker	 (2013),	 Schadech	 (2013),	 Gonçalves	 (2014),	 Dutra	 (2014)	 e	 Schwartzhaupt	
(2015).	Aconselhamos,	ainda,	a	leitura	do	trabalho	de	Cruz	(2007),	no	qual	a	autora	discute	a	falta	de	
consenso	entre	as	diversas	definições	propostas	para	o	termo.	
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que	 três	 aspectos	podem	ser	 levantados:	 (1)	 a	 inteligibilidade	 é	 fundamental	 para	 a	
comunicação,	 e,	 sem	 ela,	 a	 comunicação	 não	 ocorre;	 (2)	 a	 inteligibilidade	 vai	muito	
além	 da	 percepção,	 ainda	 que	 também	 seja	 dependente	 desse	 último	 construto	
(SCHWARTZHAUPT,	 2015)7;	 (3)	 a	 inteligibilidade	 é	 uma	 propriedade	 que	 depende	
não	somente	do	falante,	mas,	também,	do	ouvinte,	de	suas	expectativas	e	do	meio	em	
que	 ele	 se	 encontra	 (LINDEMANN;	 SUBTIRELU,	 2013).	 Com	 base	 em	 todos	 esses	
aspectos,	 a	 inteligibilidade	 pode	 ser	 considerada,	 inclusive,	 como	 um	 construto	
emergente	 (DUTRA,	2014),	 sendo	uma	 característica	 fundamental	 a	 ser	 considerada	
quando	ponderamos	uma	abordagem	de	língua	como	Sistema	Adaptativo	Complexo.	

Além	do	 construto	 ‘inteligibilidade’,	 outros	dois	bastante	 interligados	à	 variável	
anterior	dizem	respeito	às	concepções	de	 ‘compreensibilidade’	e	ao	 ‘grau	de	acento’.	
Também	 a	 partir	 de	 uma	 caracterização	 que	 se	 mostra	 já	 associada	 ao	 método	 de	
mensuração	a	ser	utilizado	para	a	verificação	de	tal	construto8,	Derwing	et	al.	(2014)	e	
Derwing;	Munro	(2015)	definem	 ‘compreensibilidade’	como	uma	medida	do	grau	de	
dificuldade,	 e	 consequente	 do	 grau	 de	 esforço	 empregado	 pelo	 ouvinte,	 no	
entendimento	da	fala	estrangeira.	Metodologias	voltadas	à	verificação	deste	construto	
geralmente	consistem	em	questionários	que	empregam	escalas	de	Likert,	a	partir	das	
quais	os	ouvintes	podem	apontar	o	grau	de	dificuldade	que	tiveram	no	entendimento	
do	enunciado.	

Finalmente,	o	 ‘grau	de	acento’	diz	respeito	às	diferenças	fonológicas	entre	a	fala	
do	falante	e	do	ouvinte,	aqui	tomado	como	“padrão”	(DERWING;	MUNRO,	2015a).	Essa	
variável	 pode,	 também,	 ser	 mensurada	 a	 partir	 de	 critérios	 bastante	 subjetivos	
(DERWING;	 MUNRO,	 1997,	 2013;	 DERWING;	 MUNRO;	 WIEBE,	 1998;	 MUNRO;	

																																								 																					
7	Para	 uma	 primeira	 tentativa	 de	 definição	 de	 um	 construto	 que	 intente	 abarcar	 a	 “percepção	
individual	 dos	 sons”	 (conforme	 o	 modelo	 de	 BEST;	 TYLER,	 2007)	 e	 a	 inteligibilidade	 enquanto	
“entendimento”,	 veja-se	 o	 estudo	de	 Schwartzhaupt	 (2015).	 Cabe	dizer,	 outrossim,	 que	discussões	
teóricas	neste	âmbito	têm	constituído	um	dos	objetivos	atuais	de	nosso	grupo	de	pesquisa.	
8	Novamente,	 insistimos,	 aqui,	 que	 a	 caracterização	 e	 a	 metodologia	 a	 serem	 empregadas	 para	 a	
definição	e	mensuração	do	construto	‘compreensibilidade’	não	representa	um	ponto	específico.	
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DERWING;	MORTON,	2006;	DERWING	et	al.,	2007;	DERWING	et	al.,	2014),	a	partir	dos	

quais	 os	 ouvintes,	 com	 base	 em	 uma	 escala	 de	 Likert,	 apontam	 o	 quão	 “forte”	 ou	

“fraco”	é	o	grau	de	acento	do	falante	estrangeiro.	

Antes	 de	 finalizarmos,	 é	 preciso	 discutir	 a	 relação	 de	 “parcial	 independência”	

(DERWING	et	al.,	2014)	entre	os	construtos	de	 inteligibilidade,	compreensibilidade	e	

grau	 de	 acento.	 Por	 um	 lado,	 uma	 fala	 plenamente	 inteligível	 não	 necessariamente	

implica	ausência	de	sotaque	estrangeiro.	Nesse	sentido,	os	três	construtos	discutidos	

neste	 artigo	 dizem	 respeito	 a	 grandezas	 que	 não	 correspondem	 à	 mesma	 coisa.	

Entretanto,	 apesar	de	 tais	 conceitos	 serem	 relativamente	 independentes,	 e	 de	que	 a	

eliminação	 do	 grau	 de	 acento	 estrangeiro	 não	 compreenda	 um	 pré-requisito	 para	 a	

fala	 inteligível,	 não	 há	 dúvidas,	 tampouco,	 da	 necessidade	 de	 um	 nível	 mínimo	

(threshold)	de	acuidade	em	pronúncia	para	falantes	de	LE,	de	modo	que,	se	estiverem	

aquém	 desse	 patamar,	 os	 aprendizes	 poderão	 experimentar	 problemas	 na	

comunicação	 oral,	 ainda	 que	 possuam	 um	 excelente	 domínio	 de	 gramática	 e	

vocabulário	(CELCE-MURCIA	et	al.,	2010).	Desse	modo,	não	podemos	negar,	por	outro	

lado,	a	possibilidade	de	que	o	grau	de	acento	estrangeiro	possa	vir	a	colaborar	com	um	

aumento	 nos	 índices	 de	 compreensibilidade	 e	 inteligibilidade.	 Dessa	 forma,	 os	 três	

construtos,	ainda	que	independentes	em	termos	conceituais,	se	mostram	relacionados.	

Em	 suma,	 nesta	 seção,	 buscamos	 possibilidades	 de	 definição,	 encontráveis	 na	

literatura,	para	os	construtos	‘inteligibilidade’,	‘compreensibilidade’	e	‘grau	de	acento’.	

Verificamos	que,	ainda	que	 tais	aspectos	 se	mostrem	relacionados,	 suas	definições	e	

métodos	 de	 quantificação	 são	 distintos.	 De	 fato,	 consideramos	 que	 uma	

conceptualização	 de	 inteligibilidade	 deve	 passar	 pela	 noção	 de	 complexidade	 do	

sistema	 linguístico,	 a	 partir	 da	 qual	 estão	 envolvidas	 não	 somente	 variáveis	

relacionadas	à	produção	física	dos	sons	em	si,	mas,	também,	características	do	falante,	

do	ouvinte,	do	meio	e	do	contexto	em	que	esses	indivíduos	se	encontram.	Dessa	forma,	

acreditamos	ser	possível	pensar	em	uma	noção	de	 inteligibilidade	a	partir	de	 língua	
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como	 sistema	 complexo,	 que	 abarque	 essas	 variáveis	 em	 sua	 contextualização.	 Tal	

construto	 constitui,	 nos	 dias	 atuais,	 o	 objetivo	 maior	 da	 didática	 de	 pronúncia	

contemporânea.	

	

4.	SOBRE	O	ENSINO	DE	PRONÚNCIA	NA	AULA	DE	LE	

	

Ao	 longo	 da	 história	 das	 metodologias	 de	 ensino	 de	 LE,	 o	 tratamento	 do	

componente	fonético-fonológico	constituiu,	sempre,	uma	questão	de	intensos	debates,	

de	modo	 a	 seguir	 uma	 tendência	 pendular	 (CELCE-MURCIA	 et	 al.,	 2010;	 BARRETO;	

ALVES,	2012).	Dessa	forma,	se,	por	um	lado,	encontramos	práticas	e	metodologias	de	

ensino	 que	 advogam	 a	 importância	 do	 ensino	 de	 pronúncia,	 podemos	 também	

verificar,	por	outro	lado,	metodologias	em	que	o	tratamento	do	componente	fonético-

fonológico	se	mostrou	praticamente	erradicado	da	sala	de	aula.	

Um	 ensino	 comunicativo	 eficiente	 do	 componente	 fonético-fonológico,	 assim	

como	 o	 tratamento	 de	 qualquer	 outro	 aspecto	 da	 língua-alvo,	 implica,	 portanto,	

sucesso	 nas	 etapas	 de	 elaboração	 e	 execução	 da	 aula.	 Conforme	 já	 dito,	 ao	 invés	 de	

“erradicar	o	sotaque	estrangeiro”,	o	objetivo	é	contribuir	para	uma	fala	inteligível.	No	

que	 diz	 respeito	 à	 elaboração,	 é	 preciso	 não	 somente	 que	 o	 aspecto	 fonético-

fonológico	seja	incluído	no	plano	de	aula,	mas,	também,	que	se	encontre	integrado	às	

outras	 atividades	 a	 serem	 executadas.	 Frente	 à	 tarefa	 de	 inclusão	 do	 componente	

fonético-fonológico,	Celce-Murcia	et	al.	(2010)	propõem	cinco	estágios	para	um	ensino	

comunicativo	de	pronúncia,	na	sala	de	aula	de	LE:	(1)	Descrição	e	Análise,	no	qual	é	

explicitada	a	forma-alvo;	(2)	Discriminação	Auditiva,	no	qual	são	propostas	atividades	

de	 diferenciação	 perceptual;	 (3)	 Prática	 Controlada	 e	 Feedback,	 caracterizada,	

sobretudo,	 pela	 repetição	 controlada,	 de	 caráter	 mais	 mecanicista,	 de	 itens	 lexicais	

previamente	definidos;	(4)	Prática	Guiada	e	Feedback,	através	da	qual	o	aprendiz	tem	

a	 chance	 de	 usar	 itens-alvo,	 pré-definidos	 pelo	 professor,	 em	 um	 caráter	 menos	
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controlado	ou	mecanicista;	 (5)	Prática	Comunicativa	 e	Feedback,	 em	que	o	 aprendiz	

tem	 a	 oportunidade	 de	 produzir	 as	 formas-alvo	 livremente,	 frente	 a	 uma	 tarefa	 de	

caráter	 comunicativo	 que	 envolva	 a	 utilização	 de	 conhecimentos	 que	 vão	 além	 do	

aspecto	fonético-fonológico9.	

A	 proposta	 de	 Celce-Murcia	 et	 al.	 (2010)	 representa	 um	 avanço	 no	 que	 diz	

respeito	 ao	 tratamento	do	 componente	 fonético-fonológico,	 visto	que	 as	 abordagens	

tradicionais	de	ensino	de	pronúncia	tendiam	a	concentrar	seu	planejamento	e	ensino,	

maximamente,	 até	 o	 terceiro	 estágio	 acima	 referido,	 do	 que	 resultava	 a	 tradicional	

metodologia	 de	 “ouvir	 e	 repetir”,	 sem,	 necessariamente,	 a	 construção	 de	 significado	

alicerçado	por	tal	componente	linguístico.	Entretanto,	ainda	que	preveja	a	inclusão	de	

etapas	 de	 caráter	 mais	 comunicativo,	 consideramos	 que	 a	 aplicação	 exaustiva	 dos	

estágios	 em	 questão	 não	 necessariamente	 garante	 esse	 enfoque	 (ALVES,	 2015).	 Em	

outras	palavras,	os	aspectos	de	elaboração	e	execução	do	plano	de	aula	se	encontram	

associados,	 pois	 a	 exclusiva	 aplicação	 dos	 cinco	 estágios	 não	 necessariamente	

assegura	 que	 a	 aula	 de	 pronúncia	 não	 vá	 ser	 focada,	 puramente,	 em	 conteúdos	

formais,	 sem	 que	 seja	 trabalhada	 em	 um	 tópico	 comunicativo.	 Mais	 do	 que	 isso,	

pensamos	que	a	pura	execução	dos	cinco	passos,	se	seguidos	estritamente	e	tomados	

como	 uma	 fórmula	 pronta	 e	 pré-definida,	 pode	 resultar	 em	 uma	 prática	 de	 ensino	

voltada	à	tradicional	metodologia	mecanicista	do	tipo	PPP	(Presentation	—	Practice	—	

Production),	 cuja	 execução	 pode	 resultar	 em	 tarefas	 que,	 ainda	 que	 solicitem	 a	

participação	do	aprendiz,	resultem	em	um	caráter	mecanicista	em	que	a	necessidade	

de	 expressão	 do	 significado	 perca	 espaço	 para	 a	 preconização	 das	 formas,	 sem	 que	

haja	uma	integração	entre	esses	dois	aspectos.	

Assim	 sendo,	 conforme	 discutido	 em	 Alves	 (2015),	 julgamos	 que	 os	 passos	

propostos	 por	 Celce-Murcia	 et	 al.	 (2010)	 se	 mostram	 como	 necessários,	 mas	 não	

																																								 																					
9	Para	exemplos	de	atividades	de	pronúncia	do	inglês	para	brasileiros	que	sigam	os	cinco	passos	aqui	
apresentados,	 aconselhamos	 a	 leitura	 de	 Zimmer;	 Silveira;	 Alves	 (2009),	 Bauer;	 Alves	 (2011)	 e	
Barreto;	Alves	(2012). 
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suficientes,	 para	 um	 ensino	 comunicativo	 de	 pronúncia.	 Para	 que	 tais	 etapas	

realmente	atinjam	a	sua	meta	comunicativa,	é	necessário	que	os	materiais	e	planos	de	

ensino,	 ao	 abordarem	 o	 componente	 fonético-fonológico,	 não	 se	 concentrem	

unicamente	 no	 aspecto	 de	 pronúncia	 a	 ser	 abordado,	 mas,	 sobretudo,	 no	 tema	

comunicativo	 da	 unidade	 e	 no	 modo	 como	 tal	 aspecto	 linguístico	 pode	 auxiliar	 no	

desenvolvimento	desse	tema.	Dessa	forma,	é	importante	verificarmos	não	somente	se	

os	 cinco	passos	propostos	 por	Celce-Murcia	et	al.	 (2010)	 estão	 sendo	 contemplados	

nas	 atividades	 em	 questão,	 mas,	 também,	 se	 a	 proposta	 de	 aplicação	 destes	 cinco	

passos	tem	por	foco	o	desenvolvimento	de	habilidades	ou	tópicos	comunicativos,	ou	se	

apenas	o	aspecto	 fonético-fonológico	é	 contemplado	como	objetivo	único	e	 final	das	

atividades.	 Em	 outras	 palavras,	 julgamos	 necessário	 verificar	 o	 quão	 integrada	 a	

atividade	de	pronúncia	se	mostra	a	todas	as	atividades	de	aula.	

Consideramos	que	um	tratamento	integrado	das	habilidades	fonético-fonológicas	

com	 outros	 componentes	 linguísticos	 se	 mostra	 em	 total	 consonância	 com	 uma	

perspectiva	de	língua	como	Sistema	Adaptativo	Complexo,	uma	vez	que,	dessa	forma,	

o	 tratamento	 da	 pronúncia	 da	 língua	 estrangeira	 se	 mostra	 integrado	 e	 orgânico	 a	

todos	os	outros	componentes	 linguísticos.	Em	meio	a	esse	ambiente	comunicativo,	o	

objetivo	do	ensino	de	pronúncia	é	muito	maior	do	que	a	mera	acuidade	—	é,	 sim,	a	

comunicação,	 que	 tem	a	 inteligibilidade	 como	maior	precursor.	A	 aula	de	pronúncia	

não	corresponde	a	um	contexto	isolado	de	ensino	—	deve	ser,	sim,	integrada	a	todas	

as	 tarefas	 comunicativas	 em	 sala	 de	 aula,	 cujo	 sucesso	 depende	 da	 interação	 dos	

componentes	 linguísticos.	 Essa	 noção	 de	 integração,	 que	 define	 por	 meta	maior	 do	

ensino	a	comunicação	e	o	cumprimento	satisfatório	da	tarefa	comunicativa,	encontra	a	

sustentação	 na	 percepção	 de	 Língua	 como	 Sistema	 Adaptativo	 Complexo,	 aqui	

defendida.	
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5.	CONCLUSÃO	

	

Concebemos	 que	 uma	 concepção	 clara	 de	 língua	 e	 de	 comunicação	 possui	 um	

caráter	fundamental	para	contribuir	para	uma	prática	de	ensino	de	LE	exitosa.	A	partir	

de	uma	definição	clara	do	que	significa	 língua	e	das	 implicações	de	sua	concepção,	o	

professor-pesquisador	pode	definir	mais	claramente	tanto	os	objetivos	de	sua	prática,	

bem	como	os	passos	pedagógicos	que	visam	a	atingir	tais	objetivos.	

Com	 base	 na	 premissa	 acima	 expressa,	 neste	 trabalho,	 discutimos	 algumas	

contribuições	que	uma	concepção	de	língua	como	Sistema	Adaptativo	Complexo	pode	

trazer	ao	ensino	do	componente	fonético-fonológico	na	sala	de	aula	de	LE.	Levando-se	

em	 conta	 os	 diversos	 componentes	 que	 se	 encontram	 em	 ação	 durante	 o	

desenvolvimento	de	um	novo	sistema	linguístico,	a	partir	de	tal	perspectiva,	pudemos	

refletir	acerca	de	objetivos	de	ensino	de	pronúncia	que	vão	mais	além	da	erradicação	

do	sotaque,	mas	que	se	voltem,	efetivamente,	ao	papel	fundamental	que	o	componente	

fonético-fonológico	 exerce	 para	 a	 manutenção	 da	 interação	 em	 um	 novo	 sistema	

linguístico.	Sob	essa	concepção,	o	ensino	de	pronúncia	deixa	de	ser	um	aspecto	isolado	

da	 aula	 de	 língua	 estrangeira,	 passando	 a	 manifestar-se	 em	 cada	 situação	 de	

comunicação,	de	modo	a	exercer	um	papel	fundamental	e	integrado	a	todos	os	outros	

componentes	linguísticos.	

Tal	concepção	representa,	portanto,	um	desafio	para	todo	e	qualquer	professor.	

Considerando-se	 que	 uma	noção	 dinâmica	 de	 língua	 não	 se	 debruça	 sobre	 fórmulas	

prontas,	 e	 que	 os	 indivíduos	 que	 constituem	 o	 processo	 de	 ensino	 e	 aprendizagem	

representam	aspectos	 fundamentais	para	o	entendimento	deste	 cenário	 complexo,	o	

ensino	de	uma	nova	língua	exige	bom	senso	e	cuidado	por	todos	os	envolvidos	neste	

processo.	Um	objetivo	orientado	à	comunicação,	que	resulte	na	efetiva	troca	de	ideias	

entre	os	 indivíduos,	requererá	o	aprimoramento	de	todas	as	habilidades	 linguísticas.	

Temos,	assim,	um	ensino	mais	próximo	da	realidade	e	dos	interesses	do	aluno.	A	aula	
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de	pronúncia,	dessa	forma,	deixa	de	constituir	o	ensino	de	um	componente	linguístico	

isolado,	para	vir	a	ser	parte	 integrante	da	aula	de	 língua	estrangeira,	ou,	mais	ainda,	

das	situações	de	comunicação.	Temos,	assim,	uma	evolução	da	tradicional	fórmula	do	

“Ouvir	e	Repetir”,	para	uma	perspectiva	baseada	no	“Interagir	e	Significar”.	
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CONFISSÕES	DE	ESCRITOR	

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.	

	
CONFESSIONS	OF	A	WRITER	

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’	chat...	Here,	in	a	new	version,	

adapted	once	again,	it	is	used	for	literary	confidences.	

	

	

	

	

Sua	principal	característica	como	escritor:	

	

Desconfio	de	tudo.	

	

A	qualidade	que	você	mais	admira	em	um	escritor:	

	

A	persistência.	
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A	qualidade	que	você	mais	admira	em	um	leitor:	

	

A	persistência.	

	

Sua	principal	aspiração,	ainda	não	realizada,	como	escritor:	

	

Escrever	um	livro	de	prosa.	

	

Sua	principal	aspiração,	já	realizada,	como	escritor:	

	

Ter	conseguido	publicar	livros.	

	

Sonho	de	felicidade,	na	vida	do	autor:	

	

Ter	todo	o	tempo	para	ler	e	escrever.	

	

A	maior	infelicidade,	na	vida	do	autor:	

	

Perder	tempo	para	ganhar	dinheiro.	

	

Dividindo	a	literatura	em	nacionalidades...	qual	país	parece	ter	hoje	a	literatura	mais	

interessante?	

	

Argentina.	
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O	que	muda	ao	se	ler	literatura	em	língua	estrangeira?	

	

Escuta-se	outra	música.	

	

Um	romance	preferido?	

	

O	grande	Gatsby,	por	exemplo.	

	

Um	poema	ou	um	livro	de	poemas	preferido?	

	

Ova	Completa,	de	Susana	Thénon.	

	

Na	Sala	da	Justiça	dos	escritores...	qual	o	seu	super-herói?	

	

João	Simões	Lopes	Neto.	

	

Personagens	masculinas	favoritas	na	ficção:	

	

Dom	Quixote,	Macunaíma.	

	

Personagens	femininas	favoritas	na	ficção:	

	

Elizabeth	Bennet,	Holly	Golightly,	Frankie	(The	member	of	the	wedding).	
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Um	livro	que	gostaria	de	ter	escrito:	

	

I	remember	de	Joe	Brainard.	

	

Trecho	preferido	de	uma	obra:	

	

[...]	Whenever	 I	 find	myself	 growing	 grim	 about	 the	mouth;	whenever	 it	 is	 a	 damp,	

drizzly	 November	 in	 my	 soul;	 whenever	 I	 find	 myself	 involuntarily	 pausing	 before	

coffin	warehouses,	 and	 bringing	 up	 the	 rear	 of	 every	 funeral	 I	meet;	 and	 especially	

whenever	my	 hypos	 get	 such	 an	 upper	 hand	 of	me,	 that	 it	 requires	 a	 strong	moral	

principle	 to	prevent	me	 from	deliberately	 stepping	 into	 the	 street,	 and	methodically	

knocking	people's	hats	off--then,	I	account	it	high	time	to	get	to	sea	as	soon	as	I	can.1	

	

Você	está	escrevendo	agora?	

	

Sim,	estou	trabalhando	em	alguns	poemas.	

	

	

																																								 																					
1	Sempre	que	começo	a	 ficar	 rabugento;	 sempre	que	há	um	novembro	úmido	e	chuvoso	em	minha	
alma;	 sempre	 que,	 sem	 querer,	 me	 vejo	 parado	 diante	 de	 agências	 funerárias,	 ou	 acompanhando	
todos	 os	 funerais	 que	 encontro;	 e,	 em	 especial,	 quando	minha	 tristeza	 é	 tão	 profunda	 que	 se	 faz	
necessário	um	princípio	moral	muito	forte	que	me	impeça	de	sair	à	rua	e	rigorosamente	arrancar	os	
chapéus	de	todas	as	pessoas	—	então	percebo	que	é	hora	de	 ir	o	mais	rápido	possível	para	o	mar.	
(Moby	Dick,	Herman	Melville,	Trad.	Irene	Hirsh	e	Alexandre	Barbosa	de	Souza.	São	Paulo:	Ed.	Cosac	
Naify,	2013).1	
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Angélica	Freitas	 (Pelotas,	RS,	1973)	é	autora	dos	 livros	de	poemas	Rilke	Shake	 e	Um	
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