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APRESENTAÇÃO

O Brasil está em um momento histórico muito difícil. Não sabemos quando
sairemos do ponto em que estamos, as perspectivas não parecem simples e não temos
clareza dos caminhos a tomar. Tememos pelas instituições, e as universidades
públicas temem por si mesmas. Diminuem, drasticamente, o apoio à pesquisa e os
orçamentos federais e estaduais. As carreiras na educação se desvalorizam ainda mais.
Enquanto isso, tentamos fazer nosso trabalho.
*
Temos, neste número oito, textos para todas as áreas contempladas pela revista,
Linguística, Literatura e Tradução, e aumentam o número e a variedade de
universidades diferentes participando da revista.
Nas seções especiais, a nossa Professora Convidada é Alice Leal, da
Universidade de Viena, que nos apresenta um ensaio sobre Arthur Schnitzler. Nosso
Autor Convidado é o romancista Michel Laub, respondendo ao nosso Questionário
Proust em um estilo muito próprio.
Boa leitura.
Janice I. Nodari, Ruth Bohunovsky e Sandra M. Stroparo
Editoras
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UMA ANÁLISE PRAGMÁTICA DO POLÊMICO DEBATE ENTRE LUCIANA
GENRO E LEVY FIDELIX: FACES, POLIDEZ E HOMOFOBIA
A PRAGMATIC ANALYSIS OF THE CONTROVERSIAL DEBATE BETWEEN
LUCIANA GENRO AND LEVY FIDELIX: FACES, POLITENESS AND
HOMOPHOBIA
Bárbara Amaral da Silva1,
RESUMO: Neste trabalho, pretendemos, essencialmente, demonstrar o poder que a linguagem tem
de criar e reforçar a homofobia como resultado de uma discursivização específica. Para tanto,
selecionamos como corpus um trecho do polêmico debate televisionado entre Luciana Genro e Levy
Fidelix, ambos candidatos à presidência do Brasil nas eleições de 2014. A análise pragmática que
propomos contará com o trabalho de faces e da polidez, de Goffman (1973; 2011) e de Brown &
Levinson (1987).
Palavras-chave: discurso político; Teoria da Polidez; homofobia.
ABSTRACT: In this work we intend, essentially, to demonstrate the power that language has to
create and reinforce homophobia as the results of a specific discursivization. To do so, we selected as
corpus an excerpt from the controversial televised debate between Luciana Genro and Levy Fidelix,
both candidates for the presidency of Brazil in the 2014 elections. The pragmatic analysis we
propose will feature the work of faces and politeness proposed by Goffman (1973; 2011) and Brown
& Levinson (1987).
Keywords: political speech; Theory of Politeness; homophobia.

1. INTRODUÇÃO
O interacionismo se faz presente em diversos campos e disciplinas. Nas áreas da
linguística e da pragmática, as quais constituem nosso foco aqui, seu principal objetivo
1

Doutoranda em Estudos Linguísticos, UFMG.
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é verificar os efeitos de sentido produzidos na interação pelos interlocutores. Nesse
viés, o conceito de diálogo está no bojo da definição de interação. De acordo com
Goffman (19732, apud Vion, 1992, p.100):
Por interação (ou seja, a interação de face a face), nós entendemos, grosso modo,
como a influência recíproca que os parceiros exercem em suas ações respectivas
quando estão em presença física imediata uns dos outros; por uma interação, nós
entendemos o conjunto de interações que se produzem em uma ocasião qualquer
quando os membros de um dado conjunto se encontram na presença contínua
uns dos outros; o termo ‘encontro’ também pode ser usado. (tradução nossa, grifo
nosso)3

A partir do excerto, percebe-se que Goffman assume uma postura limitada da
interação devido a sua visão redutora da noção de diálogo, a qual estaria restrita às
interações face a face entre os interlocutores. Nos trabalhos seguintes de Goffman, a
exemplo do Ritual de interação: ensaios sobre o comportamento face a face (2011),
entretanto, ocorre uma ampliação daquilo que seria a interação, e ela passa a ser toda
produção comunicativa, não necessariamente face a face, englobando, por exemplo, a
produção midiática, na qual existe um interlocutor virtual. Embora haja essa
ampliação, o pesquisador acredita que nas interações mediadas, a negociação de faces
seria menos intensa. Esse entendimento mais amplo da noção de interação se
aproxima mais do dialogismo preconizado por Bakhtin, com o qual concordamos, e
segundo o qual:
[...] a relação dialógica não coincide de modo algum com a relação existente entre
as réplicas de um diálogo real, por ser mais extensa, mais variada e mais
GOFFMAN, Erving. La mise en scène de l avie quotidienne: les relations en public. v. 2. Paris: Les
éditions de minuit, 1973.
3 No original: “Par interaction (c’est-à-dire l’interaction de face-à-face), on entend à peu près
l’influence reciproque que les partenaires exercent sur leurs actions respectives lorsqu’ils sont en
présence physique immédiate les uns des autres; par une interaction, on entend l’ensemble de
l’interaction qui se produit en une occasion quelconque quando les membres d’un ensemble donné
se trouvent en presence continue les uns des autres; le terme ‘une rencontre’ pouvant aussi
convenir.”
2
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complexa. Dois enunciados, separados um do outro no espaço e no tempo e que
nada sabem um do outro, revelam-se em relação dialógica mediante uma
confrontação do sentido, desde que haja alguma convergência do sentido (ainda
que seja algo insignificante em comum no tema, no ponto de vista, etc.).
(BAKHTIN4, 1997 apud MARCHEZAN, 2010, p. 118)

Esse duplo dialogismo constitutivo da linguagem, por assim dizer, permite-nos
compreender melhor a interação aqui focalizada, o debate político televisionado. Esse
gênero discursivo é construído em torno de três instâncias principais que dialogam
direta ou indiretamente: um político A, o seu adversário B e os telespectadores. De
maneira mais ampla, o debate político televisionado estaria também em uma relação
dialógica com outros debates já produzidos anteriormente e com aqueles que ainda
serão produzidos em algum momento da história. Por esse motivo, previamente
àquela interação específica, já existem certas expectativas quanto à própria
organização da interação: seriam regras prévias que devem ser seguidas. Espera-se,
por exemplo, que cada candidato tenha seu turno de fala e que o outro candidato não o
interrompa, que os candidatos debatam sobre temas de interesse público, que eles se
respeitem mesmo com posicionamentos diferentes, etc. Apesar dessas questões
sociais pré-definidas, a interação se dá em um jogo entre o pré-definido e aquilo que é
apresentado no momento da interação; sendo assim, relações, faces e sentidos são
reformulados e negociados o tempo todo.
No debate político, a princípio, a interação é marcada por uma simetria social
entre os candidatos, já que eles ocupam os mesmos papéis institucionalizados (no
sentido de Vion, 1992), ambos são políticos. Entretanto, essa aparente igualdade entre
os políticos pode variar dependendo de outros papéis que assumem na troca, os
chamados papéis ocasionais. Nesse sentido, um candidato, em seu ato de fala, pode
apenas ser um informante, mas pode também assumir o papel de acusador, crítico,
denunciante, etc. do outro candidato, alternando a relação de lugares. Embora em
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Maria Hermentina Galvão G. Pereira. 2 ed. São
Paulo: Martins Fontes, 1997.

4
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alguns momentos de nossa posterior análise voltemos a esses papéis, nosso enfoque
aqui será a negociação de imagens identitárias de si e do outro no debate selecionado,
ou seja, a negociação de faces e a polidez.
Neste trabalho, focalizaremos um momento específico do debate político
eleitoral realizado pela TV Record, no dia 28/09/2014, com os candidatos à
presidência da república. O trecho selecionado5 diz respeito ao momento em que
Luciana Genro, candidata do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), seguindo as
regras estabelecidas no debate, é convidada a fazer uma pergunta ao seu oponente
Levy Fidelix, candidato do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro). Esse
momento compreende, então, a pergunta de Luciana Genro, a resposta de Levy Fidelix,
a réplica de Luciana e a tréplica de Fidelix. Em nosso caso, a interação acontece,
portanto, entre a candidata Luciana Genro, o seu adversário Levy Fidelix e os
telespectadores, sendo que os candidatos estariam em um diálogo direto entre si e em
um diálogo indireto com os telespectadores.
De modo geral, todo falante deseja ter sua face preservada, e esse desejo é ainda
mais intensificado pela figura política, que almeja ganhar as eleições. Portanto, o
campo político é frutífero para investigar as tentativas de manutenção de uma imagem
positiva de si, os recursos de defesa da própria face e de ataque à face do outro. Nesse
sentido, a análise será feita tendo como principal base teórica a teoria da polidez de
Brown e Levinson e contará com contribuições de outros autores em momentos
oportunos. Além do jogo de faces estabelecido entre os adversários políticos,
focalizaremos também a agressividade de Fidelix e o ataque aos indivíduos LGBTTs6
por parte do candidato.

MOREIRA, Diego. Levy Fidelix x Luciana Genro Debate Record (VERGONHA PARA O BRASIL).
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bMqXkeM7P_s>. Acesso em 28 set. 2016.
6 Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
5
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2. FACE, LINHA E TERRITÓRIO: BREVE OLHAR PARA A PROPOSTA DE GOFFMAN
Segundo Goffman (2011), a interação social é regida por três conceitos
principais: face, linha e território.
A face é definida como “[...] o valor social positivo que uma pessoa efetivamente
reivindica para si mesma através da linha que os outros pressupõem que ela assumiu
durante um contato particular” (GOFFMAN, p. 13). A face seria, então, atributos
valorizados positivamente pela sociedade e que o locutor quer ter associados a ele
pelo outro, como a dignidade e a honra, por exemplo. Entretanto, a face está longe de
ser uma construção totalmente voluntária e individual do sujeito, já que ela depende
também do modo como o outro entende a linha de conduta do locutor. A linha, por sua
vez, é “[...] um padrão de atos verbais e não verbais com o qual ela [a pessoa] expressa
sua opinião sobre a situação, e através disto sua avaliação sobre os participantes,
especialmente ela própria” (p. 13). A linha que será adotada é de natureza
institucional e é escolhida de acordo com a situação e com qual papel o sujeito irá
assumir na interação. Nesse quadro, podemos, então, dizer que a face é uma
construção intersubjetiva, um efeito produzido entre os interlocutores da interação.
Ainda segundo o autor, caso sejam associadas ao locutor linhas de conduta diferentes
das esperadas, diz-se que ele está fora de face ou com a face errada. Nesse contexto,
surge o trabalho de face, em que o próprio locutor tenta salvar sua face ou o
interlocutor tenta salvá-la. Goffman apresenta alguns tipos de preservação da face,
mas alerta que eles podem variar de acordo com cada cultura, sendo eles:

•

O processo de evitação: quando a pessoa evita contatos em que

provavelmente ocorreriam ameaças a sua face.
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As medidas defensivas: quando a pessoa evita certos tópicos, muda de

assunto, faz uma autocrítica, etc.
•

As manobras protetoras: quando a pessoa mantém uma postura respeitosa,

discreta, faz rodeios em algum tópico, etc.
•

O processo corretivo: quando a pessoa corrige algum evento difícil de ser

ignorado.
É válido pensar que em um debate político não há muito interesse por parte dos
adversários de preservar a face dos outros e que, geralmente, a maior intenção é
proteger e salvar a própria face. Isso porque os objetivos maiores de um debate são a
qualificação de si mesmo enquanto candidato e a desqualificação de seu adversário,
visando ao sucesso eleitoral.
Goffman (1973) ainda apresenta a noção de território, estritamente ligada ao
direito de possuir um bem. O sociólogo explica que em uma organização social, o
conceito de direito é fundamental, assim como a defesa desses direitos. Nessa
reivindicação de direitos, por sua vez, fazem-se presentes alguns elementos: um bem
(le bien), como sendo um objeto ou um estado desejado cujo sujeito tem o direito de se
dispor livremente; o detentor do direito (ayant droit), como a parte em nome da qual o
direito é reivindicado; o impedimento (l’empêchement), aquilo que ameaça o direito; o
adversário (l’appelant), a parte em nome da qual o direito é ameaçado. Goffman
destaca certo tipo de direitos que ele chama de território. De forma geral, o território é
um espaço individual que não pode, ou não deve, ser invadido por outros sem a
permissão daquele que o possui. O pesquisador propõe vários tipos de territórios,
sendo eles:

•

O espaço pessoal (l’espace personnel): a porção de espaço que cerca o

indivíduo;
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O lugar (La place): espaço bem delimitado ao qual o sujeito pode ter direito

temporariamente. Além disso, se baseia no “tudo ou nada”, ou seja, dois indivíduos não
podem possuí-lo ao mesmo tempo;
•

O espaço útil: (l’espace utile): espaço que cerca o indivíduo ao qual ele tem

direito por necessidades materiais evidentes;
•

A vez (Le tour): a ordem que deve ser seguida pelo sujeito para ter acesso a

um bem;
•

O envelope (l’enveloppe): aquilo que recobre o envelope corporal;

•

O território da posse (Le territoire de la possession): conjunto de objetos

identificáveis ao eu e que estão dispostos próximo do corpo do indivíduo que os
possui;
•

As reservas de informação (Les réserves d’information): conjunto de

informação cujo acesso o indivíduo tenta controlar; e
•

Os domínios reservados da conversação (Les domaines réservés de la

conversation): o direito do indivíduo de decidir quem pode lhe dirigir a palavra e em
que momento.
Existem ainda os modos de violação do território apontados por Goffman
(1973), como a posição dos corpos em relação ao território reivindicado, o contato
aceitável ou não entre partes do corpo, o olhar indiscreto que invade o território
alheio, as interferências sonoras, os endereçamentos verbais adequados/inadequados
e os excrementos corporais. Essas noções serão retomadas por Brown e Levinson
(doravante B-L) para propor sua Teoria da Polidez, o que será brevemente retomado
em seguida.
3. TEORIA DA POLIDEZ: BREVE OLHAR PARA A PROPOSTA DE BROWN E LEVINSON
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B-L retomaram a noção de ato de fala7, tal como proposta por Austin e Searle,
para pensar em quais efeitos esses atos podem ter para a face de um ouvinte. Para
tanto, as noções de face e de território apresentadas por Goffman (1973) foram
revisitadas pelos autores, os quais inseriram esses termos em suas pesquisas sobre a
polidez, renomeando as noções anteriores como face positiva e face negativa,
respectivamente.
De acordo com os autores:
Face negativa: a afirmação básica para territórios, reservas pessoais, direitos a
não-distração — ou seja, a liberdade de ação e a liberdade de imposição.
Face positiva: a autoimagem positiva e consistente ou ‘personalidade’
(crucialmente incluindo o desejo de que esta autoimagem seja apreciada e
aprovada) reivindicada por interactantes. (tradução nossa) (BROWN; LEVINSON,
1987, p. 61)8

Como explicam B-L (1987), todo indivíduo possui duas faces, uma positiva, que
se quer mostrar aos outros, e uma negativa, representando a vontade de liberdade.
Sendo assim, em uma interação existem no mínimo quatro faces, duas do falante e
duas do ouvinte. Ainda segundo os autores, a face pode ser perdida, mantida ou
melhorada em uma interação, e de modo geral as pessoas cooperam mutuamente para
a preservação das faces um do outro. Isto porque quando há um ataque de face (Face
Threatening Acts — FTAs) normalmente as quatro (ou mais) faces da interação ficam
vulneráveis.
A teoria dos atos de fala propõe que se pode agir pela linguagem. Nesse sentido, segundo Searle
(1972 apud KERBRAT-ORECCHIONI, 2005, p. 27): “Primeiramente, falar uma língua é realizar atos de
linguagem, atos como: fazer afirmações, dar ordens, fazer perguntas, fazer promessas, e assim por
diante [...]; em segundo lugar, esses atos em geral se tornam possíveis graças à evidência de certas
regras que regulam o emprego dos elementos linguísticos, e é em conformidade com essas regras
que elas se realizam”. SEARLE, J. R. Les actes de langage. Paris: Hermann, 1972.
8 No original: “Negative face: the basic claim to territories, personal preserves, rights to nondistraction — i.e. to freedom of action and freedom from imposition.
Positive face: the positive consistent self-image or ‘personality’(crucially including the desire that
this self-image be appreciate and approved of) claimed by interactants”. (BROWN; LEVINSON, 1987,
p. 61).
7
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Desconsiderando a paranoia de B-L já muito criticada ao propor os atos
ameaçadores de face 9 , recuperaremos essa proposta por crer em sua eficácia
satisfatória para nossos objetivos. Nesse sentido, seguem os FTAs das faces positivas e
negativas, tanto do falante quanto do ouvinte, apresentadas por B-L (1987):

•

Atos ameaçadores da face positiva do falante: pedidos de desculpa,

autocrítica, descontrole emocional, etc.;
•

Atos ameaçadores da face positiva do ouvinte: desaprovação, crítica,

desprezo, acusação, deboche, alusão a questões vistas como inapropriadas, etc.;
•

Atos ameaçadores da face negativa do falante: agradecimento, aceitação de

um oferecimento, etc.; e
•

Atos ameaçadores da face negativa do ouvinte: ordem, pedido, sugestão,

promessa, oferecimento, expressões de ódio, etc.
Esses atos, segundo B-L (1987), por vezes serão evitados devido à
vulnerabilidade das faces envolvidas. Entretanto, quando não se pode ou não se quer
evitá-los, existem algumas maneiras distintas para mitigá-los, sendo elas apresentadas
em uma escala de 1 a 5, em que 1 seria o ato mais direto, e 5 representaria o ato mais
brando:
1.

Sem ação reparadora: é o ato de fala mais direto, em que não há esforço do

falante em preservar as faces. (diretividade).
2.

Polidez positiva: realiza-se um ato ameaçador da face positiva, mas com

estratégias que diminuem a ameaça.
O modelo de B-L foi deveras criticado por teóricos que, a exemplo de Kerbrat-Orecchioni, viam nele
uma perspectiva muito negativa quanto à polidez e à interação. Para esses críticos, seria como se os
interactantes vivessem permanentemente ameaçados e tivessem que se defender, já que para B-L até
mesmo um elogio poderia constituir um ataque. Foi tendo isso em vista que Orecchioni criou os Face
Flattering Acts (Atos de valorização da face).

9
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Polidez negativa: realiza-se um ato ameaçador da face negativa, mas com

estratégias que diminuem a ameaça.
4.

Off-record: o falante deixa sua intenção comunicativa subentendida.

(indiretividade).
5.

Não fazer o FTA: o falante evita qualquer ataque às faces do ouvinte.

Segundo os autores, nem todos os atos têm o mesmo peso, e as faces são
ameaçadas de maneiras diferentes, portanto os falantes devem ser capazes de
escolher as táticas que melhor satisfazem seus objetivos. Nesse sentido, o falante deve
calcular o peso dos FTAs a partir de três critérios: a distância social entre falante e
ouvinte, ou seja, o grau de intimidade que os separam; o poder relativo do ouvinte e do
falante, ou a hierarquia que os separa; o ranking de imposições em uma determinada
cultura, ou o constrangimento ligado a um FTA em dada sociedade.
Levando em conta as teorias brevemente expostas, assim como contribuições de
outras áreas em determinados momentos, na seção seguinte procederemos à análise
do corpus com o objetivo de mostrar a polidez existente na interação e também a
diferença de tratamento do grupo LGBTT conferido por cada candidato, evidenciando
as relações de poder ali estabelecidas.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Como dito antes, analisaremos um debate com os candidatos à presidência da
república promovido por um canal de televisão, mais especificamente o momento que
compreende uma pergunta de Luciana Genro a Levy Fidelix, a réplica e a tréplica. Para
tanto, reproduziremos aqui os excertos integrais desse momento.
Esse momento do debate tem início com a pergunta de Luciana Genro ao
candidato Levy Fidelix:
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Trecho 1:
Luciana Genro: Levy... não vou fazer conversa de comadre contigo... vamos
debater uma coisa que talvez nós tenhamos uma diferença... ah... os...
homossexuais, travestis, lésbicas sofrem uma violência constante... o Brasil é
campeão de mortes da comunidade LGBT... por que que as pessoas que defendem
tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo?

No trecho 1, a candidata não faz uso das chamadas medidas defensivas, já que
coloca em jogo um tema polêmico, especialmente para Levy Fidelix, conhecido por seu
conservadorismo. Ao tratar do reconhecimento, ou não, de casais homoafetivos como
uma família, Genro ataca a face negativa de Fidelix, que perde a possibilidade de omitir
seu posicionamento a esse respeito. Nesse sentido, Luciana Genro não protege nem a
sua face e nem a face do adversário que, certamente, entenderá a pergunta como um
ataque, o que deixa a face de Luciana à mercê de um possível contra-ataque futuro.
Entretanto, esse aparente ataque é de certa forma suavizado por uma manobra
protetora, já que antes da pergunta propriamente dita, Genro prepara o adversário
para o que está por vir, ao afirmar que não irá pegar leve, ou que não irá “fazer
conversa de comadre”. O ataque ainda é mitigado pela presença do “talvez”, dando a
impressão que o ouvinte teria a liberdade para discordar daquilo que é dito e que o
falante não quer parecer autoritário.
No trecho destacado do debate, o ataque em si se faz presente na pergunta “por
que que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como
família um casal do mesmo sexo?”. Vejamos que Luciana Genro não se dirige
diretamente a Levy Fidelix, ela fala em “pessoas”. Além disso, ainda podemos perceber
uma intenção a mais em sua fala, já que, provavelmente, não quis apenas fazer a
pergunta, mas também uma crítica a seu adversário. Seria, então, uma estratégia de
polidez positiva, em que ocorre a ameaça à face positiva do ouvinte (Fidelix), porém
com algumas manobras reparadoras. A polidez, portanto, está presente como um
reflexo do reconhecimento, por parte de Luciana Genro, de Levy Fidelix como um
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candidato legítimo e que ocupa posição igual ou semelhante à sua em uma hierarquia
de poder.
Trecho 2:
Levy Fidelix: jogo pesado aí agora, hein?... ((ruídos)) nessa aí cê jamais deveria
entrar... economia tudo bem... olha minha filha... tenho 62 anos... pelo que eu vi na
vida dois... iguais... não fazem filho... e digo mais digo mais desculpe mas aparelho
excretor não reproduz... é feio dizer isso... mas não podemos jamais gente eu que
sou um pai de família um avô... deixar que... tenhamos ( ) achacando a gente no
dia a dia... querendo escorar essa minoria a maioria do povo brasileiro... como é
que pode um pai de família um avô... ficar aqui escorado porque tem medo de
perder voto... prefiro não ter esses votos mas ser um pai um avô que tem
vergonha na cara... que instrua seu filho... que instrua seu neto... e vô acabar com
essa historinha... eu vi agora o:: padre o santo padre o papa expurga:... fez muito
bem... do Vaticano um pedófilo... está certo... nós tratamos a vida toda com a
religiosidade... pra que nossos filhos possam en/encontrar realmente um bom
caminho familiar... então Luciana eu lamento muito... que façam um bom proveito
que querem fazer em continuar como estão mas eu presidente da república não
vou estimular... se está na lei... que fique como está mas estimular jamais a união...
homoafetiva.

Levy Fidelix, de início, já mostra ter entendido a pergunta de Luciana Genro
como um ataque à sua face, mesmo com as estratégias de polidez utilizadas. Sendo
assim, sua resposta começa com um contra-ataque explícito tanto à face positiva
quanto à negativa de sua adversária. A face positiva é atacada, pois a fala de Levy
mostra uma crítica à pergunta feita por Luciana Genro ao classificá-la como um “jogo
pesado”; já a face negativa, quando Levy dá uma ordem “nessa aí cê jamais deveria
entrar”, e com isso tenta restringir o direito de Luciana de perguntar o que quiser. Até
aí os ataques são feitos de forma direta, ou seja, sem ação reparadora, podendo gerar a
impressão do candidato como alguém mais agressivo ou imponente.
Em defesa da sua campanha, Levy ainda ataca sua própria face positiva ao se
mostrar afetado pela pergunta e elevar a sua voz, o que persistirá por todo o seu turno
de fala. Apesar disso, o candidato tenta de várias maneiras utilizar a polidez, pedindo
desculpas por aquilo que fala e fazendo uma autocrítica, o que fica evidente em: “[...] e
digo mais digo mais desculpe [...] ... é feio dizer isso [...]” e em “[...] então Luciana eu
SILVA, B. A, Uma Análise Pragmática...
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lamento muito... que façam um bom proveito que querem fazer [...]”. Por um lado, a
polidez pode evidenciar o respeito que Fidelix tem por sua adversária e o
reconhecimento de que estão em um mesmo nível hierárquico. Por outro lado, é uma
forma de proteção de sua própria face.
O aparente respeito por Luciana Genro inferido pela polidez, entretanto, parece
não se concretizar em outros momentos. No início de sua fala, Fidelix faz uso da
polidez ao se referir à sua adversária como “minha filha”. Nesse caso, a polidez foi
usada, provavelmente, para ocultar os verdadeiros sentimentos de Fidelix. E embora o
candidato pareça ter “poupado” a candidata de uma ofensa, ele cria hierarquias
desiguais, entre pai e filha, e entre homem e mulher, colocando-se como superior a ela
em ambos os casos e atacando a face positiva de Luciana.
Também como medida para proteger sua face, Fidelix entra em uma divagação
antes de responder à pergunta propriamente dita e ao mesmo tempo ataca a face de
Luciana Genro e dos LGBTTs. Em sua divagação, o candidato afirma ter 62 anos, ser
um pai “de família” e um avô, jogando com valores tradicionalmente aceitos na
sociedade, para conseguir mais credibilidade. Ainda a partir desse olhar
argumentativo, vemos que Fidelix, ao contar o caso do papa que expurgou um
pedófilo, utiliza-se do factual e da autoridade como argumentos. O fato e a autoridade
papal mencionados tornam seu ponto de vista mais concreto e facilitam o
engajamento argumentativo por parte dos telespectadores. Nesse sentido, conforme
esclarecem Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005, p. 351): “[...] quanto mais importante
é a autoridade, mais indiscutíveis parecem suas palavras”. Dessa maneira, Fidelix
protege sua face, pois parece conferir a responsabilidade de sua argumentação a
terceiros, tentando se distanciar daquilo que é dito, embora não necessariamente
consiga já que usa a primeira pessoa do singular.
Toda essa divagação é uma medida de proteção de face para Fidelix, finalmente,
afirmar “[...] aparelho excretor não reproduz [...]”. O candidato sabia da necessidade de
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ser polido para fazer essa afirmação. Com essa afirmação, subentende-se que, para o
candidato, o ato sexual deve ocorrer tendo em vista apenas a reprodução, e não
somente o prazer. Nesse sentido, sua fala seria um ataque à face negativa dos
homossexuais, já que ele estaria tentando controlar os seus corpos e aquilo que podem
ou não fazer. Esse ataque reflete uma postura discriminatória do candidato, que fica
evidente quando, ao mencionar a decisão papal, ainda faz uma ligação direta entre a
pedofilia e os homossexuais. Além disso, essa postura é percebida em outros
momentos, por exemplo, quando Fidelix afirma “[...] nós tratamos a vida toda com a
religiosidade... pra que nossos filhos possam en/encontrar realmente um bom
caminho familiar [...]”, sugerindo que a homossexualidade não seria um “bom caminho
familiar”, o que configuraria outro ataque.
Esses ataques, ao falar da pedofilia e do “bom caminho familiar”, foram feitos,
entretanto, de forma polida. Ambos foram realizados indiretamente, já que Fidelix não
fala “os homossexuais são pedófilos” ou “a homossexualidade é um mau caminho
familiar”. Essa provavelmente é uma estratégia de respeito, mas em outros momentos
isso não se sustenta. Ainda no trecho 2, Fidelix afirma “[...] vou acabar com essa
historinha [...]”, o que se configura como uma ameaça direta aos LGBTTs.
No trecho 2, percebemos, então, que por mais que se esforce com a utilização da
polidez, Fidelix não consegue esconder seu machismo e sua homofobia, colocando
tanto as mulheres quanto os homossexuais em uma posição hierárquica inferior à dos
homens e à dos heterossexuais.
Trecho 3:
Luciana Genro: infelizmente não está na lei eh:: Fidelix... e: o casamento civil
igualitário é fundamental para que nós possamos reconhecer juridicamente como
família... qualquer tipo de família... eu... acredito que sou uma das que mais
defende a família nessa campanha eleitoral porque eu estou defendendo todas as
famílias não importa se são dois homens duas mulheres... o que importa é que as
pessoas se amem e para combater a discriminação a homofobia a transfobia é
fundamental reconhecer o casamento civil igualitário.
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A réplica de Luciana Genro, reproduzida no trecho 3, constitui, na verdade, uma
crítica ao conceito tradicional de família acatado por Levy Fidelix. Nesse sentido, se
para Fidelix a família corresponde apenas à união de um homem e uma mulher, Genro
mostra que defende outras formas de família também, como a união de dois homens,
ou a união de duas mulheres. A crítica, que ameaça a face positiva de Fidelix, por sua
vez, é feita de forma polida, seguindo o padrão da candidata até aqui observado.
Quando a candidata afirma ser ela a principal defensora da família, indiretamente, ela
coloca seu adversário na posição oposta, ou seja, a de quem não defende a família,
embora isso não seja dito explicitamente, o que pode ser entendido como uma polidez
positiva e também off record.
Trecho 4:
Levy Fidelix: Luciana... cê já imaginou o Brasil tem duzentos milhões de
habitantes se começarmos a estimular isso aí daqui um pouquinho vai reduzir
pra cem ((ruídos))... vai pra paulista e anda lá e vê... é feio o negócio naum é?
então gente vamo ter coragem nós somos maioria... vamos enfrentar essa
minoria... vamos enfrentá-los ( ) medo de dizer que sou pai mamãe vovô e o mais
importante... é que esses que têm esses problemas realmente sejam atendidos
num plano psicológico e afetivo mas bem longe da gente bem longe mesmo
porque aqui não dá ((ruídos)).

Por fim, a tréplica de Levy Fidelix, reproduzida no trecho 4, tem início com um
argumento pragmático, em que se “[...] permite apreciar um ato ou um acontecimento
consoante suas consequências favoráveis ou desfavoráveis” (PERELMAN &
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 303). Nesse sentido, Fidelix dá a entender que, se a
homossexualidade for “estimulada”, haverá uma redução do número de habitantes do
Brasil, o que seria negativo. Com esse primeiro ato, Fidelix ataca a face positiva não só
de Luciana Genro, mas dos LGBTTs e dos seus defensores, já que além de criticar essa
defesa ainda os acusa, indiretamente, de terem responsabilidade pela diminuição da
população. Esse ataque é quase o único neste trecho em que Fidelix faz uso de alguma
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manobra de polidez. Daí em diante, o candidato parece apresentar um descontrole
emocional, atacando sua própria face positiva, justo por desconsiderar a polidez.
Nos atos que se seguem ainda neste trecho, Fidelix ataca a face negativa de
Luciana Genro, dos LGBTTs e de seus defensores, ao tentar limitar os direitos dessas
pessoas de viver como quiserem e de defender o que quiserem. Isso fica explícito
quando ele diz que se deve “enfrentar essa minoria”, ameaçando-os e qualificando-os
negativamente como inferiores. Em seguida, o candidato inicia um processo de
distanciamento entre ele e os homossexuais, atacando sua face positiva,
desqualificando e criticando esse grupo, o que está evidente em “[...] esses que têm
esses problemas realmente sejam atendidos num plano psicológico e afetivo mas bem
longe da gente bem longe mesmo porque aqui não dá ((ruídos)) [...]”. Fidelix se refere
aos homossexuais como “esses”, ou seja, eles não são nem nomeados, são apenas
referenciados negativamente como tendo “problemas” no plano psicológico e afetivo.
O distanciamento entre os homossexuais e Levi Fidelix aparece também quando ele
apresenta a oposição entre “eles” e “a gente”. Essa distância quase atinge níveis físicos,
quando o candidato afirma que os homossexuais devem receber o tratamento “bem
longe da gente bem longe mesmo porque aqui não dá”. O preconceito fica, então,
evidente, já que esses ataques são feitos sem ação reparadora.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, procuramos verificar a utilização de estratégias de polidez e ataque
de faces em um debate político. Tendo em vista o exposto, propomos agora reflexões
sobre os aspectos observados.
Durante a pergunta, a resposta e a réplica, de maneira geral, como pudemos ver,
ambos os candidatos preferiram realizar os atos ameaçadores de face com estratégias
de polidez. Entretanto, no trecho 4, Fidelix ataca a face dos LGBTTs sem o mínimo de
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cuidado com o que diz. Poderíamos pensar, pois, que a escolha da polidez, que
perpassa a maior parte da interação, seria não só um reflexo do respeito mútuo entre
os candidatos, mas também uma tentativa de manutenção da própria face. O respeito,
porque ambos se reconhecem como pertencentes ao mesmo nível hierárquico, e a
proteção da própria face, pois quando se ataca explicitamente a face do outro,
automaticamente a própria face é ferida. Por outro lado, a ausência de polidez de
Fidelix no tratamento dado aos homossexuais evidencia atos cuja força de ataque é
maior, o que é um reflexo também do poder relativo entre falante e ouvinte. O
candidato é uma autoridade política, e os homossexuais são “só” pessoas comuns que
constituem um grupo estigmatizado socialmente, sendo assim, Fidelix faz questão de
ressaltar essa hierarquia.
Na interação, ainda vale lembrar que os candidatos constroem identidades para
si e para os outros. Segundo Kerbrat-Orecchioni (2008, pp. 236-237), “[...] no decurso
da interação, os locutores vão esforçar-se para ‘destacar’ alguns traços de sua
identidade, enquanto outros traços vão passar para último plano [...]”. Nesse sentido,
os candidatos apresentam a si mesmos de alguma maneira, explicita ou
implicitamente.
Na interação analisada, Fidelix se apresentou explicitamente, como vimos, como
pai “de família” e avô, o que provavelmente seria capaz de gerar efeitos positivos em
grande parte dos telespectadores. Devido a sua ausência de polidez ao falar dos
homossexuais, o candidato também pode ter sido valorizado pelo grupo conservador,
que defende suas mesmas ideias (preconceituosas). Isso porque a rede Record,
responsável pelo debate em questão, é de propriedade do Bispo Edir Macedo, líder da
Igreja Universal do Reino de Deus, o que nos faz vislumbrar a hipótese de que a maior
parte do público fosse de evangélicos conservadores. Da mesma maneira, esse fato
pode ter contribuído, também, para que Fidelix apresentasse suas ideias
preconceituosas mais livremente. Por outro lado, pessoas defensoras dos LGBTTs
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podem reagir mal a esses ataques impolidos. A polidez de Luciana Genro em todo o
debate contribui para a representação de uma mulher contida, controlada e
respeitosa. Entretanto, nesse jogo vai ganhar quem conseguir mais votos nas urnas e
isso depende de como cada telespectador recebeu a fala dos candidatos.
Os interacionistas já foram muito criticados por acreditarem em uma
modificação ampla da ordem social a partir de uma interação. De fato, se pensarmos
em uma interação local, veremos mesmo que isso não é viável. Mas, quando pensamos
em uma interação de amplo alcance, como o debate político televisionado, é possível
crer em seu potencial de mudança da ordem. Na interação trabalhada, se por um lado
Levy Fidelix tentava manter a inferioridade e marginalização dos LGBTTs, por outro
lado, Luciana Genro pretendia subverter essa ordem. Novamente, a interação terá
efeitos diferentes para públicos diferentes, porém acreditamos em seu poder de
transformação. Finalmente, com a análise, podemos afirmar, então, que as estratégias
ligadas à face e os discursos circulantes refletem (em) questões sociais.
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INTERAÇÃO DIALÓGICA ATRAVÉS DA ESCRITA: REGISTROS PEDAGÓGICOS
DE GRADUANDOS DE LETRAS
DIALOGICAL INTERACTION THROUGH WRITING: PEDAGOGICAL RECORDS
OF LANGUAGE AND LITERATURE UNDERGRADUATE STUDENTS
Dione Márcia Alves de Moraes1
RESUMO: Nossa pesquisa procura discutir a produção escrita universitária por meio da perspectiva
da análise do discurso. Para isto, embasamo-nos nas concepções de interação verbal, dialogismo e
auditório social de Bakhtin/Volochinov (2010). Procuramos refletir sobre como se apresenta a
interação verbal dialógica nos relatórios de estágio produzidos pelos professores em formação
inicial. Concluímos que a interação pode ficar comprometida por causa da falta de detalhamentos nas
descrições das atividades de linguagem e da ausência de reflexões sobre a experiência pedagógica.
Palavras-chave: relatórios de estágio; interação verbal dialógica; interlocutores prováveis.
ABSTRACT: Our research aims to discuss university writing production through the perspective of
discourse analysis. For this purpose, we take Bakhtin/Volochinov's (2010) conceptions of verbal
interaction, dialogism and social audience as theoretical assumptions. We try to reflect upon how the
dialogical verbal interaction is presented in the internship reports produced by the teachers
undergoing initial formation. We conclude that the interaction can be compromised due to the lack of
details in the descriptions of the language activities and the lack of reflections about the pedagogical
experience.
Keywords: internship reports; dialogical verbal interaction; probable interlocutors.

1. INTRODUÇÃO
Este texto explana sobre um estudo a respeito da escrita universitária como
lugar de produção de conhecimento, reflexão, entre outros, mais especificamente no
interior dos relatórios de estágio produzidos nas disciplinas de estágio
Doutoranda/bolsista CAPES em Estudos Linguísticos pelo programa de pós-graduação em Letras
da Universidade Federal do Pará (UFPA).

1
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supervisionado. Neste artigo, procuramos explicitar nosso trabalho com graduandos
de Estágio III (Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental) do Curso de
Letras/Intervalar Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará (UFPA), campus
Marajó-Breves. O que iremos apresentar refere-se à parte da pesquisa de doutorado
que desenvolvemos na Universidade Federal do Pará (UFPA) e está incluído no projeto
A escrita sobre as práticas de ensino em licenciaturas do Brasil, da Costa Rica e de
Honduras: registro, análise e produção de conhecimento (CNPq 458449/2014-8),
coordenado pelo Dr. Thomas Massao Fairchild2.
Nesta pesquisa, sem desconhecer a importância do trabalho de campo do
docente como estagiário e os debates levados para a sala de aula a respeito dessa
prática, discutimos sobre a escrita dos registros pedagógicos nas disciplinas de Estágio
Supervisionado. Destarte, observamos que para um verdadeiro aproveitamento do
trabalho em sala de aula é necessário que o discente reflita e produza conhecimento
por meio da construção escrita; por esse motivo, enfatizamos a sua importância em
nosso estudo.
Entendemos que a escrita é uma forma de diálogo, conforme explana
Bakhtin/Volochinov (2010), no qual o locutor interage com os interlocutores (reais
e/ou prováveis). A partir desse entendimento, formulamos nossa questão-problema:
como se dá a interação verbal dialógica nos relatórios de estágio produzidos na
Universidade? Nossas hipóteses são: a) a interação com os interlocutores envolvidos
na prática docente interfere na escrita do registro pedagógico; e b) para que essa
interação aconteça de forma mais eficaz, é importante que o estagiário expresse, no
relatório, a prática pedagógica a partir do registro de questões de ensino e
aprendizagem percebidos em sala de aula e reflita sobre essa prática a partir das
concepções teóricas utilizadas.
CNPq (458449/2014-8) (Chamada Universal MCTI/CNPq nº 14/2014). Projeto de Pesquisa: A
escrita sobre as práticas de ensino em licenciaturas do Brasil, da Costa Rica e de Honduras: registro,
análise e produção de conhecimento (FAIRCHILD, Thomas Massao). Brasil, Costa Rica e Honduras:
2014.

2
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Entre os relatórios produzidos pelos discentes de Estágio III, selecionamos um
registro produzido por uma equipe, que denominaremos de grupo B1, constituída por
três estagiários. Deste relatório, apresentaremos dois excertos: o primeiro trata de
uma atividade sobre a Linguagem; e o segundo apresenta traços da cultura3
Amazônica através da descrição de uma atividade sobre a Lenda do Boto.
Apresentamos uma pesquisa que procura discutir a produção escrita universitária a
partir da perspectiva da análise do discurso, embasando-nos nas concepções de
interação verbal, dialogismo e auditório social de Bakhtin/Volochinov (2010)
explanadas no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem.
Para o recorte que estamos apresentando, destacamos como objetivo geral
refletir como se apresenta a interação verbal dialógica nos relatórios de estágio
produzidos pelos professores em formação inicial, com o intuito de contribuir para a
formação docente. Apresentamos como objetivos específicos:
a)
Delimitar como os estagiários conseguem, no seu registro, apresentar as
atividades de linguagem que vivenciaram no estágio;
b)
Identificar a quais interlocutores os estagiários respondem na construção
de seu relatório de estágio; e
c)
Analisar como a presença desses interlocutores interfere na construção
desse registro.

Este texto está dividido, além da Introdução e das Considerações Finais, em duas
seções. Na primeira seção, denominada “Revisão Bibliográfica”, apresentaremos os
conceitos principais que embasam nossa pesquisa. Na segunda seção, “Análise”,
apresentaremos, para este trabalho, uma rápida apresentação da disciplina de Estágio
III e do grupo B1, seguida da análise dos dois excertos do relatório.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste texto, referimo-nos à parte da cultura típica de um povo que engloba o conhecimento, lendas,
crenças, músicas, folclore etc.

3
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Em nossa pesquisa, compreendemos que ao construirmos um texto escrito
estamos nos comunicando por meio de enunciados linguísticos; assim, consideramos
que a construção escrita na universidade — mais especificamente, a produção de
relatórios de estágio — é uma forma de diálogo entre o locutor e seus interlocutores
reais e/ou prováveis. No capítulo 6 do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem,
intitulado “Interação Verbal”, Bakhtin/Volochinov definem que a enunciação é:
o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo que
não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio
do grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor:
ela é função da pessoa desse interlocutor [...] (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010, p.
116).

Em outras palavras, a enunciação é de caráter social, orienta-se a um “outro”
possível e provável, altera-se de acordo com ele, tornando-se produto dessa interação
verbal. A partir dessa afirmação, podemos dizer que escolhemos a palavra de acordo
com nosso interlocutor, buscando responder a seus possíveis posicionamentos como
discordância, contestação, aceitação, entre outros. Desta forma, corroboramos com as
palavras de Bakhtin/Volochinov quando afirmam:
Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma função muito
grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada pelo
fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela
constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte (...). A
palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia
sobre mim em uma extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A
palavra é o território comum do locutor e do interlocutor
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010, p. 117, grifo no original).

Além dos interlocutores reais e/ou prováveis que orientam as enunciações dos
locutores, sendo estas o “território comum” entre eles, Bakhtin/Volochinov (2010)
destacam a concepção de “auditório social”. Sobre essa concepção, os autores afirmam
que cada indivíduo tem um “auditório social próprio bem estabelecido, em cuja
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atmosfera se constroem suas deduções interiores, suas motivações, apreciações, etc.”
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010, p. 117, grifo no original).
No caso da escrita de relatórios de estágio, uma hipótese possível é a de que o
“interlocutor provável” seria o professor-formador, percebido como representante da
cultura universitária a quem será dirigida a enunciação, aquele que vai ler e avaliar a
escrita do licenciando para lhe dar um conceito, etc. O auditório social poderia ser os
vários interlocutores que os estagiários respondem quando escrevem um relatório,
como, por exemplo, as concepções de ensino e aprendizagem desse docenteorientador, as concepções que o estagiário apreendeu durante sua formação
acadêmica, os documentos oficiais (Parâmetros Curriculares Nacionais — PCNs, etc.),
o que apreendeu da vivência escolar como discente durante o ensino básico (que pode
ou não divergir do que apreendeu na academia), entre outros.
Portanto, é o social que organiza toda a enunciação, isto é, “Qualquer que seja o
aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será determinado pelas condições
reais de enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela situação social mais
imediata” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010, p. 116, grifo no original). No exemplo
citado no parágrafo anterior, essa “situação social mais imediata” — que orienta o
estagiário na produção dos enunciados nos relatórios — poderia ser, por exemplo, a
avaliação e o recebimento do conceito do professor-formador nas disciplinas de
Estágio Supervisionado.
Sobre a interação entre os interlocutores, os estudiosos destacam que o diálogo
é uma das formas mais importantes de interação verbal e deve ser definido “não
apenas como comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda
comunicação verbal de qualquer tipo que seja” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010, p.
127). Entretanto, ressaltamos que afirmar que o texto escrito é um diálogo não
significa declarar que é uma interação marcada somente pelo assentimento, mas o
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contrário, pois nessa interação destaca-se a contestação de enunciados, a discordância
das ideias do interlocutor, entre outros.
Dessa forma, neste “diálogo” que é a construção escrita, quem escreve (locutor)
antecede questionamentos, contestações, anuências, e procura apoios, apenas para
citarmos algumas possibilidades, ou seja, lança mão de diferentes recursos para
buscar persuadir o outro a concordar com seu ponto de vista. Assim sendo,
corroboramos com as palavras de Bakhtin/Volochinov quando afirmam que o
discurso escrito (no caso, o relatório de estágio) é:
[...] objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo e, além disso, é feito para
ser apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, comentado, criticado
[...]. Assim, o discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma
discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta,
confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc.
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010, pp. 127-128).

Entretanto, neste mesmo discurso escrito, podemos encontrar enunciadores
diferentes que respondem a um auditório social diverso (concepções teóricas
apreendidas, documentos oficiais, interlocutores reais e/ou prováveis etc., conforme
apresentamos anteriormente). Isso possibilita que esse texto apresente enunciados de
diferentes enunciadores que podem, inclusive, discordar uns dos outros. Por exemplo,
podemos encontrar, no interior desse registro, enunciados que defendem ora práticas
de ensino consideradas “inovadoras” por muitos documentos oficiais (por exemplo,
uso do texto em sala de aula para ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa), ora
enunciados que apresentem práticas consideradas mais “retrógradas” (como o uso da
gramática descontextualizada na sala de aula).
Desta forma, entendemos que o relatório é um discurso escrito e dialógico,
produzido por um locutor (estagiário) que visa interlocutores diversos e responde a
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um auditório social próprio. Na próxima seção, analisaremos os dados4 a partir das
concepções teóricas apresentadas.
3. ANÁLISE
Durante a disciplina de Estágio III, estudamos autores que abordam sobre estágio
e a escrita no ensino superior, norteamos a construção de planos de aula, a
organização de aulas que seriam dadas no Ensino Fundamental, e destacamos a
escrita dos relatórios. Nesse período, deparamo-nos com o fato de que as escolas
do Ensino Fundamental do município estavam em greve, e apenas um colégio
estava com as atividades de ensino ocorrendo normalmente. Dessa forma,
recorremos a essa escola que se prontificou a nos disponibilizar algumas turmas
para que os professores em formação pudessem realizar o estágio por meio da
realização de diversas oficinas. (Grupo B1)

Entre os relatórios produzidos pelos estagiários, selecionamos o escrito pelo
grupo B1, que produziu uma oficina para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.
Deste relatório construído, destacaremos dois excertos que descrevem as aulas que os
estagiários ministraram durante a oficina. Selecionamos o excerto 1 porque nele
temos a descrição da atividade sobre a “Linguagem” que os estagiários consideravam
ser importante para sua aula. O excerto 2 foi selecionado porque encontramos nele
marcas da cultura amazônica que o grupo B1, como habitantes da região, apresentou
na forma da descrição de uma atividade de linguagem sobre a “lenda do Boto”.5
Apresentaremos o excerto (1), referente à descrição de uma atividade de
linguagem, abaixo:
(1) Apresentamos um conceito geral de linguagem, proporcionando a eles um
entendimento conceituado do tema. Solicitamos que os alunos anotassem as

O sentido de “dado” que destacamos neste texto são as anotações e registros produzidos durante a
pesquisa.
5 “Ele, o boto, é o grande encantado dos rios, que transformando-se num guapo rapaz, todo vestido
de branco e portando um chapéu — que é para esconder o furo no alto da cabeça, por onde respira
— percorre as vilas e povoados ribeirinhos, frequenta as festas e seduz as moças, quase sempre
engravidando-as” (PEREIRA, 2001, p. 34).
4
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informações apresentadas na aula, principalmente no que diz respeito aos
conceitos apresentados [...].
Feito isto, o tema foi abordado de forma precisa, analisamos o conceito e
apresentamos algumas situações em que ocorre o processo linguístico,
reforçando a todo o momento que tudo que nos cerca é um signo e tem seu
significado [...].

Nessa descrição, encontramos o que chamamos de ocultação de dados concretos
(fala dos alunos, descrições do assunto, etc.) — isto é, a presença do uso de
generalizações sem que seja detalhada a coisa em si, e a ausência de reflexões sobre as
atividades de linguagem apresentadas. Identificamos a ocultação de dados concretos
através de diversas expressões presentes no enunciado, como por exemplo:
“analisamos o conceito e apresentamos algumas situações”, em que o grupo não
especifica como foi a análise feita e quais situações foram apresentadas, etc. Porém, no
trecho “reforçando a todo o momento em que tudo que nos cerca é um signo (...)” que
aparece no final do excerto, destacamos que os estagiários apresentaram uma parte do
assunto que abordaram na aula. Neste momento, conseguimos visualizar um pouco da
atividade de linguagem trabalhada no estágio.
Nos enunciados construídos, em muitos momentos os estagiários parecem
dialogar com um interlocutor provável, como, por exemplo, no primeiro e no último
período. Assim, no primeiro período, no trecho em que se destaca a expressão
“proporcionando a eles um entendimento conceituado do tema”, os estagiários
parecem antecipar (e responder a) possíveis questionamentos de um “interlocutor
provável” sobre o tipo de entendimento que foi “ofertado” aos alunos. Dessa forma,
eles utilizam o qualificador “conceituado” para valorizar o tipo de compreensão
ofertada e, ao mesmo tempo, rebater um possível questionamento sobre o tipo de
entendimento a que os alunos possam ter sido expostos: não foi qualquer
entendimento, foi um entendimento “conceituado”. Da mesma maneira, no último
período, no trecho “o tema foi abordado de forma precisa”, os estagiários novamente
utilizam um qualificador “de forma precisa” para descrever a maneira como eles
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apresentaram o assunto da aula. Destarte, parecem antecipar uma possível crítica
deste “interlocutor possível” sobre a forma como o assunto foi abordado: o assunto
não foi abordado de qualquer forma, foi abordado “de forma precisa”.
A partir da análise do trecho destacado, parece-nos que predominam
concepções de ensino mais “retrógadas”, nas quais os estagiários transmitem seu
conhecimento para os alunos. Essa concepção mais “retrógada” destaca-se, inclusive,
na maneira como os estagiários construíram seus enunciados, como no trecho:
“Solicitamos que os alunos anotassem as informações”. Nesse trecho, a informação
dada sobre os alunos (“que os alunos anotassem”) está vinculada a uma ação feita
pelos estagiários (“solicitamos”). Na análise que fizemos desse excerto, não
conseguimos perceber uma troca de saberes entre esses sujeitos, troca em que o
professor ensinaria o aluno e aprenderia com ele.
Na disciplina de Estágio III, durante as discussões com os estagiários, foi dado
pouco destaque à apresentação, tanto nas oficinas quanto nos relatórios, de traços da
cultura na qual os discentes vivem, como lendas, narrativas, músicas, imagens, etc.
Assim, no excerto (1) analisado, identificamos a ausência desses traços culturais que
poderiam estar presentes por meio de atividades que usassem esses recursos. Ao
lermos todo o relatório do grupo B1, percebemos apenas um trecho — excerto (2) —
que nos permite visualizar isso, pois apresenta a descrição de uma atividade que foi
feita sobre a “lenda do Boto”, como veremos a seguir:
(2) [...] em seguida mostramos um vídeo com o nome “O Boto”. Finalizamos a aula
com a atividade de contar história usando a criatividade, usamos o tema do vídeo
exibido anteriormente para contar a história. Essa atividade aconteceu da
seguinte forma:
Começamos formando um círculo e um dos participantes iniciou a história do
boto, em seguida tocava em outra pessoa para continuar a história da maneira
que quisesse e assim foi feito até achegar ao último participante para encerrar a
história.
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Observamos que, no excerto (2), o grupo B1 demonstra, na descrição da
atividade de linguagem, a utilização de uma lenda própria da região amazônica (lenda
do Boto), que pode ser de conhecimento comum tanto aos estagiários quanto aos
alunos. No entanto, infelizmente não conseguimos identificar como foi a versão dessa
lenda apresentada no vídeo, nem qual foi a história criativa que surgiu através da
dinâmica com os alunos devido ao fato de a escrita dos estagiários ser bastante
imprecisa.
Desta forma, identificamos neste trecho, novamente, a ocultação de dados
concretos e a ausência de posicionamentos sobre a atividade de linguagem trabalhada
no estágio. Percebemos a ocultação de dados concretos nestas expressões:
“mostramos um vídeo com o nome ‘O Boto’”, na qual não temos aqui uma descrição,
ainda que resumida, do que foi apresentado nesse vídeo, algo que poderia dar aos
interlocutores uma ideia do conteúdo que foi trabalhado neste momento; e “um dos
participantes iniciou a história do boto (...)”, período em que não temos um relato de
como ficou essa história criada pelos alunos.
Nos enunciados construídos, o grupo B1 parece responder a um auditório social
constituído de pelos menos dois interlocutores: (i) um interlocutor provável e (ii) um
discurso de valoração cultural. Desta forma, o grupo parece responder a um
“interlocutor provável” — não muito bem definido, mas que poderíamos supor que
fosse o professor orientador — quando procuram construir uma experiência de
estágio bem sucedida na qual se utilizam de recursos audiovisuais em uma aula
interativa e dinâmica.
O grupo demonstra responder a concepções de valorização cultural quando
apresenta, no seu registro escrito, a “lenda do Boto” como atividade de linguagem
utilizada com os alunos (“mostramos um vídeo com o nome ‘O Boto’[...]”). Apesar de
ser a única descrição no relatório de uma atividade desse tipo, parece-nos que, neste
enunciado do excerto 2, os estagiários respondem a essa concepção. Assim, no meio
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das atividades de linguagem trabalhadas durante a oficina, apresentam uma em seu
relatório que nos indica que esse tipo de lenda está presente na vida dos estagiários e
na vida dos alunos que participaram da dinâmica da narração da história (“e um dos
participantes iniciou a história do boto, em seguida tocava em outra pessoa para
continuar a história...”). Assim, o grupo parece responder a esse auditório social
quando constroem enunciados que apresentam a utilização de uma lenda amazônica
na atividade de linguagem, na qual a interatividade e o uso de recursos audiovisuais
predominam nessa experiência.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, explanamos a respeito de uma pesquisa sobre a escrita de registros
pedagógicos produzidos no Estágio III (Estágio no Ensino Fundamental) por
graduandos da turma de Letras/intervalar da UFPA campus de Marajó-Breves.
Embasada nas concepções de interação verbal, dialogismo e auditório social de
Bakhtin/Volochinov (2010), apresentamos uma discussão sobre os enunciados
produzidos em dois excertos de um relatório de estágio produzido por três discentes
que denominamos de grupo B1.
A partir de nosso estudo, identificamos que: o excerto 1 parece responder a um
“interlocutor provável”; além de responder a um auditório social formado
predominantemente por concepções mais “retrógradas” de educação. No excerto 2,
percebemos que os estagiários parecem responder a um interlocutor possível e as
concepções de valorização cultural.
A partir da análise desses excertos do relatório, procuramos responder a nossa
questão problema: “como se dá a interação verbal dialógica em relatórios de estágio
produzidos por graduandos na Universidade?”. Neste estudo, identificamos pelo
menos três pontos principais que dão indícios de como se apresenta essa interação
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verbal dialógica. O primeiro é que, na construção do relatório de estágio, a perspectiva
da existência de um “interlocutor provável” parece interferir na escrita de ambos os
excertos apresentados.
O segundo ponto é que, no excerto 2, apesar de os estagiários parecerem
responder a concepções sobre a valorização da cultura amazônica, mostrando sua
subjetividade como habitantes da região, isso ainda é feito de forma bastante tímida,
se levarmos em conta que esse excerto é a única referência feita a isso em todo o
relatório. O terceiro denuncia que, tanto no excerto 1 quanto no excerto 2, existe
aquilo que viemos chamando de ocultação dos dados concretos. Essa ocultação
apresenta-se na forma de ausência de citações diretas e indiretas (principalmente na
fala dos alunos), na falta de uma descrição mais detalhada dos assuntos dados
abordados, entre outros, e na ausência de posicionamentos sobre o trabalho de
pesquisa feito pelos estagiários.
Assim, corroborando com o que foi proposto por Bakhtin/Volochinov (2010),
concluímos que os estagiários interagem com interlocutores reais e/ou prováveis,
além de responderem a auditórios sociais específicos na construção de relatórios de
estágio (discurso escrito). Em muitos momentos, observamos indícios dessa interação
através de marcas dialógicas que aparecem na escrita do relatório como, por exemplo,
a expressão “proporcionando a eles um entendimento conceituado do tema”, que
analisamos no corpo desse texto. Entretanto, é preciso destacar que essa interação
verbal parece ser prejudicada pela falta de dados concretos sobre as atividades de
linguagem e pela ausência de reflexões sobre essa vivência, que possibilitariam aos
interlocutores (reais e/ou prováveis) uma melhor compreensão sobre a pesquisa feita
em sala de aula.
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A POLIDEZ E SEU VIÉS COGNITIVISTA: UMA APROXIMAÇÃO DA
TEORIA DA RELEVÂNCIA
POLITENESS AND ITS COGNITIVIST APPROACH: AN APPROXIMATION
TO THE RELEVANCE THEORY
Bárbara Pilati Lourenço1
Elena Godoi2
RESUMO: O modelo teórico da polidez de Brown e Levinson (1987 [1978]) se baseia no Princípio de
Cooperação de Grice (1975) e tenta dar um caráter universal à polidez. Contemporaneamente, temse realizado uma tímida aproximação do fenômeno da polidez das teorias que abordam a linguagem
de um viés cognitivista, com o objetivo de tentar explicar as diferenças socioculturais apresentadas
em comportamentos de polidez. Aqui, propomos uma aproximação entre a polidez e a Teoria da
Relevância, de Sperber e Wilson (1986).
Palavras-chave: polidez; Teoria da Relevância; princípio de Cooperação.
ABSTRACT: The theoretical model of politeness of Brown and Levinson (1987 [1978]) is based on
Grice’s Principle of Cooperation (1975) and tries to give a universal explanation for politeness.
Nowadays, there has been a timid approximation of the politeness phenomenon to theories that
approach language with a cognitivist perspective, in order to try to explain the sociocultural
differences presented in politeness behaviors. Here we propose an approximation between
politeness and the Relevance Theory, by Sperber and Wilson (1986).
Keywords: politeness; Relevance Theory; cooperation principle.
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A Teoria da Polidez de Brown e Levinson (1987) pode ser considerada a
primeira tentativa de uma abordagem teórica sistemática para o fenômeno da polidez
linguística. Ela concebe que a polidez é uma prática social, cuja base conceitual é o
Princípio de Cooperação, que doravante denominaremos PDC, estabelecido por Grice
(1975). Segundo Kádár e Haugh (2013, p. 13, tradução nossa)3, “de acordo com Grice,
os interlocutores descobrem o que os outros querem dizer, embora não
necessariamente dizendo, de uma forma fundamentada em princípios, baseada em
expectativas normativas sobre comunicação”.
Faz-se importante descrever o PDC de Grice (1975) da seguinte forma: "faça sua
contribuição conversacional tal como é exigida, no momento em que ocorre, de acordo
com o objetivo ou direção aceita da troca conversacional em que você está envolvido”
(GRICE, 1975, p. 45, tradução nossa)4. Para Lindblom (2001, p. 1620, tradução nossa)5,
a Teoria de Brown e Levinson é “a explicação mais produtiva e complexa do Princípio
de Cooperação de Grice feita até hoje”. Para Christie (2007), isso se dá devido à ligação
do pragmático com o social, colocando os enunciados como uma forma de interação
social.
Apesar de sua extrema importância para o início das abordagens teóricas da
primeira onda da polidez, a teoria de Brown e Levinson recebeu muitas críticas ao
longo do tempo, especialmente por tentar dar um caráter universal ao fenômeno da
polidez. A universalidade na polidez foi primeiramente sugerida no trabalho de Robin

No original: “according to Grice, interactants figure out what others are meaning, although not
necessarily saying, in a principled way, based on normative expectations about communication.”
(KÁDÁR; HAUGH, 2013, p. 13)
4 No original: “make your conversational contribution such as required, at the stage at which it
occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged.” (GRICE,
1975, p. 45)
5 No original: “is the most productively complex explication of the Cooperative Principle to date.”
(LINDBLOM, 2001, p. 1620)
3
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Lakoff (1973), e, de acordo com Kádár e Haugh (2013, p. 16, tradução nossa)6, “referese à alegação de que a polidez linguística pode ser sistematicamente descrita em
diferentes línguas e culturas, usando o mesmo quadro teórico subjacente”. Essa ideia
segue a tendência da época, advinda dos estudos da Gramática Gerativa de Chomsky
(1957, 1965), para quem “é possível desenvolver descrições teóricas das propriedades
sintáticas de uma língua por meio da abstração e por meio de dados centrados na
competência subjacente dos falantes, em vez do desempenho real” (KÁDÁR; HAUGH,
2013, p. 16, tradução nossa) 7.
Segundo Christie (2007), as teorias da primeira onda da polidez são limitadas,
pois consideram como universais princípios que hoje são concebidos como normas
específicas de cada cultura. De acordo com a pesquisadora, tais limitações poderiam
ser minimizadas se o quadro teórico pragmático adotado remetesse não mais ao
princípio griceano, mas sim à Teoria da Relevância de Sperber e Wilson (1986) (TR,
doravante).
A própria Christie (2007) sugere que esse é um passo controverso, visto que a
TR não desenvolveu um viés social em sua abordagem. Para Mey e Talbot (1988, p.
785, tradução nossa) 8, na TR de Sperber e Wilson, “o social é algo com o qual eles só
podem lidar fora de sua estrutura descritiva, como quando invocam as noções de
‘rotina e respeitabilidade social’ para se referir aos reais motivos das pessoas para se
comportarem”. Apesar dos problemas, a adoção dessa perspectiva apresenta ganhos
positivos. Wilson e Sperber (2005) indicam que seus estudos têm como principal foco
os aspectos cognitivos da comunicação, porém mostram que o aspecto social é de
No original: “refers to the claim that linguistic politeness can be systematically described across
languages and cultures using same underlying theoretical framework.” (KÁDÁR; HAUGH, 2013, p.
16)
7 No original: “It is possible to develop theoretical descriptions of syntactic properties of a language
through abstraction and by means of data focusing on the underlying competence of speakers rather
than actual performance”. (KÁDÁR; HAUGH, 2013, p. 16)
8 No original: “the social is something they can only deal with outside of their descriptive framework,
as when they invoque the notions of ‘routine and social respectability’ in order to refer to people’s
actual motives for behaving”. (MEY; TALBOT, 1988, p. 785)
6
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extrema importância no processo comunicativo. Em trabalho anterior, Sperber e
Wilson (1997, p. 147, tradução nossa)9 esclarecem que a comunicação humana é do
tipo inferencial e dessa forma “pressupõe e explora uma consciência do próprio
indivíduo e dos outros. A comunicação inferencial é intrinsicamente social”.
A aproximação da polidez dos estudos da TR ainda está em estágio embrionário.
De acordo com Haugh (2003, p. 404, tradução nossa)10 “a noção de efeitos cognitivos,
que é central para o princípio da relevância, precisa ser mais adequadamente
caracterizada em relação à polidez, para fornecer uma sólida fundamentação teórica
para desenvolvimentos futuros”.
Neste artigo, defendemos que a dificuldade apontada por Mey e Talbot (1988)
não se mantém, visto que, para Christie (2007), a TR convida e dá base a um
engajamento com o viés social. Nosso principal objetivo é caracterizar mais
adequadamente o princípio da relevância em relação à teoria da polidez. Para isso,
evidenciaremos que os princípios da TR são universais, podendo dessa forma explicar
possíveis diferenças interculturais decorrentes nas avaliações de polidez. Além disso,
a TR dá tratamento à polidez implicada e antecipada, e, por fim, a relevância descreve
o processo de interpretação de um enunciado, podendo assim auxiliar nos estudos da
polidez.
2. UMA INTERFACE ENTRE POLIDEZ E TEORIA DA RELEVÂNCIA
De acordo com Escandell-Vidal (1996), o grande problema na abordagem da
primeira onda da polidez é considerar que os mecanismos de polidez são universais,
sendo que testes empíricos sugerem que eles sejam específicos de cada cultura. A
No original: “It presupposes and exploits an awareness of self and others. Inferential
communication is intrinsically social”. (SPERBER; WILSON, 1997, p. 147)
10 No original: “the notion of cognitive effects, which is central to the principle of relevance, needs to
be more adequately characterized in relation to politeness if to provide a solid theoretical foundation
for further developments”. (HAUGH, 2003, p. 404)
9
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autora aponta que os estudos mais recentes sobre a polidez abordam o fenômeno
como um ato estratégico, que tem características individuais e criativas. Dessa forma,
a abordagem do fenômeno poderia ser mais cognitivista do que social.
A autora também apresenta evidências empíricas de que a polidez não está
necessariamente ligada à indiretividade de um enunciado, ou seja, o fato de existir um
caminho inferencial longo para a interpretação não gera um grau mais alto de polidez.
O exemplo utilizado é a sentença em língua inglesa “Can you pass the salt?”, que em
português poderia ser traduzida como “Você pode passar o sal?”. Para Escandell-Vidal
(1996), essa frase é considerada como polida no inglês e no espanhol — fato que
também ocorre no português — pois é uma fórmula convencional de polidez. De
acordo com a pesquisadora, essa sentença é considerada polida por meio de uma
convenção social, não por requerer um caminho inferencial maior para a sua
interpretação. Dessa forma, a interpretação “não vem de uma implicatura, mas do
conhecimento de uma convenção particular” (ESCANDELL-VIDAL, 1996, p. 633,
tradução nossa)11. Para ilustrar esse pensamento, vê-se que o mesmo enunciado “Can
you pass the salt?” teria outras interpretações quando inserida em outros contextos
culturais:
Poloneses ou russos acham estranho, porque eles assumem que é evidente que
eles podem passar o sal, e, portanto, são incapazes de compreender o significado
pretendido. Para outras culturas, o mesmo exemplo receberia uma interpretação
mais direta, mas novamente errada. Por exemplo, se você o usar ao falar com
um/a parceiro/a tailandês, você obteria o efeito oposto: ele/ela vai entender
imediatamente que você está levantando algumas dúvidas sobre sua capacidade
de fazer algo e ficará muito irritado/a. (ESCANDELL-VIDAL, 1996, p. 631,
tradução nossa) 12
No original: “does not come from an implicature, but from the knowledge of a particular
convention”. (ESCANDELL-VIDAL, 1996, p. 633)
12
No original: “Poles or Russians find it strange, because they assume that it is evident that they can
pass the salt, and hence are unable to work out what the intended meaning could be. For other
cultures, the same example would receive a more straightforward, but again wrong, interpretation.
For example, if you use it while speaking to a Thai partner, you would obtain the opposite effect:
s/he will immediately understand that you are overly casting some doubts on her/his ability to do
something, and will become very angry”. (ESCANDELL-VIDAL, 1996, p. 631)
11
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Christie (2007, p. 274, tradução nossa) 13 argumenta que esse fato “indica que as
características dos atos de fala são diferentes em culturas diferentes e (...) as condições
para realizar um ato de fala específico serão diferentes em culturas diferentes”. Dessa
forma, tanto Escandell-Vidal (1996) quanto Christie (2007) propõem que a teoria da
polidez deveria adotar uma análise mais culturalmente neutra, que não seja focada
nos atos de fala ou baseada no quadro teórico Griceano. Como proposta alternativa,
coloca-se a TR, para que seja possível realizar “generalizações mais abstratas”
(ESCANDELL-VIDAL, 1996, p. 633, tradução nossa) 14.
Mills (2003) coloca que as culturas e as sociedades são heterogêneas e que
muitas regras de comportamento não são mantidas em diferentes extratos de uma
mesma sociedade. Dessa forma, a TR seria capaz de dar explicações melhores para o
fenômeno da polidez. Para Mills (2003, p. 63, tradução nossa)15, o modelo proposto
deve se focar “no processamento que um indivíduo faz em relação às normas que
ele/ela assume existir dentro de sua comunidade de prática e da sociedade de forma
mais ampla”. Christie sumariza a aproximação de TR e polidez da seguinte forma:
“Desta perspectiva, portanto, a teoria da relevância é vista como uma forma de
explicar padrões nos comportamentos de polidez de uma forma que leva em conta as
restrições ao comportamento individual que derivam do cenário social sem assumir
que as culturas individuais são homogêneas ou que há homogeneidade nas culturas”
(CHRISTIE, 2007, pp. 278-279, tradução nossa) 16.

No original: “indicates that the characteristics of speech acts are different in different cultures and
(...) the conditions for realizing a specific speech act will be different in different cultures”.
(CHRISTIE, 2007, p. 274)
14 No original: “more abstract generalizations”. (ESCANDELL-VIDAL, 1996, p. 633)
15 No original: “processing that an individual does in relation to the norms which s/he assumes exist
within the community of practice and wider society”. (MILLS, 2003, p. 63)
16 No original: “From this perspective, therefore, relevance theory is seen as a way of accounting for
patterns in politeness behaviour in a way that takes into account the constraints on individual
behaviour that derive from the social setting without assuming that individual cultures are
homogeneous or that there is homogeneity across cultures”. (CHRISTIE, 2007, pp. 278-279)
13
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Antes de analisarmos um possível viés cognitivista para os estudos da polidez,
vamos, na próxima seção, elucidar os princípios chave da TR, que nos auxiliarão na
construção do processo interpretativo de um enunciado.
3. MAIS SOBRE O MODELO DA TR
Aqui elucidaremos, de acordo com Christie (2007), as principais diferenças
entre o modelo de Grice e a TR. Para Grice, um enunciado quebra ou não as máximas
conversacionais. Se não ocorre nenhum desvio relacionado às máximas, o falante está
“explicitamente ‘dizendo’ o que ele ‘quer dizer’”17 (CHRISTIE, 2007, p. 281, tradução
nossa). Se existe algum desvio, o contrário ocorreria, ou seja, “o falante não está
‘dizendo’ o que ‘quer dizer’”18 (CHRISTIE, 2007, p. 281, tradução nossa). Dessa forma,
o ouvinte inicia o processo de busca por uma implicatura, reconhecendo que o
enunciado é indireto, baseando-se na expectativa de que a conversação deve ser
racional e eficiente. Caso o desvio seja motivado para que haja a manutenção da face, a
implicatura é de polidez. Para a autora, existem vários elementos nesse breve resumo
que não são condizentes com as explicações relevantistas para a comunicação:
Em primeiro lugar, a ideia de que um falante pode explicitamente "dizer" o que
"quer dizer" não é assumida pela teoria da relevância. Em segundo lugar, a
oposição binária entre desvio e não-desvio / diretividade e indiretividade não
seria reconhecida por uma explicação relevantista. Em terceiro lugar, porque tal
oposição binária não é assumida, segue-se que uma explicação relevantista não
propõe que a busca de significados implicados é desencadeada pelo
reconhecimento de que o falante está falando indiretamente. Em quarto lugar,
mais uma vez porque a diretividade e indiretividade não são oposições binárias
dentro da teoria da relevância, a teoria da relevância não proporia uma ligação
simples entre indiretividade e polidez. (CHRISTIE, 2007, p. 281, tradução nossa)
19

17 No original: “explicitly ‘saying’ what she ‘means”. (CHRISTIE, 2007, p. 281)
18 No original: “the speaker is not ‘saying’ what she ‘means’”. (CHRISTIE, 2007, p. 281)
19 No original: “Firstly, the idea that a speaker can explicitly ‘say’ what she ‘means’ is not assumed by

relevance theory. Secondly, the binary opposition between deviance and non-deviance / directness
and indirectness would not be recognized by a relevance-theoretical account. Thirdly, because such a
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Nesse momento, vamos resumir brevemente algumas das principais
características da TR. A primeira premissa, de acordo com Wilson e Sperber (2002), é
de que os humanos automaticamente concentram sua atenção em estímulos que são
considerados relevantes para eles. A TR é uma teoria cognitiva, pois se defende que há
um mecanismo geral que permite a seleção de fenômenos que efetivamente são mais
relevantes dentre a exposição a uma infinidade de informações. Christie (2007) coloca
que um indivíduo, quando está interpretando um enunciado, não tem como principal
objetivo compreendê-lo em si ou compreender o que o falante quis dizer. De um ponto
de vista relevantista, o principal objetivo é que o indivíduo “melhore sua compreensão
do mundo” (CHRISTIE, 2007, p. 282, tradução nossa)20.
A TR afirma que, durante o processo de comunicação, os significados lexicais se
ajustam para satisfazer expectativas de relevância geradas por um enunciado. Assim,
ao ouvir uma sentença, temos pistas para atingir o significado pretendido pelo falante.
Seguimos um caminho de menor esforço, ajustando o significado codificado para um
ponto em que se produz uma interpretação geral que satisfaça as expectativas de
relevância.
A TR baseia-se em dois princípios gerais sobre o papel da relevância na cognição
e na comunicação, segundo Sperber e Wilson (2004):
(I) Princípio cognitivo da relevância: a mente tende a maximizar nossas
expectativas de relevância;
De acordo com esse princípio, a mente busca obter a maior quantidade de
informações válidas com menor esforço de processamento, tanto quanto for possível.
Assim, quando um indivíduo avista um céu nublado — tendo um input — infere que
binary opposition is not assumed, it follows that a relevance-theoretical account would not propose
that the search for implied meanings is triggered by a recognition that the speaker is speaking
indirectly. Fourthly, again because directness and indirectness are not binary oppositions within
relevance theory, relevance theory would not propose a simple link between indirectness and
politeness”. (CHRISTIE, 2007, p. 281)
20 No original: “improve his understanding of the world”. (CHRISTIE, 2007, p. 282)
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em breve irá chover, sendo esse último um efeito cognitivo positivo. Dessa forma, ele
não está decodificando nenhuma informação, mas sim utilizando seu conhecimento de
mundo da maneira mais eficaz, dados os contextos nos quais ele está inserido.
Para Christie (2007), o TR seria potencialmente importante para os estudos da
polidez por explicar o efeito cognitivo positivo descrevendo os processos que o
produzem e o que leva a esses processos. Para ela, a inferência de que em breve irá
chover é uma implicação contextual, pois a conclusão foi tirada da combinação da
nova informação com a informação contextual que o indivíduo teve que acessar para
que a nova informação fosse relevante para ele.
(II) Princípio comunicativo de relevância: cada enunciação carrega em si sua
presunção de relevância ótima.
Já esse princípio diz respeito ao reconhecimento das intenções comunicativas do
falante pelo ouvinte. Dessa maneira, não é necessário considerar que o
comportamento comunicativo está atrelado ao Princípio de Cooperação, postulado por
Grice (1975). Ou seja, embora enunciados sejam sempre vagos, ambíguos ou indiretos,
a capacidade de se fazer inferências não está ancorada em nenhuma espécie de noção
contratual, mas sim por meio do que se pode chamar de uma relação de espelhamento
cognitivo (DASCAL, 2011). Segundo esse viés, a enunciação é uma das evidências dos
estados mentais dos falantes. A comunicação se dá em cima desse background
cognitivo. Para Christie (2007, p. 284, tradução nossa)21, “para que o ouvinte esteja
suficientemente motivado a buscar por uma interpretação do enunciado, ele deve
assumir que a informação transmitida pelo enunciado seja relevante para ele”. Isso
difere a enunciação, cujo objetivo é a comunicação, de outros tipos de input, como
sons, memórias, entre outros.

No original: “for the hearer to be sufficiently motivated to look for an interpretation of the
utterance, he must assume that the information conveyed by the utterance will be relevant to him”.
(CHRISTIE, 2007, p. 284)

21
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Dentro desse panorama, para Christie (2007, p. 285, tradução nossa)22, os
princípios da TR seriam de extrema importância para os estudos da polidez pois,
“embora o comportamento comunicativo real seja moldado por fatores sociais, os
mecanismos subjacentes à comunicação não são”.
4. CONTEXTO E “FRAME”
Sperber e Wilson (1986, p. 132, tradução nossa)23 conceituam o contexto como
“um subconjunto dos pressupostos antigos do indivíduo, com os quais os novos
pressupostos se combinam para produzir uma variedade de efeitos contextuais”. O
contexto pode ter uma grande variedade de informações acessíveis ao indivíduo, como
conteúdos de enunciados escutados anteriormente, fenômenos de seu ambiente, suas
crenças a respeito do mundo e suas memórias. Segundo Sperber e Wilson (1986, p. 15,
tradução nossa)24 “um contexto é um construto psicológico”, ou seja, no processo de
produção e interpretação de sentenças, os interlocutores manifestam suposições que
podem ser inferidas como relevantes para a obtenção de significado de um enunciado.
De acordo com Christie (2007, p. 285, tradução nossa), portanto, “a contextualização é
um processo dinâmico de seleção”25, estando aberto “a escolhas e revisões durante o
processo de compreensão” (SPERBER; WILSON, 1986, p. 13, tradução nossa)26.
A questão importante é a verificação de como os interlocutores selecionam as
suposições específicas que geram um contexto apropriado para a compreensão de um

No original: “although actual communicative behaviour may be shaped by social factors, the
general mechanisms that underlie communication are not”. (CHRISTIE, 2007, p. 285)
23 No original: “a subset of the individual's old assumptions, with which the new assumptions
combine to yield a variety of contextual effects”. (SPERBER; WILSON, 1986, p. 132)
24 No original: “a context is a psychological construct”. (SPERBER; WILSON, 1986, p. 15)
25 No original: “Contextualization is a dynamic process of selection”. (SPERBER; WILSON, 1986, p.
13)
26 No original: “choices and revisions throughout the comprehension process”. (SPERBER; WILSON,
1986, p. 13)
22
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enunciado. Segundo Sperber e Wilson (1986), o contexto seria selecionado pela busca
da relevância:
as pessoas esperam que a suposição que está sendo processada seja relevante (ou
então não se incomodariam em processá-la) e tentam selecionar um contexto que
justifique essa esperança: um contexto que maximize a relevância. Na
compreensão verbal em particular, é a relevância que é tratada como dada e o
contexto que é tratado como uma variável. (SPERBER; WILSON, 1986, p. 142,
tradução nossa)27

Christie (2007) explica como ocorreria tal processo segundo a TR:
primeiramente, o ouvinte inicia o processo interpretativo de acordo com a primeira
premissa, ou seja, o que o ouvinte diz é relevante para o interlocutor. Caso essa
premissa não esteja presente, o processo interpretativo é sequer iniciado. Na
sequência, o ouvinte seleciona o conjunto de suposições cujo acesso é fácil, auxiliandoo a interpretar o enunciado como relevante.
Fazendo-se a ligação com a teoria da polidez, Escandell-Vidal (1996, p. 640,
tradução nossa)28 informa que “em nossas mentes, enunciados anteriores, situações
extralinguísticas e conhecimento enciclopédico têm

o mesmo status: são

representações internas”29. Dessa forma, a pesquisadora propõe uma pragmática
cognitiva de ação social: “aspectos sociais e situacionais da comunicação são
interessantes para a pragmática cognitiva, pois são mapeados como representações
mentais”.

No original: “people hope that the assumption being processed is relevant (or else they would not
bother to process it at all), and they try to select a context which will justify that hope: a context
which will maximize relevance. In verbal comprehension in particular, it is relevance which is
treated as given, and context which is treated as a variable”. (SPERBER; WILSON, 1986, p. 142)
28 No original: “social and situational aspects of communication are interesting to cognitive
pragmatics because they are mapped on to mental representations”. (ESCANDELL-VIDAL, 1996, p.
640)
29 No original: “in our minds, previous utterances, extralinguistic situation and encyclopedic
knowledge have all the same status: they are all internal representation”. (ESCANDELL-VIDAL, 1996,
p. 640)
27
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Para Terkourafi (2005, p. 248, tradução nossa)30, a polidez muitas vezes surge
de um processo denominado antecipação, e não apenas do processo de inferência: “a
co-ocorrência regular de tipos particulares de contexto e expressões linguísticas
particulares como realizações incontestadas de atos particulares (...) criam a
percepção de polidez”. De acordo com Escandell-Vidal (1996), existem contextos
prontos, denominados por ela de “frames” ou “scripts”, que explicariam as
interpretações específicas de polidez em dadas sociedades, já que o conhecimento de
mundo de um indivíduo é moldado por sua cultura — dessa forma, as culturas têm
conjuntos de conhecimento organizado para certas situações sociais. Terkourafi
(2005) conceitua “frame” como um contexto mínimo. Dentro dele, uma expressão
pode estar convencionalizada para um uso particular, devido ao seu uso recorrente.
Kádár e Haugh (2013) exemplificam esse fato com a expressão do inglês
britânico “I was wondering if”, cuja função convencionalizada é a de realização de
pedidos. Segundo a ideia de Terkourafi (2005) e de Escandell-Vidal (1996), baseandose em experiências anteriores em situações similares, os participantes creem que o
pedido realizado é polido, sem que a avaliação de polidez seja inferida, mas sim
antecipada por eles.
De acordo com Escandell-Vidal (1996), a noção de “frame” não é estranha à TR.
Segundo ela, para Sperber e Wilson (1986, pp. 87-88, tradução nossa)31 “a entrada
enciclopédica associada a um conceito é normalmente vista como consistente em um
conjunto organizado de proposições relacionadas”. Wilson (1993) utiliza o conceito de
“cenário” no processo de desambiguação de enunciados, cujo caminho interpretativo é

No original: “the regular co-occurrence of particular types of context and particular linguistic
expressions as the unchallenged realizations of particular acts (...) create the perception of
politeness”. (TERKOURAFI, 2005, p. 248)
31 No original: “the encyclopaedic entry associated with a concept is usually seen as consisting of an
organized set of related propositions”. (SPERBER; WILSON, 1986, pp. 87-88)
30
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fundamentado no acesso a um contexto pronto, “baseado em um cenário muito
estereotípico”.32
[...] a fim de compreender corretamente o enunciado, precisamos ter algum
conhecimento específico, previamente obtido através de exposição frequente à
situação. A contribuição desse conhecimento específico para a interpretação é a
de tornar mais acessível algum conjunto de suposições relacionadas, o que nos
fornece um contexto pronto. Isso é exatamente o que um frame faz. Os frames não
devem, dessa forma, ser vistos como estruturas rígidas e inflexíveis, mas apenas
como conjuntos de conhecimento organizado tornado facilmente acessível.
(ESCANDELL-VIDAL, 1996,p. 641, tradução nossa)33

Ainda de acordo com Escandell-Vidal (1996), não se deve confundir o frame com
o contexto em si. O frame faz uma pré-seleção de um conjunto estruturado de
suposições. Desse conjunto, o contexto específico pode ser escolhido. Dentro dessa
perspectiva, para a pesquisadora, a TR poderia dar conta da explicação dos efeitos de
polidez que surgem do (não) cumprimento de expectativas, elucidando assim os
comportamentos considerados polidos, podendo-se considerar as diferenças culturais
nas interações em termos cognitivos.
5. TR E O PROCESSO DE INTERPRETAÇÃO DE ENUNCIADOS
Em 1987, quando realizaram a revisão de “Politeness”, originalmente de 1978,
Brown e Levinson citam a mudança na teorização a respeito do processo de
interpretação de enunciados, que ocorreu devido ao surgimento da TR, em 1986: “a
proposição que expressamos por um enunciado é determinada apenas parcialmente
pelo que é "dito": são necessários os princípios pragmáticos, por exemplo, para fixar a
No original: “based on a very stereotypical scenario”. (WILSON, 1993, p. 335)
No original: “[...] in order to properly understand the utterance, we need to have some particular
knowledge, previously obtained via frequent exposure to the situation. The contribution of this
particular knowledge to the interpretation is that of making more accessible some related set of
assumptions, which provides us with a ready-made context. This is exactly what a frame does.
Frames are, therefore, not to be seen as rigid, inflexible structures, but just as sets of organized
knowledge made easily accessible”. (ESCANDELL-VIDAL, 1996, p. 641)

32
33
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referência de expressões referenciais” (BROWN; LEVINSON, 1987, p. 49, tradução
nossa)34.
Apesar de chamarem a linguagem de código, uma das premissas da teoria de
Sperber e Wilson é que, de acordo com Christie (2007, p. 287, tradução nossa)35, “as
escolhas linguísticas que o falante faz nunca podem realmente codificar as
informações que um falante pretende transmitir”. Dessa forma, o trabalho do ouvinte
não é apenas decodificar o significado de um enunciado. Apesar disso, de acordo com
Wilson e Sperber (2002) a comunicação verbal é muito mais eficiente que a
comunicação não-verbal, pois tem um grau muito maior de clareza.
Talvez o mais importante desenvolvimento de Sperber e Wilson tenha sido
explicar o caminho inferencial que um ouvinte precisa percorrer para a obtenção do
significado do enunciado escutado. De acordo com Christie (2007, p. 288, tradução
nossa)36, “um ouvinte tirará inferências sobre as intenções do falante ao mesmo tempo
em que está fazendo inferências sobre o que ela está explicitamente transmitindo”.
Para explicar o processo, coloca-se o seguinte diálogo de Wilson e Sperber (2002):
A: Peter: O John pagou o dinheiro que ele lhe devia?
B: Mary: Não. Ele esqueceu de ir ao banco. (WILSON; SPERBER, 2002, p. 262,
tradução nossa)37

Para que Peter possa compreender o que Mary está comunicando, é preciso que
ele percorra um caminho inferencial, construindo hipóteses sobre as explicaturas,
“proposição comunicada coberta por uma combinação de decodificação e inferência”
No original: “the proposition we express by an utterance is itself determined only very partially by
what is ‘said’: it takes pragmatic principles, for example, to fix the reference of referring
expressions”. (BROWN; LEVINSON, 1987, p. 49)
35 No original: “the linguistic choices a speaker makes can never actually encode the information that
a speaker intends her utterance to convey”. (CHRISTIE, 2007, p. 287)
36 No original: “a hearer will draw inferences about the speaker’s intentions at the same time as he is
making inferences about what she is explicitly conveying”. (CHRISTIE, 2007, p. 288)
37 No original: “A: Peter: Did John pay back the money he owed you?
B: Mary: No. He forgot to go to the bank”. (WILSON; SPERBER, 2002, p. 262)
34
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SPERBER, 2002, p. 260, tradução nossa), e implicaturas do enunciado de

Mary. O primeiro passo desse processo é a decodificação da forma lógica do enunciado
de Mary, que é a descrição de seu comportamento ostensivo. A segunda etapa é a
expectativa de que o que foi dito em B é otimamente relevante para Peter. O terceiro
passo é o fato de que o enunciado de Mary atingirá relevância, pois responderá à
indagação de Peter, já que ele deseja saber porque John não pagou o dinheiro que
devia.
A primeira pressuposição — quarta etapa — feita por Peter é a de que o
esquecimento do indivíduo de ir ao banco fará com que ele seja incapaz de pagar sua
dívida. Essa pressuposição é uma premissa implicada pelo enunciado de Mary, que
poderia satisfazer a expectativa de relevância sobre a qual nos referimos no passo
três.
O quinto passo é composto pelos processos de enriquecimento, incluindo os
denominados léxico-pragmáticos, como estreitamento e afrouxamento, que no
enunciado em questão ajudariam a interpretar o pronome “ele” como John e auxiliam
na desambiguação do substantivo “banco”, tomado como uma instituição financeira
que opera com clientes individuais, e não uma instituição financeira cujos clientes são
grandes empresas ou ainda países. Também ocorre a eliminação do significado de
“banco” como o fundo de um rio. Em português, haveria ainda a opção da exclusão do
significado de “banco” como um móvel no qual é possível se sentar.
A sexta etapa é a inferência que surge dos passos quatro e cinco, ou seja, John
não pode devolver o dinheiro que devia à Mary porque ele esqueceu de ir ao banco.
Com essa inferência, satisfaz-se o passo três, com uma conclusão implícita do
enunciado B. O último passo é uma implicatura advinda das informações de
background, o fato de que John poderá pagar o que deve à Mary quando for ao banco
numa próxima oportunidade.
No original: “communicated proposition recovered by a combination of decoding and inference”.
(WILSON; SPERBER, 2002, p. 260)

38

GODOI, E.; LOURENÇO, B. P. A Polidez...

55

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

Dessa forma, o processo é altamente inferencial e é guiado para a busca de
relevância. Para a compreensão de qualquer tipo de enunciado, é necessário trabalho
inferencial, dessa forma, toda a comunicação seria indireta.
Os autores explicam ainda a diferença entre explicaturas e implicaturas. As
primeiras são resultado de hipóteses sobre o conteúdo explícito do enunciado, e as
segundas seriam hipóteses sobre o conteúdo das explicaturas somadas às
pressuposições contextuais capazes de fazer o ouvinte interpretar o enunciado como
relevante para ele. Uma explicatura pode ser medida com relação ao seu nível de
explicitação. Quanto menor for a contribuição dos dados contextuais, mais explícita ela
é, e o inverso também é válido.
Outra importante explicação da TR é o fato de que algo pode ser forte ou
fracamente comunicado, por meio de explicaturas ou implicaturas, dependendo do
uso do contexto. Segundo Wilson e Sperber (2002), o processo de compreensão
envolve as seguintes sub-tarefas, que não precisam ocorrer em ordem:
a) Construir uma hipótese apropriada sobre o conteúdo explícito (em termos
relevantistas, EXPLICATURAS) via decodificação, desambiguação, resolução de
referência e outros processos de enriquecimento pragmático.
b) Construir uma hipótese apropriada sobre os pressupostos contextuais
pretendidos (em termos relevantistas, PREMISSAS IMPLICADAS).
c) Construir uma hipótese apropriada sobre as implicações contextuais
pretendidas (em termos relevantistas, CONCLUSÕES IMPLICADAS). (WILSON;
SPERBER, 2002, p. 258, tradução nossa) 39

Outro importante desenvolvimento na TR é a diferenciação feita por Blakemore
(2002) entre significados processual e conceitual. O primeiro seria quando uma
expressão linguística pode codificar uma restrição sobre as inferências pragmáticas. Já
No original: “a) Constructing an appropriate hypothesis about explicit content (in relevancetheoretic terms, EXPLICATURES) via decoding, disambiguation, reference resolution, and other
pragmatic enrichment processes.
b) Constructing an appropriate hypothesis about the intended contextual assumptions (in relevancetheoretic terms, IMPLICATED PREMISES).
c) Constructing an appropriate hypothesis about the intended contextual implications (in relevancetheoretic terms, IMPLICATED CONCLUSIONS)”. (WILSON; SPERBER, 2002, p. 258)

39
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a segunda seria quando a expressão linguística codifica um constituinte das
representações conceituais que entram em inferências pragmáticas. De acordo com
Christie (2007), essa diferenciação seria importante para a polidez, na análise de
expressões como “You’ve got that wrong, I think”, que poderia ser traduzida para o
português como “Você está errado, eu acho”. O contexto dado é o de um professor
respondendo a um aluno. Dessa forma, “Eu acho” poderia ter um significado
conceitual, no qual o falante não está plenamente certo de que o estudante está
errado; ou processual, no qual o professor sabe que o estudante está equivocado, mas
deseja não ameaçar sua face.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aproximação entre polidez e TR ainda é bastante nova e há muito espaço para
pesquisas a respeito da adoção de um quadro teórico relevantista nos estudos da
polidez. A principal razão para essa adoção é a dependência do modelo de Brown e
Levinson dos estudos de Grice e a inabilidade do último modelo em explicar as
diferenças socioculturais em comportamentos de polidez. É importante enfatizar que a
adoção de um viés relevantista nos estudos da polidez não significa um abandono da
teoria de Brown e Levinson. De acordo com Christie (2007):
[...] como um conceito como "face" pode ser teorizado. Por exemplo, se a face é
percebida como uma premissa implicada, ela levantaria questões sobre qual o
conteúdo dessa premissa poderia ser, e como ele poderia se relacionar com
outros pressupostos contextuais em jogo durante um processo particular de
interpretação de enunciados, incluindo aqueles que derivam o cenário cultural.
(CHRISTIE, 2007, p. 293, tradução nossa)40

No original: “[...] how a concept such as ‘face’ might be theorized. For example, if face is perceived
as an implicated premise, it would raise questions about what the content of that premise might be,
and how it might relate to other contextual assumptions in play during a particular process of
utterance interpretation, including those that derive from the cultural setting”. (CHRISTIE, 2007, p.
293)

40

GODOI, E.; LOURENÇO, B. P. A Polidez...

57

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

Seria também interessante adotar a TR como quadro teórico da polidez, pois os
significados dos enunciados são um produto de processos que combinam o código
linguístico e o contexto social, ou seja, os significados são gerados em um processo
dinâmico de escolha de um contexto para um enunciado. Essa adoção teria mudanças
metodológicas importantes, segundo Christie (2007): o foco no processo da geração
de significado levar-nos-ia a uma ênfase no conteúdo e não nas propriedades formais
do contexto e do enunciado.
Dessa forma, parte-se da ideia de que o significado de um enunciado não é dado,
mas sim que a forma linguística engatilha no ouvinte o acesso a um conjunto de
noções contextuais, que gerariam explicaturas e implicaturas para determinado
enunciado. O foco no conteúdo e não em propriedades formais nos leva a analisar o
funcionamento do enunciado em um contexto específico, além de pensar sobre os
processos de enriquecimento, desambiguação, e se a frase funciona conceitual ou
processualmente. O processo de seleção de contexto, teorizado como um processo
dinâmico, também é de grande importância para a polidez, pois seria possível analisar
quais aspectos do contexto são explicados pela cultura ou pela comunidade de prática
na qual é proferido o enunciado e quais aspectos são específicos da interação. A TR
também pode dar conta das premissas do falante que são manifestadas ao ouvinte,
como gênero, raça, classe social. Dessa forma, crê-se que um modelo teórico com base
na TR poderia fazer a ligação mais forte entre o social e o pragmático dentro da teoria
da polidez.
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O SOCIOINTERACIONISMO E O PROFESSOR-REFLEXIVO NO ENSINO DE
LÍNGUA ESTRANGEIRA: UMA LIGAÇÃO POSSÍVEL
THE SOCIAL INTERACTIONIST PERSPECTIVE AND THE FOREIGN
LANGUAGE “REFLECTIVE-TEACHER”: A POSSIBLE CONNECTION
Thais Rodrigues Cons1
RESUMO: O presente trabalho busca relacionar o sociointeracionismo com o ensino e a
aprendizagem de Língua Estrangeira, principalmente no que diz respeito aos conceitos de língua e
discurso. O intuito é discutir, com foco na formação docente (TARDIF, 2002), como tal teoria se
relaciona com uma postura docente crítica e reflexiva. Além disso, analisaremos dois textos de
diferentes materiais, “Abordagens, métodos e perspectivas sócio-interacionistas no ensino de LE” de
Messias e Norte (2011), e “O ensino de inglês na escola pública: do professor postiço ao professor
mudo, chegando ao professor crítico-reflexivo” de Siqueira (2011), buscando entender o que seria
um “professor-reflexivo” nesse contexto, considerando que essa é uma exigência do contexto atual.
Palavras-chave: sociointeracionismo; ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira; formação
docente.
ABSTRACT: This paper aims to relate social interactionism with foreign language teaching and
learning, especially regarding concepts of language and discourse. Our focus is to discuss the
influence this theory has on teaching education (TARDIF, 2002), as well as its relation to a critical
and reflexive teaching attitude. In addition, this paper analyses two texts: Messias e Norte’s
“Abordagens, métodos e perspectivas sócio-interacionistas no ensino de LE” (2011) and Siqueira’s
“O ensino de inglês na escola pública: do professor postiço ao professor mudo, chegando ao
professor crítico-reflexivo” (2011), searching to understand a reflective teaching posture in this
context, considering this to be a current need.
Keywords: social interactionism; foreign language teaching and learning; teacher education.

1.

1

INTRODUÇÃO

Graduanda pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).
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A concepção sociointeracionista de linguagem, carregando consigo os diálogos
entre língua, enunciação, cultura e contexto, é muito debatida nos estudos Linguísticos
e sua centralidade já foi apontada na literatura (MOITA LOPES, 1996, 2006; CORACINI,
2003; FARACO, 2009). Quando em diálogo com o ensino de línguas estrangeiras, no
entanto, ainda se sente uma demanda por intensa discussão teórica, principalmente
quando se supera a simples exposição da concepção de língua e se busca uma
formação consistente de um professor com olhar crítico e interdisciplinar — reflexivo.
No presente artigo, buscamos, partindo das reflexões de Bakhtin e sua visão teórica,
caracterizar de modo sucinto a perspectiva sociointeracionista e seu diálogo com o
ensino de Língua Estrangeira (LE); em um segundo momento, buscamos pensar o
papel do professor nesse contexto, considerando essa visão teórica e a questão da
formação de professores. Em um último momento, visamos transpor a visão teórica
bakhtiniana para uma análise de dois materiais: o terceiro capítulo de “Abordagens,
métodos e perspectivas sócio-interacionistas no ensino de LE” de Messias e Norte
(2011), material que faz parte da série de formação continuada dos professores no
estado de São Paulo, produzido pela Secretaria de Educação do mesmo estado
(SEESP), e o artigo “O ensino de inglês na escola pública: do professor postiço ao
professor mudo, chegando ao professor crítico-reflexivo”, de Siqueira (2011), cujo
intuito é questionar a formação dos professores e sua atuação, especialmente na área
de inglês e na escola pública.
Pensar sobre criticidade e reflexividade nas práticas docentes é uma
necessidade na área de ensino e aprendizagem de LE. A escolha do texto de Messias e
Norte (2011), publicado no âmbito da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo,
deu-se por conta do aporte teórico, o qual, através do formato interativo dos capítulos,
traz a dimensão reflexiva e dialógica para a formação continuada. Apesar de o capítulo
não ser um documento oficial e, portanto, não se proponha a funcionar como uma base
comum para o território nacional, acreditamos que pode ser tomado como exemplo
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positivo de material para análise. O texto de Siqueira (2011), por sua vez, foi escolhido
por trazer uma discussão pertinente baseada em um relato prático no âmbito do
ensino de Inglês na escola pública. Relacionando os dois textos, pretendemos ressaltar
a importância de se transpassar uma concepção estruturalista de ensino e
aprendizagem, assim como apresentar um horizonte para pensar o que, afinal, seria
um professor crítico-reflexivo.
2.

O SOCIOINTERACIONISMO PARA VYGOTSKY E PARA BAKHTIN

Lev Semynovitch Vygotsky, além de estudar a linguagem e seu papel na cognição
e desenvolvimento humanos, contribuiu para as teorias de ensino e aprendizagem,
ressaltando a importância da interação entre o aluno e o meio. Ao contrário da
unanimidade a respeito da relevância de suas teorias, não há consenso a respeito da
nomenclatura de sua principal contribuição para o ensino e aprendizagem. Neves e
Damiani afirmam que “para alguns autores Vygotsky é interacionista, para outros é
sócio-interacionista e, há, ainda, aqueles que afirmam que ele não se enquadra em
nenhuma dessas duas classificações” (2006, p. 01). Apesar disso, ele continua sendo
considerado o “pai do interacionismo”.
Vygotsky, autor de “Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem” (1988),
expande o processo de aprendizado para além do desenvolvimento cognitivo,
ressaltando que a aprendizagem “se constitui de conteúdos estruturados e
organizados, os quais, por sua vez, são repassados por meio de uma interação social
que tem como objetivo alcançar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social de um
aluno e, dessa maneira, a sua integração em seu meio social como um ser
transformador desse meio” (FOSSILE, 2010, p. 114). Assim, a dimensão primeira do
processo ensino-aprendizagem seria social, para depois se tornar individual.
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Já Mikhail Bakhtin, figura centralizadora de “Marxismo e a Filosofia da
Linguagem” (1986), tece importantes considerações sobre a língua como sistema em
seu quinto capítulo, superando (ou indo além de) o pensamento estruturalista que
contempla o “objetivismo” da língua. Ao contrário das teorias linguísticas estruturais,
o autor vai desconstruir a visão de sistema imutável de regras — uma abstração
teórica —, dizendo que o importante, no contexto comunicativo, é o uso que o
interlocutor fará das formas linguísticas. E esse uso depende totalmente do contexto
do enunciado: “(...) o essencial na tarefa de decodificação não consiste em reconhecer
a forma utilizada, mas compreendê-la num contexto concreto, preciso, compreender
sua significação numa enunciação particular” (BAKHTIN, 1986, p. 95).
Além disso, o autor ressalta a importância de se considerar a dimensão
ideológica da língua. Menos do que um sistema imutável de regras estruturais, a
linguagem e seu uso estão carregados de significados que são construídos socialmente.
“Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou
mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis,
etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou
vivencial” (BAKHTIN, 1986, p. 96).
Ou seja, diferente do signo linguístico inserido na estrutura, como para
Saussure, a palavra na acepção bakhtiniana é um signo ideológico. A crítica que o autor
faz à visão sincrônica e idealizada da linguística formal se relaciona com uma “fixação”
no estudo das línguas estáticas, tidas como “mortas”. A maneira de superar isso seria
considerar todas as dimensões ressaltadas pelo autor: a dimensão enunciativa, a
dimensão dialógica, e a sócio-histórica — construída em contato com um contexto
comunicativo.
Essas considerações bakhtinianas sobre a língua e seu funcionamento, quando
transpostas para a sala de aula — mais especificamente a sala de aula de LE —, vão
implicar em uma mudança de perspectiva significativa em relação à visão estrutural e
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tradicional que a linguística fornece. A mudança começa principalmente com a visão
dos sujeitos em sala de aula (professor e aprendiz), e depois, com os textos e discursos
produzidos nesse ambiente, junto com o próprio contexto do discurso. Ou seja, o
desenvolvimento ocorre do social para o individual, e este seria o pilar da proposta
sociointeracionista, como também proposto por Vygostsky. Apesar do peso de
Vygotsky quando se trata de sociointeracionismo, optamos por nos alinhar com a
teoria de Bakhtin. Questionamos a visão sistemática e estrutural de construção de
conhecimento, adotando a perspectiva dialógica da interação dos sujeitos.
Maria José Coracini (2003) faz um relevante apanhado histórico do
desenvolvimento e da influência de várias teorias em relação ao ensino de Língua
Materna versus Língua Estrangeira, mencionando teorias vinculadas à psicanálise
(Lacan, Milner) e à cognição (Krashen), entre outras, para explicar a fragmentação
identitária do sujeito e relacioná-la com o contexto dialógico e ideológico em que
ocorre a aprendizagem da segunda língua. Considerando essa carga ideológica da
linguagem e o confronto que ocorre entre as línguas maternas e estrangeira, Coracini
afirma:
É preciso, portanto, compreender que a língua estrangeira não é um sistema
vazio de sentido: ela traz consigo, à revelia do aprendiz, uma carga ideológica que
o coloca em conflito permanente com a ideologia da língua materna, o que é
explicitado pela maneira diferente de configurar as cores, os objetos, os fatos, o
sistema dos tempos verbais... (CORACINI, 2003, p. 153)

Tal visão de confronto de ideologias e de línguas sendo construídas em seu
aspecto contextual e social, relacionando-se com a visão bakhtiniana e se tornando
uma das ideias centrais da perspectiva sociointeracionista, é indispensável para o
presente artigo — afinal, se o confronto das cargas ideológicas ocorre com a Língua
Materna e com a Língua Estrangeira, certamente será esperado do professor de LE que
saiba negociar sentidos nesse contexto. Tendo consciência da natureza dialógica do
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discurso, da circunstância de produção do mesmo e do lugar sócio-histórico de fala,
Moita Lopes (2003) comenta que, em uma atualidade em que o “discurso fundado em
um pensamento único, pautado pela chamada globalização, atravessa o mundo em
discursos majoritariamente construídos em inglês” (2003, p. 31), o professor de língua
inglesa é um mediador entre textos e sujeitos, entre indivíduos que querem dialogar e
se posicionar frente ao contexto social e político através da língua inglesa e os
diferentes discursos que circulam no seu mundo, no seu meio.
É justamente nesse contexto dialógico e complexo em que o professor de LE se
insere. Na perspectiva sociointeracionista, não só o posicionamento crítico precisa ser
considerado, mas também a dimensão política, como um dos importantes âmbitos da
identidade dos sujeitos no contexto de ensino e aprendizagem. Tais dimensões, tanto
política quanto ideológica, são centrais para a prática do professor crítico-reflexivo.
Além de todas as expectativas com as quais esses profissionais têm que lidar em sua
atuação, faz-se necessário questionar a natureza prática da questão: como formar esse
professor atento para o seu papel e a sua carga ideológica nessa mediação? Como, se
não ampliar, pelo menos despertar no profissional a consciência sobre a necessidade
de uma mudança de perspectiva em sala de aula e do abandono do paradigma no
contexto de ensino e aprendizagem?
3.

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE LE: COMO FORMAR O

PROFESSOR REFLEXIVO?
Comentaremos agora sobre a formação docente, uma área extremamente
complexa e multifacetada. Há que se considerar, que é ainda mais amplo tematizar a
formação dos profissionais que estão em sala de aula, lidando com tantas diferentes
perspectivas em sua prática, tendo em vista a importância da pluralidade da língua e
dos sujeitos que se inserem na perspectiva sociointeracionista.
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Pensando na complexidade dos aspectos de formação profissional, em seu livro
“Saberes docentes e Formação Profissional”, Maurice Tardif (2002) aborda diferentes
problemáticas em relação à formação de professores no que se refere aos seus
saberes, tanto em seu trabalho (ou sua prática) quanto em sua formação. O que nos
interessa em particular são os aspectos da formação docente que dialogam com os
saberes e a subjetividade do professor em contraste com a dimensão sócio-histórica
do “sujeito professor”: quem é esse sujeito que está sendo formado para ensinar? Se
desse profissional é esperada uma atitude reflexiva ou crítica, como formar ou
despertar essa postura?
Para Tardif (2002), os saberes e os sujeitos, quando considerada a formação
docente, associam-se principalmente através de relações de poder em vários âmbitos.
Com os alunos, com a sociedade ou com o que seria o saber, o professor deve lidar com
várias forças contraditórias que permeiam tanto sua formação quanto sua prática.
Muitas vezes, o saber do professor, que é muito complexo e subjetivo, é reduzido a um
saber estrutural, positivista e muito voltado para o conhecimento e para o conteúdo.
Sendo assim, no ensino de LE, o professor bom ou com boa formação acabaria sendo o
que apresenta um melhor domínio estrutural sobre a língua que ensina, em aspectos
puramente instrumentais ou até mesmo gramaticais. Essa visão acaba sendo reforçada
pelas concepções sociais e pelo senso comum do meio acadêmico e da pesquisa, que
encara o conhecimento como puramente objetivo, racional e tangível.
Por isso, o autor defende que, ao invés de uma visão estrutural e objetiva, o
conhecimento docente deve ser visto como “um construto social produzido pela
racionalidade concreta dos atores” (TARDIF, 2002, p. 223), e o profissional como um
sujeito dotado de razões e consciências sociais e práticas, ou seja, que não só deve se
voltar ao conhecimento objetivo, mas também constantemente pensar em suas ações e
em suas consequências inseridas em todo um contexto: “Nessa perspectiva,
acreditamos que as “competências” do professor, na medida em que se trata mesmo
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de “competências profissionais”, estão diretamente ligadas às suas capacidades de
racionalizar sua própria prática, de criticá-la, de revisá-la, de objetivá-la, buscando
fundamentá-la em razões de agir.” (TARDIF, 2002, p. 223). Portanto, para Tardif
(2002), formar um profissional reflexivo é formar um profissional que pense, repense
e dê razões para os próprios saberes e para a própria prática, dialogando com as
complexidades sócio-históricas da formação e da docência em si.
Quando se considera uma possível formação crítica ou reflexiva, é preciso
pensar que a questão da formação profissional do professor, principalmente o
professor de LE, é eminentemente política. Como um sujeito sócio-histórico, o
professor está inserido em todo um contexto social e político, e a prática docente não
está isolada dos contextos fora da sala de aula. Aliás, é justamente o contrário que
acontece: a prática docente é uma ação que reflete todo um histórico, pessoal e
coletivo, de formação e de reflexão, não apenas sobre a língua, mas sobre os contextos
de mundo. Vilson Leffa (2001), sobre a formação específica do professor de LE, afirma:
A formação de um professor de línguas estrangeiras envolve o domínio de
diferentes áreas de conhecimento, incluindo o domínio da língua que ensina, e o
domínio da ação pedagógica necessária para fazer a aprendizagem da língua
acontecer na sala de aula. A formação de um profissional competente nessas duas
áreas de conhecimento, língua e metodologia, na medida em que envolve a
definição do perfil desejado pela sociedade, é mais uma questão política do que
acadêmica. A sala de aula não é uma redoma de vidro, isolada do mundo, e o que
acontece dentro da sala de aula está condicionado pelo que acontece lá fora. Os
fatores que determinam o perfil do profissional de línguas dependem de ações,
menos ou mais explícitas, conduzidas fora do ambiente estritamente acadêmico e
que afetam o trabalho do professor. (LEFFA, 2001, p. 332)

Portanto, mais do que apenas um esforço individual ou uma iniciativa isolada, a
questão de formação docente está muito mais relacionada a uma perspectiva política,
social ou governamental, principalmente quando se trata de línguas estrangeiras. O
professor depende de iniciativas governamentais, de leis e decretos que direcionam o
ensino de língua em questões práticas como qual língua ensinar, qual a carga horária,
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quais projetos de incentivo à formação ou quais instituições irão colaborar nesse
aspecto; além de questões mais amplas como a globalização, o imperialismo
linguístico2 e as relações políticas e econômicas que regem as línguas (LEFFA, 2001, p.
333).
Para a formação do mencionado professor reflexivo com a perspectiva
sociointeracionista de diálogo em seus saberes e práticas, ainda mais em LE, é
necessário ter como base a premissa primeira de que os professores são
essencialmente sujeitos, e sujeitos importantes nas relações profissionais que
estabelecem. Para Tardif (2002), considerar os professores como indivíduos que
estariam voltados para a tarefa social de ensinar implica certas mudanças de
perspectiva em sua formação, tais como pensar na subjetividade do professor como
centro das pesquisas sobre o ensino, além de repensar a relação entre prática e teoria
na perspectiva de formação, ou seja, integrar mais ainda o que se estuda na academia
às práticas docentes.
Essa mudança de perspectiva, naturalmente, traz inúmeras consequências
políticas, já que a formação está intrinsicamente conectada a essa área. Muitas
mudanças estariam relacionadas à pesquisa e à estrutura disciplinar que ainda regem
os espaços de formação docente, mas a maior e mais importante alteração de
perspectiva ainda deve ser na subjetividade e no lugar social do profissional:
(...) os professores só serão reconhecidos como sujeitos do conhecimento quando
lhes concedermos, dentro do sistema escolar e dos estabelecimentos, o status de
verdadeiros atores, e não o de simples técnicos ou de executores das reformas da
educação concebidas com base numa lógica burocrática ‘top and down’.
Pessoalmente, não vejo como posso ser um sujeito do conhecimento se não sou,
ao mesmo tempo, o ator da minha própria ação e o autor do meu próprio
discurso. A desvalorização dos saberes dos professores pelas autoridades
educacionais, escolares e universitárias não é um problema epistemológico ou
cognitivo, mas político. (TARDIF, 2002, p. 243)
Para uma compreensão mais abrangente do termo, sugere-se a leitura de PHILLIPSON, Robert.
Linguistic Imperialism. Oxford: OUP, 1992.

2
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Percebe-se, portanto, que formar professores reflexivos é mais do que um
esforço pessoal: é uma tarefa, em si, política, dialógica, social e histórica. Assim, pensar
no professor reflexivo através da perspectiva sociointeracionista significa considerar a
complexidade de sua subjetividade e de todo seu contexto.
Após essa breve trajetória pela problemática da complexidade da formação
profissional do professor e das mudanças de perspectiva necessárias, faremos agora
algumas considerações sobre os textos de Siqueira (2011) e Messias e Norte (2011),
principalmente no que se referem ao professor e ao que seria seu papel de professorreflexivo ou professor crítico-reflexivo.
4.

O PROFESSOR-REFLEXIVO EM SIQUEIRA (2011) E MESSIAS E NORTE (2011)
Falar sobre o perfil ou o papel docente é sempre um desafio — afinal,

professores são indivíduos com suas fragmentações e especificidades. Falar em um
professor ideal é, claro, uma abstração teórica, inatingível, até mesmo com uma
formação docente que consideraríamos, também, ideal. O que é possível discutir são
algumas atitudes e posturas que o professor pode tomar no contexto de sala de aula
que são condizentes com a concepção de língua, sujeito e ensino-aprendizagem dentro
da perspectiva teórica do sociointeracionismo. A análise crítica e comparada dos
textos busca contribuir para a discussão sobre tal visão teórica e exemplificar como
diferentes gêneros textuais no âmbito da formação docente trazem essas diferentes
questões.
No capítulo “Perspectivas sócio-interacionistas: implicações para o ensino de
LE” de Messias e Norte (2011), é possível perceber uma orientação teórica bastante
explicativa sobre as abordagens de ensino e aprendizagem na sala de aula — o que faz
sentido, considerando que o capítulo é parte de um material de formação para
profissionais da rede pública. A primeira parte do capítulo retoma Krause-Lemke
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(2007) e a importância de Bakhtin e Vygotsky numa visão sociointerativa da educação,
na “(...) abordagem dialógica em que a linguagem se desenvolve na interação social”
(KRAUSE LEMKE, 2007, apud MESSIAS e NORTE, 2011, p. 35). Para além disso, o
capítulo trata da concepção de língua e como ela norteia e influencia o ensino de LE.
Em um terceiro momento, ainda, trata sobre a figura do “professor reflexivo” e como
se daria o processo de formação desse profissional — terceiro momento esse que nos
interessa em particular.
Pensando na questão do profissional que atua em sala de aula na área de LE, de
Língua Inglesa especificamente, buscamos um diálogo com publicações recentes e
relevantes sobre o tema e, por isso, escolhemos para trazer à discussão o artigo “O
ensino de inglês na escola pública: do professor postiço ao professor mudo, chegando
ao professor crítico-reflexivo” de Sávio Siqueira (2011), parte do livro “Inglês em
escolas públicas não funciona? Uma questão, múltiplos olhares”. Essa obra traz a
análise de narrativas e do ensino do inglês, não apenas da perspectiva do aluno, mas
também do professor.
O livro aborda as dificuldades do ensino de inglês na escola pública, a partir da
narrativa 14, um relato do caminho percorrido por um estudante na aprendizagem e
ensino do idioma, desde a escola pública até o curso de Letras e a especialização. A
partir da narrativa 14, artigos propostos por educadores do país inteiro, engajados
com questões de políticas públicas e formação de professores, vão sendo escritos.
Importante ressaltar que o texto em questão é um retrato impactante por trazer
à tona todos os problemas da escola pública a respeito da organização, dos
professores, da carga horária, dentre outras falhas que fizeram parte da “destruição do
sonho” do estudante de falar inglês. Entretanto, percebe-se certo otimismo preservado
pelo autor, que afirma não ter esquecido a escola pública e ter planos de retomar o
contato. O artigo de Siqueira, presente no referido livro, vai partir da narrativa para
questionar justamente o perfil dos professores, como veremos em análise a seguir.
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Para as autoras do capítulo “Abordagens, métodos e perspectivas sóciointeracionistas no ensino de LE”, o primeiro passo para ser reflexivo é a iniciativa — o
profissional deve querer refletir, e incorporar esse ato em sua prática de modo não
intuitivo. No entanto, a iniciativa por si funciona pouco sem uma ancoragem mais
profunda nas concepções teóricas. As autoras ressaltam a importância de aliar a
prática à teoria e às concepções de língua e de sujeito que se usam naquela sala de aula
e, também, lembram-se da importância de uma pesquisa que realmente se alie à
prática para esse processo reflexivo. Contudo, reconhecem que as condições políticas
acabam pesando muito para o professor sem trazer o devido reconhecimento ao seu
papel como agente modificador do espaço educacional. Para tanto, Messias e Norte
(2011, p. 45) comentam que, muitas vezes, tal caráter modificador acaba se perdendo
justamente por condições políticas adversas. Além disso, o termo “reflexivo” é usado
para abarcar inúmeras perspectivas diferentes e possui várias “versões”; é importante
a consciência de que, para as autoras, o “reflexivo” idealmente seria quem
consistentemente adota as práticas reflexivas por elas ressaltadas.
O capítulo, então, enfatiza a importância de aliar a sala de aula com as teorias
que a ela se vinculam, tentando transpor a lacuna que existe entre ensino e pesquisa
na realidade brasileira. Para além, segundo Evandro Ghedin em “Professor reflexivo:
da alienação da técnica à autonomia da crítica” (2002), o processo crítico é denso e
somente o profissional que o quiser realizar e imprimir essa vontade em seu dia-a-dia
e em suas práticas profissionais poderá realizá-lo (GHEDIN, 2002, apud MESSIAS E
NORTE, 2011, p. 47). Também afirma que, apesar de todos os fatores dificultadores
dessa postura, é só através dela que se chega à autonomia.
Um parágrafo que resume bem a postura do professor reflexivo na visão das
autoras é o seguinte:
Assim como Moita Lopes, achamos importante que o professor busque os
insumos da teoria, pesquise, procure nos estudos científicos aquilo que pode ser
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coerente para a compreensão de sua ação e para o avanço de sua prática
pedagógica. Isso, contudo, não significa que esse profissional deva assimilar
acriticamente as propostas que lhes são oferecidas, apenas por terem sido
edificadas por pesquisadores e estudiosos que, muitas vezes, não conhecem as
demandas da sala de aula de uma escola pública. A visão teórico-crítica
pressupõe, então, que o professor seja um leitor crítico das teorias publicadas
para o ensino de sua disciplina, alguém que consiga contextualizar propostas de
ensino, que tenha a autonomia esperada de um profissional que deve estar aberto
ao movimento de aprender constantemente. Esse profissional não se filia a
métodos apenas. Ele seleciona aquilo que serve a sua proposta de ensinoaprendizagem de LE; é o profissional que se espera na era pós-método. (MESSIAS
e NORTE, 2011, p. 48)

Buscando um diálogo entre esse capítulo e o sociointeracionismo, dentro da
proposta do livro “Inglês em escolas públicas não funciona?”, o artigo de Siqueira
analisa a narrativa com foco nos tipos de profissionais que aparecem no relato.
Começando por um breve apanhado bibliográfico que dialoga com a situação dos
professores atualmente na disciplina de inglês, Siqueira (2011) revela que o autor da
narrativa 14, ao denunciar as faltas e problemas na prática escolar dentro do ensino
de inglês, não está sozinho.
Após o momento inicial, Siqueira se volta para a própria narrativa 14 e a partir
dela irá caracterizar e problematizar os perfis de professores. Fala, por exemplo, sobre
“o professor postiço”: profissional não vinculado à área da Língua Inglesa, ou
professor que não possui conhecimento satisfatório na LE para poder ensiná-la; e o
“professor mudo”: aquele que tem conhecimento da língua, mas “recusa-se a falar
inglês em sala de aula”, muitas vezes um professor que se divide em jornada de
trabalho entre uma escola particular e uma pública, e é influenciado pelo senso
comum que dá nome ao livro: inglês em escola pública não funciona.
Ainda, há um último perfil tratado pelo artigo: o “professor crítico-reflexivo”,
que também traz o diálogo com Ghedin (2002) e Moita Lopes (2003), buscando
delinear o que seria o perfil reflexivo. Segundo Siqueira (2011), o próprio autor da
narrativa 14, ao contar sua história, se questiona e enfatiza que mesmo com as várias
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barreiras de sua trajetória, ainda escolheu abraçar a docência. A partir do relato do
narrador, o artigo aborda a necessidade do professor de tomar conhecimento de sua
posição política e ideológica; citando Gee (1994 apud MOITA LOPES, 2003): “Aqueles
envolvidos com educação linguística têm duas escolhas: ou colaboram com sua
própria marginalização ao se entenderem como professores de línguas sem nenhuma
conexão com questões políticas e sociais ou percebem que, tendo em vista o fato de
trabalharem com linguagem, estão centralmente envolvidos com a vida política e
social” (SIQUEIRA, 2011, p. 106). Isso ganha ainda mais relevância considerando a
abordagem sociointeracionista, que assume o contexto como central. O professor
crítico-reflexivo necessariamente, na visão de Siqueira (2011), deve se ver inserido
nessa situação política e ideológica, para que também possa provocar a reflexão em
seus alunos — o que foi visto também em Messias e Norte (2011).
Resumindo o pensamento do autor em um parágrafo representativo:
Afunilando nosso desejo para o perfil do professor, seria de grande valia termos
nos quadros do serviço público professores fluentes na LE e tecnicamente
capacitados, mas em especial dotados da capacidade de refletir criticamente
sobre sua prática, visando ao aprimoramento constante do processo de ensino e
aprendizagem de LE, assim como contribuindo para combater e jogar por terra
todos os mitos e preconceitos que ainda pairam sobre a capacidade de aprender
LE dos alunos das classes menos privilegiadas. (SIQUEIRA, 2011, p. 108)

Pelo que foi exposto é possível perceber que os dois textos apontam não só para
problemáticas semelhantes, mas também para uma compreensão semelhante de qual
seria o perfil desse profissional crítico-reflexivo. Messias e Norte (2011), como um
material específico de formação continuada de professores, abordam esse perfil de
uma forma mais teórica e mais voltada para a revisão bibliográfica. Já Siqueira (2011),
parte do relato de uma situação real para problematizar os perfis profissionais
encontrados atualmente no ensino de língua inglesa. Apesar do diálogo com uma
bibliografia semelhante da apresentação de um perfil similar de professor reflexivo, o
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texto de Siqueira (2011) difere de Messias e Norte (2011) na medida em que busca
especialmente desmitificar a crença de que o ensino de LE não funciona no ambiente
da escola pública.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
(...) o que precisamos é de uma mudança de postura tanto do professor como do
aluno frente ao texto e, para isso, necessário se faz uma mudança de concepção
de ensino, de linguagem e de leitura, sobretudo, por parte do professor, e essas
teorias em muito poderiam contribuir. É nesse processo dialógico de
compreensão da palavra alheia, que nos apropriamos de novos conhecimentos,
novas teorias e nos re-significamos. Assim, uma mudança de concepção e/ou de
postura, por parte do professor, poderia ampliar a capacidade discursiva dos
alunos, libertá-los da pressão de ter de achar o único sentido do texto, a resposta
correta, que sempre foi a do professor ou do livro didático e, com isso, colaborar
para o desenvolvimento da consciência do aluno, oportunizando condições para
que possam questionar as verdades inabaláveis, os ditos e não ditos, e, assim,
quem sabe, libertar-se da alienação e do assujeitamento frente aos fatos sóciohistóricos. (MACHADO e FREITAS, 2013, p. 61)

Encontrar-se sob a perspectiva sociointeracionista de ensino significa, a priori,
questionar a noção tradicional de língua e adotar a visão sócio-histórica e dialógica,
não apenas da língua, mas do conhecimento, relacionando teoria e prática e adotando
a “reflexão” em sua vivência profissional. Há muitos obstáculos, não apenas práticos,
mas também de formação, como percebemos pela trajetória teórica que percorremos
até aqui. Mesmo assim, ainda é possível traçar um horizonte para essa prática:
entender-se dentro de um contexto político e ideológico, além de querer estar inserido
em uma prática reflexiva, são essenciais para esse professor. Apesar de com ênfases e
propósitos diferentes, os dois textos abordados, tanto “Abordagens, métodos e
perspectivas sociointeracionistas no ensino de LE” quanto “O Ensino de inglês na
escola pública: do professor postiço ao professor mudo, chegando ao professor críticoreflexivo”, trazem visíveis possiblidades não apenas para o professor que busca adotar
essa postura, mas também para o âmbito da formação docente cujo objetivo central
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considere tais profissionais críticos e reflexivos. E é por concordarmos com as
premissas levantadas pelos autores sobre o perfil de um professor crítico-reflexivo
que nos dispusemos a pensar suas contribuições.
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A MÍDIA RADICAL DO JORNAL A SIRENE: A MINERADORA SAMARCO VISTA
PELOS OLHOS DOS SIRENISTAS
THE RADICAL MEDIA OF THE NEWSPAPER A SIRENE: THE MINING
COMPANY SAMARCO FROM THE PERSPECTIVE OF THE “SIRENISTAS”
Janaína Pazza1

RESUMO: Neste artigo, proponho-me a analisar como a empresa Samarco é citada no Jornal A Sirene,
produzido pelos atingidos do rompimento da barragem de Fundão, na cidade mineira de Mariana,
sob a luz da teoria dialógica bakhtiniana, considerando que a linguagem consiste em um caráter
dialógico. Esquecidos pela mídia tradicional, os atingidos pela tragédia passaram a produzir um
jornal próprio para expor o seu lado da situação e a sua indignação com a empresa que lhes tirou o
lar.
Palavras-chave: jornalismo independente; heterogeneidade discursiva; Samarco.
ABSTRACT: In this paper, I propose to examine how the mining company Samarco is mentioned in
the newspaper A Sirene — created by those affected by the Fundão dam break in Mariana, Minas
Gerais — based on the Bakhtin's dialogic theory, which states that language consists of dialogs.
Forgotten by the traditional media, those affected by the tragedy began to write their own
newspaper, in order to show their side of the situation and their indignation toward the company
that took their homes.
Keywords: independent journalism; discursive heterogeneity, Samarco.

1. INTRODUÇÃO

No dia cinco de novembro de 2015, iniciou em Bento Rodrigues, distrito do
município mineiro de Mariana, um evento com dimensões catastróficas para o meio
1
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ambiente brasileiro. O Rio Doce, de importância tanto histórica como fluvial, teve
grande parte dos seus mais de 800 quilômetros invadida pela lama de rejeitos,
oriundos do rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco. Estima-se
que 14 toneladas de peixes foram mortas por causa do desastre, inclusive espécies em
extinção, e centenas de famílias que dependiam do rio para gerar renda viram o seu
futuro se cobrir de lama, mostrando que, além de ambiental, a tragédia também é
social.
Os atingidos pela lama, dos municípios de Mariana (MG) até Regência (ES),
passaram a se organizar para lutar pelos seus direitos. Um desses direitos é o da
comunicação. Para não serem representados apenas pela cobertura da mídia
tradicional e terem o poder de deixar transparecer os desdobramentos da tragédia à
sociedade, eles criaram, com o apoio de instituições, coletivos e moradores de
Mariana, um jornal mensal, batizado de A Sirene — Para não esquecer.
Com características diferentes dos tradicionais veículos de comunicação, A
Sirene ocupa um espaço no conceito de Mídia Radical, proposto por Downing (2004),
por tratar-se não apenas de uma mídia alternativa, mas também militante. A partir do
posicionamento desses atores que vão compor o discurso do jornal, é necessário
observar como o contexto desempenha um importante papel no processo de produção
de sentidos. Esse contexto, permeado de valores, crenças e conceitos do sujeito, age
diretamente no processo de produção de um discurso que traz, além das palavras do
enunciador, palavras também de outros.
Descrevo, na próxima seção, a trajetória de formação do jornal A Sirene e, a
seguir, trago uma breve explanação do conceito que será utilizado para compor a
análise proposta: o dialogismo (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009), sobre o conceito de
Mídia Radical e Análise do Discurso. Por fim, apresento a análise do corpus
selecionado.

PAZZA, J.. A mídia radical...

79

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

2. JORNAL A SIRENE — PARA NÃO ESQUECER
Antes do jornal impresso, os voluntários que se propuseram a trabalhar com o
direito à comunicação dos atingidos e impactados pelo rompimento da barragem da
Samarco começaram uma troca de informações através das redes sociais. Após a
criação da página do Facebook, “#BentoFala”, como espaço de voz dos moradores da
comunidade de Bento Rodrigues, o grupo optou pela constituição de um coletivo,
chamado “Um Minuto de Sirene”.
De acordo com Brittes (2016),
a escolha do nome faz menção ao alarme que deveria ter sido acionado para que
as populações vizinhas à mineradora, (ir)responsável pelo rompimento da
barragem, pudessem fugir do efeito fatal do magma irrompido, fruto da violação
implacável das montanhas de minério, impávidos colossos pertencentes aos
filhos daquele solo (p. 02).

Três meses após a tragédia, e em função do descontentamento com a cobertura
jornalística que estava sendo feita, o grupo resolveu criar um veículo de comunicação
que fosse diferente da mídia tradicional. Assim, de uma reunião nas dependências do
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Ouro Preto —
ICSA/UFOP nasceu o jornal A Sirene. Com periodicidade mensal, o jornal é produzido
pelo coletivo, composto por atingidos, moradores de Mariana, estudantes de
Comunicação e outros profissionais. A cada mês, sempre no dia 05, uma nova edição
impressa é lançada, junto com o soar de uma sirene simbólica e outras manifestações
de atingidos e moradores. O número zero foi lançado em fevereiro de 2016, com o
objetivo de ser um veículo que dá voz a quem a Samarco atingiu com a lama. Brittes
(2016) explica de que forma o trabalho é realizado na redação:
os sirenistas atuaram na produção do jornal, exercendo diferentes funções
jornalísticas: produção de pauta, apuração, redação, diagramação,
disponibilização de espaço físico, impressão e distribuição do produto final. O
acordo selado era o de não repetir as fórmulas consagradas no jornalismo e
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pautar-se, sempre, pelo respeito às narrativas e interesses daqueles que foram
diretamente vitimados pelo rompimento da barragem de Fundão (p. 03).

Segundo a autora, o termo “sirenista” passou a identificar os atingidos e seus
apoiadores. Juntos, eles recorrem ao processo de comunicação independente como
forma alternativa à imprensa que promove uma espetacularização em torno da
tragédia, de forma acrítica e estática. As narrativas da mídia tradicional, recheadas de
vozes de fontes ligadas à mineradora, deixaram de lado os atingidos, pautando neles
somente a exploração do sofrimento e com recortes em suas declarações. Brittes
(2016) afirma que:
além do framing sensacionalista predominante na cobertura, os atingidos pouco a
pouco foram desaparecendo das matérias. Imagens da destruição e dados sobre
as consequências imediatas da ruptura da barragem costumam ser as únicas
referências a esse público, principalmente na medida em que o tempo passa e que
o investimento na cobertura deixa de ser prioritário. Mesmo quando a pauta é de
importância crucial para a vida dos sujeitos diretamente envolvidos no evento —
como a escolha do local onde será construída uma vila para abrigar os moradores
de Bento Rodrigues — estes não são entrevistados. Quando muito acabam
submetidos a um exercício superficial de encaixe de seus pronunciamentos —
editados e descontextualizados — nas narrativas já ordenadas pelos valores de
uma pirâmide que não os considera com base ou princípio noticioso (p. 08).

Assim, A Sirene se diferencia dos veículos convencionais midiáticos, tanto no
processo de produção do material quanto no teor das notícias, dando voz aos que
pouco são ouvidos, abrindo espaço para opiniões que não são acolhidas pela mídia
oficial e que, diferente dos veículos que vivem de patrocínio, não precisa censurar-se
para atender objetivos de grandes corporações. Os sirenistas são livres para expor sua
história, sentimentos e revolta.
3. DIALOGISMO
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Mikhail Bakhtin, filósofo russo que viveu de 1895 a 1975, é considerado um dos
precursores da Análise do Discurso como conhecemos hoje. Apesar de não ser
reconhecido como analista do discurso por alguns estudiosos, Bakhtin influenciou
muito os estudos do discurso das últimas décadas e antecipou variadas perspectivas
teóricas da linguística moderna (BARROS, 1994).
Se antes, com Saussure, havia a concepção dicotômica entre língua e fala, onde
somente a primeira era colocada como objeto da linguística, com Bakhtin é a fala que
assume um lugar privilegiado nos estudos da linguagem, juntamente com a situação
de enunciação. Para o filósofo, o estudo interno da língua não consegue explicar o
funcionamento real da linguagem, por isso propõe uma ciência que vá além da
linguística, a translinguística, que tem por objeto o exame das relações dialógicas dos
enunciados (FIORIN, 2008).
Para Bakhtin, a fundamentação da linguagem consiste em um caráter dialógico,
onde todo enunciado faz parte de um diálogo. Dessa forma, a concepção bakhtiniana
de diálogo ultrapassa a noção de conversa. O ser humano seria composto pelo
dialogismo, onde seus discursos ganham vozes de outros sujeitos e são tecidos por
outros discursos numa interação verbal ininterrupta. "As palavras são tecidas a partir
de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em
todos os domínios" (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 42).
Assim, o enunciado não existe fora do dialogismo (BAKHTIN, 2011). O autor
afirma que “o discurso sempre está fundido em forma de enunciado pertencente a um
determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode existir” (p. 274). Há pelo
menos duas vozes em um enunciado e mesmo que as outras vozes não se mostrem no
discurso, elas estão presentes. Por serem dialógicos, porém, não quer dizer que há
uma concordância entre os discursos. A resposta a um enunciado precedente pode ser
de formas diversas, confirmando, rejeitando ou adaptando o que o outro disse. Outro
termo utilizado por Bakhtin é o de tonalidades dialógicas, prescindíveis para
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entendermos o estilo de um enunciado, pois indicam o contexto da comunicação.
Segundo o autor:
Por mais monológico que seja o enunciado (por exemplo, uma obra científica ou
filosófica), por mais concentrado que esteja no seu objeto, não pode deixar de ser
em certa medida também uma resposta àquilo que já foi dito sobre dado objeto
sobre dada questão, ainda que essa responsividade não tenha adquirido uma
nítida expressão externa: ela irá manifestar-se na tonalidade do sentido, na
tonalidade da expressão, na tonalidade do estilo, nos matizes mais sutis da
composição (BAKHTIN, 2011, p. 298).

Os enunciados, portanto, por mais diferentes que sejam, estão repletos de ecos
de outras vozes. A alternância dos sujeitos do discurso, ora são mais evidentes, como
no caso de um diálogo real, face a face; ora são menos perceptíveis, como uma
comunicação científica, por exemplo (ibidem). Por isso, alguns enunciados requerem
uma análise mais profunda para percebermos onde está a voz do outro.
Assim como Bakhtin propõe o dialogismo, Orlandi (2003) aponta que "[n]ão há
discurso que não se relacione com outros. Em outras palavras, os sentidos resultam de
relações: um discurso aponta para outros que o sustentam, assim como para dizeres
futuros. Todo discurso é visto como um estado de um processo discursivo mais amplo,
contínuo" (p. 39).
Dessa forma, cabe ao analista do discurso identificar, através de um dispositivo
de interpretação, o seu real sentido, "procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz,
aquilo que ele não diz, mas que constitui igualmente o sentido de suas palavras"
(ORLANDI, 2003, p. 39). Com esse dispositivo de interpretação, feito por uma
mediação teórica, o analista deve praticar a sua análise e compreender o sentido do
discurso construído pelo sujeito e em que contexto, seja imediato ou histórico. Como a
análise será feita através da concepção dialógica da linguagem, o dispositivo de
interpretação será dado pelo interdiscurso, tanto no dialogismo constitutivo, que não
se mostra no fio do discurso, como no dialogismo de forma composicional, onde o
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discurso do outro é incorporado no enunciado (exemplos: discurso direto ou indireto,
aspas, negação, polêmica velada ou clara e discurso indireto livre) (FIORIN, 2008).
4. MÍDIA RADICAL
O conceito de Mídia Radical foi criado por Downing (2004), e se refere a uma
mídia “em geral de pequena escala e sob muitas formas diferentes — que expressa
visão alternativa às políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas” (p. 21). A mídia
radical é, não somente uma mídia alternativa, mas uma mídia militante, própria de
movimentos sociais e tanto pode ser uma força radical construtiva, como uma força
radical negativa, dependendo, é claro, da intenção do ativista.
A mídia radical alternativa dá aos excluídos acesso à comunicação, muitas vezes
associados a movimentos sociais, onde são expostos pontos de vistas e opiniões que
não são acolhidos pela mídia oficial e, como ressalta Downing, não precisam censurarse para atender interesses de autoridades institucionais ou grandes corporações,
como fazem os veículos patrocinados.
Para definir o que é uma mídia radical alternativa, o contexto e as consequências
devem guiar o analista e não somente a intenção dos comunicadores, pois uma mídia
que aparentemente teria baixo impacto, “em determinado contexto, pode desferir um
golpe de marreta em alguma ortodoxia” (DOWNING, 2004, p. 28). Ela pode apresentarse em vários formatos, e o que os meios de Mídia Radial têm em comum “é o fato de
romper regras, embora raramente quebrem todas elas, em todos os aspectos” (p. 29).
De acordo com Downing, a Mídia Radical serve a dois propósitos: expressar
diretamente sua oposição à estrutura de poder e seu comportamento e também obter
apoio na construção de relações contrárias às políticas públicas e à sobrevivência do
poder. Por fim, esse tipo de mídia geralmente tende a ser mais democrática que a
mídia convencional em sua organização interna (DOWNING, 2004, pp. 29-30).
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Assim, o jornal A Sirene pode ser considerado uma mídia radical, pois não se
trata de um veículo de comunicação comercial, e sim de um movimento social
composto por ativistas direta e indiretamente envolvidos com os impactos ambientais
e sociais provenientes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. O jornal
possui em sua organização interna um princípio de democracia, onde os atingidos
escolhem as pautas e produzem os textos. Essa relação democrática também pode ser
observada nos gêneros de enunciados que contam as histórias do povo de Bento, como
desenhos, poesia e a seção “A gente explica”, onde os significados de diversos verbetes
são dados pelos atingidos, a partir de sua memória e de seus sentimentos.
Dessa forma, o jornal das vítimas da tragédia da barragem toma um
posicionamento de resistência, tanto à Samarco, grande causadora de suas desgraças,
como à própria mídia tradicional, que optou por uma espetacularização da tragédia
ambiental, com uma “perspectiva acrítica e estática da cobertura, que contempla as
questões ambientais a partir de fatos isolados, atribuindo-lhes uma suposta natureza
acidental e espetacular, próximos a tsunamis e incêndios incontroláveis” (BRITTES,
2016, p. 06). Enquanto executivos da mineradora, políticos e especialistas são as
principais vozes que compõem as reportagens dos grandes jornais, os atingidos “são
vistos como efeitos colaterais da atividade minerária, considerada indispensável para
a geração de riqueza no país” (p. 07).
5. ANÁLISE DO CORPUS
O jornal A Sirene, objeto deste trabalho, tem oito edições publicadas até
novembro de 2016. Todas as edições foram analisadas, observando de que forma a
empresa Samarco é tratada pelos sirenistas no jornal. Por se tratar de uma mídia
radical, própria de movimentos sociais, o veículo é uma forma de organização dos
atingidos pela barragem na luta pelos seus direitos. Diante do contexto em que o
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jornal é produzido, ele se tornou uma ferramenta discursiva de resistência, de luta
pela preservação da história do povoado e pela responsabilização dos culpados.
Passando para a análise, no geral, o termo “empresa” aparece com maior
frequência que o nome próprio Samarco, principalmente nos discursos opinativos,
quando o objetivo é atribuir à Samarco a responsabilidade da mudança repentina na
vida dos moradores atingidos.
Na primeira edição, de número zero, o editorial explica como nasceu o jornal e o
processo de composição, destacando o envolvimento dos atingidos. Conta também
para quem o jornal se destina: para os próprios atingidos. A primeira referência à
mineradora Samarco é o próprio nome do jornal, A Sirene, pois foi uma falha da
empresa não dispor de instrumentos sonoros para o caso de emergência, que, apesar
de não ser de uso obrigatório, é o mais indicado para alertar sobre algum desastre.
Nesta edição, a primeira vez em que aparece o nome da Samarco é logo no editorial,
apenas para falar sobre a propriedade da barragem que se rompeu. Já na página 04, a
empresa é citada pelo nome como responsável pela morte de um homem na legenda
de uma carta de sua filha, Sandra: “De Sandra para seu pai, Daniel, funcionário da
Integral, morto pela barragem da Samarco” (A Sirene, 2016, edição zero, p. 04). No
sentido desse enunciado, o que aparece é uma resposta à empresa, que chama o
evento de acidente 2 como se a mineradora também fosse vítima, que coloca o
acontecimento como um crime de fato e que resultou na morte do pai de Sandra.
O título da mesma página, “Quem foi sua sirene?”, também faz uma referência à
Samarco, pois como a empresa não soou uma sirene que deveria existir para alertar os
moradores no caso de um rompimento, como aquele que aconteceu no dia 05 de
novembro de 2015, o alerta foi feito pelos próprios moradores que, ao avisarem uns
aos outros, salvaram algumas vidas. Como foi amplamente divulgado, a lama demorou
A Vale, empresa acionista da Samarco, emitiu nota no dia 06/11/15, informando que “lamenta
profundamente o grave acidente ocorrido nas barragens de rejeitos nos municípios de Mariana e
Ouro Preto, em Minas Gerais, e solidariza-se com os empregados, suas famílias e as comunidades
atingidas”.

2
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40 minutos para chegar à comunidade de Bento Rodrigues e, portanto, pairou no ar
uma dúvida quanto às mortes que poderiam ter sido evitadas caso houvesse um alerta
aos moradores assim que a barragem se rompeu.
Outra referência pode ser notada na página 07, com o título “Seu Filomeno me
contou”. O texto conta a história da formação da comunidade Bento Rodrigues e as
últimas frases dizem: “Então, a história do Bento é essa. Começou há 318 anos. Nem
tinha barragem...” (A Sirene, 2016, edição zero, p. 07). A última frase de Elias pode ser
considerada uma manifestação de revolta contra a instalação de uma barragem no
local, pois Bento nasceu há 318 anos, muitos anos antes da exploração da empresa
Samarco. O rompimento da barragem acabou com a história de Bento.
Na edição número um, a empresa já é citada de forma diferente:
O jornal A Sirene chega à sua segunda edição também como uma “voz provisória”,
assim como são apenas paliativos os ressarcimentos que a empresa tem oferecido
aos atingidos para minimizar o prejuízo incalculável que foi causado. (A Sirene,
2016, edição 01, p. 02)

Neste trecho, a Samarco é apresentada de forma mais crítica, pois gerou danos
muito grandes à comunidade e tem tomado atitudes que resolvem o problema dos
atingidos apenas temporariamente. Os parágrafos seguintes dizem que:
O direito dos atingidos de se comunicarem da maneira que bem entenderem é
algo que precisa ser respeitado e não pode ser visto como uma afronta à empresa,
a Mariana e aos governantes, pois não foram os moradores do Bento e de
Paracatu que no dia 05 de novembro romperam qualquer direito de outros
cidadãos e de outras comunidades marianenses e da Bacia do Rio Doce.
Sabemos que a empresa e os governos possuem centenas de jornalistas e
milhares de recursos para publicidade, trabalhando a história pela visão deles.
Aqui, são poucos voluntários e os próprios atingidos que se juntam para debater
problemas e as possíveis soluções. São os atingidos que saem em campo para
pesquisar, reescrever, fotografar e mostrar a história pelo olhar deles, pelas
críticas deles, pelos segredos deles, pelos questionamentos deles e apontando as
soluções que eles querem para o rumo das vidas deles.
Quando as empresas construíram a barragem, não foram os moradores do Bento
e de Paracatu que decidiram como ela seria. Portanto, não é justo que a
PAZZA, J.. A mídia radical...

87

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

comunicação deles e a reconstrução da vida deles sejam decididas por outros que
não eles mesmos. (Ibidem)

Ao defender a postura do jornal A Sirene como um direito à comunicação dos
atingidos, os editorialistas acusam a empresa de romper direitos de cidadãos, de
comunidades marianenses e da Bacia do Rio Doce. Os atingidos também afirmam que
não foram consultados sobre a construção da barragem e, por isso, não podem ser
questionados pela forma como estão contando a história da tragédia.
Além disso, o trecho acima demonstra claramente um diálogo, na concepção de
Bakhtin/Volochínov (2009), pois é uma resposta a enunciados anteriores. Quando o
editorialista diz que os atingidos precisam ser respeitados em sua forma de
comunicação, aponta que, possivelmente, críticas 3 foram feitas a eles após a
publicação do número zero do jornal A Sirene.
Na página 06, com o título “A gente explica”, na qual vários termos são
explicados pelos atingidos, retratando o que significam para eles, a empresa é tida
como aproveitadora, como pode ser visto a seguir:
Acordo: 1. Pacto entre pessoas 2. Um que seja favorável a todos 3. Teria que
ser a opinião de todos os envolvidos 4. Empresas sendo beneficiadas e
vítimas excluídas 5. Covardia 6. Meio das empresas manipularem o destino
de quem ela destruiu.
Controle social: 1. Demanda de apoio às comunidades 2. Esperamos medidas
que realmente atendam ao nosso interesse, sempre com a nossa
participação e levando em conta nossas decisões.
Preconceito: 1. Falta de caráter 2. Pessoas xingando a gente na rua, falando
que a empresa está acabando por nossa culpa 3. é o que estamos sofrendo
todos os dias 4. Tratamento utilizado por pessoas egoístas, sem sentimento,
sem deus, sem fé (A Sirene, 2016, edição 01, p. 06).

Tal entendimento resultou de uma associação do tom de defesa do editorial com o que foi relatado
por Brittes (2016). A autora afirma que apesar da proposta do jornal A Sirene ser inclusiva, reunindo
esforços de todos os atingidos, até mesmo parte deles mostrou resistência ao jornal. Segundo Brittes,
isso pode ser compreendido porque houve um posicionamento crítico dos leitores do jornal com a
forma de construção do real publicadas pelos sirenistas.

3
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Esta seção, que também é publicada em outras edições, com termos diferentes, é
um ótimo exemplo de como a análise deve ser feita, de acordo com o que Bakhtin
propôs com a translinguística, pois, se um analista observar o enunciado nos limites da
linguística textual, não será possível entender porque essas palavras apresentam estes
significados. É preciso indicar na análise o contexto social, ideológico e histórico de
onde, por quem e para quem esses significados foram produzidos.
Na mesma seção “A gente explica”, da edição número 02, novamente a Samarco
é referida como “empresa” e vista como uma instituição que está contra os atingidos e
que quer manipular informações, como pode ser observado nos trechos abaixo:
Compensação: 1. Fazer coisas que não tinha antes para compensar o que a
empresa não irá conseguir fazer.
Desapropriação: 1. Perda da propriedade 2. Mais um ato covarde da empresa com
a gente. 3. Uma triste possibilidade 4. Uma triste realidade.
Dique: 1. Uma desculpa para não falar que é uma barragem 2. Por causa do
rompimento 3. Obra da engenharia para conter a água, ou seja, barragem.
Sirene: 1. O que a empresa deveria ter colocado antes do rompimento 2. Barulho
que nos alerta para o perigo 3. Meio utilizado para avisar as pessoas de algum
perigo 4. Alerta que alguma coisa está acontecendo (A Sirene, 2016, edição 02, p.
07).

A responsividade dos sirenistas no excerto acima é de descrédito com a
Samarco, que não colocou sirene para avisar um possível rompimento, que quer se
apropriar do que é dos atingidos e ainda tenta enganá-los ao dizer que dique não é
barragem. A voz da Samarco, na mesma edição, também pode ser observada
incorporada no texto da “Agenda” e citada entre aspas: “Sobre o restante da pauta não
houve decisão, ficando a vaga promessa de que ‘vamos providenciar’” (ibidem, p. 05).
As aspas (discurso alheio demarcado, separado do discurso citante (FIORIN, 2008))
demarcam o discurso do outro no texto e, nesse caso, foram utilizadas para mostrar
que são palavras usadas pela Samarco na referida reunião. Como o tom de
desconfiança dos atingidos em relação à empresa, utilizando este recurso gráfico, os
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sirenistas não quiseram assumir a promessa feita pela mineradora de que as questões
da pauta seriam providenciadas.
Ainda na terceira edição, na última página há um texto chamado “Papo di
cumadi”, assinado por Sérgio Papagaio. O texto é um diálogo fictício entre duas
comadres, Concebida e Clemilda, que conversam sobre a mudança repentina em suas
vidas. A primeira inicia o diálogo dizendo que o “barro da Samarco” é um “trem doido”.
Em seguida as duas se alternam falando sobre as consequências da lama para os
atingidos, das pessoas que ficaram doentes, não só emocionalmente, mas também pelo
próprio material dos rejeitos de mineração que provocou alergia em algumas pessoas.
O diálogo termina com a comadre Concebida perguntando à comadre Clemilda se “tá
fartano é reza” e esta responde que é preciso rezar, “mas é prus hôme que ganha
dinheiro sem se preocupá se a gente vai se daná”. Mais uma vez o discurso da
mineradora está presente no texto, na forma de polêmica velada4, pois o que elas
dizem refuta o que a Samarco vinha informando5 sobre o composto da lama ser
atóxico. Mesmo que o discurso da mineradora não esteja visível no texto, é possível
percebê-lo na construção discursiva do diálogo das comadres. Os “hôme que ganha
dinheiro” é uma referência aos grandes empresários, acionistas e executivos da
mineradora que, na ânsia de obter grandes lucros, não se preocuparam com a
segurança dos moradores próximos à barragem de Fundão.
A edição seguinte, de número 03, publicada no mês de junho, na página 14,
também na seção “A gente explica”, mais uma vez, a Samarco é citada como “empresa”:
“Desconfiança: 1. O que tenho com relação à empresa 2. Medo de que a sociedade e os
A polêmica velada é uma forma composicional do dialogismo onde o discurso é internamente
dialogizado. O discurso do outro não é reproduzido, mas subentendido (FIORIN, 2008).
5 Em 25 de novembro, a Samarco publicou um comunicado rejeitando um relatório da Organização
das Nações Unidas (ONU) que denunciou a toxicidade da lama, com presença de altos níveis de
metais pesados tóxicos e outros produtos químicos. De acordo com o comunicado da Samarco, o
material dos rejeitos não apresentava perigo à saúde humana. Em uma entrevista à Folha de São
Paulo, publicada no dia 26 de dezembro de 2015, o presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, afirmou
que a lama era não tóxica e inerte.
4
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responsáveis (mineradoras) fechem os olhos para o que aconteceu 3. Sentimento de
não acreditar em algo ou alguém.” (A Sirene, 2016, edição 03, p. 14).
O significado deste termo, para os atingidos, resume um dos sentimentos que
eles têm em relação à Samarco. Mesmo buscando seus direitos, os atingidos têm
desconfiança e medo de não serem ressarcidos. As palavras que vão para a seção “A
gente explica”, do jornal A Sirene, no contexto das consequências do rompimento da
barragem em Mariana, adquirem um juízo de valor por aqueles que apresentaram tais
definições. Se o significado é ideológico e não linguístico, como propõe
Bakhtin/Volochínov (2009), cada um destes termos está carregado de sentidos ligados
à posição social, histórica ou cultural de quem o escreveu, ou seja, os atingidos pela
barragem da Samarco.
O texto “Com tijolo de verdade”, da edição de número 04, traz uma série de
dúvidas dos atingidos que, naquele momento, ainda não tinham sido respondidas pela
Samarco. Nos dois primeiros parágrafos, os autores usaram a palavra “arrancaram”
duas vezes 6, referindo-se a uma ação da empresa. Mais uma vez, a Samarco é tratada
com desconfiança: “E quem responde a todas essas questões? A empresa que disse que
a barragem era segura?” (A Sirene, 2016, edição 04, p. 07). Esse enunciado, além de
remeter a um discurso da Samarco de que a barragem era segura, também é
constitutivo pela resposta que ele solicita e que ainda não existe. Um enunciado
“espera sempre uma compreensão responsiva ativa, constrói-se para uma resposta,
seja ela uma concordância ou refutação” (FIORIN, 2008, p.32). O título também é uma
provocação à empresa Samarco, que pode ser entendida como quem diz: nós
queremos uma casa, um novo Bento, um lar, mas tem que ser construído com “tijolo de
verdade”, algo concreto, e não com ilusões, com um futuro que não vai acontecer.

“Não perdemos somente nossas casas, o que arrancaram de nós foi a nossa história, nossas
memórias, as fotografias, as conversas nas praças, as igrejas, a alegria das festas, as cachoeiras, nosso
trabalho. Arrancaram as relações que tínhamos com as pessoas, com a criação de animais, com as
nossas hortas, pés de fruta, os peixes, o rio... uma lista sem fim” (A Sirene, 2016, edição 04, p. 07).

6
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Na edição de número 05, do mês de agosto, o jornal A Sirene trouxe uma matéria
explicativa sobre diques, intitulada “Dique S4 — problema ou solução”. Além de
explicar o significado de “dique”, a matéria apresentou também algumas opiniões
sobre a obra. Nesses depoimentos, moradores e o Movimento dos Atingidos por
Barragem (MAB) reforçam a desconfiança em relação à Samarco. Eles demonstram
preocupação em perder o patrimônio histórico e cultural de Bento Rodrigues com a
construção do novo dique, além de possíveis provas do crime ambiental, com
responsabilidade atribuída à empresa, que podem ser encobertas com a obra.
O mesmo assunto ainda foi pautado para a edição de número 06 com a matéria
“Ainda o dique S4”, da página 03, que continua denunciando a empresa por não
respeitar a vontade dos moradores de que não sejam realizadas as obras em suas
propriedades. Na página 06, com o título “O MAB e a luta dos atingidos em Barra
Longa”, a Samarco é retratada como “os causadores” da morte de pessoas e da
destruição de comunidades. A matéria fala ainda sobre como o Movimento ajudou os
atingidos a ver a empresa com outros olhos.
A edição de outubro, de número 07, trouxe na última página um relato de um
atingido, intitulado “Nem na minha casa eu mando mais”, e todo o texto se refere à
relação que a Samarco tem com os moradores de Bento Rodrigues, desde antes do
rompimento da barragem de Fundão. O morador da comunidade, Antonio Santos, faz
uma série de acusações contra a mineradora. O uso de verbos em terceira pessoa —
“começaram”, “encontraram”, “transformaram”, “permitiram” — faz referência à
Samarco e coloca a empresa como responsável por diversas ações contra os
moradores de Bento.
As denúncias contra a Samarco não são diferentes na edição número 08, especial
de aniversário da tragédia. Nas páginas 12 e 13, “Lama até Linhares”, mais uma vez a
empresa é acusada de fazer distinção entre as pessoas, não reconhecendo muitas
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como atingidas. Além disso, a empresa é vista como sexista, deixando de reconhecer as
mulheres como chefes de família.
Além de cometer um crime que causou danos ambientais, sociais e culturais, a
Samarco adota uma postura machista em relação às mulheres atingidas. O
benefício voltado aos pescadores é pago principalmente aos homens. A empresa
alega que ele é voltado para os chefes de família, mas muitas mulheres
trabalhavam junto de seus maridos. Também há mulheres que são chefes de
família, e não somente homens. (A Sirene, 2016, edição 08, p. 13)

Neste enunciado, indicamos o dialogismo através da negação. Se o fato é que a
Samarco está distribuindo os cartões de benefício principalmente para homens,
porque eles são considerados chefes de família, nesse enunciado, o jornal diz que “não
somente homens”, mas há mulheres chefes de família e há também aquelas que
trabalhavam com os maridos, dividindo com eles o título de provedores do lar.
As formas de referência à Samarco aparecem muito no discurso dos sirenistas
através das citações indiretas, na polêmica velada, na negação e nas tonalidades
dialógicas. O fato de a Samarco ser citada, frequentemente como “empresa” demonstra
que a palavra está carregada de sentido para as vítimas da tragédia, deixando o nome
próprio geralmente em conteúdo não opinativo. Isso se diferencia da produção de
matérias jornalísticas da mídia convencional, pois é mais comum que se cite primeiro
o nome próprio e depois termos como “empresa” e “mineradora”, apenas para que o
texto não fique repetitivo.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foi possível observar a posição de vilã que a Samarco tem na
visão dos atingidos. Todas as denúncias feitas pelos sirenistas mostram que os
atingidos estão em uma luta constante para garantir seus direitos, diante de uma
empresa que, apesar de ser responsável pelos problemas que eles estão enfrentando,
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parece fazer apenas o mínimo para resguardar a dignidade dos moradores das
comunidades afetadas pela lama.
O discurso produzido no jornal A Sirene está repleto de dialogismo e polifonia.
Apesar de cada texto ter uma assinatura, uma autoria, eles estão carregados de vozes
de todos os atingidos, da Samarco e de outros enunciados da mídia e da população
marianense. O jornal dos atingidos é feito por eles e para eles, mas também dialoga
com toda a sociedade e com a empresa Samarco, pois através das suas palavras eles
passam uma mensagem de que estão em alerta, vivos e buscando justiça.
O jornal A Sirene mostra a importância de uma mídia livre para que as notícias
também possam ser produzidas por aqueles que geralmente têm menos espaço na
mídia tradicional. A prática social desenvolvida através deste veículo de comunicação
pode ser considerada uma forma de empoderamento dos atingidos frente a uma
grande empresa, que é a Samarco, junto a seus acionistas e também à grande mídia
tradicional.

REFERÊNCIAS
A SIRENE: para n o esquecer. Ed. 0. Mariana, MG, Fev. 2016.
A SIRENE: para n o esquecer. Ed. 1. Mariana MG, Mar. 2016.
A SIRENE: para n o esquecer. Ed. 2. Mariana MG, Abr. 2016.
A SIRENE: para n o esquecer. Ed. 3. Mariana MG, Mai. 2016.
A SIRENE: para n o esquecer. Ed. 4. Mariana MG, Jul. 2016.
A SIRENE: para n o esquecer. Ed. 5. Mariana MG, Ago. 2016.
A SIRENE: para n o esquecer. Ed. 6. Mariana MG, Set. 2016.
A SIRENE: para n o esquecer. Ed. 7. Mariana MG, Out. 2016.

PAZZA, J.. A mídia radical...

94

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

A SIRENE: para n o esquecer. Ed. 8. Mariana MG, Nov. 2016.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. 6 ed. São Paulo: Editora WMF
Martins Fontes, 2011.
BAKHTIN, Mikhail; VOLOCHÍNOV, V. N.. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. M. Lahud e Y. F.
Vieira. 13 ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2009.
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Dialogismo, Polifonia e Enunciação. In BARROS, Diana Luz Pessoa de.;
FIORIN, Jos Luiz (orgs.). Dialogismo, Polifonia, Intertextualidade. S o Paulo: Editora da
Universidade de S o Paulo, 1994.
BRITTES, Juçara. “A Sirene e o Direito à Comunicação dos Atingidos pela Lama”. In XXXIX Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação. São Paulo: Intercom 2016. Disponível em
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-2158-1.pdf.
Acesso
em
21/04/2017.
DOWNING, John D. H. Mídia Radical: rebeldia nas comunicações e movimentos sociais. Trad. Silvana
Vieira. 2 ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2004.
FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo — SP: Editora Ática, 2008.
ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 5 ed. Campinas: Pontes, 2003.

Recebido em: 20/03/2-17
Aceito em: 24/04/2017

PAZZA, J.. A mídia radical...

95

ESTUDOS LITERÁRIOS
LITERARY STUDIES

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

NÃO EXISTEM LIVROS MORAIS OU IMORAIS: HEDONISMO,
SUBJETIVIDADE E SOCIEDADE EM O RETRATO DE DORIAN GRAY
THERE IS NO SUCH THING AS A MORAL OR AN IMMORAL BOOK:
HEDONISM, SUBJECTIVITY AND SOCIETY IN THE PICTURE OF DORIAN
GRAY
Alessandra da Silva Quadros-Zamboni1

RESUMO: O presente artigo discorre sobre a obra O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e
pretende desvendar até que ponto a busca pela eterna beleza, pela eterna juventude e pelos prazeres
infindáveis realmente evidencia uma condição de independência do sujeito enquanto indivíduo. O
protagonista da obra em estudo utiliza-se do conceito de hedonismo, doutrina moral-filosófica que
defende a aquisição do prazer como o maior objetivo da existência, o que justificaria a sua busca
incessante a qualquer custo. A partir de então, o leitor é levado a refletir se o ser humano realmente
conduz sua própria história, assim como até que ponto ocultar a própria identidade revela
inquietações e angústias que afligem não apenas o sujeito da Era Vitoriana, mas também o sujeito
contemporâneo.
Palavras-chave: O Retrato de Dorian Gray; Oscar Wilde; Hedonismo e Subjetividade.
ABSTRACT: This article analyses the work The Picture of Dorian Gray, by Oscar Wilde, and discusses
how the search for eternal beauty and endless pleasures does indeed evidence a condition of
independence of the subject as a person. The protagonist advocates a new Hedonism, a moralphilosophical doctrine which defends the acquisition of pleasure as the most important aim of
existence, to justify his own relentless pursuit of pleasure at any cost. From then on, the reader is led
to reflect if the human being has the power to write his own history, as well as to what extent hiding
one’s own identity shows concerns and anxieties that afflict not only the subjects of the Victorian
Age, but also the contemporary ones.
Keywords: The Picture of Dorian Gray; Oscar Wilde; Hedonism and Subjectivity.

1
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1. INTRODUÇÃO
O Retrato de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray, no original), único
romance2 de Oscar Wilde (1854 — 1900), é um romance faustiano escrito em 1889 e
publicado pela primeira vez na revista literária Lippincott's Monthly Magazine, em 20
de julho de 1890, em uma versão menor do que a conhecida atualmente, sem o
prefácio que conhecemos e os capítulos 3, 5 e 15 a 18. Mais tarde, a obra foi revisada e
complementada pelo autor, sendo publicada pela editora Ward, Lock, and Company em
abril de 1891.
A história do jovem de estonteante beleza e aparência adolescente, apesar de
seus mais de vinte anos no início do romance, revela a presença de indagações
bastante pertinentes a respeito da condição do homem enquanto sujeito de sua
história, e não mais como objeto. Influenciado pela personagem Lord Henry, Dorian se
vê escravizado pela ideia de um novo hedonismo, cedendo a todos os tipos de
prazeres, independentemente de serem considerados morais ou imorais pela
sociedade vigente.
No romance, o leitor é conduzido a refletir até que ponto o ser humano
realmente governa sua própria história. As procuras pela juventude, pela beleza e
pelos prazeres acumulam-se, atropelam-se e tornam Dorian ainda mais sedento. Nessa
perspectiva, a personagem se apresenta como um indivíduo que redireciona seu papel
humano e social, e busca, na saciedade de seus desejos, subjugar a vida à sua vontade,
adotando assim uma perspectiva por meio da qual a sociedade está a seu serviço, e
não o contrário. Por conseguinte, o romance propõe indagações pertinentes, como: Até
que ponto desprender-se das amarras socialmente impostas ao indivíduo de fato o
liberta? Como é possível ser livre e explorar os sabores que a vida tem a oferecer sem
ferir a liberdade de outros indivíduos e acabar por tornar-se, também, um carrasco em
Alguns autores atribuem a Wilde a autoria do romance Teleny, editado anonimamente em 1893 e
traduzido em português como O Reverso da Medalha.

2
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lugar de um paladino? Essas questões configuram-se como o eixo norteador desta
análise, e sobre elas discorreremos a seguir.
2. CONTEXTO HISTÓRICO: A ERA VITORIANA
Ao ser publicado, o romance não teve boa recepção, uma vez que foi recebido
como sendo uma obra que continha insinuações homossexuais e culto ao hedonismo.
Como resposta, Wilde escreveu o prefácio, que seria apresentado a partir da segunda
edição, em 1891, no qual acusa os críticos de não compreenderem que a arte deve ser
apreciada em termos puramente estéticos, sem a necessidade de se levar em
consideração questões secundárias à obra, como as morais: “O artista é o criador de
coisas belas. Revelar a arte e ocultar o artista é o objetivo da arte. O crítico é aquele
que pode traduzir de outro modo ou em um novo material suas impressões sobre as
coisas belas. [...] Não existem fatos morais ou imorais em um livro. Os livros são
apenas bem ou mal escritos. Isso é tudo” (WILDE, 2009a, p. 11).
Wilde viveu e ambientou sua obra no século XIX, conhecido como a Era
Vitoriana. Nesse período, valorizava-se o papel submisso da mulher e a sociedade
apresentava-se extremamente rígida em termos morais e de disciplina, especialmente
nas classes sociais mais abastadas, atenta quanto ao comportamento dos sujeitos e ao
modo com que estes tratavam sua fé, seus corpos e seus bens. Já a classe baixa,
constituída pelos trabalhadores, padecia pela miséria, exploração do trabalho infantil,
drogas, prostituição e ausência de benefícios sociais. Ainda assim, o período foi
marcado por intenso crescimento artístico, cultural, filosófico e científico, sendo uma
época em que muitos hábitos sociais foram colocados à prova e substituídos
paulatinamente.
Com a chegada e rápida ascensão do industrialismo e de seus benefícios,
surgiram também muitas indagações que inquietavam o ser humano e o colocavam
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frente a frente com novas perspectivas e paradigmas como, por exemplo, as questões
sociais suscitadas por Marx e um novo olhar sobre o surgimento e a evolução do
sujeito propostos por Darwin. Esses questionamentos concedem à humanidade uma
preocupação que ultrapassa as visões mais imediatistas e contestam a função social
que o trabalho efetivamente desempenha para o indivíduo.
Em decorrência, o utilitarismo econômico passa a ser duramente criticado por
colocar os sujeitos a serviço das máquinas, e não o contrário. O trabalho árduo, o
escasso lazer e o processo de coisificação do sujeito convivem e contrastam
constantemente com o sentimento de euforia que a era vitoriana e suas novidades
despertam. Por conseguinte, essa euforia passa a ceder seu lugar a um sentimento
mais consciente da realidade e do papel que o sujeito é forçado a desempenhar para
que se atinja o progresso.
Nesse contexto, autores como Wilde desvelam o sujeito como um ser que se
apresenta em luta para manter-se intacto em sua individualidade, e a defesa de sua
porção única e intransferível não apresenta, necessariamente, padrões de conduta
legitimados pela sociedade. Afinal, é a própria sociedade e suas teias que cerceia, tolhe
e aprisiona o indivíduo.
3. DORIAN GRAY: APRISIONADO OU LIBERTO PELO RETRATO?
O protagonista da obra em estudo utiliza-se do conceito de hedonismo, doutrina
moral-filosófica que defende a aquisição do prazer como o maior objetivo da
existência. Dorian, influenciado por Lord Henry, defensor veemente de um novo
hedonismo, enreda-se em veredas sem retorno e que o conduzem cada vez mais a um
abismo do qual não consegue se libertar. Afirma Henry ao jovem: “Viva! Viva a
maravilhosa vida que há em você! Não deixe que nada se perca sobre você! Procure
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sempre por novas sensações! Não tema nada! Um novo hedonismo, isso é o que nosso
século deseja. Você poderia ser seu símbolo visível” (WILDE, 2009a, p. 45).
As palavras do experiente Henry, aliadas ao frescor que a juventude impõe a
Dorian, despertam no jovem a autoconsciência de sua própria beleza e o temor por
perder sua mocidade. Buscar o que Henry lhe propusera passa, então, a ser seu maior
objetivo. Viver a vida intensamente, compreendendo, explorando os limites e
aproveitando o que os sentidos lhe proporcionam evidencia as escolhas
comportamentais e éticas do protagonista. Por conseguinte, estimulado pela
necessidade de provar intensamente novos sabores sensoriais, Dorian encontra nessa
prática a justificativa para seus atos: “Mas parecia a Dorian Gray que a verdadeira
natureza dos sentidos nunca fora compreendida e que elas permaneciam selvagens e
animais somente porque o mundo buscara submetê-las pela fome ou matá-las pela
dor, ao invés de tentar fazê-las elementos de uma nova espiritualidade, da qual um
instinto sofisticado pela beleza deveria ser a característica dominante” (WILDE,
2009a, p. 162).
Do mesmo modo, essa perspectiva encontra-se também presente em outra obra
do mesmo autor, A Alma do Homem sob o Socialismo, momento em que Wilde defende
que “O indivíduo deve fazer o que é belo. [...] É prejudicial ao homem, do ponto de vista
mental e moral, realizar qualquer coisa em que não encontre prazer, e muitas das
formas de trabalho são atividades completamente desprezíveis, e assim devem ser
encaradas” (WILDE, 2009b, p. 42).
Dorian credita o despertar dessa busca sensorial à influência exercida pela
leitura de um livro envenenado, ao qual diversos teóricos, dentre eles Laver (1956),
atribuem a caracterização a que se refere Dorian como sendo uma referência ao
romance do escritor francês Joris-Karl Huysmans, À Rebours, considerado uma das
grandes obras do decadentismo, publicado em 1884: “Porém, você me envenenou com
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um livro, uma vez. Não deverei perdoar isso. Harry, prometa que nunca emprestará
aquele livro para mais ninguém. Aquele livro estraga”. (WILDE, 2009a, p. 234).
Para Dorian, o livro desperta o desejo intenso de provar a vida em toda a sua
plenitude, manifesta por meio da saciedade dos instintos físicos, sem que para isso
seja preciso preocupar-se com o fato de estar ou não envolvendo, ferindo ou
destruindo outras pessoas a fim de alcançar seus objetivos.
Com relação à obra À Rebours, Laver (1956) afirma que “[o] estilo vívido e
altamente rebuscado de Huysmans, com seus arcaísmos, acúmulo de epítetos, ao
mesmo tempo rico e refinado, seus arranjos de imagens visuais apresentam uma
espécie de santo do Esteticismo que renuncia aos divertimentos e distrações da vida
social para incendiar com a chama da sensibilidade estética3” (LAVER, 1956, pp. 1415).
Referindo-se à mesma obra, Tavares (2016, p. 82), estabelecendo um
comparativo entre a busca pelo prazer das personagens Dorian Gray, protagonista
deste estudo, e a personagem Duc Jean des Esseintes, protagonista de À Rebours
esclarece que:
[...] o romance de Huysmans apresenta um herói que não é nem romântico nem
naturalista. Longe das idealizações do primeiro e dos estudos de caráter social do
segundo, Des Esseintes expressa o cansaço de ter experienciado tudo o que
estaria disponível a um homem de sua posição. Sem mais amores para viver ou
seduções para efetuar, o espírito saciado do herói de Huysmans efetua juízos
sobre objetos e pessoas. Para ele, tudo se configura como avaliação estética,
numa recusa a qualquer princípio moral.

Por outro lado, o desejo de se viver o eterno hedonismo manifesta-se no anseio
da manutenção da juventude e da beleza, concebidos como ideais absolutos da
No original: “Huysmans’s vivid and highly mannered style, with its archaisms, its accumulation of
epithets, at once rich and recherché, its heaping up of visual images, presented a kind of saint of
Aestheticism who had given up all the normal amusements and distractions of social life in order to
burn (like Pater) with the hard gem-like flame of aesthetic sensibility” (LAVER, 1956, pp. 14-15,
tradução livre da autora).

3

QUADROS-ZAMBONI, A. da S.. Não existem livros...

102

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

felicidade. Essa necessidade de se reter os anos a qualquer custo se revela em uma
angústia que só poderá ser aplacada por meio da eternização da beleza e da juventude:
Sim, Senhor Gray, os deuses foram bondosos com você. Mas o que os Deuses dão,
tiram rapidamente. Você tem somente poucos anos com o que realmente viver.
Quando sua juventude se esvair, sua beleza irá com ela e você subitamente
descobrirá que não há muitos triunfos que lhe restarão ou terá de se contentar
com aqueles medíocres triunfos que a memória do seu passado tornará mais
amargos do que as derrotas. Cada mês que míngua lhe trará mais próximo de algo
terrível. O tempo tem ciúmes de você e luta contra seus lírios e suas rosas. Você
se tornará pálido e de rosto murcho, e seus olhos ficarão inertes. Você sofrerá
horrivelmente. Compreenda sua juventude enquanto a tem, não desperdice o
ouro dos seus dias (WILDE, 2009a, p. 45).

Desse modo, a solução para tal problema se materializa sob a forma do quadro
pintado por Basil Hallward, artista talentoso, que se dedica com tal intensidade à
tarefa e confessa ter colocado muito de si na obra, razão pela qual afirma que prefere
ocultar sua arte dos olhares públicos, optando por não a exibir em um museu, pois ela
muito teria a revelar sobre sua própria alma:
“Harry”, disse Basil Hallward, encarando-o fixamente, “cada retrato que é pintado
com sentimento é um retrato do artista, não do modelo. O modelo é apenas uma
circunstância, uma ocasião. Não é ele quem é revelado pelo artista; pelo
contrário, é o artista que, em uma tela cheia de cores, revela a si mesmo. O motivo
pelo qual não exibirei esse retrato é que temo mostrar com ele o segredo de
minha alma” (WILDE, 2009a, p. 19).

A dedicação com que Basil se devotou ao trabalho fora recompensada, e o
quadro transformou-se em uma obra de arte admirável, um retrato tão fiel ao original
que Dorian, ao vê-lo, transtornou-se a ponto de proferir as palavras que causariam
repercussões irreversíveis em sua vida e que após muitos anos lhe causariam grande
arrependimento:
“Como isso é triste”! murmurou Dorian Gray, com seus olhos ainda fixos em seu
próprio retrato. “Como isso é triste! Deverei envelhecer, e ficar horrível e
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assustador. Mas este retrato sempre permanecerá jovem. Nunca ficará mais velho
do que este dia particular de junho... se fosse o contrário! Se fosse como eu
sempre ficar jovem e o retrato envelhecer! Por isto — por isto — eu daria
qualquer coisa! Sim, não há nada em todo o mundo que eu não daria!”(WILDE,
2009a, p. 50).

Beleza e juventude são atributos que não faltam a Dorian, e sua imaturidade
torna-se a brecha que Lord Henry sabe explorar e moldar com extrema destreza. Essa
característica se evidencia na versão revisada pelo autor, cujo terceiro capítulo revela
o quanto os conceitos e crenças de Dorian são facilmente identificáveis em Henry,
mentor absolutamente manipulador e hábil:
Falar-lhe era como tanger-se um instrumento estranho. Ele respondia a tudo,
vibrava ao menor toque. Havia qualquer coisa de extremamente sedutor na ação
dessa influência; nenhum exercício seria comparável. Projetar a alma sob uma
forma graciosa, deixá-la um instante repousar e ouvir em seguida as próprias
idéias repetidas como por um eco, com toda a música da paixão e da mocidade;
infiltrar o próprio temperamento em um outro, assim como um fluido sutil ou um
estranho perfume: havia nisso um verdadeiro gozo, talvez o mais completo dos
nossos gozos em um tempo tão limitado e vulgar como o nosso, tempo
grosseiramente carnal em seus prazeres. [...] Desse modelo era possível tirar
tudo. Dele se poderia formar um titã ou um brinquedo. [...] Sim, ele procuraria ser
junto a Dorian Gray o que, sem saber, o adolescente era para o pintor, que lhe
havia traçado esplêndido retrato. Ele tentaria dominá-lo como, aliás, já havia
feito. Faria seu esse ser maravilhoso (WILDE, 1995, pp. 46-47).

O compromisso que Dorian possui é com a beleza, com a juventude e com a arte.
O esteticismo, visão por meio da qual a arte deve possuir como referencial ela própria,
atrai o protagonista juntamente com a defesa de um novo hedonismo. A arte pela arte,
autossuficiente, independente das convenções sociais, em uma concepção que encara
a beleza acima de tudo, encontra em Dorian e Henry seus grandes defensores. No
romance, vê-se um culto ao belo e à vida, vistos como uma obra de arte, conforme
enuncia Henry: “Você é o tipo que a época procura e que teme ter encontrado. Estou
tão feliz por você nunca ter feito nada, nunca esculpir uma estátua ou pintar um
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quadro, ou qualquer coisa além de si mesmo! A vida tem sido a sua arte. Você se afinou
com a música. Seus dias têm sido seus sonetos” (WILDE, 2009a, p. 225).
Quanto ao esteticismo presente na obra, Laver (1956) afirma que:
Considerado como sendo meramente uma “fábula com uma moral”, o livro parece
ser um ataque à própria doutrina estética de Wilde. Ele prova — como se fosse
necessário — que a “arte pela arte” inevitavelmente conduz à “sensação pela
sensação”; que o paladar que demanda condimentos continuará a exigir
condimentos ainda mais fortes; e que aquele que procura unicamente a satisfação
de sua própria sensibilidade acaba por encontrar “o prazer no crime”4 (LAVER,
1956, p. 18).

Dorian Gray é um exemplo perfeito dessa afirmação, pois enreda cada vez mais
por caminhos incomuns ao sujeito “decente” da sociedade vitoriana, direcionado por
uma busca que não se vê aplacada nem quando os sentidos se encontram amplamente
saciados. E assim parte incansavelmente à procura de algo que lhe sacie um apetite
cada vez mais voraz.
Dorian tem como objetivo a satisfação de si mesmo. Não podemos negar a
existência de uma concepção e compromissos éticos do protagonista; contudo, a
perspectiva adotada pelo eterno jovem traz consigo uma visão absolutamente
particular

sobre

limites,

conceitos

e

escolhas

humanos.

Dorian

justifica

constantemente seus atos, por mais hediondos que possam ser, com base em uma
conceitualização particular e providencial a si mesmo. Todo ato é justificável, afinal,
ele foi necessário. Seduzir Sibyl foi necessário para sentir o amor de forma intensa;
consequentemente, rejeitá-la e humilhá-la foi necessário para livrar-se do que não
mais lhe interessava. E assim foram seus atos, sucessivamente, até culminarem no
assassinato frio e sem arrependimentos de Basil Hallward, seu amigo mais fiel e a
No original: “Considered merely as a ‘fable with a moral’ the book might seem to be an attack on
Wilde’s own doctrine of aestheticism. It proves — if proof were needed — that ‘art for art’s sake’
inevitably leads to ‘sensation for the sensation’s sake’; that the palate which demands condiments
must go on to demand ever stronger and stronger condiments; and that he who seeks only the
satisfaction of his own sensibility must end by finding ‘le bonheur dans la crime’” (LAVER, 1956, p. 18,
tradução livre da autora).

4
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quem se recusava ouvir. O pintor o alertara sobre a sua condição de sujeito
pertencente a uma sociedade e, portanto, subordinado a suas regras. Contudo, essa
conformidade para Dorian era inaceitável, uma vez que assumir-se como parte de uma
coletividade implicaria abrir mão de seus próprios prazeres, algo a que não estava
disposto. Desse modo, Dorian justifica o assassinato de seu amigo com o argumento de
que o artista era o verdadeiro culpado por tudo o que lhe acontecera de ruim; Basil
pintara-lhe o quadro, e ele — somente ele — deveria ser responsabilizado por seus
atos, maldição e sofrimento. A transferência da culpa para outra pessoa justifica
superficialmente a culpa que Dorian teima em assumir. E, assim, o problema se resolve
e o mancebo vê-se livre para prosseguir em seus atos e em busca da legitimação dos
mesmos.
Norbert Elias (1994) discute a condição dos seres humanos como indivíduos e
como sociedade e suas autoimagens inspiradas no desejo e no medo. Na obra em
questão, o protagonista tem como estímulos, assim como enuncia Elias, o desejo da
permanência de sua individualidade e o medo constante de perdê-la. Ser mais um
entre todos os demais, um ser comum, absorvido pela sociedade que o envolve, seria
por demais doloroso. Prefere assumir, então, a postura de um ser absolutamente
único, de beleza e caráter singulares, a ser confundido como mais um dentre todos. O
desejo pela legitimação social de sua autoimagem o leva a buscar o destaque entre os
demais e, como agir de acordo com o que a sociedade espera que se aja é o normal,
correto e comum, Dorian recusa-se a fazê-lo. Ele há de destacar-se, ainda que seja
pelos vícios e não pelas virtudes — que são as escolhas do sujeito comum, não as suas.
Outro medo também presente é o de vir a ser ele próprio, efetivamente, punido
por seus atos, em lugar do homem que se deteriora no quadro. Dorian recusa-se a se
enxergar como sendo aquele sujeito, horrendo, envelhecido, desprezível, marcado
pelos seus pecados. Por conseguinte, assume a alcunha de Príncipe Encantador,
apelido concedido por Sybil, e que lhe confere o status de ser irreal, saído de um conto
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de fadas e para onde deverá, inexoravelmente, retornar o seu duplo — ou seria ele
mesmo? Qual deles é, então, o verdadeiro Dorian? Se a imagem do retrato se revela
como sendo sua alma corrompida, o ser fisicamente personificado também não deixa
de sê-lo. Portanto, atacar e ferir mortalmente a imagem do retrato configura-se como a
única medida eficaz para livrar-se de seus pecados e tornar-se bom: “Como havia
exterminado o pintor, assim exterminaria a sua obra e tudo quanto ela significava...
Exterminaria o passado, enquanto esse passado estivesse morto, ele estaria livre!...
Aniquilaria o monstruoso retrato de sua alma e, livre de suas medonhas advertências,
recobraria a paz” (WILDE, 1995, p. 230).
Contudo, a paz tão almejada não veio. Apenas o grito de agonia, a dor, e a
presença da inevitável constatação de que a luta pela individualidade, em um mundo
que a anula e a reprime, cobra inevitavelmente o seu preço.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Retrato de Dorian Gray configura-se como uma obra que discute (além de
tantos outros temas) as inquietações do sujeito. Apesar de ser ambientada no início do
século XIX, ela apresenta as angústias que afligem não apenas o sujeito da Era
Vitoriana, mas também o contemporâneo. Nessa perspectiva, o destino final de Dorian
surge como o resultado de seus atos, visto que suas escolhas não seguem a perspectiva
das regras sociais. Contudo, Dorian defendeu sua individualidade em um mundo que
não admite exceções e excessos.
Por último, resta-nos refletir se a pintura vista no quadro seria realmente, como
muitos defendem, a representação da alma ou da consciência do protagonista, ou se é,
de fato, a representação simbólica da forma como a sociedade enxerga os que não
seguem rigidamente suas regras, sendo então rotulados como maculados, deformados
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e monstruosos e que merecem, portanto, viver tão escondidos e encobertos no sótão
da convivência humana quanto permaneceu o retrato de Dorian Gray.
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE RELIGIOSIDADE E REGIONALIDADE EM
SAGARANA, DE GUIMARÃES ROSA
BRIEF CONSIDERATIONS OVER RELIGIOUSNESS AND REGIONALITY IN
SAGARANA, BY GUIMARÃES ROSA
Jorgemar Teixeira1
André Tessaro Pelinser2
RESUMO: Este ensaio analisa os contos de Sagarana, de João Guimarães Rosa, sob a perspectiva da
religiosidade e da regionalidade. Pretende-se demonstrar como a religiosidade contribui para a
construção das personagens e dos enredos, revelando traços de regionalidades sertanejas. Para
tanto, são examinados nomes de personagens e as relações entre as tramas narrativas e as
representações de regionalidade. As observações fundamentam-se nos estudos de literatura, cultura
e regionalidade.
Palavras-chave: Religiosidade; Regionalidade; Guimarães Rosa; Sagarana.
ABSTRACT: This paper analyses the short stories of Sagarana, by João Guimarães Rosa, from the
perspective of religiousness and regionality. We aim at pointing out how religiousness offers a
contribution to the construction of characters and plots, revealing some aspects of the regionalities
of the Brazilian countryside known as “sertão”. For such purpose, it examines characters’ names and
the relationships between the plots and the representation of regionalities. The observations are
based on the studies of literature, culture, and regionality.
Keywords: Religiousness; Regionality; Guimarães Rosa; Sagarana.

A obra Sagarana, ambientada sobretudo no interior de Minas Gerais, é repleta
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estratégias que o autor, João Guimarães Rosa, utiliza na construção de suas histórias,
tornando-as inquietantes e por vezes mesmo desconcertantes. Tal linguagem remete
ao espaço regional das novelas e potencializa a regionalidade da obra. Já na primeira
narrativa, “O burrinho pedrês”, pode-se identificar a região na qual transcorre a
maioria das tramas: “nos meados do mês de janeiro de um ano de grandes chuvas, no
vale do Rio das Velhas, no centro de Minas Gerais.” (ROSA, 1984, p. 18).
Com efeito, Antonio Candido considera natural o alvoroço causado pelo
surgimento de Sagarana, em 1946, constatando que o livro “vem cheio de ‘terra’,
fazendo arregalar os olhos aos intelectuais que não tiveram a sorte de morar ou nascer
no interior (digo, na ‘província’) ou aos que, tendo nela nascido, nunca souberam do
nome da árvore grande do largo da igreja, coisa bem brasileira.” (CANDIDO, 1991, p.
244).
Nessa mesma linha, o ditado popular é outro dos recursos linguísticos de que o
autor lança mão para construir ficcionalmente uma regionalidade, como se observa
ainda em “O burrinho pedrês”: “[...] quem vai na frente bebe a água limpa!” (ROSA,
1984, p. 25). Referindo-se ao universo vaqueiro, o ditado assinala o fato de que, como
eles, muitas vezes, bebem água da fonte, os primeiros a chegarem ainda não
revolveram o entorno do bebedouro. No âmbito da obra, no entanto, pode adquirir
significação mais ampla, quando se considera, por exemplo, o desfecho da narrativa,
no qual os primeiros peões a retornar para a fazenda são aqueles que bebem a água do
córrego da Fome, afogando-se, enquanto Badú, deixado por último com o burrinho
Sete-de-Ouros, salva-se. De todo modo, a lista de ditos populares é longa — vejam-se,
ainda na primeira narrativa do volume, “Suspiro de vaca não arranca estaca!” (ROSA,
1984, p. 31) e “para bezerro desmamado, cauda de vaca é maminha”... (ROSA, 1984, p.
47) — e denuncia especificidades culturais da região representada, tornando a obra
“cheia de terra”, como quer Candido.
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Ainda no que concerne à linguagem, outra característica explorada por
Guimarães Rosa é o ritmo. Há casos relevantes na primeira novela de Sagarana. Ao
referir-se ao gado que marchava rumo ao vilarejo no qual seria embarcado em trem de
ferro, o narrador recorre à tipificação bovina para conferir à própria narração o ritmo
do trote da boiada: “Galhudos, gaiolos, estrelos, espácios, combucos, cubetos, lobunos,
lompardos, caldeiros, cambraias, chamurros, churriados, corombos, cornetos,
bocalvos, borralhos, chumbados, chitados, vareiros, silveiros...” (ROSA, 1984, p. 36).
Note-se que todos os vocábulos do excerto são paroxítonos. Observe-se também
que, com exceção das duas últimas palavras, todas as anteriores ocorrem aos pares,
tendo o vocábulo seguinte com a mesma letra inicial. Por fim, todas as palavras estão
no plural. Então, cada dupla de vocábulos começa com o mesmo som, tem sílaba tônica
igual e termina com o som de “s”. Esse artifício envolve sonoramente o leitor, como se
houvesse uma combinação de sensações diferentes numa só impressão. A técnica
apresenta alto apuro artístico por fornecer, a um só tempo, ritmo à narração e à
própria boiada que é objeto da narração. Algo similar acontece na página seguinte,
exacerbando o efeito mencionado: “As ancas balançam, e as vagas de dorsos, de vacas
e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos
de couros, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do gado
junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos
pastos de lá do sertão...” (ROSA, 1984, p. 37).
Em texto intitulado “O ritmo em O burrinho pedrês”, Angela Vaz Leão mostra
que “Todo o parágrafo, composto de 16 pentassílabos, com acento na 2ª e 5ª sílabas,
traduz o ritmo uniforme [...] da boiada” (LEÃO, 1991, p. 253). Quando lido de acordo
com a cadência poética prevista, o trecho adquire sonoridade marcada, como se
ressoasse os passos da manada que se desloca pelo campo. Segundo Leão, “as
aguilhoadas e gritos dos vaqueiros vão uniformizando o passo, o ritmo de um animal
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vai-se transmitindo a outro, e o gado marcha igual numa cadência só” (LEÃO, 1991, p.
253).
Percebe-se, portanto, que o ritmo nessa novela não é gratuito. Além de tornar a
leitura melodiosa como um poema, ou uma música em alguns trechos, ele reforça os
sentidos, adicionando novas camadas de significado ao que é dito na superfície textual.
Ademais, conduz o leitor atento ao cenário em que se desenvolve a trama, devido à
linguagem própria de certos falantes, à representação de determinados lugares e à
ênfase em aspectos locais, de modo que a própria regionalidade vem indicada na
musicalidade rosiana.
O cuidado de Guimarães Rosa com a musicalidade é tamanho que o simples
prenúncio de uma tempestade adquire ares de grandeza poética quando visto por suas
lentes: “três trons de trovões” (ROSA, 1984, p. 32) é o que ouvem os vaqueiros que
tomam conta da boiada de Major Saulo. Merece destaque o fato de que a aliteração em
“tr” no início das palavras se parece com o estrondo inicial das trovoadas, enquanto o
“s” final de cada vocábulo atua como repetição poética do eco de cada trovão. Assim, o
som dos relâmpagos repete-se três vezes no âmbito frásico, tal qual o teriam escutado
as personagens.
De fato, em texto intitulado “Diálogo com Guimarães Rosa”, Günter Lorenz,
referindo-se à linguagem observada nos textos rosianos, adverte o autor de Sagarana
que “provavelmente lhe darão fama de reacionário” (LORENZ, 1991, p. 88). A tal
afirmação Guimarães Rosa contrapõe uma explicação acerca da importância da
musicalidade em seus textos. Dentre outras coisas, Rosa defende: “A música da língua
deve expressar o que a lógica da língua obriga a crer” (LORENZ, 1991, p. 88).
A segunda novela de Sagarana chama a atenção já no início, pelo título —
“Traços biográficos de Lalino Salãthiel ou A volta do marido pródigo” —, que parece
fazer referência à “Parábola do Filho Pródigo”, atribuída a Jesus, em Lucas 15: 11-32.
Verifica-se que as aproximações entre a história bíblica e a rosiana excedem seus
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títulos, visto que apresentam semelhanças em diversos pontos de seus eixos
dramáticos. Na parábola descrita em Lucas, o filho pródigo solicita sua parte da
herança ao pai e passa a desperdiçá-la, vivendo dissolutamente. No caso do marido
pródigo, a personagem pede dinheiro emprestado para seu Ramiro, um espanhol
apaixonado por Ritinha, esposa de Lalino. Obtido o empréstimo, Salãthiel também vai
para um lugar distante e vive de forma libertina. Tanto na parábola bíblica como na
narrativa rosiana, o dinheiro dos protagonistas acaba, ambos deparam-se com a
situação adversa e resolvem voltar para casa.
Ainda no campo religioso, tem-se a impressão de que o autor seleciona nomes
bíblicos para alguns de seus personagens. Comumente chamado de Lalino ou Laio, o
nome completo do protagonista da narrativa é Eulálio de Souza Salãthiel, o que
encontra ecos em definição do Dicionário Houaiss: “Eulalia, modo agradável de falar”
(HOUAISS, 2001, p. 1274). A principal característica da personagem vem, portanto,
assinalada em seu nome, em sua designação primeira. Eulálio é falador, é proseador
abundante, e, se a princípio seus interlocutores não acreditam em suas palavras, aos
poucos, acabam envolvendo-se em sua conversa e terminam magnetizados por suas
histórias.
No que tange ao sobrenome da personagem, Farias e Barbosa destacam que nele
se observa uma possível reescrita de uma passagem bíblica referente ao sacerdote
Salatiel, que possivelmente tenha vivido na época de Ciro, rei da Pérsia, e é citado em
textos de genealogias. Sua primeira aparição, ainda de acordo com Farias e Barbosa,
encontra-se em I Crônicas 3: 17, mas Salatiel também é mencionado na genealogia do
Messias, nos livros de Mateus 1: 12 e Lucas 3: 27, sendo alvo de discussões por parte
de estudiosos do judaísmo e do cristianismo (FARIAS; BARBOSA, 2012, pp. 5-6). Notese ainda que, confluindo para o mesmo universo semântico, Salãthiel, segundo o
Dicionário Etimológico de Nomes e Sobrenomes, de Guérios, vem do “hebraico
Shalathiel: ‘supliquei (shalathi) a Deus (El)’” (GUÉRIOS, 1981, p. 220).
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Contudo, o que parece ser mais relevante para a leitura aqui proposta está na
cultura Católica Ortodoxa. Para essa linha do cristianismo, Salatiel é um dos sete
arcanjos de Deus. Segundo a tradição Ortodoxa, o anjo Salatiel está a todo tempo
orando ao Pai Celestial, e o faz para que o Senhor interceda pelo bem-estar das
criaturas da terra. Semelhante ao anjo, Laio está sempre usando de sua oratória para o
bem-estar, primeiramente o seu, depois dos seus. É possível que Rosa, ao dar esses
nomes ao personagem principal do conto, tenha desejado reforçar a característica
principal de Eulálio de Souza Salãthiel, a oratória. Para Laio, não apenas no princípio
era o verbo, mas sim o tempo todo. Talvez seja essa a única alternativa de que Lalino
dispunha para sobressair-se de forma digna em seu contexto social.
Já o nome da mulher de Laio, Maria Rita, quando lido à luz das
intertextualidades bíblicas, pode reforçar a imagem da parábola mencionada. Com
efeito, se na “Parábola do Filho Pródigo” o pai a quem o filho retorna simboliza Deus, é
interessante que, na narrativa de Guimarães Rosa, o protagonista volte para os braços
de uma personagem chamada Maria. Para Jesus, Deus é pai. Para Lalino, trata-se de
retornar à paz do lar, ao aconchego encontrado junto a Maria, a Maria Rita, a Ritinha.
Maria é a esposa para a qual o marido pródigo quer voltar. Ambos retornam, portanto:
um para o Deus-pai, o outro para Maria-esposa, a homônima da mãe de Cristo.
No entanto, a remissão intertextual a parábolas bíblicas não se esgota aí, como é
possível compreender no fragmento seguinte. Nele, observam-se o diálogo entre
alguns dos colegas de trabalho de Lalino que percebem que o protagonista chega
atrasado e praticamente não trabalha, e a aquiescência de Seu Marra, o patrão, que
consente em pagar a diária por tempo integral:
— Trabalhar é que não trabalha. Se encosta p’ra cima, e fica contando história e
cozinhando o galo...
— Também, no final, ganha feito todos, porque, os que são mão, dão trela!
[...]
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— Também, tudo p’ra ele sai bom, e no fim dá certo... — diz Corrêia, suspirando e
retomando o enxadão. — “P’ra uns, as vacas morrem... p’ra outros até boi pega a
parir...”)
Seu Marra já concordou:
— Está bem, seu Laio, por hoje, como foi por doença, eu aponto o dia todo. Que é
a última vez! (ROSA, 1984, p. 85)

No caso bíblico, acham-se semelhanças na “Parábola dos trabalhadores na
vinha”, relatada em Mateus 20: 1-16. Nela, o senhor da vinha busca mão de obra
diversas vezes ao longo do dia. Primeiro, sai de madrugada, encontra alguns
trabalhadores e os manda para sua vinha. Depois, parte na terceira hora do dia e faz o
mesmo. Adiante, busca mais operários na sexta hora do dia. Por último, vai atrás de
empregados na undécima hora e pergunta por que eles estavam ociosos até aquele
momento. Diante da resposta de que ninguém lhes havia oferecido trabalho, o senhor
da vinha os contrata. No final do dia, ao fazer o pagamento aos funcionários, concede a
todos o mesmo salário, motivando reclamações por parte de alguns dos contratados,
os quais alegam ter trabalhado mais e recebido a mesma quantia dos que se
dedicaram a apenas uma hora de serviço.
É expressiva a diversidade de interpretações da referida passagem bíblica entre
os especialistas. Em geral, porém, os estudiosos destacam sua relação com a premissa
de que “os últimos serão os primeiros”, pondo em relevo a bondade do patrão, que
superaria o conceito de justiça sem ir de encontro a ele. O caso rosiano, por sua vez, ao
que tudo indica assume uma perspectiva paródica, dado que Lalino se vale do
subterfúgio da malandragem para obter vantagens sobre os colegas, diferindo,
portanto, dos trabalhadores da vinha. A questão adquire relevo quando se percebe que
Lalino, pelo recurso à esperteza, corrobora pelo avesso a premissa de que os últimos
serão os primeiros, visto que deixa de ser operário da estrada de ferro e passa a
ocupar, ao final da narrativa, posição de realce junto a Major Anacleto.
A religiosidade em Sagarana, contudo, também se apresenta de modo mais
ordinário, quando esposa a regionalidade e identifica o tipo de relação social que se
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estabelece nos espaços representados na obra. É exemplar, nesse sentido, o
envolvimento entre política e religião, assinalando particularidades de práticas sociais
que ganharam destaque em diversas regiões do interior do Brasil, sobretudo na
primeira metade do século XX, como vastamente documentado pela literatura —
observe-se, a propósito, as relações entre Paulo Honório e Padre Silvestre, em S.
Bernardo, de Graciliano Ramos. Em “A volta do marido pródigo”, o mesmo pode ser
verificado no contato entre Major Anacleto e o Vigário:
Com o relatório de Lalino, o Major compreendeu que não podia ficar descansado.
Tinha de virar andejo. Mandou selar a mula e bateu para a casa do Vigário. Mas,
antes da sua pessoa, enviou uma leitoa. Confessou-se, deu dinheiro para os
santos. O padre era amigo seu e do Governo, mas, com o raio do Benigno
chaleirando e intrigando, a gente não podia ter certeza. Felizmente estava vago o
lugar de inspetor escolar. Ofereceu-o ao Vigário.
— Mas, Major, não me fica bem, isso... Meu tempo está tomado, pelos deveres de
pároco...
— É um favor aceitar, seu Vigário! Precisamos do senhor. Não é nada de política.
É só pelo respeito, para ficar uma coisa mais séria. E é para a religião. Comigo é
assim, seu Vigário: a religião na frente! Sem Deus, nada!...
O padre teve de aceitar a leitoa, visita, dinheiro, confissão e cargo; [...]. (ROSA,
1984, p. 114)

Percebe-se como a relação entre a religiosidade e o espaço particular em que se
manifesta fica evidente nesse trecho, uma vez que o envolvimento entre padre e
político é regido por uma peculiar negociação. Primeiramente, o Major envia uma
leitoa, presente que talvez não fosse admissível ou digno em qualquer local ou época.
Depois, confessa-se e, mais importante, dá dinheiro para os “santos”, o que assinala a
importância de seguir os ritos — mais do que religiosos: sociais — em determinados
lugares. Por fim, o padre acaba por aceitar tudo o que lhe é oferecido por Major
Anacleto, contraindo no processo uma espécie de dívida tácita para com o mandante
local. Torna-se manifesto, em caráter de denúncia, o fato de que em determinados
lugares do Brasil representado a igreja ainda não se desvencilhara da atuação política
imposta pelo coronelismo.
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Nesse sentido, nota-se como, em “Traços biográficos de Lalino Salãthiel ou A
volta do marido pródigo”, aspectos de religiosidade assumem diversas formas e
contribuem para estruturar o enredo. No diálogo com Lorenz, Guimarães Rosa é
questionado sobre sua relação com a literatura alemã. Depois de citar nomes de
autores e explicitar o quão importante foram as letras alemãs para ele, Rosa salienta
que “A língua é o espelho da existência, mas também da alma” (LORENZ, 1991, p. 87).
Nessa resposta, torna-se manifesto o cuidado dispensado pelo autor ao construir
personagens e enredos, visto que, mais do que arquitetar um contexto ficcional a um
só tempo desconcertante e verossímil, a linguagem faz ver novas faces da existência a
partir de diálogos com a sociedade e com outros textos.
A quarta narrativa de Sagarana, intitulada “Duelo”, apresenta em seu conflito
basilar relações intertextuais não negligenciáveis, porquanto pavimentam o caminho
para o desfecho trágico da trama. De modo sutil, ressonâncias de Dom Casmurro, de
Machado de Assis, parecem infiltrar-se na urdidura da história rosiana, o que se
verifica principalmente quando das descrições do olhar de Dona Silivana, pivô de um
triângulo amoroso. A imagem reiterada, sempre por meio de uma linguagem com
sabor sertanejo, ressignifica o olhar de Capitu e indica os rumos do enredo: “(Dona
Silivana tinha grandes olhos bonitos, de cabra tonta)” (ROSA, 1984, p. 160). Em
seguida: “Dona Silivana — aquela mesma que tinha belos olhos grandes, de cabra
tonta” (ROSA, 1984, p. 165). No decurso da narração, as características dadas aos
olhos de Dona Silivana ganham proporções maiores: “Cassiano continuava se
encontrando com a mulher fatal da história, aquela mesma que tinha os olhos cada vez
maiores, mais pretos e mais de cabra tonta” (ROSA, 1984, p. 175). Até que por fim seu
olhar é tornado absoluto pelo emprego do advérbio “sempre”: “Dona Silivana tinha os
olhos bonitos, sempre grandes olhos, de cabra tonta” (ROSA, 1984, p. 182).
É importante ressaltar, todavia, que, enquanto a respeito do adultério de Capitu
e Escobar pairam apenas dúvidas, no que se refere a Dona Silivana e Cassiano Gomes a
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certeza se impõe. Daí, inclusive, a possibilidade de inversão semântica da metáfora:
dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada, que sugerem mais do que de fato há, passase aos grandes olhos de cabra tonta, que de fato dissimulam e sugerem inocência onde
não há. Se Bentinho ancorou seu ciúme na desconfiança, Turíbio Todo valeu-se da
certeza do flagrante: “veio encontrá-la em pleno (com perdão da palavra, mas é
verídica a narrativa) em pleno adultério, no mais doce, dado e descuidoso, dos idílios
fraudulentos” (ROSA, 1984, p. 158). Em reforço à imagem constante da própria
narração, o emprego de aliterações em “d” e em “s” confere ritmo e musicalidade
maliciosos ao segmento, reproduzindo sonoramente a cadência do ato sexual.
A questão ganha destaque, aqui, quando se verifica que a infidelidade conjugal
conduz ao principal conflito da novela, o duelo que lhe fornece o título. A partir do
confronto entre Turíbio Todo e Cassiano Gomes desenha-se uma série de relações
sociais particularizadas pelo espaço sertanejo. A religiosidade, por exemplo, com
frequência manifesta-se em conexão com princípios de honra enraizados no
imaginário social. Ao final da trama, Cassiano, doente e não podendo sustentar a
disputa por mais tempo, “contrata” um jovem, Timpim Vinte-e-Um, para matar o rival.
Ao encontrar sua futura vítima, Vinte-e-Um explica, com certa naturalidade: “— Não
grita, seu Turíbio, que não adianta... Peço perdão a Deus e ao senhor, mas não tem
outro jeito, porque eu prometi ao meu compadre Cassiano, lá no Mosquito, na horinha
mesma d’ele fechar os olhos...” (ROSA, 1984, p. 187). Verifica-se, portanto, um código
de honra sui generis, que pede perdão a Deus pelo assassinato ao mesmo tempo em
que se justifica pela promessa — algo religiosa — feita ao amigo no leito de morte.
Embora Vinte-e-Um respeite e peça perdão a Deus pelo crime que vai cometer, vê-se
obrigado a cumprir a palavra empenhada ao compadre moribundo.
Ganham relevo os aspectos contraditórios da situação a cada nova explicação
fornecida pela personagem, que eleva Cassiano Gomes a uma esfera próxima ao divino
para enfatizar o caráter irrevogável de sua missão: “— Não tem jeito, não tem jeito,
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seu Turíbio... Abaixo de Deus, foi ele quem salvou a vida do meu menino... E eu
prometi, quando ele já estava de vela na mão...” (ROSA, 1984, p. 187). Com efeito, se,
segundo Antonio Alvimar de Souza, o Concílio Vaticano II (1962-1965) teve impacto
particular no sertão brasileiro, isso se deve à peculiar conjuntura de crenças e valores
ali vigentes. Para Souza, a Igreja necessitou adaptar-se ao jeito de ser do homem
sertanejo: “A Igreja do Vaticano II que encontramos no sertão resiste com toda a sua
tipicidade. Não é uma igreja que tem a cara de Roma. Também não tem a cara da
Europa. É a Igreja que tem a cara do homem sertanejo” (SOUZA, 2011, p. 158).
Assim, observa-se no texto rosiano um registro precursor de um forte
imaginário coletivo, que impõe resistência às demandas institucionais. Afinal, Timpim
Vinte-e-Um e Turíbio Todo não são a face do homem sertanejo, são o próprio homem
do sertão. O diálogo final travado entre os dois sujeitos bem demonstra a peculiar
relação entre religião e honra no imaginário local:
— Pelo amor da Virgem Santíssima! Pelo amor do teu filho! Não faz isso! Deus
castiga!... Não me mata...
— Pois então reza, seu Turíbio, que eu não quero a sua perdição!
[...]
— Espera! Espera! Não atira ainda não...
E levantou a mão à testa, se benzendo, com voz gritada, em que o choro já
começava tremer:
— Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém!... Padre nosso... (ROSA,
1984, p. 187, grifo nosso)

Timpim Vinte-e-Um cumpre uma obrigação, procura fechar uma ferida aberta
no tecido social pelo duelo entre os dois capiaus. Paradoxalmente, não deseja “a
perdição” do rival, não lhe quer mal, mas tampouco vacila no momento de apertar o
gatilho. Turíbio Todo, por sua vez, nos seus instantes finais não usa a reza apenas para
pedir perdão e encaminhar a alma, mas em um derradeiro lance de desespero saca o
revólver, tentando não morrer como carneiro — “Assim como um carneiro, não!”
(ROSA, 1984, p. 187). O gesto é fútil, uma vez que a garrucha do inimigo não nega fogo
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e dispara à queima-roupa: “Então, o caguinxo Timpim Vinte-e-Um fez também o emnome-do-padre, e abriu os joelhos, esporeando” (ROSA, 1984, p. 188).
“São Marcos”, por sua vez, é a narrativa de Sagarana em que a religiosidade
ganha maior evidência, principalmente no que diz respeito à superstição e ao
sincretismo. A presença dessas duas formas de vivenciar a religiosidade no ambiente
sertanejo representado na novela explicita “que uma região cultural é composta por
especificidades (assim, no plural) materiais e imateriais — regionalidades que armam
um tecido complexo e flexível, o qual se mostra outro a cada novo olhar” (ARENDT,
2012, p. 89).
Na abertura do texto, ao revelar especificidades das crenças e superstições
daquele espaço cultural, o narrador assegura que no tempo em que residia em
Calango-Frito não acreditava em feiticeiros, mas
[...] o contra-senso mais avultava, porque, já então — e excluída quanta coisa-esousa de nós todos lá, e outras cismas corriqueiras tais: sal derramado; padre
viajando com a gente no trem; não falar em raio: quando muito, e se o tempo está
bom, “faísca”; nem dizer lepra; só o “mal”; passo de entrada com o pé esquerdo;
ave do pescoço pelado; risada renga de suindara; cachorro, bode e galo, pretos; e,
no principal, mulher feiosa, encontro sobre todos fatídico; — porque, já então,
como ia dizendo, eu poderia confessar, num recenseio aproximado: doze tabus de
não-uso próprio; oito regrinhas ortodoxas preventivas; vinte péssimos
presságios; dezesseis casos de batida obrigatória na madeira; dez outros exigindo
a figa digital napolitana, mas da legítima, ocultando bem a cabeça do polegar; e
cinco ou seis indicações de ritual mais complicado; total: setenta e dois — noves
fora, nada. (ROSA, 1984, p. 241)

Parte das superstições transcritas é de conhecimento geral e poderia dizer
respeito a qualquer lugar, mas o que as faz específicas, conferindo-lhes certo sabor
local, é o tratamento estilístico por que passam, ou seja, o emprego de uma linguagem
artística de teor oralizante. Contribui para tal entendimento a noção de “arte-fato”,
elaborada por Haesbaert, a qual “permite indicar que o regional é abordado ao mesmo
tempo como criação, auto-fazer-se (‘arte’) e como construção já produzida e articulada
(‘fato’)” (HAESBAERT, 2010, p. 7).
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Para construir artisticamente um espaço ficcional reconhecido por suas
especificidades, o autor recorre a artifícios como aliterações e comparações, vazadas
por meio de um tratamento poético que desnorteia o leitor, que se vê diante de um
espaço simultaneamente da ordem do criado e do pré-existente. Dessa maneira, Rosa
dá voz ao narrador para descrever o firmamento de certa manhã em “São Marcos”:
“Bobagens! No céu e na terra a manhã era espaçosa: alto azul, gláceo, emborcado; só
na barra sul do horizonte estacionavam cúmulos, esfiapando sorvete de coco; e a leste
subia o sol crescido e oferecido — um massa-mel amarelo, com favos brilhantes no
meio a mexer” (ROSA, 1984, p. 244).
Essa escrita sinestésica envolve o leitor como se o autor buscasse transcender a
compreensão intelectual do texto, apelando para o domínio das sensações como forma
de interpretar e visualizar as práticas regionais representadas. O emprego de tais
procedimentos parece capaz de individualizar os contextos representados, como se
verifica no trabalho com o sincretismo religioso. A fusão de várias crenças
heterogêneas, e por vezes antagônicas, descreve uma maneira peculiar de crer e
sentir-se amparado por seres imateriais e energias estranhas ao pensamento
exclusivamente racional. Assim, ao apresentar um personagem, o narrador traça o
perfil de um “sacerdote” multifacetado: “[...] João Mangalô velho-de-guerra, voluntário
no mato nos tempos do Paraguai, remanescente do ‘ano da fumaça’, liturgista ilegal e
orixá-pai de todos os metapsíquicos por-perto, da serra e da grota, e mestre em artes
de despacho, atraso, telequinese, vidro moído, vuduísmo, amarramento e
desamarração” (ROSA, 1984, p. 242).
Usualmente, quando não há perspectiva para a solução de problemas da vida
emocional ou financeira, os feiticeiros são lembrados, mas na narrativa de “São
Marcos” as pessoas parecem procurá-los para se vingarem de ofensas que porventura
tenham sofrido. O próprio título da novela faz referência a uma oração “milagrosa e
proibida”, “reza brava” que para surtir melhor efeito devia ser “rezada à meia noite,
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com prato-fundo cheio de cachaça e uma faca nova em folha, que a gente espeta em
tábua de mesa” (ROSA, 1984, pp. 247-248). O efeito da reza era descomunal. Até o
mais tímido, fraco e raquítico tornava-se forte, valente e insuperável em coragem e
bravura. A magia e o sobrenatural permeiam a história do início ao fim, fazendo desta
possivelmente a narrativa de Sagarana em que a religiosidade mais se afigura
particularizada. Por isso, inclusive, seu estudo detalhado extrapolaria este panorama.
No que tange a “A hora e vez de Augusto Matraga”, trata-se, segundo opinião
proferida por Antonio Candido quando do lançamento de Sagarana, em 1946, de
“conto que será daqui por diante, contado entre os dez ou doze mais perfeitos da
língua” (CANDIDO, 1991, p. 247). Com efeito, nota-se desde a primeira linha a força
poética de que é imbuída a narração, que se inicia submetendo a personagem ao signo
da negação: “Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Estêves. Augusto Estêves
[...]” (ROSA, 1984, p. 341). Assim principia uma história que pode ser analisada a partir
dos nomes escolhidos pelo autor.
Segundo Guérios, “Augusto” provém do latim medieval Augustus, significando “o
maior, o máximo do (império)”, por derivação de augustus, que indica “consagrado,
sagrado, santo, sublime, venerado.” (GUÉRIOS, 1981, p. 65). No mesmo dicionário de
Guérios, encontra-se o significado do sobrenome Esteves, que é de origem portuguesa
e deriva de Estêvão, uma forma popular de Estéfano. Este, por sua vez, é forma
“erudita do lat. Stéphanus, deriv. do gr. stéphanos: ‘coroa, diadema’” (GUÉRIOS, 1981,
p. 113). Em razão disso, pode-se dizer, a partir de uma tradução literal, que o nome da
personagem poderia ter os seguintes sentidos: Venerada Coroa, Coroa Consagrada,
etc. No entanto, ao afirmar que Matraga não é Matraga e não é nada, o narrador
instaura uma ambiguidade no cerne do protagonista, assinalando a existência de uma
personalidade vacilante, hesitante. Há, portanto, dois sujeitos: Augusto Estêves e
Matraga.
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Na novela, Nhô Augusto era herdeiro de terras, tinha mulher e filha, capangas, e
era respeitado pela sociedade devido a sua valentia. Vivia desregradamente, gastando
muito, ganhando pouco. Dava reduzida importância para sua família, a ponto de sua
filha perguntar: “— Por que que o pai não gosta de nós, mãe?” (ROSA, 1984, p. 347).
Em decorrência do desleixo para com os seus e suas posses, começa a perder tudo: sua
mulher e filha fogem com Ovídio, seus capangas vão trabalhar para o Major Consilva,
suas terras passam para as mãos de seu rival. Perde, enfim, o respeito, pois quase
morre nas mãos dos capangas que um dia foram seus.
Segundo se depreende do Dicionário Houaiss, o termo Matraga pode descender
do árabe vulgar, por intermédio do termo matraca: “martelo, matraca para produzir
ruído”. Já Mitraga, do árabe clássico, indica “martelo, derivado do verbo taraq:
golpear” (HOUAISS, 2001, p. 1869). Nessa perspectiva, Matraga torna-se elemento
plurissignificativo, dado que pode significar tanto queda, devido ao movimento que o
martelo faz, como golpe, seja ele recebido ou desferido. Do ponto de vista narrativo,
portanto, deve-se notar que foram desferidos três golpes certeiros em Augusto
Estêves: a perda da família, dos capangas e das terras.
Ao apanhar dos “cacundeiros” do Major Consilva, porém, os golpes não foram
em nada metafóricos, tanto que no último deles os capangas “abrasaram o ferro com a
marca do gado do Major — que soía ser um triângulo inscrito numa circunferência —,
e imprimiram-na, com chiado, chamusco e fumaça, na polpa glútea direita de Nhô
Augusto” (ROSA, 1984, p. 353). Verifica-se que a seleção de palavras — chiado,
chamusco e fumaça — uma vez mais adiciona camadas de significado, reverberando
textualmente o poder de violência do ato em questão. O som da pele queimada faz-se
ouvir na própria leitura, que reproduz reiteradamente o chiado do ferro em brasa que
impõe a Nhô Augusto o golpe mais desmoralizante, o mais dolorido e marcante, aquele
que assinala sua queda ao nível animal, adicionando uma marca que só se apagará com
a morte.
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A trajetória de queda e ascensão de Augusto Matraga, como proposto por
Arendt, amplia a maneira de ler a novela. Segundo este estudioso, Augusto Matraga
“tem sua trajetória existencial marcada pela queda, pela derrota: o abandono da
esposa, dos amigos, dos homens de confiança, a perda da propriedade, a subsequente
fuga para outras terras e a morte (ascensão)” (ARENDT, 2007, p. 237). Como o martelo
(matraga) tem dois movimentos quando é usado, a vida de Nhô Augusto será marcada
por esses movimentos: queda e ascensão. O ponto mais fundo da queda se dá quando
quase morre, depois da surra que leva dos capangas do Major Consilva e despenca
barranco abaixo. Tamanho é o declínio — físico e simbólico — que seus agressores
chegam a dá-lo por morto. Inesperadamente, contudo, um casal encontra-o e passa a
cuidar de sua recuperação. Quando um padre é chamado para vê-lo, aconselha: “—
Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que
às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. E você pode ter muito pedaço bom
de alegria... Cada um tem a sua hora e a sua vez: você há de ter a sua” (ROSA, 1984, p.
356)
É relevante perceber que o momento que assinala o início da ascensão de
Augusto Estêves, no qual se registra uma espécie de quebra na narrativa e o começo
da reconstrução da personagem, seja marcado pela interlocução com alguém que
detém a voz da religiosidade. Com efeito, trata-se da primeira vez no texto em que a
frase que lhe dá título aparece. Variações dessa sentença vão surgir ao longo da
narração diversas vezes, como espécie de marcação, como uma ferramenta barulhenta
— matraca ou martelo — que repete seu som. “— Eu vou p’ra o céu, eu vou mesmo,
por bem ou por mal!... E a minha vez há de chegar... P’ra o céu eu vou, nem que seja a
porrete!...” (ROSA, 1984, p. 357). Nesse caso, Nhô Augusto adiciona mais um objeto à
lista dos elementos para golpear: o porrete. Variantes dessa ideia belicosa
comparecem outras seis vezes ao texto, totalizando oito pancadas que ecoam no
ouvido do leitor. Procurando motivação para converter-se em um ser melhor, Nhô
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Augusto repete de modos variados a frase dita pelo padre, com certa insistência, na
tentativa de encorajar-se, para ascender rumo ao céu que o espera, “nem que seja a
porrete”.
Augusto Matraga muda de residência, trabalha, reza, não fuma, não bebe, não
briga. Passa a desejar a todo custo um caminho para o céu. Um dia chegam ao povoado
em que residia Joãozinho Bem-Bem e seus capangas, os quais aterrorizam a todos os
habitantes, exceto Nhô Augusto, que oferece comida e bebida aos cangaceiros.
Convidado a se unir ao grupo, Matraga sabe que não pode aceitar, sob pena de
desperdiçar o esforço já despendido na preparação de sua “hora e vez”. Trata-se de
importante tentação à personagem, que se vê confrontada com a possibilidade de
retomar sua vida de violência e desmandos. Ao recusar o convite, Nhô Augusto
reafirma seu compromisso com a pavimentação de seu caminho celeste. Destarte, não
surpreende que, logo após o bando de criminosos deixar o povoado, Matraga também
parta, montado num jumentinho, “porque mãe Quitéria lhe recordou ser o jumento um
animalzinho assim meio sagrado, muito misturado às passagens da vida de Jesus”
(ROSA, 1984, p. 375).
Augusto Matraga queria ir para o céu e foi ao encontro de sua hora e sua vez.
Guiada pelo jumento, a personagem chega ao mesmo local em que Joãozinho Bem-Bem
e seus capangas se encontravam, no exato momento em que se preparavam para
vingar a morte de um dos seus. Ao considerar injusta a situação e tomar as dores do
povoado, demonstrando compaixão desinteressada de benefícios imediatos, Nhô
Augusto finalmente cria as condições para usufruir de sua hora e vez. Após matar
todos os cangaceiros inimigos, Matraga enfrenta Joãozinho Bem-Bem em luta corporal.
Simbolizando sua obsessão por subir ao céu, nem que fosse a porrete, “a lâmina de
Nhô Augusto talhara de baixo para cima, do púbis à boca-do-estômago” (ROSA, 1984,
p. 384), indicando o movimento ascensional que Nhô Augusto acabara de efetuar com
sua própria existência, que agora parece poder findar redimida de seus pecados.
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“E o povo, enquanto isso, dizia: — ‘Foi Deus quem mandou esse homem no jumento,
por mór de salvar as famílias da gente!...’” (ROSA, 1984, p. 385). Isto é, no que
depender da população do vilarejo, Nhô Augusto vai subir ao paraíso. Ainda que
alguns quisessem ultrajar o corpo de Joãozinho Bem-Bem, Augusto Matraga, fazendo
jus à sua hora e sua vez, parece imitar Jesus, quando este pede ao Pai para perdoar
seus assassinos. Do mesmo modo, Nhô Augusto roga para que enterrem seu Joãozinho
Bem-Bem “com muito respeito e em chão sagrado” (ROSA, 1984, p. 386). Por fim, pede
a seu primo João Lomba que leve seu perdão a Dinorá, sua esposa, e que leve a benção
à sua filha. Trata-se, como se vê, de percurso de queda e ascensão, que culmina na
premissa sagrada de amar ao próximo como a si mesmo, o que inclui até mesmo
facínoras como Joãozinho Bem-Bem.
Com efeito, ao escrever Sagarana, Guimarães Rosa registra e recria as
regionalidades do sertão mineiro. Valendo-se da linguagem poética, retrabalha as
religiosidades locais, explorando de maneira limítrofe as características da região em
questão, esgarçando seus pontos de contato com a realidade imediata. Proveniente do
interior de Minas Gerais, o autor parece se sentir à vontade ao reelaborar
ficcionalmente a cultura de seu torrão natal. Em carta endereçada a João Condé e
transcrita na edição de 1984 da obra, Guimarães Rosa afirma que, diante do
imperativo de escolher o lugar onde se passariam as histórias do livro, resolveu optar
pelo
pedaço de Minas Gerais que era mais meu. [...] Porque tinha muitas saudades de
lá. Porque conhecia um pouco melhor a terra, gente, bichos e árvores. Porque o
povo do interior — sem convenções, “poses” — dá melhores personagens de
parábolas: lá se vêem bem as reações humanas e a ação do destino: lá se vê bem
um rio cair na cachoeira ou contornar a montanha, e as grandes árvores
estalarem sob o ráio, e cada talo do capim humano rebrotar com a chuva ou se
estorricar com a seca (ROSA, 1984, p. 09).

Sagarana é uma obra em que a regionalidade pulsa em cada página, em cada
frase, atendendo ao que desejava o autor, com suas personagens que fornecem melhor
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material para parábolas. A religiosidade presente na série de novelas é uma das
pulsações mais fortes das regionalidades ali representadas, pois a religiosidade lida
diretamente com as crenças e tradições locais, recorrendo aos aspectos emocionais
que, muitas vezes, atuam como força motriz das personagens e mantêm a
dinamicidade dos enredos.
Nhô Augusto, ao perder tudo, decide que vai para o céu, nem que seja a porrete.
O narrador de “São Marcos”, ao ficar momentaneamente cego, recorre à oração de São
Marcos e presta inusitada visita a um feiticeiro da região. Timpim Vinte-e-Um, em
“Duelo”, pede para seu Turíbio Todo rezar antes de ser morto, porque não queria a sua
perdição, e depois de matá-lo faz ele mesmo o sinal da cruz. À semelhança do filho
pródigo, o marido pródigo volta para sua terra e para quem havia deixado. E Sete-deOuros, o burrinho pedrês, é a personagem que indica salvação, pois impede o
afogamento de dois vaqueiros, Badú e Francolim, antes de voltar para sua manjedoura.
De fato, na primeira e na última narrativas da obra, dois jumentos parecem atar as
pontas desse universo ficcional em que a religiosidade se afigura fundamental,
remetendo uma derradeira vez às passagens da vida de Cristo.
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IMAGÉTICA ANTIVISUAL NO PARAÍSO DE DANTE
ANTIVISUAL IMAGERY IN DANTE’S PARADISO
Letícia Pilger da Silva1
RESUMO: Este trabalho pretende explorar a visualidade no Paraíso de Dante por meio do sentido da
visão, da luz como tinta na construção de imagens antivisuais e da combinação visão-luz como
metáfora para ascensão espiritual. Para tal, serão utilizados pressupostos da filosofia escolástica,
conhecimentos de óptica, pintura e arquitetura medievais, e pintura moderna.
Palavras-chave: Paraíso; visualidade; Divina Comédia.
ABSTRACT: This work aims to explore imagery in Dante’s Paradiso by means of analyzing the sense
of vision, taking light as ink to describe antivisual images, and exploring the combination vision-light
as a metaphor for spiritual rise. Thus, assumptions from scholastic philosophy, optics, medieval
painting and architecture, and modern painting will be used in this analysis.
Keywords: Paradiso; imagery; Commedia.

1. INTRODUÇÃO
A Divina Comédia, de Dante Alighieri, é dividida em três cantiche, nas quais o
poeta conta sua travessia pelo Inferno, Purgatório e Paraíso, reproduzindo modelos
culturais de sua época, como a metafísica da luz oriunda dos neoplatônicos (LIMA,
2008), e reconciliando o tomismo com a ideologia mística do neoplatonismo e da cor
gentile (AUERBACH, 1997). A luz perpassa as três cantiche, mas no Paraíso ela é
fundamental, pois é a “escrita paradisíaca” (CAMPOS, 1998, p. 74) e metáfora para
ascensão espiritual e intelectual, que revela o costume medieval de conceber o divino
em termos luminosos (ECO, 1989) e a tradição medieval de representar a visão do
1

Graduanda do curso de Letras, UFPR.
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outro mundo — o que, segundo Erich Auerbach, faz da Divina Comédia “um retrato fiel
da vida terrena” (1997, p. 165).
Segundo Francesco de Sanctis (1993), o Inferno é corpulento e material; o
Purgatório é fantástico e pictórico, e o Paraíso é “a mais espiritual manifestação de
Deus” (1993, p. 163). Para Haroldo de Campos (1998), o Paraíso pode ser considerado
um “poema abstrato” (CAMPOS, 1998, p. 74). O Paraíso é espiritual, fora do sentido, da
imaginação e do intelecto, mas Dante, sendo um espectador terreno, vê o Paraíso sob
forma terrena, portanto descreve-o com aparência humana de modo a torná-lo
sensível e inteligível, isto é, acessível ao sentido e à imaginação humana,
transformando-o em arte (SANCTIS, 1993). Considerando que o poeta trabalha com
imagens, e sendo as imagens captadas pelo sentido da visão, é através da visão que
Dante-poeta conta a ascensão espiritual do Dante-peregrino ao Paraíso. A partir disso,
pretende-se, neste trabalho, explorar a visualidade no Paraíso através de três
elementos: o sentido da visão; a luz como tinta na construção de imagens para
descrever o antivisual; e a combinação visão-luz como metáfora para ascensão
espiritual.
2. VISÃO NO PARAÍSO
Primeiramente, é preciso delinear a separação entre os acontecimentos que
perpassam a Divina Comédia e o momento da enunciação, o que acaba na divisão do
próprio Dante em dois: Dante-peregrino e Dante-poeta (CHIARENZA, 1972). Quem
escreve o poema é o Dante-poeta, que tenta traduzir em palavras a transumanização e
a visão intelectual do Dante-peregrino. Enquanto o Dante-peregrino passava por
dificuldades concretas nas cantiche anteriores, devido à corporeidade dos perigos, o
Dante-poeta estava a salvo; no Paraíso, enquanto o Dante-peregrino está a salvo em
meio às almas e à condução de Beatriz, é o Dante-poeta que encara dificuldade na hora
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de escrever, pois a experiência de Dante-peregrino é espiritual, incomunicável e
antivisual,

de

modo

que

parece

incongruente

com

o

relato

verbal

e,

consequentemente, com a poesia. Isto porque Dante-poeta é humano e possui como
instrumentos apenas categorias humanas: os sentidos, a memória e as palavras, e, por
isso, revela que haverá infidelidade na representação do vivido, já que ele tentará
contar o que lhe pareceu indizível de tão sublime (CHIARENZA, 1972). Como diz
Dante, “(...) vontade e discurso, entre os mortais, (...) são sempre mutuamente
desiguais” (XV, p. 110, v. 79-81), de modo que ele precisa trabalhar com suas
possibilidades para tentar realizar seu desejo de contar a experiência transcendental à
humanidade e colocar em palavras o que parecia indizível. Em toda a sua obra, Dante
tentará concordar a expressão, poesia, ao seu objeto, a epifania (AUERBACH, 1997).
Ele começa a cântica avisando o leitor sobre a limitação da memória:
No Céu, que mais a sua luz favorece
Estive, e coisas vi que redizer
Nem sabe ou pode quem de lá ora desce;
Porque, se aproximando ao seu querer,
A nossa mente se aprofunda tanto,
Que a faz de sua memória se perder.
Porém, tudo do que, do reino santo,
Pôde o intelecto seu fazer tesouro,
Ora será matéria do meu canto. (ALIGHIERI, 2014, I, p. 13, v. 4-12, grifo nosso) 2

Assim como a limitação das palavras:
Transumanar não pode-se entender
Por palavras, portanto o exemplo basta
Pra quem experiência a graça conceder. (I, p. 15, v. 70-72)
[...[ quanto eu via/de amor nos olhos seus... e aqui eu paro,
Não só porque dizer mal saberia,
2Todas

as citações seguidas apenas pelo número da página e do verso foram retiradas de: ALIGHIERI,
Dante. A Divina Comédia. Trad. e notas de Ítalo Eugenio Mauro. São Paulo: Editora 34, 2014.
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Mas porque a mente não pode volver
Sobre si própria, se alguém não a guia. (XVIII, p. 127, v. 8-12)

Inclusive, Dante-poeta pede a Deus que lance sobre ele novamente a sua luz para
que ele possa, mais uma vez, ter a visão intelectual e consiga traduzi-la em palavras
(XXXIII, p. 232, v. 67-75). Desta forma, Dante tentará contar com palavras o que restou
da experiência em sua memória, e é através do sentido da visão que Dante-poeta
resgata as imagens que tornarão a epifania compreensível para o leitor. Além disso, é
através do sentido da visão que Dante, enquanto peregrino, vai ascendendo
intelectualmente, pois sua visão aumenta gradualmente enquanto a luz adentra seus
olhos. Na Idade Média, a visão não era apenas considerada o melhor sentido humano,
mas estava diretamente ligada à mente. Ela realizava a ligação entre mundo sensível e
mundo intelectual, revelando o caráter neoplatônico da época.
Os estudos da óptica e da oftalmologia começaram já na antiguidade. Muitos
filósofos antigos acreditavam em um olho ativo — como Platão, para quem raios de luz
emanavam do olho, que apreendia as imagens através do toque do raio no objeto —
“extramission theory” (SAITO, 2010, p. 30). Aristóteles, por outro lado, refutava a ideia
de que a visão era criada a partir de algo oriundo do olho, defendendo que o olho
recebia imagens do mundo exterior — “intromission theory” (SAITO, 2010, p. 29).3
Entre os séculos XI e XIII, com a recuperação da filosofia antiga pelo ocidente,
não apenas os filósofos gregos foram traduzidos, como também filósofos e médicos
árabes, que introduziram novas ciências no ocidente, como a óptica. Na Idade Média
ocidental, os principais cientistas ópticos, ambos de Oxford, foram Robert Grosseteste
e Roger Bacon — com cuja teoria, segundo Ezra Pound, Dante teve contato por
intermédio de Guido Cavalcanti (CAMPOS, 1998) —, que seguiam a teoria do
conhecimento agostiniana da iluminação.

Fonte: <https://web.stanford.edu/class/history13/earlysciencelab/body/eyespages/eye.html>.
Acesso em: 09 nov. 2016.
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Roger Bacon defendia que a óptica era a nova ciência que viera para resolver
todos os problemas (ECO, 1989). A resolução dos problemas pela ciência óptica
acontecia por meio do conhecimento experimental e, por isso, os cientistas praticavam
experimentos ativos com a luz na água, no vidro, no espelho e no cristal. O
conhecimento, para Grosseteste e Bacon, é um reflexo da mente de Deus e segue o
caminho iluminativo de Santo Agostinho, como Dante defende no Paraíso, sendo o
conhecimento experimental uma forma de investigar o funcionamento do mundo. A
Divina Comédia está cheia de referências a experimentos ópticos, como no Canto II do
Paraíso, quando Beatriz pede que Dante faça como os cientistas ópticos: observar e
raciocinar a partir da sua observação (II, p. 22, v. 94-102).
Unindo teologia, filosofia e ciências naturais, eles acreditavam que estudar
óptica era chegar mais perto do conhecimento de Deus (GILSON, 1995). Pode-se até
mesmo dizer que todo o relato de Dante na Divina Comédia é fruto de uma experiência
óptica, pois ele experienciou as três dimensões — Inferno, Purgatório e Paraíso —,
observou as substâncias espirituais, viu o conhecimento diretamente da Mente de
Deus e agora relata sua observação-experimentação.
Em seu Convívio, tratado III4, Dante trata sobre a fisiologia da visão,
considerando-a o melhor dos sentidos, e descrevendo o olho como um órgão
especializado apesar de material. Segundo ele, a visão se dá quando raios de luz do
mundo material penetram os olhos e estes enviam os raios em forma de imagem ao
cérebro. Os sentidos — a compreensão humana do mundo — encontram e servem o
intelecto espiritual no cérebro. Para Dante, o olho e o cérebro formam o ponto de
encontro entre o indivíduo corpóreo e os dois tipos de informação externa: dados
sensoriais do mundo terreno e intuição espiritual e terrena de Deus (RUTLEDGE,
1995). Isto é: para Dante, o domínio material e o domínio espiritual estão ligados.

Fonte: BRITO, Emanuel F. O nobre poeta por si mesmo: Dante e o Convívio. 2015. Tese (Doutorado
em Letras). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
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Na parte posterior do cérebro encontra-se a memória, que, para Dante,
corresponde à mente e é a estratégia (falha) que ele usa para escrever o seu poema.
Dessa forma, a luz realizaria a sequência: [mundo material> olhos> cérebro> mente],
como se pode observar nestes trechos em que Beatriz aconselha Dante:
Fala-se assim ao vosso entendimento
Que só através dos sentidos apreende
E após transfere ao intelecto atento. (IV, p. 32, v. 40-42)
Fixa, ora, atrás dos olhos teus, a mente,
E deles faz espelhos à figura
Que nesse espelho te será aparente. (XXI, p. 150, v. 16-18)

Na época, debatia-se ainda se a visão era poder ativo do olho ou se ele era
passivo na recepção das imagens. Em Convívio, tratado III, Dante, como Aristóteles, diz
que o olho era passivo e que ele recebia as imagens passivamente do mundo externo.
Na Divina Comédia, porém, ele descreve a visão como função ativa que depende da
disposição daquele que vê, como se pode observar no seguinte terceto, em que Dante
luta para suportar a crescente luz:
Assim Beatriz, e eu, que à sua lição
Sempre fui pronto, dispus-me a engajar
A débil força da minha visão. (XXIII, p. 165, v. 76-78, grifo nosso)

Sendo a visão na Divina Comédia uma questão ativa, pode-se dizer ainda que
Dante foi ativo na sua ascensão intelectual e espiritual, pois ele estava disposto a
aperfeiçoar sua visão e aprender com Beatriz e com as demais almas.
Outro trecho que mostra que para Dante a visão ocorre de forma ativa entre o
olho e o cérebro, refutando a noção de Bacon de um raio emanando do olho, ocorre
quando, para falar de sua visão ofuscada, Dante cria uma imagem relativa à visão de
alguém que acaba de acordar do sono devido à luz que chega a seus olhos, mas que
não faz sentido algum até que a luz chegue ao cérebro e o intelecto/raciocínio trabalhe
SILVA, L. P. Imagética antivisual...
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sobre ela. Ou seja, a atividade interna não é corporal, mas espiritual, pois é o intelecto
—

que carrega a verdade eterna e a conexão entre o divino e o humano para São

Boaventura (GILSON, 1995) — que vai de encontro às mensagens corporais:
Qual luz intensa que o sono rompeu
Pelo senso da vista, que lhe acorre
Desde a pupila para o centro seu;
E, ao despertado, senso algum ocorre
No que vê, pelo abalo que inda o intriga,
Enquanto o raciocínio o não socorre; (XXVI, p. 183, v. 70-75)

Apesar de rejeitar a noção de Bacon de um raio de luz emanando do olho, há
uma exceção para Dante: Beatriz, cujos olhos emanam luz e são a força que impele
Dante de céu a céu. No entanto, a luz não tem origem nos olhos de Beatriz; eles apenas
a refletem, seguindo a ideia neoplatônica de Deus ser um ponto luminoso que reflete
sua luz às inteligências celestiais que, por sua vez, distribuem-na para os demais seres.
Beatriz olha para o céu, a luz divina cai sobre seus olhos, estes dirigem seu olhar para
Dante e refletem para os olhos espirituais dele a luz que receberam, dando-lhe força
para subir literalmente, de céu a céu, e alegoricamente, pela ascensão espiritual e
intelectual. Pode-se observar isso em:
Quando Beatriz pro seu esquerdo lado
Voltada vi, no Sol fixando o olhar,
Como águia nunca fez, tão prolongado.
Como um segundo raio se elevar
Vemos por vez, do primeiro saído
Qual peregrino que queira voltar;
Do gesto seu, pelo olhar infundido
Em minha mente, se fez o meu gesto,
E o Sol fitei por além do admitido. (I, p. 15, v. 46-54, grifo nosso)

Tanto para Bacon quanto para Dante, a luz que os olhos recebem é divina, assim
como o conhecimento que esta carrega (RUTLEDGE, 1995). Por isso, acreditava-se que

SILVA, L. P. Imagética antivisual...

135

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

a óptica revelava as atividades de Deus na criação e na conservação do mundo, de
modo que reforçava a fé, e que a visão, por ser conexão entre mundo exterior e
cérebro, conectava mundo material e Mente Divina (GILSON, 1995).
Baseado no depoimento de São Paulo sobre a existência de três céus, Santo
Agostinho criou uma teoria do conhecimento na qual os três céus representam três
modos de visão: (1) visio corporalis, que consiste no conhecimento adquirido por meio
dos sentidos do mundo material; (2) visio spiritualis, conhecimento do qual, apesar de
os sentidos estarem inativos, os objetos materiais são meio de representação, e (3)
visio intelectualis, conhecimento sem mediação direta ou indireta dos sentidos,
formado pela análise e entendimento racional (CHIARENZA, 1972). Pode-se dizer que
cada cântica da Divina Comédia corresponde a um modo de visão de Santo Agostinho.
O Inferno é material e corpulento, e Lúcifer é a criatura mais corpórea, representando
a visio corporalis; o Purgatório é pictórico e imaginário, e o Grifo é visio spiritualis de
Dante; e o Paraíso é abstrato e espiritual, sem imagens e formado por substâncias
espirituais, representando a visio intelectualis e materializado na própria visão de
Deus como ponto luminoso (CHIARENZA, 1972; SANCTIS, 1993).
A partir disso, depreende-se que a matéria do Paraíso é a visão intelectual, que,
por ser antivisual, é incongruente com a poesia. No entanto, Dante associa as
categorias de visio spiritualis e intellectualis, pois, para ele, “visão” pode ser mais do
que a corporalis e a spiritualis permitiriam. A visão é frequentemente entendida como
conhecimento direto, isto é, conhecimento adquirido por compartilhamento com a
mente de Deus. Assim, une a visio spiritualis (porque é conhecimento que excede o
material) e a visio intellectualis (porque significa entendimento do “visto”). Esse modo
de entender a visão pressupõe uma iluminação direta da mente, uma epifania,
conhecimento que Deus infunde diretamente na mente do sujeito, sem que este
recorra aos sentidos ou aos conhecimentos prévios devidos aos sentidos. Esse
conhecimento é possível — no caso, para Dante-peregrino —, mas sua expressão não o
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é. Por isso a necessidade do Dante-poeta recorrer a comparações, analogias e símiles
para tentar “traduzir” em palavras o que não é inteligível em palavras.
Dessa forma, Dante tenta transmitir uma visão que era antivisual desde o início,
tenta mediar o não-mediável (CHIARENZA, 1972). Assim, pode-se dizer que a visão de
Dante não é aperfeiçoada apenas intelectual e espiritualmente quando ele estava na
posição de peregrino, mas também poeticamente, pois ele, na posição de poeta
humano, no momento da escritura do poema, precisou ativar sua visão humana para,
aliada à memória, recuperar imagens poéticas terrenas e antivisuais na tentativa de
descrever com palavras a experiência. Como resultado, Dante cria sua mais
revolucionária técnica: usar imagens para negá-las (CHIARENZA, 1972). Segundo
Haroldo de Campos, Dante, ao trabalhar de modo inovador (para a época) no nível do
significante, conseguiu “‘verbi-voco-visualizar’ (...) o que seria, em princípio,
‘antivisual’, não ‘preensível’” (1998, p. 81). Dante cria antivisualidade a partir da
descrição de imagens, pois cada imagem é calculada para sugerir ausência de imagem
e a dificuldade em relatar a transumanização experienciada por ele na posição de
peregrino. E, para pintar essas imagens antivisuais, Dante usa a luz como tinta para
fazer a “escrita paradisíaca” (CAMPOS, 1998, p. 67).
3. A LUZ COMO TINTA PARADISÍACA
A luz não apenas ilustra a antivisualidade por ofuscar a visão daquele que a olha
diretamente — considerando que o olho humano não consegue sustentar a luz —, mas
revela a influência neoplatônica em Dante e a metafísica da luz da época (GILSON,
1995). A luz como metáfora de poder divino e das realidades espirituais tem origem
na tradição platônica do Sol das Ideias e do Bem. Estes ideais chegaram à tradição
cristã por meio do neoplatonismo, a começar por Santo Agostinho, que defendia a
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iluminação como trajetória para a ascensão espiritual, seguido por Dionísio
Areopagita, que celebrava Deus como fonte luminosa (ECO, 1989).
Uma referência aos estudos da luz na Idade Média foi o já citado Robert
Grosseteste, que, influenciado pelo neoplatonismo e pela filosofia árabe, apresenta, em
seu tratado De Luce, uma hipótese sobre a gênese do universo, na qual a luz seria a
primeira forma corpórea criada, que se gera perpetuamente e se difunde infinita e
esfericamente pelas três dimensões (GILSON, 1995): “Julgo que a primeira forma
corporal, que alguns chamam de corporeidade, é a luz. De fato, por si a luz se difunde a
si mesma por toda parte de tal modo que, se nada de opaco se opuser, de um ponto de
luz gera-se instantaneamente uma esfera de luz qual for a grandeza desta última. (...)”
(GROSSETESTE, 2014, p. 51).
Além de tomar a luz como corporeidade, Grosseteste toma a luz como
substância espiritual e princípio ativo de todas as coisas, sendo através dela que Deus,
que também é luz, age sobre o mundo, gerindo e distribuindo luminosidade, dado que
dialoga com a estrutura apresentada por Dante no Paraíso e revela o caráter
neoplatônico da obra, pois, nessa perspectiva, a luz fornece uma imagem do universo
através do fluxo de energia luminosa, concedendo-lhe, concomitantemente, beleza e
ser (ECO, 1989) — as almas do paraíso dantesco, por exemplo, existem enquanto
substância apenas porque refletem a luz divina de Deus. Elas são múltiplas dentro da
unicidade que é a luz de Deus. Se Deus não existisse, as almas não existiriam. Nas
palavras de Grosseteste:
Assim procede do corpo primeiro a luminosidade que é um corpo espiritual ou,
melhor dizendo, um espírito corporal.(...) A espécie e perfeição de todos os corpos
é a luz: mais espiritual e simples quando se trata dos corpos superiores; mais
corporal e multiplicado quando se trata dos inferiores." (1974, p. 55, grifo nosso).

E nas palavras de Dante:
Lá no alto há espelhos — que Tronos chamais —
Que a nós refletem o Deus judicante,
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O que as nossas palavras faz cabais. (IX, p. 65, v. 61-63)
Que na Mente Divina, onde se acende
O Amor que o volve, e a nós chove também. (XXVII, p. 191, v. 109-111)

Além disso, Grosseteste defende a luz como mediadora da substância intelectual,
a alma, e a substância corporal, o corpo, o que dialoga com a concepção de visão de
Dante. Na Divina Comédia, é clara a ligação entre visão, luz e conhecimento, pois a luz
de Deus penetra os olhos de Dante e lhe concede conhecimento. Além disso, a luz
funciona como mediação poética entre a substância intelectual e a substância corporal,
pois ela é a “tinta” corpórea que Dante usa para construir suas imagens paradisíacas.
A comunhão entre a concepção estético-teológica da luz, voltada para a
dimensão inteligível e platônica, com o estudo óptico da luz, tomando-a enquanto
aspecto sensível da realidade, pode ser exemplificada pela arquitetura e pintura
medievais, pois os arquitetos e os pintores adaptaram a óptica a seus propósitos
didáticos. Os arquitetos medievais planejavam as igrejas góticas para que oferecessem
abrigo e proteção contra o mal e propiciassem aos fiéis a experiência do mundo
celestial. Para tal, construíam aberturas, janelas e vitrais que canalizassem para o
interior da igreja a maior quantidade possível de luz, que concretizaria a luz divina e o
caminho iluminativo neoplatônico, auxiliando os fiéis na adoração a Deus e no
entendimento do místico, pois eles viam a luz divina cair sobre eles (SCHLAGER,
LAUER, 2001; ECO, 1989).
A pintura medieval também era didática e pode ser considerada uma escrita por
imagens que contavam os ensinamentos bíblicos aos analfabetos, por isso a luz divina
figura corporalmente nos quadros (GOMBRICH, 2012). Em Anunciação com Santo
Emídio, de Carlo Crivelli (1455),
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FIGURA 1 — ANUNCIAÇÃO COM SANTO EMÍDIO5

a luz não apenas é corporizada em um raio de luz, mas também aponta outro dado
sobre a luz na Idade Média: a luz divina não se comporta da mesma forma como a luz
material, pois a sombra dos transeuntes indica que a luz natural do sol vem do lado
oposto àquele da luz celestial (RUTLEDGE, 1995). Grosseteste já fazia essa distinção
entre as luzes, pois, para ele, “existe uma luz espiritual que está para as coisas
inteligíveis assim como a luz corpórea está para as coisas sensíveis” (GILSON, 1995, p.
587). Em Anunciação de Cortona, de Fra Angelico (1433-34),

Fonte: <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/carlo-crivelli-the-annunciation-with-saintemidius> Acesso: 12 mar. 2017.

5
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FIGURA 2 — ANUNCIAÇÃO DE CORTONA6

os raios são formados por palavras douradas que saem da boca do arcanjo, revelando
o fato de que Deus distribui sua luz para as Inteligências Celestiais, que, por sua vez,
distribuem-na na Terra. Essa representação da palavra divina pode ser aproximada da
ideia de Haroldo de Campos da luz como “escrita paradisíaca” no Paraíso, pois Dante
usa palavras para descrever luz, enquanto Fra Angelico usa palavras para representar
luz divina como mensagem. Nos quadros, a luz é pintada concretamente, de modo a
sugerir sua corporeidade e torná-la visível, dentro da função didática da pintura, a
epifania de Maria na anunciação. Assim também o faz Dante Alighieri em suas
cantiche.
No entanto, pode-se dizer que a estética da luz de Dante tende mais para o
moderno que para o medieval, o que faz com que Haroldo de Campos (1998) o
considere poeta inovador verbi-voco-visualmente. Ele traduz em experiência estética
a epifania paradisíaca a fim de seu leitor conseguir compreender a experiência do
peregrino. Segundo Cristina Monteiro de Castro Pereira (2006), a epifania produz uma
suspensão do real a favor de preenchimento divino, produzindo excesso de semântica,
Fonte: <http://www.mfordcreech.com/Anticipation_Annuniciation_Fra_Angelico.html> Acesso: 12
mar. 2017.

6
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enquanto que a estética suspende o real para a criação do “vazio”, produzindo uma
escassez de semântica que culmina na redução da representação. Para ela, o Paraíso se
configura em experiência estética na tentativa de transmitir uma experiência
epifânica, o que aponta para o concomitante caráter ideológico e estético do poema de
Dante. O estético se sobressai no paraíso dantesco a ponto de Haroldo de Campos
(1998) aproximá-lo do construtivismo abstrato. Como exemplo, pode-se aproximar o
trecho
Como de vidro diáfano e polido,
Ou também de água límpida e tranquila,
Não tão funda que o fundo haja perdido,
Nos volta imagem tal que discerni-la,
Quase qual pérola em pálida fronte,
Ainda não poderia nossa pupila; (III, p. 25-26, v. 10-15)

da composição suprematista Quadrado branco sobre fundo branco, do pintor Kazimir
Malévitch (1918),

FIGURA 3 — QUADRADO BRANCO SOBRE FUNDO BRANCO7

Fonte:
<https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-seculo-20/abstracionismogeometrico/suprematismo/> Acesso: 12 mar. 2017.

7
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no qual o pintor figura a “calma dinâmica visível” (CAMPOS, 1998, p. 23) utilizando
apenas diferenças de luz. Assim como a visão intelectual que forma o Paraíso é pura
luz, as composições de Malevich de 1918-1919 usam branco porque nesta fase,
considerada “colourless Suprematism” (Railing, 2011, p. 54), o suprematismo é um
campo de luz pura através da qual o pintor aplica diferentes pigmentos brancos para
obter qualidades luminosas distintas (RAILING, 2011).
Para colocar o leitor diante do inimaginável pela cegueira causada pela luz
(PEREIRA, 2006), Dante coloca a pérola em uma superfície branca, e seus contornos e
tridimensionalidade só serão visíveis pela sombra concedida pela luz, que separará os
dois brancos, assim como o pintor russo diferencia o branco sobre o branco (pelos
pigmentos: óxido de zinco, titânio e chumbo) apenas trabalhando com a luz8.
Desse modo, Dante representa com imagens o que por definição é incompatível
com imagens. Para Campos, “o olho de Dante, aqui, é o de artista óptico, cinético, apto
a divisar a luz na luz, o íris no íris, o fogo no fulgor: espécies luminosas” (1998, p. 74).
Segundo Sanctis (1993), Dante torna o Paraíso acessível aos sentidos humanos
povoando-o com imagens e tudo o que é mais etéreo e suave na Terra. Dessa forma, o
Paraíso dantesco e toda a sua visualidade são terrenos. De Sanctis também defende
que a parte mais rica do Paraíso são as comparações que Dante faz, criando imagens
iluminadas. A técnica de construção imagética de Dante no Paraíso pode ser
aproximada do relato da pintora contemporânea de Malevich, Sonia Delaunay, que
expôs o seguinte sobre os experimentos ópticos do marido, Robert Delaunay:
Robert queria olhar diretamente para o sol do meio-dia, o disco absoluto… Ele
tentou fitá-lo ao ponto de ficar cego por causa da luz solar. Ele fechou os olhos e
se concentrou nas reações em suas retinas. De volta para casa, o que ele buscou
colocar nas telas foi o que ele viu tanto com os olhos abertos quanto com os olhos
fechados, para colocar todos os contrastes que registrou em seus olhos... Ele

Outra aproximação interessante entre o poeta italiano medieval e o pintor russo moderno é que
ambos, ao trabalharem com a luz, partiram de conhecimentos científicos da óptica de sua época, o
que revela que cada um era artista do seu tempo (RAILING, 2011).

8
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descobriu pontos em forma de discos. Ele iria de cores prismáticas a formas
circulares [na primavera de 1913] (apud RAILING, 2011, p. 49, tradução nossa)9.

Da mesma forma como Delaunay, Dante tem sua visão ofuscada quando olha
para as almas iluminadas, chegando até mesmo a desmaiar, mas ele constrói imagens
—

recuperando bicho de seda, pó, rio, carvão, vidro, cristal, ferro, dentre outros — para

ajudar o leitor a experienciar o Paraíso, as sensações visíveis e o ofuscamento da “(...)
vista, que as figura e não figura” (CAMPOS, 1998, XIV, p. 119, v. 72) do peregrino.
Pode-se exemplificar por:
Tal como o Sol se furta dos mortais
Por excesso de luz, assim que o véu
Se esgarça dos vapores matinais,
Por mais me contentar se me escondeu,
Dentro do brilho seu, essa alma santa
E, assim fechada, ela me respondeu (V, p. 42, v. 133-138)
Esta alegria que mais fulgente agora
À minha volta raia, a ti me esconde,
Qual guarda, a larva, a seda em que ela mora. (VIII, p. 59, v. 52-54)
Como horizonte a se fazer mais claro (CAMPOS, 1998, XIV, p. 117, v. 69)
Como alguém que, firmando a vista, intenta
De um fraco eclipse o modo de acompanhar
E, por tardar, cegueira experimenta,
Daquela cor da qual, por Sol adverso,
Tingem-se as nuvens, do poente à aurora,
O céu inteiro então eu vi asperso. (XXVII, p. 188, v. 28-30)
Como em neve o vapor cai (XXVII, p. 189, v. 67)
Qual, por um raio de sol que furar
A cerração, belos prados de flores
No original: “Robert wanted to look straight at the midday sun, the absolute disk.... He tried to stare at
it to the point of being blinded by the sunlight. He closed his eyes and concentrated on the reactions in
his retina. Back home, what he sought to put on the canvas was what he had seen both with his eyes
open and with his eyes shut, to put down all the contrasts that had registered in his eyes.... He had
discovered spots in the form of disks. He would move from prismatic colours to circular forms [in spring
1913] (apud RAILING, 2011, p. 49).

9
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Que surja ao ensombrado meu olhar,
Assim vi agora turmas de esplendores
De cima acesos pelas luzes pias (XXXIII, p. 166, v. 79-84)

Segundo Chiarenza (1972), há estágios na imagética de Dante em relação à
visualidade, que funcionam para revelar a ascensão intelectual e espiritual. Contudo,
diferente da lógica visual terrena, à medida que a visão de Dante aumenta, menos é
possível distinguir as formas, pois tudo se dilui em luz. Até que sua visão é
“aperfeiçoada” e ele passa a ver “tudo” com todas as formas. No começo do Paraíso, há
formas concretas que dificilmente podem ser vistas, a exemplificar pelas primeiras
almas que Dante vê, no céu da Lua, que ainda possuem formas humanas — “Rosto vi”
(III, p. 26, v. 16). Neste momento, Dante confessa que achou que as almas eram
imagens e não substâncias, mas Beatriz o corrige ao falar “(...) substâncias verdadeiras
tu faceias (...)” (III, p. 26, v. 29), confirmando a tese de Grosseteste de que a luz é
corporeidade, e a tese de São Boaventura de que todos os seres são compostos de
substância, e que os anjos e as almas são substâncias compostas da combinação de
matéria espiritual e forma (GILSON, 1995). Dante descreve seu erro como o oposto a
Narciso, pois tomou substância por imagem. Esse encontro com as almas do céu da
Lua é a introdução à visão intelectual e o começo do treinamento da visão de Dante
para o encontro final com o Lume Supremo. Além de as almas perderem os traços
humanos, quanto mais alto Dante ascende, mais impessoais e universais vão se
tornando as almas, que deixam de ser figuras individualizadas e munidas de memória
terrena (AUERBACH, 1997).
No estágio seguinte, Dante vê formas cujo significado ofusca a forma “concreta”
das substâncias, como as formas da cruz e da águia nos céus de Marte e Júpiter,
respectivamente. Dante nos dá “formas formadas por partes sem forma” (CHIARENZA,
1972, p. 85, tradução nossa)10, que são as almas — o que ilustra a visualidade na
10

No original: “a shape formed of shapeless parts.” (CHIARENZA, 1972, p. 85)
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antivisualidade. Essa construção imagética pode ser aproximada da tese hilomórfica
de São Boaventura sobre a pluralidade das formas, segundo a qual todo corpo,
formado de matéria e forma, possui um número de formas correspondente às suas
diferentes propriedades — pelo menos duas formas: a forma de luz, geral e comum a
todos, e a(s) outra(s), que lhe(s) é(são) especial(is) —, e essa multiplicidade de formas
se organiza hierarquicamente de modo a constituir unidade (GILSON, 1995). No céu
de Marte, onde se encontram os mártires, as almas formam uma cruz, símbolo do
sacrifício. Quando Cacciaguida apresenta a Dante as almas que formam a cruz, elas
aumentam uma a uma o brilho, mostrando a unidade que forma o todo da cruz.
No céu de Júpiter, onde estão os justos, as almas primeiro formam letras
douradas que formam a mensagem “diligite justitiam qui iudicatis terram” (amai a
justiça, vós que governais a Terra). Em seguida, depois de uma série de formas, as
letras se transformam em uma águia, ave que simboliza a justiça. Quando a águia vai
apresentar as almas que a formam, ela pede que o peregrino olhe para seu olho, onde
se encontram as almas cruciais, dado que revela a hierarquia das almas e a
importância dada ao sentido da visão por Dante. A última imagem formada por luz
aparece quando, já no Empíreo, Dante vê a Rosa Mística, cujas pétalas são as almas.
Por fim, no último estágio, há ausência de forma concreta, apenas forma conceitual
imaterial na forma de luz, como os três círculos do Lume, seguida da visão de todas as
formas e da forma-substancialidade das almas, porque a visão de Dante foi
aperfeiçoada.
Além da redução de visualidade das formas iluminadas, a ascensão intelectual
de Dante pode ser mensurada pela quantidade de luz que a visão de Dante suporta,
que cresce gradualmente de céu a céu, e também pelo aumento do brilho de Beatriz.
Semelhante à alegoria da Caverna de Platão, que passou a significar purificação e
santificação na tradição cristã (AUERBACH, 1997), em que o homem é retirado das
sombras da caverna e deve se acostumar gradualmente até ser capaz de ver os objetos
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do mundo superior (LIMA, 2008) — a águia chega a dizer para Dante: “Bastante aberta
ora te foi a caverna” (XIX, p. 133, v. 67) —, Dante, guiado por Beatriz, vai pouco a pouco
se acostumando à luz paradisíaca e treinando seus olhos para que, no Empíreo,
quando seus olhos já estão preparados e recebem a graça da Virgem, ele consiga ver a
Mente de Deus e responder às suas perguntas. Vale apontar que ele não consegue
penetrar totalmente a Mente de Deus, pois isso seria impossível até para a Virgem
Maria e para o mais perfeito serafim. A sua visão vai deixando de ser periférica, pois,
no início, ele não podia olhar diretamente para Beatriz devido ao brilho dela, para, no
fim, poder olhá-la diretamente. No final da experiência, finalmente Dante pode ver e
contemplar tudo com a visão aperfeiçoada, até que um fulgor fere sua mente e a
epifania acaba, restando-lhe apenas a memória e as palavras para que descreva toda a
luz que viu/contemplou.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho explorou a construção de imagens no Paraíso de Dante e, para isso,
investigou a concepção do sentido da visão e a metafísica da luz na Idade Média,
considerando os estudos ópticos e a perspectiva neoplatônica. Para transformar a
experiência do Dante-peregrino em poesia, Dante-poeta utiliza como instrumentos a
memória e as palavras, que são falhas e insuficientes para realizar a tarefa. Assim, ele,
na posição de poeta óptico, constrói imagens antivisuais pintadas por luz para
descrever a antivisualidade da matéria substancial paradisíaca, o que permite sua
aproximação com o construtivismo abstrato. Na construção de suas imagens, Dante
recupera o que há de mais etéreo na Terra, auxiliando o leitor a experienciar o Paraíso,
a conceber a substancialidade das almas e a compreender a epifania de Danteperegrino.
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Tanto o sentido da visão, quanto a presença da luz e a construção das imagens
são trabalhadas pelo poeta de modo a revelarem a gradual ascensão espiritual e
intelectual de Dante. A visão e a luz crescem gradualmente na sua trajetória,
inversamente proporcionais à percepção de formas das imagens, revelando a
transumanização de Dante que, de céu a céu e mediado por Beatriz, vai preparando
sua visão para, depois de receber a graça da visão de Virgem Maria, ter visão (quase)
plena e ver tudo detalhadamente, inclusive o Lume Supremo que é Deus.
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ANITA (2010), DE FLÁVIO AGUIAR: UMA RESSIGNIFICAÇÃO
HISTÓRICA MEDIATIVA
ANITA (2010), BY FLÁVIO ALENCAR: A HISTORICAL MEDIATIVE
RESIGNIFICATION
Marina Luísa Rohde1
RESUMO: A presente pesquisa dedica-se à análise do romance Anita (2010), de Flávio Aguiar,
buscando refletir sobre a revisitação ao passado proposta pela obra a partir da ficcionalização de
personagens históricos. Atenta-se para uma escrita ficcional sobre Anita que já não mais corrobora
as perspectivas tradicionais que a deixavam em segundo plano em relação a seu companheiro
Giuseppe, indo ao encontro do que propõe Fleck (2011) ao teorizar acerca de uma proposta
mediativa de análise do romance histórico que se caracteriza pela criticidade no tratamento do
discurso histórico e da fluidez da narrativa.
Palavras-chave: Anita Garibaldi; romance histórico contemporâneo de mediação; revisionismo.
ABSTRACT: The present research aims at analyzing the novel Anita (2010), by Flávio Aguiar, seeking
to reflect upon the revisitation of the past through the fictionalization of historical characters. The
paper highlights a fictional writing about Anita that no longer corroborates the perspectives that
used to leave her in the shadow in relation to her companion Giuseppe. This practice follows what
Fleck (2011) proposes when theorizing a mediating perspective of analysis, concerning the historical
novel that is characterized by the critical treatment on the historical speech and the fluency of
narrative.
Keywords: Anita Garibaldi; contemporary historical novel of mediation; revisionism.

Ana Maria de Jesus Ribeiro, conhecida como Anita Garibaldi, ganha importância
para a região sul do Brasil após o seu envolvimento amoroso com Giuseppe Garibaldi.
Sua vida é estudada pela historiografia em função de seu casamento com o marinheiro
1
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italiano, como também pela sua presença em combates durante a Revolução
Farroupilha.
O romance Anita, escrito por Flávio Aguiar em 1999, busca apresentar a vida
dessa personagem a partir do ponto de vista de Costa, um dos soldados de Garibaldi. A
obra é dividida em 110 capítulos distribuídos em dez partes que narram a trajetória
do casal no Brasil, Uruguai e Itália.
A história inicia-se com a apresentação da origem do mulato Costa, personagem
fundamental para a construção do romance. Possivelmente filho de um padre que
desconhece a existência dele, Costa chega ao Brasil com sua mãe em um navio de
escravos. Ambos passam a morar em Recife. A mãe de Costa envolve-se durante a
viagem com um guia e intérprete português, o que lhe garante boas condições
econômicas durante o crescimento do filho. Dasdor, assim denominada depois que se
converteu ao catolicismo, gerencia os negócios do português que lhe acolheu — um
hotel que funcionava também como restaurante e bordel. Com a morte do seu
companheiro, Dasdor passa a controlar tudo.
A narrativa avança lançando luz à Costa que, já crescido, relaciona-se com uma
mulher do bordel, Djamene. No entanto, ela era desejada por um policial da região,
que, ao saber do ocorrido, vai ao encontro dessa mulher e tenta abusar dela. Costa
percebe e, em uma discussão acalorada, mata o policial. Em decorrência desse ato,
Dasdor decide que o filho deve ir embora da cidade. Ele foge de Pernambuco para a
Bahia, segue para Minas, e então para Sorocaba, onde se encontra com os tropeiros, e
de lá segue para o Rio Grande do Sul. Durante a primeira parte do romance o
protagonista recebe diferentes denominações, até o capítulo 12, quando chega ao sul
do Brasil, onde fica conhecido como Talco da Costa, o Costa.
Ao narrar toda a vida de Anita Garibaldi por meio da ficcionalização de Costa,
personagem que devota sua vida à dela, é possível depreender um viés distinto do
exposto pela historiografia, uma vez que Giuseppe Garibaldi não ganha aqui o espaço
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de protagonização — lugar esse ocupado por Costa, que busca recontar com maior
fôlego a história de Anita. Embora o romance tenha como título o nome dessa
personagem histórica, o protagonismo é cedido a Costa, que tem a sua vida recontada
por um narrador que encontra seus escritos e identifica neles a presença de uma Anita
Garibaldi não descrita pelos anais da história. Anita, pelo prisma do protagonista, não
ocupa apenas o lugar de esposa de Garibaldi, mas é uma pessoa política, idealista e
guerreira.
Como pano de fundo, o livro apresenta a Revolução Farroupilha, bem como
outras lutas republicanas no Uruguai, e pela reunificação italiana. No romance de
Aguiar há a apresentação de outras possíveis leituras para os acontecimentos
históricos, com a apresentação de diversas intertextualidades literárias e históricas. O
autor cria um enredo que ora corrobora com os aspectos históricos, ora os revê,
propondo diferentes perspectivas.
De acordo com Marilene Weinhardt (1993), em “A Revolução Farroupilha como
tema ficcional”, algumas razões podem ser elencadas para justificar a intensa
produção literária acerca desse episódio,
De antemão, pode-se apontar a excelência para o trato ficcional dos objetivos que
levaram à revolução, vagos e não bem definidos entre separatismo e liberdade no
seu sentido mais amplo: da geografia, extensão, e singularidade de ocupação da
região convulsionada; da duração (1835 — 1845) e feições de guerrilha que a
luta tomou; enfim, da riqueza de suas figuras de proa, que tanto permitem o
aprofundamento psicológico como a construção de mitos e heróis. (WEINHARDT,
1993, p. 116)

Nesse sentido, compreende-se que a relevante recorrência dessa temática na
literatura brasileira se dá, mormente, pelas condições em que a guerra acontece, pelo
intento não bem definido, pelos habitantes desse espaço e também pelos longos dez
anos de conflito. Percebe-se, ainda, o fato de que a representação de uma guerra
permite que sentimentos patrióticos sejam retomados e revistos.
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Sublinha-se também que tal entrecruzamento entre história e ficção não se
tornou exclusividade desse gênero discursivo, pois toda produção literária reflete
também seu período histórico. Walter Mignolo (2001) comenta que poesia e história
foram diferenciadas já em Aristóteles por meio do conceito de mimesis. Por
conseguinte, literatura e história adquiriram diferentes conotações — essa atuaria no
campo das ciências, aquela no campo das artes. O que podemos observar, contudo, é
que enquanto a representação histórica busca não se valer de produções literárias,
nada impede que o ficcional represente o histórico. Nas palavras de Mignolo (2001, p.
125), “A convenção de ficcionalidade não é, ao que parece, uma condição necessária da
literatura, ao passo que a adequação à convenção de veracidade, ao que parece, é
condição necessária para o discurso historiográfico.”
Mignolo ainda elucida a possibilidade que os romances contemporâneos
apresentam de retomar o discurso historiográfico por meio da ficção, ao mencionar:
No caso do romance contemporâneo, a imitação do discurso historiográfico e
antropológico provém de uma oposição aos discursos antropológicos e
historiográficos que criaram uma imagem da história ou de comunidades
marginalizadas que o romancista procura corrigir ou, pelo menos, enfrentar.
(MIGNOLO, 2001, p. 133)

Nessa mesma perspectiva, Albuquerque e Fleck (2015) apontam para a
impossibilidade de separação desses dois constructos ao assinalarem que são as
convenções na comunidade linguística que preveem o estatuto de veracidade ou
ficcionalidade das representações. Para os autores,
ao deparar-nos com um texto “pretensamente” histórico ou “simplesmente”
ficcional, muitas vezes aceitamos suas distinções arraigadamente marcadas e não
nos damos conta de que tanto um como o outro, obedecem a processos de
produção subordinados à pluralidade da linguagem. (ALBUQUERQUE; FLECK,
2015, p. 35)
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Dessa forma, tem-se que história e ficção são campos discursivos nos quais o
primeiro caracteriza-se pela retomada de um fato a partir de prismas convenientes
para determinado período, lançando luz a personalidades e momentos que obedecem
a uma perspectiva ideológica. Em contrapartida, a ficção histórica, por sua liberdade
poética, pode utilizar-se da verossimilhança para reconstruir fatos e atentar para
personagens e momentos que — quando há a proposição revisionista — não foram
documentados pela história ou, ainda, foram deliberadamente apagados, promovendo,
assim, uma revisitação ao passado por um ângulo que difere do oficial.
Flávio Aguiar (2010), ao propor uma reapresentação de uma personagem
histórica por um prisma que não ratifica o discurso historiográfico, assinala um novo
modo de recontar o acontecido. A historicidade do tempo é revisitada por permissões
que cabem a esse universo rico de possibilidades que é o literário. Cabe, portanto, à
literatura, mormente a latino-americana, revisar o passado e reapropriar-se dele,
constituindo essa mais uma possibilidade de produzir discursos que nem sempre
caminham em concordância com a perspectiva eurocêntrica que sempre impôs a sua
forma.
Nesse sentido, para Silviano Santiago (2000), em Uma literatura nos trópicos, o
sujeito latino-americano transitaria em um “entre-lugar” — condição que bem seria
aplicada à própria personalidade histórica ficcionalizada na obra, Anita Garibaldi, uma
vez que ela estaria nesse espaço de trânsito, garantindo-lhe a oportunidade de viver
plenamente em qualquer âmbito. Nas palavras de Santiago,
entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao
código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a
expressão — ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de
clandestinidade, ali, se realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana.
(SANTIAGO, 2000, p. 26)

Dessa forma, Flávio Aguiar, em Anita, produz uma obra híbrida em que história e
ficção são por vezes difíceis de diferenciar, proporcionando diferentes experiências
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em relação ao texto literário. Essa especificidade de escrita encontra seu espaço de
atuação no século XX na América, principalmente, a modalidade denominada de Novo
Romance Histórico, definida por Seymour Menton, em 1993, que propõe uma nova
perspectiva de análise de romance em que a obra literária serve como um meio de
revisitação ao passado histórico, reapresentando personalidades por outra
perspectiva, desconstruindo discursos e refutando verdades.
Com o intento de propor um novo modo de escrita e acepção do passado, os
novos romances históricos oferecem maior versatilidade ao leitor para que esse
compreenda outros pontos de vista sobre o mesmo fato. Seymour Menton (1993), ao
teorizar sobre essas novas possibilidades de romance, apresenta características que se
opõem ao prisma positivista de acepção do passado.
As peculiaridades dessa modalidade de romance são: a subordinação em
diferentes níveis de determinados períodos históricos, na qual a percepção da
realidade histórica é de difícil distinção; a distorção historiográfica consciente por
meio de recursos linguísticos como omissões, exageros e anacronismos; a
ficcionalização de personagens históricas; o uso do recurso narrativo metaficcional; a
intertextualidade em diferentes níveis, realizada por meio da utilização de discursos
outrora produzidos; por fim, os conceitos de Bakhtin de carnavalização — exageros de
humor, paródia, heteroglossia —– a multiplicidade de discursos e o uso consciente de
cada um deles.
Há, ainda, na mesma perspectiva dos novos romances históricos, a possibilidade
teorizada por Fleck (2011), denominada Romance Histórico Contemporâneo de
Mediação, em que os traços definidores do novo romance histórico aparecem de modo
mais espontâneo e menos experimentalista. Segundo Fleck (2014, p. 89), essa
modalidade caracteriza-se por ser “a manifestação de tentativas de conciliação entre
as modalidades antecedentes”, apresentando, assim, o que havia sido proposto por
Menton (1993), mas em menor grau. Nas palavras de Fleck,
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Em sua elaboração, não se abandonam os processos que constituem as
características essenciais do novo romance histórico latino-americano, como por
exemplo o emprego da paródia, da polifonia e da intertextualidade, descritas por
Menton (1993). Além disso, há a incorporação de algumas questões fundamentais
da metaficção historiográfica, ou seja, a problematização do conhecimento do
passado, bem como os comentários sobre o processo de produção do discurso. No
entanto, o texto volta a ser mais linear, já que o emprego das estratégias que
constituem as produções experimentalistas, como as anacronias exageradas, os
tempos sobrepostos, as hiperestruturas pluriperspectivistas, a carnavalização e
tantas outras, passa a ser mais moderado. Isso torna seu processo de leitura mais
acessível ao leitor comum. (FLECK, 2014, p. 90)

Com base nessa análise de romance, em que há criticidade no trato com o fato
histórico, sem, contudo, utilizar um experimentalismo muito acentuado, busca-se
refletir sobre a obra de Aguiar (2010) a partir do prisma do Romance Histórico
Contemporâneo de Mediação, uma vez que o autor não apresenta peculiaridades que
primam pelo desconstrucionismo, mas por uma mediação entre os romances
históricos clássicos já consagrados, corroboradores da história, e os novos romances
históricos latino-americanos teorizados por Menton (1993).
A primeira característica proposta por Fleck afirma que a “recriação ficcional de
um evento, constitui-se em uma releitura crítica do passado” (FLECK, 2011, p. 93). Em
Anita, o período histórico de maior representação para a obra é a Revolução
Farroupilha. Há, no entanto, outros períodos evidenciados, tais como: o movimento
Jovem Itália, a guerra contra Oribe e Rosas no Uruguai.
- Pois é. Agora ouça: estamos numa guerra braba, contra os caramurus do
Império. E vai ser das compridas essa guerra. Dizem que isto por aqui vai virar
uma república. Não sei. Mas sei que precisamos de gente decidida. E de
inteligência. Sei que é índio letrado, o que é muito raro. Eu mesmo mal sei
rabiscar alguma coisa, entre elas o meu nome, que comecei a escrever na cara de
um patife, lá em Santa Fé, para onde vou. Vou tomar a vila, que está nas mãos dos
caramurus, ver minha mulher, tomar um mate e terminar de rabiscar na cara do
canalha. A questão é: quer vir conosco? (AGUIAR, 2010, p. 49)

RODHE, M. L. Anita (2010), de Flávio...

156

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

O excerto apresentado diz respeito à chegada da personagem Costa no Rio
Grande do Sul e o convite que recebe para participar do combate republicano que unia
grande parte do sul do país na busca pela independência. A presença de Garibaldi no
Uruguai também é apresentada no romance,
Nesse momento os navios explodiram: Aguiar e Costa haviam disposto o que
havia de pólvora nos pequenos porões de cada um. (...) Era demais: um espanto
incoercível tomou conta de todos, perseguidos e perseguidores. (...) Caía a noite.
Aturdidos todos, os rosistas recuaram, e os garibaldinos se retiraram. (AGUIAR,
2010, pp. 148-149)

Há, ainda, referência à participação de Garibaldi nos movimentos da Jovem Itália
na América do Sul, pois a obra apresenta também como a cidade de Montevidéu estava
constituída na segunda metade do século XIX,
Em 1843, (...) Garibaldi começou a organizar a Legião Italiana para a defesa da
cidade de Montevidéu. Já havia uma Legião Francesa e uma Legião Espanhola. (...)
Das trinta mil almas que Montevidéu tinha nessa época, dois terços eram
estrangeiros; (...) As legiões nunca contaram com a simpatia por parte dos
governos dos países europeus cujos nomes usavam. (AGUIAR, 2010, p. 150)

Com relação à criticidade do evento histórico, alguns excertos evidenciam esse
aspecto, como em:
Talco pediu um trago de canha e ficou, de fato, a pensar. O capitão tinha fala de
homem franco e direto. Mas também de ladino, se preciso. Aquilo de dizeres (...)
tinha uma mensagem. Ou pegava em armas do lado dos republicanos, (...) ou ia se
dar mal. Os imperiais jamais o aceitariam, (...) porque os cupinchas do Laurindo,
(...) era deste lado. (...). Se não estivesse do outro lado, teria de lutar sozinho no
meio duma guerra de todo mundo. (...). Podia ir-se para a Banda Oriental, ou
mesmo além do Prata. Mas lá, ele sabia, o destino dos de pele mais escura, (...).
(AGUIAR, 2010, p. 52)

E ainda,
— A guerra vai ser mesmo comprida. É o que todos dizem. Talvez seja porque
querem.

RODHE, M. L. Anita (2010), de Flávio...

157

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

— Como assim? Quem vai querer encompridar a guerra?
— Mais guerra, mais assaltos, mais correrias. Olhe pra esse mundo de gente que
viu hoje no desfile. Na paz são nada, (...). Na guerra são alguém. (...). (AGUIAR,
2010, p. 59)

A segunda característica proposta por Fleck (2011, p. 93) é a de que “a leitura
ficcional busca seguir a linearidade cronológica dos eventos recriados, (...)
promovendo retrospectivas ou avanços nesta pelo emprego de analepses e prolepses”.
Em relação à obra de Aguiar, é possível acompanhar claramente o romance por meio
dessa linearidade cronológica, também há, em alguns momentos, a utilização de
prolepses, por exemplo, em:
Anos mais tarde, o jovem Quinho, já então chamado Costa, contou muitas coisas
de sua infância e crescimento no Recife a Anita quando a conheceu. A começar
pelo livro da vida dos santos e santas, que ele ainda tinha em mãos, e cuja história
deliciou a então jovem companheira e depois esposa de Garibaldi. (...). Foi nele
que Anita, muitos anos depois, começaria a aprender a ler. (AGUIAR, 2010, p. 29)

A terceira característica do romance de mediação relaciona-se com o foco
narrativo, este “compartilhando propósitos da nova história, privilegia visões
periféricas em relação aos grandes eventos e personagens históricos, como o fazem
muitos novos romances históricos e metaficções historiográficas” (FLECK, 2011, p.
93).
O romance Anita aponta para uma revitalização dessa personagem histórica que
não tem o seu verdadeiro nome divulgado, apenas aquele que Garibaldi lhe deu. Ana
Maria de Jesus Ribeiro (1821 — 1849) entra para a historiografia oficial como a
esposa do guerrilheiro Giuseppe Garibaldi (1807 — 1882), que o acompanhou por dez
anos em batalhas no Brasil, no Uruguai e na Itália. Sua imagem torna-se reconhecida e
valorizada no Brasil apenas a partir do século XX, uma vez que até então o forte
sistema paternalista vigente regrou as menções a essa personagem histórica por sua
atuação em um âmbito prioritariamente masculino.
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A citação da morte de Anita corrobora essa retomada da perspectiva histórica
periférica:
Naquela noite (...) ele ficou ao pé da cova. Entendeu que eles não quiseram, na
verdade, enterrá-la, mas sim se livrar do corpo, (...) Depois de um bom tempo sem
ação, ele decidiu-se a reenterrar o corpo, em outro local, e de modo mais
adequado, — (...) Ele começou a recavar a sepultura, com cuidado, com as
próprias mãos. O corpo foi reaparecendo: (...) Ele caiu ao seu lado (...) Tentou
soerguer o corpo, tirá-lo, arrancá-lo da terra. Mas não conseguiu: precisava cavar
mais. Nesse momento, a sua mão roçou na dela. Reconheceu ali um objeto
pequeno: o lenço com que a vira em Ravenna, em Rietti, (...) Ele procurou livrar o
lenço daquela mão. Primeiro com delicadeza. Mas nesse momento percebeu (...)
luzes que se moviam. (...) Pôs-se frenético. Tentou abrir a mão, (...) Puxou,
arrancou o lenço da mão rígida. Reconheceu que tinha de desistir do seu intento.
Cobriu tudo de novo (...). Quando conseguiu terminar, elas já vinham mais perto.
(...) eram austríacos! (...) Aquilo arrancou-o dali e ele seguiu de volta por onde
viera, para o norte, para o pântano. (AGUIAR, 2010, p. 246).

Sua morte ganha evidência, há o desconforto sentido pelos personagens do
romance, ressaltando a percepção de que, em relação a Garibaldi, Anita é apresentada
pela história oficial à sombra de seu companheiro, com menor valor histórico. Esse
texto de Aguiar revigora exatamente essa possibilidade de compreender o passado por
um viés que não é o oficial. Costa, em seu aspecto excêntrico, apresenta outra
personagem marginalizada. O próprio espaço de protagonização não é preenchido
pelas grandes conquistas de Anita e Costa, mas pelos enfrentamentos, pelas
dificuldades encontradas por ambos. Nesse sentido, verifica-se que grande parte do
valor da obra consiste nessa mudança de perspectiva, pois se passa a visualizar
aspectos da história por um prisma até então pouco utilizado. A Revolução
Farroupilha contada pelo ponto de vista de um negro e de uma mulher passa a ser um
fato histórico distinto, uma vez que tal concepção não foi abordada com tal
equivalência nos anais da história.
No que concerne à quarta característica do romance de mediação, há a primazia
pelo “emprego de uma linguagem amena e fluída em oposição ao barroquismo e o
experimentalismo linguístico dos novos romances históricos” (FLECK, 2011, p. 93).
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Percebe-se que no texto em estudo prevalece a utilização de narrações simples e
diálogos objetivos. Flávio Aguiar, ao propor um romance acerca de Anita contado por
um viés revisionista não abordado pela historiografia, opta por um tom coloquial,
tornando a narrativa mais acessível a leitores menos experientes.
A quinta característica do romance de mediação ressalta que “a elaboração do
romance histórico contemporâneo de mediação aproveita-se, também, de recursos
como a paródia e a intertextualidade” (FLECK, 2011, p. 93). Na obra de Aguiar, a
intertextualidade está presente desde o início do romance. A mãe de Costa, N’Dry,
aprende a ler com um livro recebido pelo padre Jean Vaugirard, que conta a história de
Santa Taís,
a pecadora, a atriz e cortesã de Alexandria. Nascida de família rude, tivera por
mestre um escravo núbio e cristão, africano negro muito dedicado à sua menina.
(...) Mas, crescendo, afastara-se dos ensinamentos; (...) Taís teve uma vida intensa,
prazerosa e mundana. (...) Um dia bateu à porta da impudente um monge do
deserto chamado Pafúncio. Tanto ele lhe falou e a admoestou, tanto ela o tentou
com seus encantos e ele resistiu à força do pecado, que essa situação acabou por
lhe reacender n’alma aqueles ensinamentos esquecidos, e a imagem mesma do
velho e doce núbio que a ensinara. Taís voltou-se novamente para Cristo; (...)
Quando morreu, Taís já vivia em ardor e odor de santidade, e todos
reconheceram que sua alma devia repousar à mão direita do Senhor. (AGUIAR,
2010, p. 13)

Com a utilização da história de uma santa, o autor confere ao romance caráter
histórico, uma vez que promove relações de sentido com o próprio passado quando
faz menção a aspectos religiosos ou, ainda, à ida do padre à África durante o período
da Revolução Francesa, buscando cristianizar a população africana. O livro que conta a
vivência dessa santa e que apresenta também algumas imagens é o único recurso que
o padre encontra para ensinar N’Dry a ler. Dessa forma, ele torna-se um objeto de
grande valor para ela, transmitindo posteriormente o mesmo cuidado com o livro para
o filho.
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Outra intertextualidade presente em Anita diz respeito ao diálogo que Costa tem
com Rodrigo Cambará. “— Que quer de mim? E quem é então? — Sou o capitão
Rodrigo Severo Cambará, do exército da República Rio-grandense, Divisão do general
Antônio de Souza Netto.” (AGUIAR, 2010, p. 49). Essa personagem realiza uma
intertextualidade referencial com a obra de Érico Veríssimo, O tempo e o vento, que
consiste em uma trilogia em que a história do Rio Grande do Sul é contada por meio de
personagens ficcionais. Rodrigo Cambará é um personagem presente no primeiro
tomo, O continente (1949), que participa de modo ativo durante a Revolução
Farroupilha e morre em um combate.
Flávio Aguiar utiliza também, para compor a quinta parte da obra, uma
referência a uma dança tradicional no Rio Grande do Sul, o “Anú”. Essa dança
caracteriza-se por ser realizada com pares soltos e é constituída por dois momentos
distintos: o minueto, expressando cerimônia; e o sapateio, demonstrando alegria e
vivacidade: “A república, pensava Talco, estava confinada. (...) Ficou tão tomado que
chegou a dar um passo a frente, como se fosse começar um volteio do Anu.” (AGUIAR,
2010, p. 78).
Shakespeare também é citado em Anita. A referência se dá a partir da
apresentação do Negro Aguiar. O narrador comenta que “Poucas figuras, entretanto,
eram tão unânimes na Legião quanto o negro Andrés Aguiar, logo rebatizado, por
influência distante de Otelo de Shakespeare, de ‘O Mouro de Garibaldi’” (AGUIAR,
2010, p. 151). Depreende-se que, assim como Otelo era conhecido como o mouro de
Veneza, por prestar serviços à cidade italiana, Aguiar realizava o mesmo para o
marinheiro, tornando-se assim “O mouro de Garibaldi”.
Por fim, outra obra que foi objeto de intertextualidade no romance de Aguiar é a
biografia de Garibaldi, denominada Memórias de Garibaldi, de Alexandre Dumas
(1998). O texto menciona duas situações em que o livro de Dumas é referenciado, a
primeira diz respeito à morte de Aguiar,
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O corpo de Aguiar, já morto, chegou pouco depois. Fora atingido por um estilhaço
de granada na cabeça (...) Um médico, o doutor Agostino Bertani, estava presente
na igreja, diante dos dois corpos jacentes. Anotou ele [Garibaldi] em seu diário,
depois citado por Alexandre Dumas em seu livro sobre as memórias de Garibaldi
(...) (AGUIAR, 2010, p. 214)

Esse excerto aparece ao leitor como sendo um comentário à parte do próprio
narrador, informando-o e situando-o de modo a adiantar o que seria feito daquele
diário posteriormente. No que concerne à segunda menção feita à biografia de
Garibaldi, essa acontece já no final da obra, quando Costa recebe a visita do General
Neto, com quem havia participado de lutas no Rio Grande do Sul, e ele lhe presenteia
com o livro de Dumas, “E estendeu ao Costa um exemplar de um livro: Memórias de
Garibaldi, por Alexandre Dumas. — Obrigado, general — disse Costa, de fato
comovido”. (AGUIAR, 2010, p. 319).
A sexta característica do romance contemporâneo de mediação consiste na
“utilização de recursos metanarrativos, ou comentários do narrador sobre o processo
de produção da obra, sem que estes se constituam no sentido global do texto” (FLECK,
2011 p. 93). Anita utiliza esse recurso mais frequentemente — há o que se assemelha
a um diálogo com o leitor, em que o narrador busca dividir a responsabilidade do
enredo com aquele que está lendo, como em:
Quem hoje tiver a paciência de consultar os documentos da Legião Italiana
encontrará uma relação dos Legionários feita em 1847. Na I Companhia da Legião
encontrará o nome de José da Costa por duas vezes. (...) Mas a verdade é que
havia, de fato, dois José da Costa. Um era o nosso Costa. O outro era um estranho
personagem, (...) vinha de uma história de sangue e rancor, e por onde passava
deixava um odor de ódio, afetação, desconfiança, e parecia matar mais por
desprezo até do que por prazer ou qualquer outro motivo. (AGUIAR, 2010, p.
152)

O romance em questão é conduzido em consonância com a história oficial
registrada pelos documentos. O sentimento amoroso que o protagonista sente por
Anita conduz o leitor para uma revisitação ao passado, permitindo que grandes fatos
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sejam reapresentados e importantes personalidades reconhecidas. Costa, ao
acompanhar Garibaldi, evitando afastar-se de Anita, traça um novo panorama acerca
do herói de dois mundos.
Ainda que história e ficção sejam vistas e encaradas como distintas — cabendo
ao historiador o compromisso com o factual, e ao escritor a qualidade literária —
avulta-se a necessidade da valorização dessas modalidades híbridas de romance em
que a linha tênue entre “factual e ficcional” seja de complexo discernimento. Cabe,
portanto, à literatura preencher espaços que a história não consegue, permitindo,
desse modo, que a voz e a perspectiva de outrem sejam percebidas e valorizadas.
Assim, ao reler o passado ficcionalmente, Flávio Aguiar (2010) oferece uma
visão crítica do passado por meio de linguagem e estrutura simplificadas. Essa escrita
híbrida proporciona uma revisitação do fato histórico atentando para que questões
que se relacionem com o entendimento do presente possam ser repensadas e
reavaliadas. Carlos Mata Indurain (1995) comenta que “Se na história o homem pode
encontrar a sua própria identidade, o romance histórico ajuda a evitar a amnésia do
passado em um tempo que também precisa de raízes e esperanças” (MATA INDURAIN,
1995, p. 37, tradução nossa)2. Desse modo, nessa entrelinha, nessa expectativa, tal é o
lugar dessa modalidade de mediação comum no contexto latino-americano:
proporcionar ao leitor um novo fôlego diante do discurso oficial, permitir que todas as
condicionais possíveis tornem-se realidade no universo literário.
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FRAGMENTOS DESDOBRADOS: OS RASTROS DE GRANDE SERTÃO:
VEREDAS NOS LIMIARES DE “SERTÃO GRANDE”
UNFOLDED FRAGMENTS: THE TRACES OF GRANDE SERTÃO: VEREDAS IN
THE THRESHOLDS OF “SERTÃO GRANDE”
Daniela Martins Barbosa Couto1
RESUMO: As referências e citações à obra Grande Sertão: veredas, de João Guimarães Rosa,
conduzem e compõem os textos jornalísticos da série “Sertão Grande”, publicada pelo jornal Estado
de Minas em 2012. Os trechos do romance, neste trabalho, são lidos considerando-se a perspectiva de
Walter Benjamin (1986, 2007) sobre os fragmentos para, assim, perceber-se como o sertão literário
do romance se torna rastros que, desdobrados nas páginas do jornal impresso, possibilitam a
construção das histórias jornalísticas narradas.
Palavras-chave: fragmento; limiares; narrativas.
ABSTRACT: The references and citations of Grande Sertão: veredas, by João Guimarães Rosa, lead
and make up the journalistic texts of the series “Sertão Grande”, published in 2012 by the newspaper
Estado de Minas. The passages of the novel are read considering the concept of fragments, according
to Walter Benjamin (1986), in order to identify how the literary “sertão” of the novel becomes tracks
that unfolded in the pages of the printed newspaper, enable the construction of the news narrated.
Keywords: fragment; thresholds; narratives.

1. FRAGMENTOS DE SERTÃO
Um sertão de várias vozes e sotaques, paisagens e rumos ganha traços e
contornos por meio da palavra escrita e, nas páginas do papel jornal, tem o reconto de
sua história multiplicado em milhares e milhares de exemplares. Uma parte dele é
1
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constituída pela apuração jornalística do contexto socioeconômico do interior mineiro
durante os primeiros meses de 2012, período em que foi produzida a série “Sertão
Grande”, composta por nove reportagens, em comemoração aos 60 anos da viagem de
João Guimarães Rosa junto a Manuelzão pelo sertão mineiro. A outra é tecida por
trechos retirados do romance Grande Sertão: veredas, publicado pela primeira vez em
1956 e considerado pela reportagem como uma representação do contexto sertanejo
da época da viagem de Rosa entre Barreiro Grande e Araçaí. Assim, para traçar um
paralelo entre a economia de 2012 e a economia dos anos de 1950, encontram-se, na
mesma página, a narrativa que não se entrega e evita explicações — aqui entendida
como as passagens do romance inseridas na série jornalística e que, em forma de
citação direta ou indireta, abrem-se para leituras diferentes, conforme será discutido
adiante — e a informação que “aspira uma verificação imediata” (BENJAMIN, 1987c, p.
203) e deve ser compreensível e clara — representada, nesse contexto, pelo texto das
reportagens.
A série “Sertão Grande” se constitui, assim, por meio de uma constante interação
entre literatura e jornalismo, ainda que a diferença entre ambos seja demarcada, pois
“na primeira predomina o imaginário; no segundo, deve-se impor a realidade
(histórica, atual) dos fatos narrados” (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 23). Quanto ao fato
— histórico, diga-se de passagem —, pode-se observar que ele, segundo Le Goff
(2003), não é um objeto acabado e objetivo, mas algo em construção, cuja leitura pode
se modificar conforme o olhar lançado. Os documentos que constituem a História — e
que são considerados fatos — são construídos conforme as seleções tanto das fontes
quanto dos trechos registrados e, no contexto da série, a obra de Rosa foi considerada
como esse documento, tanto que integra a tessitura da narrativa jornalística.
A linguagem torna-se, então, mediadora para a construção das histórias e, por
isso mesmo, fundamenta tanto a narrativa ficcional quanto a jornalística que, embora
separadas pela oposição entre realidade e imaginação, se reúnem em um mesmo
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espaço textual. Trechos do livro são inseridos nas reportagens e indicam a questão a
ser discutida no texto jornalístico, conforme pode ser percebido na passagem a seguir,
retirada da primeira matéria da série:
Guimarães Rosa e Manuelzão percorreram regiões que não existem mais em
Minas: povoados deram lugar a cidades, veredas foram engolidas por diferentes
plantações, o progresso interferiu no costume do sertanejo. O autor sabia que a
região estava prestes a mudar. Em Grande Sertão: veredas profetizou: ‘Ah, tempo
de jagunço tinha mesmo de acabar, cidade acaba com o sertão. Acaba?’ (LOBATO;
RIBEIRO, 25 de março de 2012b, p. 16).

Neste trecho, o texto jornalístico se constrói não apenas pelo contraponto do
ontem e do hoje — contraponto esse que se encontra no limiar entre o fato e a ficção,
pois concede limites a cada um dos textos e, ao mesmo tempo, é passagem entre um e
outro —, mas também pelas inferências que são feitas e preenchem as lacunas. O autor
sabia que o sertão mudaria e profetizou isso no romance. Nesse momento, autor e
personagem são um só: o real e o imaginativo se encontram e dão o tom da narrativa.
Tal trabalho, mediado pela linguagem, traz consigo a possibilidade de mescla entre
fatos e ficções, pois a matéria-prima que compõe as histórias — sejam as dos livros,
sejam as dos jornais — são as palavras e as memórias que, por sua vez, são maleáveis.
Dessa maneira, surgem fragmentos de um sertão que se torna múltiplo dentro
dos limites que lhe são impostos pelo fazer jornalístico. É delimitado devido aos
recortes feitos pela reportagem, tanto na obra quanto na seleção de personagens para
as matérias e definição dos lugares que seriam visitados para a produção da série —
lugares esses que existem tanto no romance quanto na geografia percorrida pelos
repórteres. É múltiplo porque o fragmento não é, como argumenta Benjamin (1986a,
2007), o resto ou aquilo que sobra, mas algo autônomo e que possui a força motriz que
possibilita a própria obra, sendo também, por si só, sobrevivências — “[...] são apenas
lampejos [...] [e] nos ensinam que a destruição nunca é absoluta” (DIDI-HUBERMAN,
2011, p. 84) —, “Lampejo[s] para fazer livremente aparecerem palavras quando as
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palavras parecem prisioneiras de uma situação sem saída” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.
130, grifo do autor). O sertão é, pois, o presente que surge do movimento contínuo
entre o todo e as partes, entre leitura e escrita, lembrança e esquecimento — “Conto o
que fui e vi no levantar do dia. Auroras” (ROSA, 2006, p. 607). É, portanto, o sujeito
exercendo a ação sobre o vivido, é “o que foi” sendo atualizado no contar que se faz
agora.
Para essa atualização, os lugares pelos quais andaram Guimarães Rosa e
também os personagens por ele elaborados se tornaram os rastros que conduziram a
produção jornalística. Em entrevista concedida à autora deste trabalho, Paulo
Henrique Lobato (2014), jornalista que produziu e escreveu a série “Sertão Grande”,
contou que durante a leitura de Grande Sertão: veredas marcou as localidades que
eram citadas no romance e, a partir desse mapa construído com marcas de grafite às
margens das páginas do livro, definiu o percurso a ser seguido para a elaboração das
reportagens. Segundo ele, a escolha dos trechos do romance para serem inseridos nas
matérias considerou, por sua vez, o contexto em que as localidades apareciam. Nesse
ir e vir entre o romance e as reportagens, construiu-se a história referente à economia
do sertão, uma vez que, em termos de linguagem e percepção, há os recontos do fato e
não o fato em si.
Como já era de se esperar, as paisagens dos lugares já não são mais as mesmas
— “Guimarães Rosa se surpreenderia com o novo sertão: o povoado de Barreiro
Grande cresceu e se transformou em Três Marias, o de Araçaí se emancipou de Sete
Lagoas” (LOBATO; RIBEIRO, 25 de março de 2012b, p. 16) —, mas a situação das
pessoas não mudou tanto assim — “[...] a desigualdade social ainda enche de poeira as
engrenagens do tecido social” (LOBATO; RIBEIRO, 25 de março de 2012b, p. 16). Nas
linhas que tecem os textos, a memória se faz presente todo o tempo. “Falo por palavras
tortas. Conto minha vida, não entendi. O senhor é homem muito ladino, de instruída
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sensatez. Mas não se avexe, não queira chuva em mês de agosto. Já conto, já venho —
falar no assunto que o senhor está de mim esperando. E escute” (ROSA, 2006, p. 490).
Os sentidos são, também, as palavras tortas que, em ziguezagues, costuram as
memórias de Riobaldo, personagem-narrador de Grande Sertão: veredas, e levam o
leitor num ir e vir pelos vários tempos e lugares grafados por Guimarães Rosa no
romance. O personagem conta sua vida, mas não a entendeu: a palavra tenta, mas
ainda assim não alcança o que está dentro dele. Chuva em mês de agosto? O que se tem
nesse tempo são ventos e isso o sertanejo sabe bem. E, muitas vezes, o vento antecede
as chuvas: cada coisa a seu tempo, seja, talvez, o que Riobaldo tenha a dizer. E por que
“escute” e não “ouça”? Talvez, porque escutar esteja mais próximo de auscultar,
procedimento que em medicina — e Guimarães Rosa era médico — aplica o
estetoscópio, ou mesmo o ouvido, sobre determinada área para perceber os sons
internos e, também, interiores.
Os sentidos tornam-se, assim, fluidos e, ainda que a busca pela representação da
fala apareça na grafia — “A bom, eu não te ensinei; mas bem te aprendi a saber certo a
vida...” (ROSA, 2006, p. 606) —, o que se tem é a própria textualidade tecida por
diferenças de diferenças. No romance, o relato de Riobaldo abarca tal jogo — fala e
grafia se aproximam —, mas, ainda assim, são diferenças que se estabelecem. A escrita
é viva não porque a fala se manifesta nela, mas porque ela se torna viva na leitura e
produz novos textos. Voltar ao sertão rosiano por meio do texto jornalístico da série
“Sertão Grande” é agir como quem escava a terra e procura vestígios e, por isso, quem
se aventura nesses caminhos “não deve temer voltar sempre ao mesmo fato, espalhálo como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo. Pois ‘fatos’ nada são além
de camadas que apenas à exploração mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa
à escavação” (BENJAMIN, 1987b, p. 239).
Nesse contexto, a travessia de Grande Sertão: veredas por meio de “Sertão
Grande” é o passado escavado, revolvido, recortado e recontado que permite
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encontrar, sob os traços da ficção, os elementos relacionados às questões
socioeconômicas de tempos outros, tidos como paralelo para a construção das
reportagens. Após revolvidos, os elementos são retirados da obra e ganham novo
contexto: por meio de citações, o romance é inserido no texto jornalístico e traz para o
contexto de leitura um diálogo que permite entrever a construção de uma imagem de
sertão que pode ser interpretada por meio dos rastros deixados pelas palavras. E são
esses rastros o foco do tópico seguinte.
2. OS RASTROS
As passagens retiradas de Grande Sertão: veredas podem ser lidas como o
esconder e o revelar de trechos do sertão mineiro, pois, conforme Benjamin (1986b,
188), “esconder significa deixar rastros. Mas invisíveis”, ou, também, deixá-los
livremente expostos para que sejam descobertos. Esses indícios, enquanto citação
direta, são inseridos logo abaixo da vinheta da série, no alto da página, e
contextualizam as reportagens (figura 1) que também trazem, no corpo de texto,
citações diretas e indiretas.

FIGURA 1 — REPORTAGEM “VEREDAS DO NOVO SERTÃO”
FONTE: LOBATO; RIBEIRO (25 mar. 2012b).
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A primeira citação, que abre a série jornalística e está logo acima do título, é a
mesma frase que, no livro, encerra o romance — “O diabo não há! É o que digo se for...
Existe é homem humano. Travessia” (ROSA, 2006, p. 608). A primeira reportagem,
publicada no dia 25 de março de 2012, traz, além do enredo do livro, à margem
esquerda da página — o que contribui para contextualizar o leitor e delimitar os
espaços entre a realidade do romance e a realidade apurada pela reportagem —, os
elementos comuns entre a série e a viagem de Rosa: as localidades visitadas e a
quantidade de dias que a viagem abrangeu.
Aquilo que finaliza o romance e é seguido pelo símbolo do infinito — portanto, a
abertura para a significação ou, também, para a possibilidade de uma narrativa que se
forma na experiência — é, na reportagem, o que a abre e é seguido do título que
orienta a leitura para uma percepção mais direcionada sobre o sertão de hoje.
Enquanto rastro, que contém o sertão de Riobaldo e Diadorim, sem, no entanto,
revelá-lo, a citação narra pela impossibilidade de narrar e, ao mesmo tempo, ecoa o
romance e se cala, e adquire novos rumos na justaposição com outros elementos na
página do jornal: as veredas do novo sertão sendo abertas pelas máquinas, cuja
imagem sobreposta aos buritis no layout da página impressa destitui o verde da
paisagem sertaneja.
A informação se explica e, num primeiro olhar, antes mesmo de caminhar pelo
texto jornalístico, já se mostra por meio da justaposição entre título, subtítulo e
fotografias. Não há apenas uma mudança de contexto do trecho do romance, mas de
significação: a presença do homem — e de sua travessia constante — é lembrada
enquanto aquilo que altera as veredas que, no novo sertão, abrangem tanto a
resistência dos buritis, quanto o movimento dos tratores revolvendo a terra para
trazer o progresso que, muitas vezes, se torna retrocesso, pois nas relações de
produção a exploração de classe ainda permanece inalterada.
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Ao discutir a formação de um centro urbano, articulando espaço e tempo,
Sandra Jatahy Pesavento (2008) observa que os componentes que o presidem são os
elementos estruturais que traçam e organizam o espaço físico, a apropriação do
espaço no tempo que transforma o espaço em território onde acontece a sociabilidade
e “a dotação de carga imaginária de significados a este ‘espaço-território’ no tempo,
transformando-o em lugar portador do simbólico e das sensibilidades” (PESAVENTO,
2008, p. 05).
O sertão que surge desses caminhos que entram pelas palavras da literatura e
do jornalismo e agregam fragmentos da obra de Rosa conduz o leitor a um espaço em
que os dizeres reúnem ficção e factual, sociabilidades imaginárias e físicas, e aspectos
simbólicos que tanto se referem à constituição de um centro urbano — o sertão já não
é de tantos vazios e a emancipação já acontece nas localidades — quanto à dinâmica
em que passado e presente se encontram para tratar de futuros.
Conforme figura 2, na reportagem “Pó que não vem mais do chão”, publicada
também no dia 25 de março, a citação que precede o título — “[Zé Bebelo] dizendo
que, depois, estável que abolisse o jaguncismo, e deputado fosse, então reluzia perfeito
o Norte, botando pontes, baseando fábricas [...]” (ROSA apud LOBATO, 25 de março de
2012d, p. 17) — aponta uma situação nunca cumprida no romance, mas que deixa um
rastro para que se contextualize no texto jornalístico.
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FIGURA 2 — REPORTAGEM “PÓ QUE NÃO VEM MAIS DO CHÃO”
FONTE: LOBATO (25 mar. 2012d).

Esse rastro é o parque fabril que se instalou em distritos industriais de cidades
como Montes Claros, Três Marias e Pirapora. Há, contudo, um detalhe a ser observado:
ao olhar para a citação, a foto e o título, nessa ordem, o que se desdobra é a leitura de
que, se nos tempos do romance o pó vinha da poeira do sertão, hoje ele é a fumaça que
vem das fábricas e se mistura às nuvens. Título e imagem se reforçam: os resíduos
poluentes ganham os ares; já a citação segue por outro caminho: aponta para o
desenvolvimento. Novamente, se fazem presentes as metáforas míticas do progresso
— erguer pontes, levantar fábricas, reluzir o Norte — e, para desmascará-las,
Benjamin (apud BUCK-MORSS, 2002), observa que é preciso olhar os objetos
pequenos e descartados. Nesse caso, pode-se perceber que os resíduos, seja a poeira
do passado, vinda do chão, seja a fumaça do presente, vinda das chaminés, continuam
a impregnar a paisagem do sertão.
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Já na reportagem “Riqueza escondida no broto da terra”, veiculada no dia 26 de
março de 2012, a citação se desdobra no texto jornalístico como uma abertura de
possibilidades para o contexto econômico da região: “Mas os caminhos não acabam.
Tal por essas demarcas de Grão Mogol, Brejo das Almas e Brasília [...]” (ROSA apud
LOBATO; RIBEIRO, 25 de março de 2012a, p. 18). No romance, o trecho refere-se ao ir
e vir de Riobaldo e seu grupo, e envolve a amplitude que o sertão tem e os poucos
recursos que oferece. Inserida na página do jornal, a citação dialoga com a informação
de que a descoberta de minério de ferro tem trazido investimentos ao sertão.
Justaposto no espaço da informação, o fragmento da narrativa é o elemento que
remete à obra de Guimarães Rosa, mas dela também se distancia na medida em que
muda o rumo do seu sentido, dada as relações discursivas com os demais elementos
do texto jornalístico.
A citação “E Zé Bebelo corrigiu, para eu ouvir, os projetos que tinha [...] Não
queria saber do sertão, agora ia para a capital, grande cidade. Mover com comércio,
estudar para advogado” (ROSA apud LOBATO, 26 de março de 2012b, p. 10) surge na
reportagem “Comércio agora mantém o sertanejo em casa”, do dia 26 de março, como
uma referência à migração brasileira que aconteceu no século XX e, ao mesmo tempo,
possibilita o paralelo entre o passado e o presente: “Hoje, se o personagem fosse de
carne e osso, teria grande oportunidade de se empregar no varejo ou se bacharelar em
direito no próprio sertão” (LOBATO, 26 de março de 2012b, p. 10).
As outras citações que aparecem na série “Sertão Grande” também atuam como
narrativas que ora se abrem à interpretação, ora se exaurem na informação. A citação
“Pois fomos, ligeiro, ver o que, subindo pelo resfriado. Passava era uma tropa, os
diversos lotes de burros, que vinham de São Romão, levavam sal para Goiás” (ROSA
apud LOBATO, 27 de março de 2012a, p. 14), que integra a reportagem “Cavalos agora
vão no motor”, faz o contraponto entre os tropeiros que povoam Grande Sertão:
veredas e os que, na época das matérias, transitavam pelo sertão mineiro.
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Ainda que invisível na citação, a poeira do sertão continua a se fazer presente.
“Afinal, estrutura e pormenor sempre têm uma carga histórica” (BENJAMIN, 1986a, p.
35). Essa estrutura que conserva em si a história também pode ser percebida nos
rastros deixados pela citação — “Ah. Diz-se que o Governo está mandando abrir boa
estrada rodageira, de Pirapora a Paracatu, por aí...” (ROSA apud LOBATO, 28 de março
de 2012c, p. 14) — que precede a reportagem “Estradas trazem dinheiro e tragédia”.
Paracatu, Pirapora e São Francisco são os lugares visitados e a BR 040 é um dos focos.
No romance, o trecho citado está num contexto que pode ser interpretado como
a esperança de que os caminhos melhorassem o ir e vir pelo sertão; no factual da
matéria jornalística, ele é o paralelo para desvelar que a estrada, inaugurada nos anos
de 1960, contribuiu para a ida de fábricas para a região e para o escoamento de
produção, mas que, no entanto, tem entrado em franca decadência, com grande parte
de sua extensão ultrapassada.
Já na reportagem “Trem levou as pessoas e deve trazer o minério” — que tem
como citação “Seo Assis Wababa oxente se prazia, aquela noite, com o que o Vupes
noticiava: que em breves tempos os trilhos do trem-de-ferro se armavam de chegar
até lá, o Curralinho então se destinava ser lugar comercial de todo valor” (ROSA apud
LOBATO, 29 de março de 2012f, p. 22) —, os rastros do romance nos lugares visitados
pela série de reportagem contêm o futuro guardado em passados. A estrada de ferro,
imagem do movimento espacial do progresso segundo Buck-Morss (2002), é também,
na reportagem, a imagem do fluxo migratório.
Corinto e Lassance — O alemão Vulpes, personagem de Grande Sertão: veredas
que vendia de tudo a fazendeiros, acertou em cheio quando disse ao também
‘estranja’ Assis Wababa, um comerciante turco, que Curralinho lucraria bastante
com a chegada do trem [...] A chegada da estação ferroviária impulsionou tanto a
economia do povoado que o lugarejo se emancipou de Curvelo. Curralinho agora
é Corinto (LOBATO, 29 de março de 2012f, p. 22).
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Janaúba e Jequitaí são outras localidades que a reportagem visitou. Com a
citação “Sabíamos: um pessoal nosso perpassava por lá, na Jaíba, até à Serra Branca,
brabas terras vazias do Rio Verde Grande” (ROSA apud RIBEIRO, 30 de março de 2012,
p. 15) precedendo o título “Frutas e pedras dão nova cor à paisagem”, os rastros
apontam para um sertão cheio de vazios e jagunços — no caso da obra literária —,
mas que, agora, possui novos tons e está preenchido pela fruticultura e por
trabalhadores, conforme a apuração feita pela reportagem. Assim, o pessoal que por lá
perpassa atualmente cultiva a terra e altera a paisagem que, em 2012, tornou-se
preenchida por frutas.
Mas, se a maioria dos rastros do romance, até então, desdobrou-se nos lugares
percorridos pela reportagem apontando possibilidades para o sertão construído
através da linguagem jornalística, na última matéria da série os rastros mudam de
direção e se voltam para um sertão onde são poucos os que têm acesso aos recursos.
Japonvar e Buritizeiro são as localidades visitadas e o título da reportagem é “Pobreza
parece mais perene que os rios”.
No contexto do romance Grande Sertão: veredas, a citação “Aquela gente
depunha que tão aturada de todas as pobrezas e desgraças. Haviam de vir, junto, à
mansa força. Isso era perversidades? Mais longe de mim — que eu pretendia era
retirar aqueles, todos, destorcidos de suas misérias” (ROSA apud LOBATO, 31 de
março de 2012e, p. 14) refere-se à passagem em que Riobaldo, já chefe dos jagunços,
convence e arrebanha pobres coitados para seu bando. Oferece-lhes esperança, mas
não os tira de suas misérias: na obra literária, eles continuam em situação de
subserviência. No romance, a exploração da mão de obra das pessoas fica clara e, na
reportagem, o que prevalece é o foco na desigualdade social da região. Tal contexto
lembra discussão de Buck-Morss (2002) referente ao progresso que acontece no nível
da produção, mas que não se repete nas relações de produção, mantendo inalterada a
exploração de classe.
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Diante da discussão aqui realizada, observa-se que o sertão do romance,
inserido por meio de fragmentos na série jornalística, foi desdobrado: ainda que o
rastro contivesse o sertão literário, na interação com os títulos, textos e imagens das
reportagens, ele se modificou. As marcas dos desdobramentos revelaram que ele não
continuava sendo tão somente o sertão de Grande Sertão: veredas, pois os
deslocamentos de passagens da obra alteraram o sentido de alguns trechos, mas
também não se afastava completamente do sertão literário, uma vez que ele foi a base
para o contraponto entre duas realidades: a economia dos anos de 1950 e do ano de
2012. Os rastros do sertão rosiano conduziram a reportagem no preenchimento de
lacunas e essas lacunas levaram à construção de outra história: a jornalística.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acima do título de cada reportagem da série “Sertão Grande”, citações diretas
retiradas do romance Grande Sertão: veredas funcionam como rastros para o leitor
seguir pelo interior mineiro. O que ele encontra é um sertão de muitas formas que
pode se alterar conforme as relações que estabelece com os saberes que cada leitor já
tem e com os elementos da página impressa na qual é inserido.
A palavra escrita concede ao sertão contornos e formas que, conforme o prisma,
ora são semelhantes, ora são distintos. Os fragmentos da obra de Rosa presentes nas
reportagens da série foram, assim, percebidos não apenas como a presença de uma
obra dentro de outro texto, mas, além disso, como lacunas que, preenchidas no ato da
leitura, contribuíram para constituir um olhar sobre o sertão mineiro sessenta anos
após a viagem que Rosa fez no lombo de um cavalo, colhendo informações para a
escrita de sua obra ficcional.
Nos contextos apurados pela reportagem, a situação socioeconômica melhorou
em alguns lugares, mas, em outros, as dificuldades permanecem — são perenes como
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as águas dos rios. Assim como o sertão do romance, o sertão geográfico percorrido
pela série de reportagens também tem suas veredas e misérias. Os rastros, assim,
podem ser vistos também como os elementos que se repetem, tais como a demarcação
dos lugares e a presença dos personagens do romance no contexto jornalístico.
Percebe-se, ainda, o rememorar de um passado: o que antes fora progresso, tal qual a
estrada rodageira, também mostra a decadência, pois grande parte de sua extensão
ficou ultrapassada.
Os fragmentos do sertão rosiano desdobrados dentro da página do jornal abrem
a interpretação para um sertão de opostos — miséria e riqueza, atraso e progresso,
veredas e devastação —, mas que, juntos, remetem à construção de um sertão não
apenas mítico nem somente econômico, mas um sertão que se faz do cotidiano de
quem nele vive, das esperanças de quem nele anda, das certezas que se tornam poeira,
da poeira que se torna alicerce e faz a travessia acontecer em busca de dias melhores.
Nesse ponto, tanto o romance quanto a reportagem remetem ao labor da vida
sertaneja que flui entre as margens da ficção e do fato, entre o romance e a
reportagem.
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O PENSAMENTO EXISTENCIALISTA NO ROMANCE A CONVIDADA, DE SIMONE DE
BEAUVOIR
THE EXISTENTIALIST THOUGHT IN THE NOVEL SHE CAME TO STAY, BY SIMONE DE
BEAUVOIR
Maira Guimarães1
RESUMO: No presente trabalho, trataremos do pensamento existencialista de Simone de Beauvoir,
presente no romance A convidada (1956), à luz da personagem Françoise. Desse modo, buscamos
verificar como as noções de dialogismo e de polifonia, cunhadas por Bakhtin e seu círculo (1977,
1979), contribuem para retratar uma concepção existencialista do que se entende por feminino
através de um ethos (Amossy, 2000) que se pauta nas ideias de liberdade, emancipação e
modernidade.
Palavras-chave: Simone de Beauvoir; existencialismo; concepção de feminino.
ABSTRACT: The present work will deal with the existentialist thought of Simone de Beauvoir
present in the novel She came to stay (1956) in the light of the character Françoise. In this way, we
seek to verify how the notions of dialogism and polyphony coined by Bakhtin and his circle (1977,
1979) contribute to portray an existentialist conception of what is understood as feminine through
an ethos (Amossy, 2000) that is based on ideas of freedom, emancipation and modernity.
Keywords: Simone de Beauvoir; existentialism; conception of feminine.

1. INTRODUÇÃO
Filha mais velha de uma costureira, Françoise Brasseur, e de um advogado,
Georges Bertrand de Beauvoir, Simone de Beauvoir nasceu no dia 9 de janeiro de 1908
na cidade de Paris. O banqueiro e avô de Simone, Gustave Brasseur, um ano após o
nascimento da neta, decretou falência e levou toda a família da alta burguesia para a
pobreza. Em decorrência desse fato, o pai de Simone de Beauvoir se convenceu de que
somente os estudos e o sucesso acadêmico poderiam retirar as filhas das condições
1
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sociais em que o avô as deixara.
Nesse caminho, então, Simone de Beauvoir produziu uma vasta bibliografia que
abrange ensaios, romances, autobiografias, memórias, novelas, peças de teatro e
testemunhos — produções essas que envolvem discussões acerca do papel social
feminino. Temática que, na atualidade, tem gerado discussões bastante proveitosas
sobre o papel social, os comportamentos e os valores morais e éticos concernentes ao
universo feminino.
E, ao nos questionarmos sobre a posição da mulher diante de si mesma e do
outro, seja esse outro pertencente ao sexo masculino, feminino ou até mesmo a
própria sociedade, nos deparamos com a indagação: o que é ser mulher na sociedade
contemporânea? Entender a concepção de feminino na obra ficcional A convidada
(1956) de Simone de Beauvoir, nos ajuda a compreender a sociedade atual, uma vez
que a escritora francesa é uma importante referência para os estudos sobre a mulher e
a sua condição social.
Tendo em vista o que foi exposto acima, acreditamos que a obra ficcional de
Beauvoir delineia um percurso filosófico existencialista de pensamento que se reflete
em umas das principais personagens do romance. Ao afirmar no ensaio filosófico: “On
ne naît pas femme: on le devient.” — “Não se nasce mulher, torna-se mulher”, Beauvoir
([1949]1976, p. 13) defende que a emancipação feminina está diretamente
relacionada à emancipação social. Tal ideia não se faz presente somente em seu
discurso filosófico, mas também em seu discurso ficcional, conforme buscaremos
demonstrar no referido trabalho.
2. RESUMO DA OBRA
O romance A convidada (1956) retrata o cotidiano de um triângulo amoroso,
formado pelas personagens Françoise, Xavière e Pierre, que se passa na cidade de
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Paris no contexto histórico anterior à invasão dos alemães durante Segunda Guerra
Mundial (1939 — 1945). Françoise é uma escritora famosa que mantém com Pierre,
um prestigiado ator, um relacionamento de cumplicidade e, principalmente, de
liberdade. Toda a trama que os envolve acontece em bares, cafés e teatros da capital
francesa e é exatamente em um bar que Françoise, convencida por Pierre, convida
Xavière, uma jovem moça que mora na cidade de Rouen, a se instalar na cidade das
luzes.
A aproximação entre Pierre e Xavière torna-se algo inevitável, pois Pierre dá
aulas particulares de interpretação para Xavière em seu apartamento. Por manterem
uma relação de lealdade e cumplicidade, Pierre conta satisfeito a Françoise que
acredita na hipótese de que Xavière esteja interessada por ele. É com a chegada de
Xavière que Françoise começa a perceber que ela e Pierre não eram um só, como ela
imaginava. A escritora francesa via a sua existência através da figura e da presença do
amado, mas o contrário não acontecia.
Françoise, então, aceita a situação e o sentimento de Pierre por Xavière e tenta
convencer a jovem do interior a aceitar a relação amorosa dos três. Na segunda parte
do romance, Françoise, Xavière e Pierre se mostram felizes e completos em relação aos
seus sentimentos e satisfações diante do triângulo amoroso. Mas isso se dá apenas até
o momento em que Xavière resolve trair Pierre com Gerbert, um jovem de vinte anos
que trabalha no teatro e é amigo de Pierre e Françoise.
Com o desenrolar da trama, a situação já não é mais tão equilibrada. Xavière tem
uma discussão com Françoise. A escritora, depois da discussão, decide que não quer
ser a mulher ciumenta, traidora e criminosa que Xavière retratou e decide ir até à casa
da jovem para tentar convencê-la a lhe perdoar e ficar em Paris. No entanto, a jovem
de Rouen não aceita as desculpas. Françoise, então, resolve lutar pela sua existência,
ao decidir matar Xavière deixando o gás da cozinha aberto. Ao final do romance,
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Françoise acredita que o seu ato pertence somente a ela, não culpando, portanto,
Pierre, Gerbert ou a própria Xavière.
3. BAKHTIN: AS NOÇÕES DE DIALOGISMO E POLIFONIA NA OBRA A CONVIDADA
No romance de Beauvoir (1956), notamos a presença dominante de diálogos
entre os personagens da narrativa — espécie de diálogo face a face —, bem como a
presença do dialogismo entre as consciências e os comportamentos dos personagens
ao longo do romance que, ora se evidenciam como um dialogismo de confronto de
ideologias, ora se caracterizam como um dialogismo de concordância.
Em Bakhtin ([1977]2002), a noção de dialogismo apresentada tem duas
dimensões, sendo a primeira a relação que o locutor estabelece com o interlocutor
(EU-TU), caracterizando assim o diálogo como um elemento constitutivo da linguagem
— relação entre interlocutores — e a segunda, a relação entre os discursos presentes
na sociedade:
Por um lado o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre
simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que se
configuram numa comunidade, uma cultura, uma sociedade. É nesse sentido que
podemos interpretar o dialogismo como o elemento que instaura a constitutiva
natureza interdiscursiva da linguagem. Por um outro lado, o dialogismo diz
respeito às relações que se estabelecem entre o eu e o outro nos processos
discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, que, por sua vez,
instauram-se e são instaurados por esses discursos. E aí, dialógico e dialético
aproximam-se, ainda que não possam ser confundidos, uma vez que Bakhtin vai
falar do eu que se realiza no nós, insistindo não na síntese, mas no caráter
polifônico dessa relação exibida na linguagem. (BRAIT, 1997, p. 98)

Por nos apoiarmos nos estudos pertencentes ao dialogismo, acreditamos que o
discurso só adquire sentido no interior de um universo de outros discursos e que,
portanto, nenhum discurso pode ser considerado como original. Nessa perspectiva, o
estudo da linguagem deve pautar-se em uma dimensão mais ampla levando em
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consideração que o discurso não é pronunciado no vazio, mas em uma situação
histórica e social concreta no mundo e no lugar de atualização do enunciado.
No que se refere ao caráter dialógico da linguagem e, consequentemente, ao
modo como agimos e tomamos consciência da nossa própria existência, Bakhtin
([1977]2002) coloca-se em diálogo com os estudos psicanalíticos que situam a
subjetividade como algo material e não inato ao sujeito. À luz das abordagens
freudianas2, para que o sujeito psíquico se constitua no ser humano, é fundamental a
presença de um outro ser humano. Se um recém-nascido chora no berço, por exemplo,
ele não é capaz de atribuir um sentido ao choro, sendo a mãe, ou quem desempenha
essa função, o responsável por conceder tal sentido — fome, dor ou frio. Dessa forma,
é através da figura materna, ou melhor, da figura do outro, que o sujeito se constitui:
A bem dizer, na vida, agimos assim, julgando-nos do ponto de vista dos outros,
tentando compreender, levar em conta o que é transcendente à nossa própria
consciência: assim, levamos em conta o valor conferido ao nosso aspecto em
função da impressão que ele pode causar em outrem — para a pura
autoconsciência, de maneira imediata, tal valor não existe (para uma
autoconsciência real e pura); levamos em conta o fundo ao qual damos as costas,
o que não vemos nem conhecemos de maneira imediata, cujo valor não existe
para os outros; e, finalmente, presumimos, levamos em conta, o que se passará
após nossa morte, o que é resultado global de nossa vida e não existe, claro, senão
para os outros, quer se trate de aspectos isolados, quer do todo da nossa vida;
chegamos a levar em conta o coeficiente de valor com que a nossa vida se
apresenta aos outros, o qual difere profundamente daquele que a acompanha
quando a vivemos nós mesmos, em nós mesmos. (BAKHTIN, [1979]1992, pp. 3536)

Da quantidade de vozes que emergem através do dialogismo entre sujeitos e
entre discursos, decorre a noção de polifonia. Cunhada por Bakhtin ([1979]1992) para
a análise dos romances de Dostóievski, a polifonia pode ser compreendida como as
múltiplas vozes que atravessam um discurso, vozes essas que se inserem em contextos
sociais, ideológicos e culturais. No entanto: “Polifonia não é, para Bakhtin, um universo
2

Cf. RIBEIRO da SILVA, Antônio F. O desejo de Freud. São Paulo: Editora Iluminuras,1994.
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de muitas vozes, mas um universo em que todas as vozes são equipolentes.” (FARACO,
2006, p. 75) (grifo do autor). Ainda, apesar de tal conceito se aplicar na referida obra
de Bakhtin aos estudos literários, acreditamos que, tendo em vista as importantes
contribuições do filósofo russo e de seu Círculo, podemos expandir a noção de
polifonia aos mais variados gêneros do discurso, bem como à linguagem como um
todo. Desse modo, a seguir, buscaremos refletir sobre a multiplicidade de vozes
presentes no discurso ficcional selecionado por nós.
Na obra A convidada (1956), destacamos a presença da polifonia através das
múltiplas consciências e ideologias que perpassam a obra no que concerne aos
comportamentos e às atitudes dos personagens envolvidos na trama literária:
O autor do romance polifônico não define as personagens e suas consciências à
revelia das próprias personagens, mas deixa que elas mesmas se definam no
diálogo com outros sujeitos-consciências, pois as sente a seu lado e à sua frente
como “consciências equipolentes dos outros, tão infinitas e inconclusíveis” com a
dele, autor. Com o olhar deslocado, do real móvel e vivido para a ficção, ele não
reflete e recria um universo de objetos dóceis e surdos, passíveis de acabamento:
reflete e recria as consciências dos outros e seus respectivos universos em
permanente não acabamento, não acabamento esse que é a própria essência
dessas consciências, desses universos e traduz “todos os momentos da
interdependência dessas consciências (individuais) para a linguagem das
relações sociais e das relações vitais entre os indivíduos, que alimentam o
“enredo no amplo sentido do termo.”” (BEZERRA, 2007, p. 195)

Os personagens, portanto, são retratados como sujeitos autônomos e peculiares
que interagem, na maior parte da narrativa, de forma harmoniosa com as outras
consciências, conferindo, assim, certa personalidade aos sujeitos que enunciam tais
discursos. Para a escritora francesa, essa “autonomia” dos personagens depende, de
certa forma, da imaginação e da capacidade do autor da obra:
Um romance não é um objeto manufaturado e é mesmo pejorativo dizer que é
fabricado; sem dúvida, no sentido literal da palavra, é absurdo pretender que um
herói de romance é livre, as suas reações, imprevisíveis e misteriosas; mas, na
verdade, essa liberdade que se admira nas obras de Dostoievski, por exemplo, é a
do próprio romancista em relação aos seus projetos; e a opacidade dos
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acontecimentos que evoca manifesta a resistência que encontra no decurso do
próprio ato criador. (BEAUVOIR, [1948]1965, p. 93)

Destacamos que, na obra A convidada (1956), a polifonia se define através do
diálogo entre os personagens em relação à existência de diferentes discursos e
ideologias sobre as temáticas relativas à existência humana, aos ofícios, às artes e aos
acontecimentos políticos mundiais, conforme destacamos no trecho abaixo:
— Não sabia que o teatro era isso — respondeu Xavière, num tom de desprezo.

— Como julgava que fosse? — interrogou Pierre.
— Parecem todos empregadinhos de uma loja. Tem um ar de tanta aplicação ao
trabalho...
— Eu acho isso empolgante — disse Élisabeth.
— Todas essas tentativas, esses esforços confusos, de onde finalmente brotará
algo de belo...
— Eu não. Acho tudo isso sujo. Nunca é agradável ver um esforço. E ainda por
cima quando o esforço aborta, então... — riu sarcasticamente — então é burlesco.
— A cólera varrera sua timidez. Fixava Élisabeth com ar feroz.
— Em todas as artes é assim — disse Élisabeth, secamente.
— As coisas belas nunca se criam facilmente e exigem tanto mais trabalho quanto
mais preciosas são. Você verá.
— Eu só classifico de precioso o que nos cai do céu, como o maná — disse
Xavière, com um muxoxo. — Se tivermos de comprar esse trabalho, torna-se uma
mercadoria como qualquer outra e deixa de me interessar.
— Que pequena romântica — disse Élisabeth, com um riso frio.
— Não, eu compreendo o que ela quer dizer — interrompeu Pierre. — Esta nossa
“cozinha” na verdade nada tem de sedutor.
Élisabeth olhou-o, quase agressivamente.
— Essa é boa! Pelo visto acredita agora no valor da inspiração...
— Não, mas a verdade é que o nosso trabalho não tem a mínima beleza; é um
negócio bastante infecto...
— Eu nunca disse que esse tipo de trabalho era belo. — retrucou Élisabeth —
Evidentemente, a beleza existe apenas na obra já realizada. Mas acho apaixonante
a passagem da coisa informe à forma já acabada e pura. (BEAUVOIR, 1956, pp.
62-63)

A conciliação e o equilíbrio entre as distintas opiniões e vozes que ecoam no
discurso literário de Beauvoir (1956), como pudemos notar no excerto acima,
aparecem em grande parte da narrativa. No entanto, podemos também encontrar
desequilíbrio entre as distintas opiniões, inclusive nas suas consequências. Como no
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caso da última parte da obra, em que as vozes pertencentes às personagens femininas
de Françoise e Xavière entram em um conflito que culmina no assassinato de Xavière
por Françoise. O ato de Françoise de matar Xavière remete o leitor da obra à morte de
todos os valores que a jovem do interior representa: a fraqueza, o capricho, a
intransigência, o ciúme e o egoísmo. Com esta atitude, Françoise volta a se sentir
vencedora e liberta, ao mesmo tempo em que se sente dona do seu próprio destino e
de sua própria existência.
E, a partir da análise desse trecho narrado aqui, podemos prosseguir as nossas
reflexões sobre a noção de polifonia no discurso ficcional de Beauvoir (1956).
Ressaltamos que, na última parte da obra, a polifonia não se faz presente através da
equipolência, visto que uma consciência anula a outra:
Vivendo em mundo pesadamente monológico, Bakhtin foi, portanto, muito além
da filosofia das relações dialógicas criado por ele e por seu Círculo e se pôs a
sonhar também com a possibilidade de um mundo polifônico, de um mundo
radicalmente democrático, pluralista, de vozes equipolentes, em que, dizendo de
modo simples, nenhum ser humano é reificado; nenhuma consciência é
convertida em objeto de outra; nenhuma voz social se impõe como a última e
definitiva palavra. Um mundo em que qualquer gesto centrípeto será logo
corroído pelas forças vivas do riso, da carnavalização, da polêmica, da paródia, da
ironia. (FARACO, 2006, p. 76)

Além disso, o assassinato de Xavière, bem como a epígrafe presente no livro:
“Cada consciência persegue a morte da outra”, nos permitem afirmar que, no romance
analisado, a polifonia se caracteriza como utópica, pois as personagens femininas
principais não conseguem manter uma igualdade entre as consciências e as ideologias
pertencentes ao outro sujeito personagem.
Também, vale lembrar que situando as nossas experiências e discursos sociais
sob a perspectiva da polifonia, consideramos que vivemos em um mundo que se
caracteriza como superficialmente polifônico, no que diz respeito à equipolência, na
medida em que encontramos a existência de várias vozes e de múltiplas ideologias —
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apesar disso, uma ideologia e um discurso dominante sempre se fazem presentes, seja
pertencente aos padrões de estética, ao sistema econômico, às religiões, à moda, etc.
Tendo em vista que, logo no início da leitura do romance, o leitor é capaz de
perceber que a personagem em questão apresenta um ethos de uma mulher
independente, segura, bem resolvida consigo mesma e bem quista pelos outros; e que
pautamos a análise do corpus sob a perspectiva das noções de dialogismo e polifonia
de Bakhtin e o seu círculo (1977, 1979), conforme visto acima é interessante situar o
leitor no que diz respeito ao que entendemos pelo conceito de ethos. Salientamos que
entendemos por ethos a argumentação voltada para o caráter do orador, ou melhor,
para a imagem que esse constrói de si mesmo. Por se tratar de um discurso ficcional,
nos aliamos aos trabalhos de Amossy:
Como levar em consideração um ethos, um personagem que não corresponde ao
meu eu, que deforma e nega, sob um investimento de universalidade, o que sou
— mulher, árabe, negro, colonizado, etc? É a partir dessa interrogação que se
instaura a pergunta da construção do ethos no discurso não como uma imagem
que se alimenta de modelos consensuais, mas pelo contrário, como invenção de
uma imagem que se curva às conveniências das armadilhas das representações e
de normas alienantes para produzir a invenção de uma identidade. (AMOSSY,
2000, pp. 84-85, tradução nossa)3

Para nós, a imagem de Françoise é construída, ao longo da narrativa, de forma a
elucidar três aspectos importantes na constituição ideológica e ética da personagem
em questão, sendo eles: a modernidade, o trabalho e a liberdade.
4. A FILOSOFIA EXISTENCIALISTA NO ROMANCE DE BEAUVOIR

No original: “Comment prendre en compte une éthique, un caractère qui ne correspond pas à moimême, et se déformant nie, en vertu d'une universalité de l'investissement, je suis — femme arabe,
noir, colonisé, etc.? Il est de cette question qui est établie la question de la construction de l'éthique
dans le discours non pas comme une image qui se nourrit de modèles consensuels, mais plutôt
comme une invention d'une image qui se plie aux convenances des pièges de représentations et
aliénantes normes la production d'une invention d'identité.”
3
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O principal fundamento dessa corrente filosófica se baseia na proposição de que
a existência precede e controla a essência, ou seja, para os pensadores existencialistas,
ao nascermos, apresentamos a existência e é ao longo de nossa vida que temos a nossa
essência formada. Isso posto, para essa corrente, ninguém nasce essencialmente mal
ou bom, uma vez que a essência não é pré-determinada ao indivíduo. Para Beauvoir
([1948] 1965), essa filosofia não deve se limitar aos ensaios e obras filosóficas, mas
deve fazer parte, ativamente, das experiências e da vida do sujeito:
E a primeira censura que dirigem ao existencialismo é o fato de ser um sistema
coerente e organizado, uma atitude filosófica que exige ser integralmente
adotada. Assumindo uma visão do mundo definida muito precisamente, eles
temiam envolver-se em responsabilidades demasiado pesadas, já que os homens
receiam acima de tudo as responsabilidades, não gostam de correr riscos, têm
tanto medo de engajar sua liberdade que preferem renegá-la. E é essa a razão
mais profunda da sua repugnância a respeito de uma doutrina que coloca essa
liberdade no primeiro plano. (...) No existencialismo, pelo contrário, o eu não
existe; eu existo como sujeito autêntico em um brotar renovado sem cessar que
se opõe à realidade cristalizada das coisas; lanço-me sem auxílio, sem guia, em
um mundo em que não estou de antemão instalado: sou livre, os meus projetos
não são definidos por interesses pré-existentes; eles mesmos determinam o seu
fim. (BEAUVOIR, [1948]1965, pp. 32-34)

O existencialismo retira o indivíduo do estado de inércia e comodismo diante
das mais diversas situações, visto que, se estamos em determinada condição, é porque
as nossas escolhas e atitudes nos levaram a tal. Cabe ao indivíduo, portanto, enfrentar
a verdade ao invés de se debater contra ela. Nesse sentindo, esse pensamento
existencialista pode ser aliado à obra ficcional em questão, uma vez que o papel social
da mulher não deve ser compreendido através de dados biológicos e, sim, por
elementos sociais e culturais que enquadram a mulher em uma atitude de imanência.
Em Françoise, a modernidade não se delineia como uma espécie de herança de
família, ou seja, os comportamentos da personagem não se adequam àqueles que
foram vivenciados por ela durante o convívio familiar. Ressaltamos o seguinte trecho
em que faz uma visita a seus pais:
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Ela [sra Miquel] folheava um jornal de modas e Françoise veio se sentar no braço
da poltrona. O Sr. Miquel lia Le Temps, sentado junto da lareira onde ardia um
fogo de lenha. As coisas não tinham mudado muito em vinte anos, isso era
oprimente. Quando Françoise voltava à este apartamento, parecia-lhe que todos
estes anos não a haviam levado a lugar nenhum: o tempo estendia-se ao seu
redor, como uma poça estagnada de uma monotonia enjoativa. Viver era
envelhecer, nada mais. (BEAUVOIR, 1956, p. 143)

Constatamos, então, que, apesar dos pais de Françoise se apresentarem como
possuídos de um ethos conservador e tipicamente tradicional, a personagem apresenta
uma atitude de contestação e, até mesmo, de repulsa diante do modo de vida e,
consequentemente, da sociedade que os pais representavam.
Buscando romper como os valores, ideologias e comportamentos dominantes da
sociedade francesa do século XX, Françoise abdica o estilo de vida vivido pelos seus
pais e disseminado socialmente para assumir um ethos de uma mulher moderna e à
frente de seu tempo. Isso posto, não é raro encontrarmos, no romance, trechos nos
quais a personagem critica o senso comum e os imaginários sociodiscursivos
(Charaudeau,2007) femininos mais difundidos dentro da cultura ocidental.
Destacamos o fragmento: “Acho horrível esta expressão: mulheres bem conservadas.
Parece que ouço um homem do armazém quando quer vender lagosta em conserva: ‘É
tão boa como a fresca’.” (BEAUVOIR, 1956, p. 176).
Portanto, ao se posicionar ideologicamente contra as apreciações e as valorações
da mulher na sociedade em que vive, Françoise se apresenta ao leitor como uma
mulher de posicionamentos sociais bem definidos e consolidados. Para ela, assim
como para nós, analistas do discurso, o discurso é uma prática social e o ponto de
encontro entre a linguagem e a ideologia. Tal constatação é possível notar quando a
personagem atenta sua amiga para o fato de não lhe agradar o uso das expressões
cotidianas sobre o aspecto físico das mulheres, visto que o uso da expressão “bem
conservada” faz emergir os imaginários sociodiscursivos da mulher relacionados à
ideia de produto ou de objeto.
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Vale lembrar também que a modernidade de Françoise não está expressa
somente na vida social com familiares e amigos, mas também na vida pessoal e íntima.
No relacionamento que ela mantém com Pierre e Xavière, por meio de um triângulo
amoroso, Françoise apresenta certas atitudes inovadoras e inesperadas, se tomarmos
como ponto de partida uma perspectiva conservadora no que tange aos contratos e
aos acordos sociais relativos às relações amorosas e ao matrimônio. A relação entre
Françoise e Pierre pauta-se na lealdade e na liberdade. Tanto a primeira, quanto a
segunda característica do relacionamento amoroso entre ambos são levadas às
últimas consequências, a ponto de confessarem um ao outro as suas relações
extraconjugais, algo considerado impensável se tomarmos como referência os padrões
tradicionais no que se refere a relações afetivas.
A modernidade se traça, então, por meio de uma característica que é
considerada como tradicional dentro do universo conservador das relações íntimas: a
lealdade. Ao proferir os votos matrimoniais nas cerimônias pertencentes à esfera
católica apostólica romana, os noivos enunciam: “Eu, recebo-te por meu esposo (a) e
prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na
doença, todos os dias da nossa vida.”4, o casal assume, desse modo, que não faltará às
promessas que fez.
Ao apresentar a característica da lealdade por meio de atitudes honestas,
íntegras e fiéis ao seu parceiro, Françoise exibe certo caráter conservador no que diz
respeito à sua relação com Pierre. No entanto, a modernidade se faz presente de forma
ainda mais acentuada, visto que a fidelidade e a lealdade que ambos têm um com outro
não se assemelham aos padrões religiosos por não ser uma esfera monogâmica do
matrimônio. O que queremos dizer é que, ao se portar com um sentimento de lealdade
e fidelidade perante Pierre, Françoise assume um ethos de uma mulher moderna, que
Os mais antigos votos matrimoniais teriam aparecido, primeiramente, no livro Book of Common
Prayer (1549) durante o reinado de Edward VI. Tal livro apresenta pequenos livros de oração
pertencentes a cerimônias da Comunhão Anglicana.

4
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está à frente de seu tempo, posto que por meio dessa postura ela aceitará e
compreenderá outras relações amorosas e sexuais que ele possa ter.
É importante ressaltar também que, para nós, ao longo do romance, a presença
de uma “invitée” (convidada) na relação amorosa entre Françoise e Pierre não se
apresenta como o principal conflito da narrativa, servindo como clímax da narrativa os
sentimentos existenciais e filosóficos relativos à inserção do ser humano em um
mundo cercado por valores morais e éticos. Necessariamente, no decorrer da leitura,
tanto o leitor quanto a personagem Françoise se deparam com perguntas do tipo:
Quem sou eu? Como me relaciono com os outros e comigo mesma? Como a minha
liberdade interfere na liberdade dos outros? O envolvimento dos três personagens em
um triângulo amoroso se caracteriza como o estopim para os questionamentos e
reflexões pessoais de Françoise. No entanto, em nós, leitores da obra e seres
singulares, a interpelação de Françoise atravessa sob os mais diversos domínios de
vida, sejam estes profissionais, pessoais ou sexuais.
Outro aspecto importante na constituição ideológica e ética de Françoise se
esboça no que concerne ao ethos de uma mulher que é bem sucedida
profissionalmente. O trabalho feminino se apresenta já na primeira cena do romance,
na qual Françoise se encontra trabalhando com Gerbert na tradução de uma peça de
teatro. Ao longo do romance, é possível verificar, através dos diálogos entre Françoise
e Xavière, que, para Françoise, o trabalho confere independência à mulher. Assim, para
ela, o emprego não se define como algo penoso ou ofensivo, posto que é por meio dele
que a mulher garantirá a emancipação social e a autonomia financeira.
Além de conferir certa independência à mulher, para Françoise, o emprego pode
ser considerado como uma forma de afirmação de nós mesmos no mundo, ou seja,
para essa personagem, é por meio do trabalho e das habilidades que cada um
apresenta que nos colocamos e existimos no mundo, como sublinhamos no trecho:
“Não acha que as coisas seriam diferentes se você tentasse construir qualquer coisa
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utilizando suas aptidões? Ainda é a melhor maneira de não nos deixarmos diluir.”
(BEAUVOIR, 1956, p. 306). Julgamos conveniente salientar também que o aspecto do
trabalho, no que diz respeito à construção do ethos de Françoise, se pauta no fato de
que essa personagem apresenta sucesso e reconhecimento em sua carreira
profissional.
Ao longo da narrativa, Françoise deixa explícita a ideia de que o trabalho não se
apresenta como importante somente sob o aspecto da independência financeira, visto
que ele se coloca sob o enfoque de uma perspectiva mais ampla: a libertação social da
mulher — talvez por acreditar que esse seja um dos principais caminhos para a
diminuição da desigualdade entre homens e mulheres, bem como para a busca de uma
identidade feminina que não se restrinja somente ao ambiente doméstico.
O trabalho, portanto, é visto no romance como algo benéfico para a concepção de
feminino que se tem na obra, uma vez que ele amplia os horizontes da mulher por
meio do diálogo que propicia com pessoas, ideias e conhecimentos; proporciona o
prazer e a satisfação pessoal; exclui a alienação da mulher no ambiente domiciliar (já
que o trabalho a coloca em contato com o mundo exterior); e possibilita a evasão da
mulher do estado de imanência rumo à transcendência.
Associada ao estado de transcendência, destacamos o último aspecto referente à
constituição ideológica e ética a partir da questão da liberdade no que diz respeito à
concepção feminina da personagem Françoise. Na segunda parte do romance,
Françoise começa a indagar sobre alguns questionamentos referentes à sua percepção
particular do que seja a liberdade e o modo como decorre a sua relação com essa
condição humana tão desejada por todos. E, devido aos comportamentos e às atitudes
de Françoise, tal personagem nos apresenta um ethos de uma mulher livre das regras e
condutas sociais.
Contrariando a ideia de que todos nós nascemos com um destino prédeterminado, para Françoise, nós somos livres para escolhermos o que queremos ser,
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conforme destacamos no trecho: “Você parece pensar que já nascemos feitos. Ora, eu
não penso assim; tenho a impressão de que construímos livremente o que nós somos.”
(BEAUVOIR, 1956, p. 307). A ideia de liberdade na personagem Françoise, recai,
principalmente, nas suas escolhas e decisões no que se refere ao triângulo amoroso
composto por ela, Xavière e Pierre.
Destacamos, assim, que o ethos de liberdade presente em Françoise se constrói
por meio do compromisso de responsabilidade diante de suas predileções. Matar
Xavière é uma decisão solitária e livre de Françoise, que pode acarretar consequências
como a consciência inquieta de ter cometido um crime, a descoberta e não aceitação
do crime por parte de Pierre, dentre outras, no entanto, cabe somente a Françoise
incumbir-se das responsabilidades de sua liberdade.
Desde o início da narrativa, Françoise já se delineia ao leitor como uma mulher
independente, admirada profissionalmente, rodeada de amigos e realizada
emocionalmente. Acreditamos que o ethos de modernidade abarca, satisfatoriamente,
tais características e comportamentos de Françoise, dado que a personagem rompe
com os imaginários sociodiscursivos referentes à concepção de feminino e instaura
novos imaginários. A modernidade se constrói, então, por meio da suspensão dos
papéis sociais femininos mais difundidos socialmente, como a mãe, a dona de casa, a
mulher casada, e do deslocamento da figura feminina para os imaginários referentes à
mulher independente que é dona dos próprios desejos, sejam estes espirituais ou
carnais, e livre para decidir o seu destino.
Ao abarcarmos a concepção de feminino em Françoise, tomando como ponto de
partida três aspectos que consideramos relevantes (modernidade, trabalho e
liberdade), nos pautamos, a todo o momento, em uma nova concepção de mulher por
meio da análise dos comportamentos, falas e atitudes da personagem. Por ser uma
mulher que trabalha e que possui independência financeira, Françoise se retrata como
detentora de sua liberdade. Consequentemente, ao unirmos tais elementos
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formadores da constituição ideológica dessa personagem, no que diz respeito à
autonomia e à ocupação profissional, a caracterizamos como uma mulher que está à
frente de seu tempo.
Poderíamos afirmar, portanto, que, para Françoise, ser mulher é ser livre para
fazer as suas escolhas e viver a sua vida da forma como bem preferir, é ter valores e
ideologias que a colocam em posição de igualdade ao homem, é ser capaz de se inserir
no mundo com objetivos de vida que lhe são preferidos e não impostos, ou seja, é
poder ser livre em todas as áreas — sexual, emocional, profissional, econômica — e
assumir todos os efeitos e resultados que a suas predileções podem trazer.
5. CONCLUSÃO
Anfitriã (hôtesse) e convidada (invitée) são retratadas na obra como duas
mulheres que possuem personalidades opostas, cada uma representa, desse modo,
valores éticos e morais distintos. A morte de Xavière se caracteriza como a vitória e a
supremacia da concepção de feminino delineada na personagem de Françoise por
meio das ideias de liberdade, autonomia, independência financeira e controle de sua
própria vida e destino.
O assassinato e, consequentemente, a morte da personagem Xavière, ao final da
narrativa, nos faz concluir que a concepção de feminino apresentada por Beauvoir
(1956) no discurso ficcional se pauta nas ideologias, nos valores e nas condutas
representadas pela personagem de Françoise. Na nossa interpretação, matar Xavière é
matar também tudo aquilo que ela representa moral e eticamente, ou seja, uma
concepção feminina pautada na acomodação aos valores sociais burgueses, religiosos
e ocidentais. Acreditamos, dessa maneira que Beauvoir (1956) deixa uma espécie de
“pista” para seu leitor no que diz respeito à vertente filosófica na qual ela se
fundamenta: o existencialismo.
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A nova concepção de feminino defendida por Beauvoir (1956) se relaciona de
forma direta com os trabalhos pertencentes à corrente filosófica do existencialismo.
Isso posto, julgamos conveniente ressaltar que, ao propor uma corrente de
pensamento existencialista feminista, a referida autora faz com que o leitor do
romance se coloque na posição de um sujeito que reflete sobre a cultura e a sociedade
na qual ele está inserido para que seja capaz de compreender que a mulher não é um
ser imutável e definido, cabendo a ela a postura de lutar pela sua liberdade e
emancipação social.
Não podemos deixar de mencionar também que a nova concepção de moral
feminina elaborada por Beauvoir (1956) se alicerça em um dos mais importantes
fundamentos da corrente filosófica existencialista: a liberdade. Somos livres para
decidirmos o nosso futuro, somos livres para nos portamos como quisermos. É a nossa
liberdade que ditará o que seremos e, não, as imposições culturais, econômicas,
religiosas e sociais.
Enquanto mulheres, acreditamos que essa nova concepção de moral feminina
cunhada por Beauvoir (1956) nos deixa explícita a mensagem de que não é a
sociedade que deve ditar o vestuário, a cor do cabelo, o tipo físico, a escolha sexual, a
hora de ser mãe (e se devemos ser mãe) dentre tantas outras escolhas pessoais ou
profissionais. Somos nós, mulheres, enquanto sujeitos autônomos e sociais que
devemos nos encontrar em uma posição de igualdade com o sexo masculino, com o
que temos direito e com o que desejamos.
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O “INDECIDÍVEL CARAÍBA”: UM OLHAR DERRIDIANO PARA O
MANIFESTO ANTROPÓFAGO
THE “UNDECIDABLE CARAÍBA”: A DERRIDEAN VIEW ON CANNIBALIST
MANIFESTO
Maria Carolina de Almeida Amaral1
RESUMO: Ao longo dos quase 90 anos da publicação do Manifesto Antropófago (1928), de Oswald de
Andrade, as leituras feitas da obra, bem como sua fortuna crítica, atribuíram ao texto uma
compreensão canônica e nacionalista. Este trabalho tem como objetivo oferecer uma leitura
alternativa do Manifesto, analisando alguns de seus pontos a partir do indecidível, um operador de
leitura cunhado por Jacques Derrida.
Palavras-chave: Manifesto Antropófago, Derrida, indecidível.
ABSTRACT: Over the period of nearly 90 years since Oswald de Andrade's publication of Cannibalist
Manifesto (1928), the interpretation of the text, as well as its critical fortune, have given it a
canonical and nationalistic understanding. This work aims to offer an alternative reading of the
Manifesto by analyzing some of its points taking into consideration the undecidable, a reading
operator proposed by Jacques Derrida.
Keywords: Manifesto Antropófago, Derrida, undecidable.

Escrito por Oswald de Andrade e publicado em 1928 na primeira edição da
Revista de Antropofagia, o Manifesto Antropófago buscou colocar em cheque
princípios sociais, políticos, religiosos e intelectuais da sociedade ocidental e da
colonização do Brasil (NUNES, 1990, p. 15), propondo um arranjo social diverso,
baseado nas culturas antropofágicas indígenas. Considerado uma das obras mais
importantes do autor e também do movimento de vanguarda capitaneado por ele, o
1
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Manifesto carrega consigo quase cem anos de fortuna crítica que, inevitavelmente,
fomentaram uma leitura canônica da obra. Nesta perspectiva, o Manifesto seria a
reivindicação do que é autenticamente brasileiro, e o índio antropófago, a evocação de
uma maneira de pensar tipicamente nacional.
É certo que a Antropofagia conta com essa faceta nacionalista, sobretudo pelo
prisma da Semana de 22 e, até mesmo, por alguns textos da Revista de Antropofagia
que deixam transparecer esse traço: “Nada pois mais justo do que enaltecermos o
índio e o tomarmos como sendo o legítimo tipo nacional. Negar-lhe o verdadeiro
padrão de brasileiro, só por julgar que o brasileiro é o indivíduo-civilização que
formou a nossa história, e não o homem físico integrado na terra é, no entanto, um
erro que todo mundo comete” (VIVACQUA, 1929, p. 12).
É precisamente este o entendimento que, em geral, se faz do Manifesto. Há, no
entanto, leituras alternativas da obra que têm transformado a interpretação canônica
da Antropofagia e revelado outras maneiras de compreendê-la. Uma delas são
certamente as aproximações da vanguarda antropofágica com o pensamento pósestruturalista de Jacques Derrida, que vêm sendo discutidas desde pelo menos o
quarto final do século XX. As críticas derridianas às noções ocidentais inequívocas, que
constroem nosso pensamento até hoje, e seus questionamentos da própria noção de
identidade têm, desde então, dado mais suporte teórico à Antropofagia (SANTIAGO,
2008, p. 15). Partindo destas leituras, a perspectiva do Manifesto é invertida: o que
mais interessa não é o enaltecimento de uma identidade nacional, mas a valorização
da alteridade, da diferença e do contato.
Nesse sentido, para que possamos ler o Manifesto a partir desse outro ponto de
vista, é preciso, primeiramente, deixar de lado as “conceituações centralizantes” e
oposições binárias da tradição do pensamento ocidental, e abrir-se para a
“possibilidade do advento do outro e da diferença no discurso metafísico”
(NASCIMENTO, 2004, p. 31). Este é o processo de análise proposto por Derrida, que
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ganha o nome de desconstrução, uma operação de leitura que “se apresenta como a
discussão dos pressupostos, dos conceitos [da metafísica ocidental] e, portanto, a
denúncia de seu alicerce logo-fono-etno-cêntrico2” (SANTIAGO, 1976, p. 17).
Mesmo elaborada quase 50 anos após a publicação do Manifesto Antropófago, a
“leitura desconstrutora” de Derrida pode auxiliar na sua compreensão ao abrir
caminho para uma outra experiência de leitura. Para tanto, partindo da desconstrução
derridiana, dois pontos do Manifesto serão analisados: 1) o aforismo “tupi or not tupi,
that’s the question”; 2) o vocábulo “caraíba”.
No exercício da desconstrução de Derrida, um operador de leitura parece, em
especial, desafiar as noções centralizantes e as oposições binárias tradicionais do
pensamento ocidental. O indecidível aparece inúmeras vezes na obra derridiana, sendo
uma delas em um de seus mais conhecidos textos, “A farmácia de Platão”, de 1972.
Neste texto, Derrida analisa em Fedro, de Platão, a passagem em que Sócrates narra
um antigo mito egípcio sobre a origem da escrita. Neste mito, o deus Thoth apresenta
ao deus supremo Tamuz algumas de suas invenções, incluindo os caracteres escritos
que, segundo ele, deveriam servir como “remédio” (phármakon) para a memória. Mas
Tamuz rejeita a oferenda de Thoth, argumentando que a escrita não auxilia a memória,
mas a simples recordação. Nesta argumentação, Tamuz reverte o sentido e o valor da
invenção atribuídos por seu criador, transfigurando o “remédio” em “veneno”.
Nessa passagem, Derrida chama atenção para a “reversibilidade da avaliação da
escrita”, que é responsável por toda interpretação do diálogo Fedro (NASCIMENTO,
2004, p. 18). O termo cunhado por Thoth para caracterizar a invenção da escrita é
phármakon, que possui sentido ambivalente — ela pode sugerir tanto o sentido de
Junção, numa mesma palavra, de alguns dos elementos estruturantes do pensamento ocidental
propostos por Derrida: logocentrismo (“Centramento da metafísica ocidental no significado, que tem
o privilégio da proximidade com o lógos, com a determinação metafísica da verdade”) (SANTIAGO,
1976, p. 53), fonocentrismo (“Prioridade da voz e da fala, da voz presente a si”) (Ibidem, p. 39) e
etnocentrismo (“Centramento numa determinada cultura que se toma como cultura de referência”
(Ibidem, p. 34)).

2
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“remédio” quanto o de “veneno”. A novidade que a leitura de Derrida nos traz é que
uma decisão simples por um dos pólos — o positivo ou o negativo — não é possível (p.
19). Ele destaca, no entanto, que as traduções não costumam levar esta ambivalência
em conta, e acabam por decidir entre um dos termos. (DERRIDA, 2005, p. 43) É esta
decisão que evidencia a lógica dualista do pensamento ocidental: “A decisão de
traduzir o termo em apenas um dos seus sentidos (nas traduções francesas, por
exemplo) repete o valor de decidibilidade do próprio lógos filosófico.” (NASCIMENTO,
2004, p. 31).
A decisão por um dos pólos opostos é o que também parece estar em jogo
quando Oswald postula, no terceiro aforismo do Manifesto, a frase “tupi or not tupi,
that’s the question”. A “questão” parece apontar para uma decisão entre ser tupi ou não
ser tupi — de certa forma, a busca por uma única e restritiva definição, uma
identidade. Basta uma rápida pesquisa para encontrar diversas leituras deste aforismo
que reforçam esse ponto de vista. Como exemplos possíveis, temos:
‘Tupi or not tupi, that is the question’, indica o famoso aforismo que, parodiando
o impasse metafísico hamletiano, condensa a tensão e a segmentação identitária,
bem como a vontade de produzir uma síntese nacional por meio da deglutição do
‘outro’ (OLIVEIRA, 2015. s/p).
Em 1928, Oswald de Andrade apresentou seu Manifesto Antropofágico, no qual
exaltava a identidade e a criatividade brasileiras por meio das suas manifestações
culturais. O documento se tornou um marco do Modernismo no Brasil e ‘Tupi, or
not tupi that is the question’ é uma das muitas metáforas que compõem o
manifesto. Ser ou não ser brasileiro? A provocação do Manifesto Antropofágico é
o ponto de partida para a exposição promovida pelo Museu Oscar Niemeyer
(MON), que exalta a identidade brasileira por meio das suas manifestações
culturais nas Belas Artes. (MUSEU OSCAR NIEMEYER, 2014).

Contudo, se este mesmo trecho for lido à luz dos indecidíveis de Derrida, é
possível compreendê-lo de maneira que não há decisão — a “questão” que se coloca é
justamente a da indecidibilidade. A célebre frase proferida pelo personagem
protagonista de Hamlet, de William Shakespeare, “to be or not to be, that is the
question” é ressignificada neste aforismo a partir de uma pequena substituição de

AMARAL, M. C. de A.. O "Indecidível Caraíba"...

202

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

fonemas (/b/ por /p/) que provoca uma transformação radical de significado. Ser ou
não ser deixa de ser a questão (que se torna outra) (NODARI, 2014, p. 08).
Para compreender como se dá esta ressignificação é preciso levar em
consideração o único fragmento supostamente escrito em língua indígena no
Manifesto, que se encontra no aforismo 25: “Catiti Catiti/ Imara Notiá/ Notiá Imara/
Ipeju”. Apropriados de um trecho do livro “O Selvagem”, de Couto de Magalhães, estes
versos são, segundo o autor, um canto tupi de invocação à lua nova (MAGALHÃES,
1935, p. 173). Magalhães aponta, no entanto, que não compreende plenamente as
palavras ali transcritas porque são, possivelmente, transformações da língua que
diferem de seu próprio conhecimento dela: “Como são curtas, aqui transcrevo tais
quais as vi, ou parecendo-me que, ou a língua está adulterada, ou é algum fragmento
de tupi anterior às transformações por que já tinha passado a língua, quando nos foi
conhecida, porque palavras há que não entendo” (p. 171).
Ainda em relação a estas diferenças, o autor reflete sobre as modificações que
sofrem as línguas quando entram em contato umas com as outras, confundindo-se os
elementos e signos característicos (MAGALHÃES, 1935, p. 175). Assim, quando Oswald
apropria-se desta canção, supostamente em tupi, ele não está reivindicando a língua
indígena enquanto uma língua original, mas suas transformações, seus contatos com
outras línguas, sua “impureza”. Sobre isso, em “O entre-lugar do discurso latinoamericano” (1978), Silviano Santiago, um dos responsáveis por articular a
Antropofagia à desconstrução derridiana, argumenta que, na América Latina, os
conceitos de unidade e pureza são destruídos pouco a pouco, à medida que os latinoamericanos se afirmam dentro da sociedade ocidental. Esta afirmação, no entanto, não
se dá na mesma lógica europeia — a América Latina ganha seu espaço pelo movimento
de transformação daquilo que a Europa exportava como imutável e verdadeiro: “[O
código linguístico e o código religioso] perdem o seu estatuto de pureza e pouco a
pouco se deixam enriquecer por novas aquisições, por miúdas metamorfoses, por
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estranhas corrupções, que transformam a integridade do Livro Santo e do Dicionário e
da Gramática europeus. O elemento híbrido reina.” (p. 16).
Assim, se o Manifesto afirma que “nunca tivemos gramáticas”, é para contestar a
separação de línguas e povos que se dá por meio de instrumentos de binarização que
criam fronteiras. Ao postular a questão tupi or not tupi, portanto, Oswald não está
fixando uma dicotomia rígida entre o que é tupi, e o que não é3, pois em jogo está a
impossibilidade de decidir a questão da identidade (por exemplo, se a canção citada é
ou não é em tupi) — ela escapa ao imperativo da definição filosófica, assim como o
phármakon não se deixa definir nem por “remédio”, nem por “veneno” (DERRIDA,
2005, p. 73). O esforço é no sentido de ressaltar a não decisão, aquilo que permanece
entre o tupi e o não-tupi, como a canção da lua nova citada no Manifesto. No
“Dicionário de Derrida”, organizado por Silviano Santiago, este entre-meio é o que gera
o indecidível, é uma espécie de “efeito de milieu (meio como elemento que contém os
dois termos ao mesmo tempo, meio mantendo-se entre dois termos)" (SANTIAGO,
1976, p. 49). Em outras palavras, o que se coloca aí é o questionamento deste suposto
elemento identitário, “puramente brasileiro” — a língua tupi —, pois ele é, na verdade,
invariavelmente contaminado por apropriações e transformações.
Há ainda no Manifesto, como concebido pela sua visão nacionalista, outro
elemento que representaria o ideal nacional, símbolo máximo de uma identidade
brasileira: o índio. Ao longo do texto, várias vezes são mencionados, como
contrapontos à imposição da cultura ocidental, alguns elementos indígenas, como a
referência ao xamanismo.4 É notável, no entanto, que nas únicas três vezes que a
No primeiro número da segunda dentição da Revista de Antropofagia, Oswald de Andrade, sob o
pseudônimo de Freuderico, escreve um texto em que critica a definição pelo verbo ser: “O índio não
tinha o verbo ser. Daí ter escapado ao perigo metafísico que todos os dias faz do homem paleolítico
um cristão de chupeta, um maometano, um budista, enfim um animal moralizado, um sabiozinho
carregado de doenças.” (FREUDERICO, 1929, s/p)
4 Alguns aforismos em que essa referência é clara são os aforismos 18 (“Tínhamos a justiça
codificação da vingança. A ciência codificação da Magia. Antropofagia. A transformação permanente
do Tabu em totem”), 26 (“A magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos
3
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palavra índio é mencionada, a conotação seja menos de exaltação e mais de crítica a
uma caricatura. Os aforismos em que se encontram as menções a índio são os de
número 24 (“Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval. O índio vestido de
senador do Império. Fingindo de Pitt. Ou figurando nas óperas de Alencar cheio de
bons sentimentos portugueses”) e 42 (“Contra o índio de tocheiro. O índio filho de
Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de D. Antônio de Mariz”).
Curiosamente “espelhados”, estes dois aforismos rebatem aquilo que para
Oswald seria a concepção idealizada e nacionalista do índio. É esse, justamente,
segundo Oswald, o procedimento romântico de representações do indígena, sobretudo
aquelas criadas por José de Alencar — como fica claro na menção explícita ao autor.
Ou seja, o que se pretende aqui é não consentir com o imaginário que se criara em
cima do termo índio.
A solução que Oswald parece encontrar é, então, referenciar o imaginário
indígena não mais como índio, mas como caraíba. Quatro vezes a palavra caraíba
aparece no Manifesto5. Um olhar inicial parece indicar somente uma escolha do autor
por um vocábulo que pudesse abarcar a coletividade indígena que já estava presente
no território antes da época da Conquista. Nesse sentido, a comentadora do Manifesto,
Raquel Souza escreve:
Oswald idealiza a união dos indígenas através do vocábulo caraíba, que designa
tanto uma das comunidades indígenas com as quais os primeiros portugueses
tomaram contato à época do Descobrimento do país, que viviam mais ao norte,
quanto uma grande família linguística a que pertenciam várias tribos brasileiras
mais ao sul. (SOUZA in ANDRADE, s/a, p. 03)

bens morais, dos bens dignários. E sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de algumas
formas gramaticais”) e 35 (“Não tivemos especulação. Mas tínhamos adivinhação. Tínhamos Política
que é a ciência da distribuição. E um sistema social-planetário”) (ANDRADE, 1928, p. 06).
5 “Queremos a Revolução Caraíba”; “O contato com o Brasil Caraíba”; “O instinto Caraíba”; “É preciso
partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Mas a caraíba não precisava. Porque
tinha Guaraci”. (ANDRADE, 1928, p. 06)
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O vocábulo, no entanto, na língua geral da época da Conquista, possuía ainda
dois sentidos distintos, embora relacionados: 1) o nome tupi-guarani dado a certos
demiurgos que criavam e também tomavam os bens culturais; 2) um tipo específico de
poderosos xamãs, feiticeiros ou pajés tupi-guaranis dotados de poderes metamórficos
(NODARI, 2016, p. 03).6 Diferentemente dos demais xamãs, a figura do xamã-caraíba
caracterizava-se

pela

sua

“exterioridade

espacial

e

genealógica,

seu

não-

pertencimento: viviam isolados e eram nômades”, não se identificando com nenhuma
aldeia (CLASTRES, 2007, p. 53). Uma designação posterior para esta palavra, e que
também ecoa os dois sentidos citados anteriormente, é ainda a que se referia ao
homem branco, particularmente aos padres que, ao deterem poder e bens culturais,
pareciam, aos olhos indígenas, dispor de capacidades extraordinárias (NODARI, 2016,
p. 03).
Nesse sentido, a escolha de Oswald pelo termo caraíba — e não por índio — não
é arbitrária, pois evidencia o propósito de enaltecer uma figura que não pertence a um
lugar, mas que tem como substancial a transição e a transformação, não se reduzindo.
Além disso, a uma identidade (não só o xamã caraíba não pertencia a nenhuma
coletividade, como também até mesmo os brancos poderiam ser vistos como
caraíbas). Este “trânsito” entre lugares é justamente o que distingue os indecidíveis de
Derrida quando não se reduzem à definição filosófica que se ordena por pares
opositivos. Assim como o phármakon, o caraíba “precede, compreende, transborda,
não se deixa jamais reduzir a decisão e não se separa de uma palavra única”
(DERRIDA, 2005, p. 46). Os usos que Oswald faz do termo “caraíba” no Manifesto —
Instinto Caraíba, Brasil Caraíba e Revolução Caraíba — sugerem que, na verdade, ao
contrário da leitura identitária da obra, aquilo que ele propõe é um modo de viver que

Mário de Andrade, em seu Dicionário musical brasileiro, anota esse sentido do termo caraíba:
“Feiticeiro entre os índios brasileiros. Eram os cantadores profissionais da tribo e iniciavam os
cantos religiosos do cerimonial, bem como a cura dos doentes” (ANDRADE, 1989, p. 114).

6
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prioriza o indispensável e irredutível contato com o outro, com a diferença. É esse o
“contato com o Brasil Caraíba”.
Talvez a maior dificuldade em perceber estas leituras alternativas no Manifesto
Antropófago seja a carência de literatura de base que compreenda esta forma de ver o
mundo que não seja necessariamente binária, rígida e definida. Assim, quando Derrida
propõe a leitura desconstrutora, em que a lógica do pensamento ocidental é rompida,
ele abre mais caminhos para novas leituras que antes estavam cristalizadas. É isso o
que fazem os indecidíveis quando quebram com a lógica da não-contradição: “eles
abrem a filosofia para o que sua tradição de pensamento recalcou, reprimiu, obliterou,
em suma rebaixou” (NASCIMENTO, 2004, p. 31). Esse mesmo movimento se aplica aos
“indecidíveis oswaldianos” que, além de transformar a leitura canônica do Manifesto,
rompem com a carga filosófica que a colonização europeia deixou no Brasil. As ideias
de unidade e pureza, importadas pela Europa, chocam-se com Oswald de Andrade e,
como diria Silviano Santiago, “ali se realiza o ritual antropofágico da literatura latinoamericana” (SANTIAGO, 1978, p. 26).
A leitura à luz dos indecidíveis, tanto do trecho “Tupi or not tupi, that’s the
question” quanto do vocábulo “caraíba”, nos permite perceber neles uma outra linha
de interpretação que não passa pela visão nacionalista e identitária. Ao contrário, ela
causa uma profunda quebra no prisma pelo qual percebemos o mundo e nossa relação
com ele. Assim como Derrida, Oswald parece nos provocar a “ver com os olhos livres”
um modo de relação e conhecimento que opta pela reciprocidade, transformação e
diferença, em oposição à identidade, rigidez e pureza.
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O MOVIMENTO DA PALAVRA E DA IMAGEM COMO ENCENAÇÃO DO
IMAGINÁRIO NO LIVRO ONDE VIVEM OS MONSTROS, DE MAURICE SENDAK
THE MOVEMENT OF THE WORD AND THE IMAGE AS IMAGINARY
ENCENATION IN THE BOOK WHERE THE WILD THINGS ARE, BY MAURICE
SENDAK
Caroline A. S. Fernandes1

RESUMO: Neste estudo, abordamos a relação entre palavras e imagens na construção do espaço
ficcional da infância presente no livro infantil Onde vivem os monstros (2009), de Maurice Sendak. No
encadeamento das duas linguagens, verificamos o debate metalinguístico na forma que a expansão
das ilustrações coincide com o mergulho mais intenso no imaginário. Movimento este que traz à tona
a ilusão indispensável do ato de brincar e reinterpreta o pacto ficcional edificado na
interdependência entre palavras e imagens no livro ilustrado.
Palavras-chave: literatura infantil; ficção; ilustração.
ABSTRACT: The following paper explores the co-relation among words and images in the
construction of the fictional space of childhood present in the children's book Onde vivem os
monstros (2009), by Maurice Sendak. The blending of these languages leads to a metalinguistic
debate, in a way that the expansion of illustrations matches with a deeper dive into imagination. This
movement brings up an indispensable illusion of the act of playing, and reinterprets the fictional pact
built from an interdependence among words and images in the picture book.
Keywords: children's literature; fiction; illustration.

O que é um livro além de um espaço vivo no qual ingressamos livremente? O
mundo contido no livro é ativado a partir de nosso olhar sobre sua materialidade, seus
espaços vazios, formas, cores e letras. Grandes obras não permitem que sejamos
1
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ouvintes passivos; elas nos despertam e nos tornam cúmplices de seus protagonistas.
É nesse sentido que os livros infantis demonstram seu grande valor, pois são os que
nos iniciam e abrem as portas para tornarmos vivo este espaço ficcional. Da mesma
forma o livro Onde vivem os monstros (2009), de Maurice Sendak, mostra-se um
significativo exemplo como obra que relaciona palavras, imagens, cores e formas para
construir um espaço imaginário rico dentro da literatura infantil.
A obra mais famosa e premiada de Sendak surgiu pela primeira vez em 1963 nos
EUA como Where the Wild Things Are. Paralelamente à adaptação cinematográfica de
Spike Jonze (2009), foi lançado no Brasil o livro Onde vivem os monstros (2009) pela
Cosac Naify, com tradução de Heloisa Jahn. Junto de imagens expressivas e pouco mais
de 11 frases, o livro nos apresenta a aventura do menino Max, que, vestindo sua
fantasia de lobo, faz diversas travessuras e é mandado para a cama sem jantar.
Naquela mesma noite em que Max está sozinho em seu quarto, nasce ali uma floresta
que se expande progressivamente, assim como as ilustrações no livro, as quais
escapam da moldura inicial que as deixava centralizadas na página em branco e
avançam sobre a página oposta até tomarem conta do livro. Através destas ilustrações
crescentes, Max chega ao lugar onde vivem os monstros, domina-os, torna-se rei e
propõe uma imensa bagunça, expressa exclusivamente nas ilustrações, sem
participação do texto verbal. Já cansado da bagunça, Max sente falta de estar em um
lugar onde “alguém goste dele de verdade” (SENDAK, 2009, p. 33) e volta para “a noite
do seu próprio quarto” (SENDAK, 2009, p. 38) onde o jantar estava esperando por ele,
“ainda quentinho” (SENDAK, 2009, p. 40).
Na história que Sendak constrói não apenas o texto verbal é empregado para
conduzir sua narrativa, mas esta depende em grande medida da expressividade
contida nas ilustrações. Esse modelo literário, que torna interdependentes palavras e
imagens dentro do livro infantil, é designado como “livro ilustrado”:
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O livro ilustrado atual é definido pelo uso de imagens sequenciais, geralmente em
conjunto com um pequeno grupo de palavras, que transmitem o significado da
narrativa. Em contraste com o livro ilustrado comum, onde as figuras apenas
enriquecem, decoram e ampliam o significado do texto, no livro infantil ilustrado
as imagens e as palavras possuem a mesma importância narrativa. (SALISBURY &
STYLES, 2013, p. 07)

Como Martin Salisbury e Morag Styles propõem no estudo que realizam para
esta forma de expressão, diferente do que normalmente chamamos de livro com
ilustrações, o chamado livro ilustrado depende da relação entre palavra e imagem.
Neste tipo de obra, estas duas linguagens somam significados para conduzir a
narrativa. Tão evidente é esta característica do livro ilustrado que não se pode
efetivamente lê-lo sem a presença e “leitura” das imagens que o tornam mais colorido
e dinâmico.
O encadeamento entre palavras e imagens no livro de Sendak também propõe
uma passagem do ambiente do cotidiano e do quarto infantil para esse espaço
maravilhoso da selva e dos monstros. Há um movimento dentro do livro, encenado na
ação de virar as páginas, que expressa este mergulho numa ficção construída no ato de
brincar do protagonista. Esse avanço pode ser observado na expansão das ilustrações
que, progressivamente, invadem a página oposta (destinada inicialmente para as
palavras) e comprimem o texto verbal para o rodapé das páginas, o que culmina na
sequência de seis páginas livres de qualquer linguagem verbal. Essa progressão das
ilustrações “é facilitada pela diagramação, que a prepara através de imagens cujo
formato vai aumentando a cada página, e que funcionam como parêntese, não mudo
porém (representação de Max gritando), um espaço reservado para a imaginação”
(LINDEN, 2011, p. 129). Nesta sequência das páginas 26 a 32, que contempla três
grandes ilustrações de página dupla, ocorre o clímax da “bagunça geral” de Max,
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bagunça que é construída página a página e nos conduz ao fundo da construção
imagética e fantástica do protagonista.
No livro de Sendak, verificamos cada uma das linguagens executando um papel
determinado, muito além de conduzir a narrativa em conjunto, uma vez que o texto
apresenta contrapontos e amplificações em diversos momentos. Nikolajeva e Scott dão
destaque para um desses contrapontos:
Contraponto no gênero ou modalidade. As palavras podem ser “realistas” e as
imagens sugerirem fantasia. Na maioria dos livros ilustrados, há uma tensão
entre a narrativa “objetiva” e a “subjetiva” expressa por palavras e imagens (Onde
vivem os monstros, de Sendak) [...] Enquanto a história verbal geralmente é
contada do ponto de vista de uma criança, apresentando os eventos como
“verdadeiros”, os detalhes nas imagens sugerem que a história acontece apenas
na imaginação dela. (NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011, p. 43)

Da mesma forma que Sophie Van der Linden (2011), as autoras expressam o
contraponto como encenação do imaginário versus realidade, onde as imagens atuam
no livro como condutores para o mundo criado pelo protagonista Max. A partir do
momento que Max começa a imaginar/criar a floresta que cresce em seu quarto, a
separação marcada pela dobra da página entre palavras e imagens vai se desfazendo.
As imagens vão invadindo o espaço destinado às palavras, subjugando-as como uma
invasão da imaginação no mundo “real” de Max. O lado imaginário, primordialmente
representado pelas ilustrações, pressiona as palavras, invadindo seu espaço “seguro” e
civilizado da página dupla até expulsá-las temporariamente. Nesse sentido, emerge
como contraponto no livro a alternância entre o ambiente de reinado do texto verbal,
no qual verificamos a proximidade com o “real” e cotidiano do lar, e a expansão da
subjetividade presente nas ilustrações (NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011). Desta forma, as
palavras no livro de Sendak participam da aventura de Max em direção à sua criação
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onírica, mantendo-se ancoradas à “realidade”, preservando o contato com seu mundo
“real”, universo também dominado pela presença da mãe.
As palavras, essencialmente, destacam a relação de Max com a mãe; revelam o
castigo que ela lhe aplica; enfatizam e descrevem a ida de Max para o mundo
imaginário e seu retorno; e fecham a narrativa, que retorna à segurança da casa, onde
o jantar ainda espera por Max. Na atuação que realizam, as imagens agem como ponte
entre a realidade e o imaginário, mantendo a ancoragem no cotidiano vivido com a
mãe. Nesse procedimento, elas se afastam para destacar o mergulho profundo na
subjetividade lúdica em que vive o protagonista. Mesmo que atuem destacando a
relação do protagonista com o “real” e civilizado, as palavras também expressam e
dialogam com o universo imaginário e adentram-no na descrição e subtexto que
apresentam no decorrer da narrativa. A quantidade de texto também faz referência à
ancoragem proposta, já que as palavras têm mais “corpo” e espaço no livro enquanto
próximas da “realidade”, e perdem materialidade à medida que Max adentra o lugar
“onde vivem os monstros” ou seu imaginário. As palavras também comportam
imagens que não aparecem nas ilustrações, por exemplo, elas projetam a discussão
com a mãe e deixam brechas para imaginarmos as demais bagunças realizadas por
Max, “uma atrás da outra” (SENDAK, 2009, p. 06). Já as ilustrações do livro conduzem,
pouco a pouco, ao outro lado da narrativa, agora centrada em Max, onde ele está
presente em todas as imagens. Em boa parte do livro, enquanto as imagens são
acompanhadas do texto verbal, não sentimos forte necessidade de “ler” as imagens. No
entanto, quando chegamos à sequência de seis páginas cobertas unicamente por
ilustrações, essa necessidade se expande e paramos mais tempo diante delas.
Essa imersão, desprovida da linguagem verbal, levanta as reflexões que são o
principal interesse desse estudo. Na página em que Max grita ou uiva, já não há mais
palavras. Esse procedimento apresenta o personagem submerso no seu imaginário. O
lugar para onde Max vai fica na fronteira do consciente e inconsciente. Essa relação
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fronteiriça é desenvolvida pelos pressupostos levantados por Wolfgang Iser (1996)
sobre o imaginário, nos quais esse se atualiza e se realiza através da ficção. O
imaginário, segundo Iser (1996), é uma manifestação descontrolada que fica além do
consciente. No caso do imaginário apresentado por Sendak na ficção construída pelo
protagonista, é possível notar uma determinada ordem, aludindo ao processo de
fingimento e ficção em Iser, onde a ordenação dos elementos do imaginário e as
formas como são concretizados geram o que conhecemos como o processo de ficção. E
é na relação entre palavra e imagem que verificamos a transição indispensável entre o
“real” e o imaginário como processo gerador da ficção.
Nessa alternância entre palavra e imagem brota outra camada de leitura, na qual
vem à tona, sutilmente, uma forma de linguagem de caráter disciplinado e ordeiro que
pouco a pouco é sobrepujada por outra que surge “selvagem” e expansiva. Em outras
palavras, é encenado, também, no livro uma alternância entre palavra e imagem onde
cada uma assume um papel “alegórico”; a primeira representando o ambiente
civilizado e “real”, enquanto a segunda atua como espaço selvagem e onírico. As
palavras não deixam de também conduzir o personagem e o leitor em direção ao
imaginário, no entanto, assumem um papel específico próximo do real que colabora
para que esse mergulho imagético ganhe maior ênfase.
Como já observamos, as ilustrações se expandem no decorrer das páginas,
comprimindo as palavras até uma sequência de seis páginas compostas apenas de
ilustrações. Posteriormente, ocorre o movimento inverso e retornamos para o texto
verbal. Nesse seguimento de páginas sem palavras, as imagens protagonizam o
aspecto ficcional, imaginário, rebelde e selvagem de Max, com o clímax do uivo dele
para a lua, como um animal (SENDAK, 2009, p. 27). As palavras, por sua vez, fazem a
ligação de Max com o universo da mãe, com seu quarto e com ambiente familiar. Essa
função da palavra pode ser reforçada quando notamos que a mãe de Max aparece
apenas quando as palavras são materializadas e “dentro” delas. A mesma função está
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presente na última frase do livro, que surge na página da esquerda, tida como página
“segura”2 do livro, na qual não há nenhuma ilustração, apenas o texto centralizado no
fim da página que diz: “ainda quentinho” (SENDAK, 2009, p. 40). Essa sentença traz o
personagem novamente para o ambiente seguro, civilizado e “real” que pertence a sua
mãe.
Sendak articula as duas linguagens de forma dependente no livro, atribuindolhes um papel específico e ao mesmo tempo interligado. A bagunça de Max exige uma
oposição para a aventura, configurada na mãe. Quando a mãe não aparece nas
imagens, Sendak ressignifica o papel das ilustrações no livro, distanciadas da
“realidade”, atribuindo a elas a construção plena do espaço da fantasia, presentes no
conflito com a mãe. Desta forma, Sendak encena o procedimento ficcional inerente a
todo indivíduo e latente também em toda brincadeira infantil. Esse procedimento
pode ser verificado dentro dos pressupostos de D. W. Winnicott (1975) quanto à
“experiência transicional”, que pode ser vista como um espaço potencial entre a mãe e
o bebê, migrando posteriormente para o ato de brincar. Quando brinca, a criança
manipula elementos da realidade externa e interna a ela, concretizando, assim, um
espaço neutro para uma “ilusão permitida”:
Experimentamos a vida na área dos fenômenos transicionais, no excitante
entrelaçamento da subjetividade e da observação objetiva, e numa área
intermediária entre a realidade interna do indivíduo e a realidade compartilhada
do mundo externo aos indivíduos. (WINNICOTT, 1975, p. 93)

Existe uma transição do ato de brincar individual para o brincar compartilhado,
e depois para as relações sociais e culturais. Essa potencial criatividade pode migrar
do brincar para as atividades artísticas e religiosas, assim como encontra projeção nas
diversas formas de ficção. Trazemos esses pressupostos para olhar para o espaço
A página da esquerda de uma dupla é o que pode ser definido como página “segura” do livro;
também coincide sempre com a página par na numeração (NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011), enquanto a
página ímpar, da direita, traz o elemento novo ou ameaçador da narrativa.

2
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criado por Max, esse lugar onde vivem os monstros. Max articula sua brincadeira
ilusória perfeitamente de acordo com o que se espera de uma experiência transicional.
Ele manipula elementos internos seus (seus desenhos, selvageria e voracidade) com o
conteúdo da sua realidade externa (o conflito com a mãe, a definição de “monstro” que
ela lhe dá, e seu castigo). Na encenação que constrói, o personagem demonstra a
convergência possível entre o ato de brincar, ação que cria realidades, com as demais
construções ficcionais, estas constantemente presentes nas diversas formas de ficção,
principalmente na literatura, e que dialogam com o fingimento e a encenação
propostos por Iser (1996).
A ficção é a ponte entre a realidade e o imaginário. Na literatura, como em
outras expressões artísticas, permanecemos nesse “não lugar”, nessa passagem: “Para
que o imaginário possa substituir o real, não é preciso que real e imaginário sejam
antinômicos, bem distintos como o dia e a noite. Não haveria lugar para o mito numa
tal concepção” (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 233). Na criança, a linha que separa o real
do produto do imaginário praticamente não existe, pela sua dificuldade de abstração.
No adulto, o campo do real e do imaginário são bem definidos. Entretanto, a criança,
como afirma Merleau-Ponty, vive numa zona híbrida e onírica. De acordo com o autor,
a ficção, ou outros nomes para a encenação, permite à criança se irrealizar3 fora das
coisas, ser outro, tomar outra forma que não a sua. A necessidade de encenação e
ficcionalização não é exclusiva da criança, mas é importante para projetar seus
pensamentos ainda disformes. A criança vive na dualidade “do conteúdo latente e do
conteúdo manifesto, cuja significação não é determinada” (p. 227).
Com base nesses pressupostos, podemos verificar que dialogicamente Sendak
não apenas propõe esse procedimento onírico e a brincadeira infantil, mas também
“O ato de fingir, como a irrealização do real e a realização do imaginário, cria simultaneamente um
pressuposto central que permite distinguir até que ponto as transgressões de limites (1)
representam a condição para a reformulação do mundo formulado, (2) possibilitam a compreensão
de um mundo reformulado e (3) permitem que tal acontecimento seja experimentado.” (ISER, 1996,
p. 16)

3
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apresenta uma aventura metalinguística na jornada de Max. Dentro do livro escrito e
ilustrado por Sendak há um “livro” “escrito” e “desenhado” por Max. Quando abrimos
o livro de Sendak, temos contato com uma aventura que se transforma numa aventura
sobre a ficção quando “Naquela mesma noite nasceu uma floresta no quarto de Max”
(SENDAK, 2009, p. 10). Há uma nova ficção dentro da ficção, convidando-nos a
ingressar nela. Com isso, Sendak propõe também uma reflexão sobre o procedimento
de leitura em si, que nos possibilita imergir na narrativa com a qual compactuamos
quando viramos as primeiras páginas. Sendak encena esse pacto ficcional no
movimento das ilustrações que se expandem como que tragando o leitor para dentro
da jornada de Max.
Nesse processo, o autor de Onde vivem os monstros (2009) encena, na expansão
das ilustrações do livro, o nosso próprio pacto ficcional de abrir um livro e nos
irrealizarmos de nosso próprio mundo para, em certa medida, tornarmo-nos “reais” na
ficção

que

temos

nas

mãos.

As

imagens

que

crescem

são

nossa

confiança/fingimento/entrega para a ficção. E quando rompemos a barreira dos sinais
gráficos e atingimos diretamente os sentidos do texto, acabamos nos libertando desses
caracteres e traços. A linguagem verbal fica despercebida quando bem-sucedida,
torna-se invisível em sua estrutura e anulada no contexto, dando lugar apenas ao
sentido e ao espaço onírico. A ficção realiza-se de forma bem-sucedida na escrita
quando leva o leitor para algo além de sua estrutura, para o que deseja contar, como
nos diz também Merleau-Ponty:
[...] é ela [a linguagem] que nos lança ao que ela significa; ela se dissimula a
nossos olhos por sua operação mesma; seu triunfo é apagar-se e dar-nos acesso,
para além das palavras, ao próprio pensamento do autor, de tal modo que
retrospectivamente acreditamos ter conversado com ele sem termos dito palavra
alguma, de espírito a espírito. (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 39)
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Esse “apagar-se” da linguagem verbal é expresso na sequência de páginas
“mudas” que configuram o clímax da “bagunça” de Max. É ali que atingimos
profundamente o cerne da ficção e nos entregamos ao imaginário. Aqui verificamos
um outro sentido além do abandono da linguagem verbal domesticadora; há também
uma libertação dos caracteres marcados com tinta preta no papel.
O momento da expressão é aquele em que a relação se inverte, em que o livro
toma posse do leitor. A linguagem falada é aquela que o leitor trazia consigo, é a
massa das relações de signos estabelecidos com significações disponíveis, sem a
qual, com efeito, ele não teria podido começar a ler, que constitui a língua e o
conjunto dos escritos dessa língua [...]. (MERLEAU-PONTY, 2012, pp. 42-43)

A leitura só é possível com a imersão do leitor e na convenção da linguagem que
permite o diálogo do que é nosso, interno, com o que a tinta pressionada sobre o papel
do livro nos faz ver. Assim, ao tornar real a imaginação do universo infantil, pelo
substrato literário, Sendak também fala do próprio envolvimento que a leitura
proporciona e nossa constante busca individual através de nossa relação com a ficção,
assim como nos diz Agamben sobre a corporeidade da imaginação:
A imaginação recebe, desse modo, um lugar decisivo em todos os sentidos: no
vértice da alma individual, no limite entre o corpóreo e o incorpóreo, o individual
e o comum, entre a sensação e o pensamento ela é a extrema escória que a
combustão da existência individual abandona no limiar do separado e do eterno.
Nesse sentido, a imaginação — e não o intelecto — é o princípio que define a
espécie humana. (AGAMBEN, 2012, p. 59)

O protagonista de Sendak expressa sua humanidade na necessidade de dar vida
à imaginação. Essa forte relação, tão característica do humano, e como ela surge no
livro de Sendak, pode ser verificada na encenação de Max, conforme alguns aspectos
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da teoria de Iser (1996). O protagonista encena ele mesmo por meio dos monstros,
olhando para uma atualidade “sua” distorcida no seu relacionamento com a mãe.
Na ficção produzida por Max, dentro da ficção do livro, há uma “reformulação do
já formulado como um meio que atualiza, nas formas de escrita, o que, independente
dele, permanece inacessível” (ISER, 1996, p. 08), ou seja, o personagem atualiza uma
realidade inacessível, fruto do seu imaginário, que só ganha corpo pelo ato de
fingimento e encenação do personagem. Dentro do imaginário/inconsciente Max pode
recriar suas relações, “materializar” algo que nunca poderia ocorrer no ambiente
civilizado, que não é permitido no mundo que sua mãe habita. Ele atualiza a inversão
de papel com a mãe, ficando no controle dos monstros, experimentando uma posição
de poder. A encenação “é o esforço incansável para o confronto do ser humano consigo
mesmo. A encenação permite, mediante simulacros, dar forma ao transitório do
possível, e, controlar a revelação contínua do ser humano e suas possíveis alteridades”
(ISER, 1996, p. 363). Sendak coloca o personagem em relação consigo mesmo,
encarando seus monstros, figuras tão características do imaginário da infância.
Sempre num procedimento de reflexo, Max vai repetindo ações, frases, indo e vindo
em sua aventura numa ação de olhar para dentro de si olhando para dentro do ato de
leitura.
Na dança que as duas linguagens realizam no livro desponta também um olhar
infantil sobre as imagens e palavras, uma preferência do autor/ilustrador pelas
imagens que atuam como figuras do inconsciente e da imaginação. O mundo das
imagens dentro do livro de Sendak é esse mundo de liberdade da criança, criado por
ela, onde é possível o impossível. Ali monstros existem, os dias mudam para meses que
mudam para anos e é permitido ser tão selvagem quanto se quiser. No entanto, as
palavras se mantêm como presença de segurança e afetividade no livro como acontece
no final agradável e acolhedor da última página, onde surgem apenas as palavras como
forma de expressão (SENDAK, 2009). Na aventura de Max a realização do imaginário
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se mostra no próprio ato infantil da brincadeira, o qual se relaciona com a ficção e a
reformulação de nossa “realidade”.
Sendak edifica esse espaço ficcional por meio do livro, este corporificando a
função de “objeto transicional” que alegoriza a imaginação e a brincadeira. Ao mesmo
tempo, um outro espaço, denominado por ele como “onde vivem os monstros”, é
criado por Max como sua ficção privada, sua própria construção “literária”.
Nesse procedimento o autor faz o livro olhar para o livro, da mesma forma que
Max executa, na sua jornada para o imaginário, um olhar para dentro de si. Ou seja,
Sendak aborda o que é inerente à infância e ao ato criativo. Na aventura que Max
constrói, verificamos a narrativa indispensável ao viver humano, processo que se
desdobra desde a brincadeira até nossas mais variadas relações com a ficção na idade
adulta. No seu livro infantil, o autor nos propõe uma literatura em processo, na qual
um autor conta uma história sobre uma história fantasiada por um menino que revive
a sua própria história, cotidiano e conflitos. Dentro desse processo, o livro reflete a
própria narrativa, o retorno ao selvagem, o herói e seus monstros e a jornada do “eu”,
que falam muito, ou quase tudo que relacionamos à literatura. Dentro de seu livro
infantil de poucas frases e muitas cores, Sendak nos oferece um olhar para o fazer
literário, assim como para a relação primordial que todos construímos com a ficção
desde a infância.

REFERÊNCIAS
AGAMBEN, Giorgio. Ninfas. Trad. Renato Ambrosio. São Paulo: Hedra, 2012.
ISER, Wolfgang. O fictício e o imaginário: perspectivas de uma antropologia literária. Trad. Johannes
Kretschmer. Rio de Janeiro: EdUERH, 1996.
LINDEN, Sophie Van der. Para ler o livro ilustrado. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

FERNANDES, C. A. S. O movimento da...

220

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

MERLEAU-PONTY, Maurice. Merleau-Ponty na Sorbonne: Resumo de cursos de filosofia e linguagem.
Trad. Constança M. Cesar. Campinas: Papirus, 1990.
NIKOLAJEVA, Maria & SCOTT, Carole. Livro ilustrado: palavras e imagens. São Paulo: Cosac Naify,
2011.
SALISBURY, Martin & STYLES, Morag. Livro infantil ilustrado: a arte da narrativa visual. São Paulo:
Rosari, 2013.
SENDAK, Maurice. Onde vivem os monstros. Trad. Heloísa Jahn. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
______. Where the Wild Things Are. New York: Harper Collins Publishers, 2013.
WINNICOTT, Donald W. O brincar & a realidade. Trad. José Octávio de Aguiar Abreu e Vanede Nobre.
Rio de Janeiro: Imago Editora LTDA, 1975.

Recebido em: 20/03/2017
Aceito em: 10/04/2017

FERNANDES, C. A. S. O movimento da...

221

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

COSMIC FEAR
(THE INFLUENCE OF GOTHIC LITERATURE IN EDGAR ALLAN POE’S
“THE CASK OF AMONTILLADO”)
MEDO CÓSMICO (A INFLUÊNCIA DA LITERATURA GÓTICA EM “O
BARRIL DE AMONTILLADO”, DE EDGAR ALLAN POE)
Juliana Miles Belino1
ABSTRACT: The following paper aims to identify common points and variations regarding Edgar
Allan Poe’s short story The Cask of Amontillado and the 19th century gothic novel. Thus, a
comparative basis is established through the comment on the origin and main characteristics of
gothic literature. Then, the analysis of the short story is carried out and enables to define how much
the gothic novel influenced it and if it is possible or not to categorize the author as a gothic writer.
Keywords: gothic literature; Edgar Allan Poe; The Cask of Amontillado.
RESUMO: O seguinte artigo pretende identificar as similaridades e as diferenças envolvendo o conto
O Barril de Amontillado, de Edgar Allan Poe, e o romance gótico produzido no século XIX. Para isso,
uma base comparativa é estabelecida através da observação da origem e das principais
características da literatura gótica. Em seguida, a análise do conto é realizada e permite definir o
quanto o romance gótico o influenciou e se é ou não possível caracterizar o autor como um escritor
gótico.
Palavras chave: literatura gótica; Edgar Allan Poe; O Barril de Amontillado.

“The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of
fear is fear of the unknown.”
(H.P. Lovecraft, 1927)

1. INTRODUCTION
1

Graduanda em Letras — Inglês pela Universidade Federal do Paraná.
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Gothic Literature represents a part of Literature that turns itself to the darkest
side of life. The gothic writer makes use of all available elements in order to provoke
fear. Lovecraft justifies the relevance of what he calls “the weirdly horrible tale” (1927,
p. 01) by claiming that fear is a universal and timeless emotion. He also states that the
unknown is the origin of deepest fear, since “uncertainty and danger are always
closely allied; thus making any kind of an unknown world a world of peril and evil
possibilities” (LOVECRAFT, 1927, p. 03) — a statement that Zygmunt Bauman
corroborates on his Medo Líquido (2008), while also claiming that darkness may not
be the origin of danger, but it is the natural habitat of uncertainty and, therefore, fear.
The definition of the term unknown, however, changes from time to time; and
literature reflects those fears. For instance, in a period in which natural science was
developing at a fast pace, and its powers, whose barriers were not yet clear, terrified
the 19th century population — Frankenstein was written. The creature created by
Victor Frankenstein may be interpreted as a manifestation of the dangers of leading
the pursuit of knowledge through science to a level that surpassed human limits.
Each age had a different relationship with fear, and represented it in a specific
way. Although the gothic novel is a characteristic genre of the 19th century, it is
possible to find horror tales in the folklore of every ancient culture. At such primeval
period, the unknown world was vast — it encompassed from the origin of the thunder
to the effects of love — and people found explanations for what they did not
understand by justifying everything as acts of gods and goddesses. Hence, they
profoundly believed in those supernatural creatures — and feared them. They did all
kinds of efforts, such as rituals, sacrifices and offers, in order to please the gods and
avoid their rage. A great number of ancient cultures worshipped numerous gods and
goddesses, and each god had their own story and specific characteristics. These
primeval cultures conveyed their tales and beliefs to the next generations through oral
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tradition. Those myths may not have been written in an organized form such as the
gothic novel, but they are samples of fictional stories created to depict the relationship
between people and the unknown world.
The Middle Ages were still a time of deep fear. Lovecraft (1927) identifies the
Medieval Ages as the period in which a great number of horror themes, present in
literature until now, were created. It may be a consequence of the darkness that used
to, as Bauman (2008) claims, surround humanity. Medieval lore is the product of a
world in which the field of the unknown was enormous, and practices such as
demonology and witchcraft were taken seriously.
Then, there came the 18th century, a period in which the unknown elements,
although not as great in number, were more diversified than at the previous ages. At
that time, Literature had already reached the novel form, and Romanticism was
beginning to spring up. As a result of the romantic taste for dark themes, the gothic
novel was created and was greatly accepted by the public. However, as the science of
the 18th and the 19th centuries was able to explain the natural phenomena that used to
frighten the population, there was no need to use the supernatural to justify it. Hence,
the focus of people’s fears turned to more specific aspects of the human condition,
such as the human psyche (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis
Stevenson, 1886); the dangers of the advance of natural sciences (Frankenstein by
Mary Shelley, 1818); the consequences of modernity (Dracula by Bram Stoker, 1897);
the boundless passion (Wuthering Heights by Emily Brontë, 1847) and so on. The
result was a great number of works that, despite exploring diversified themes, had
some characteristics in common.
After these initial considerations, some questions may arise: if the gothic novel
was how the 18th and 19th century expressed their fears, what comes after that? Then,
if a writer who has greatly influenced contemporary literature, as is the case with
Edgar Allan Poe — whose work discusses dark themes and sometimes appeals to
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horror —, is brought to discussion, what can be stated about him? In his tales and
poems, it is possible to identify the cosmic fear described by Lovecraft (1927) as the
main characteristic of the horror tale. Regarding this, is it possible to categorize such
writer as a gothic writer, based solely on this assumption? His tales certainly have
common elements with the earlier gothic novel, but, apart from the similarities, what
if the differences turn it into something completely new? In order to address these
questions, this paper proposes a comparative analysis between the gothic novel and
Edgar Allan Poe’s short story “The Cask of Amontillado”.
2. CONSIDERATIONS ABOUT GOTHIC LITERATURE
In order to start a discussion on gothic literature, some information about the
origins of this genre and reasons for its name is relevant. The expression “gothic” was
originally applied with a pejorative tone. It was used to describe art and culture
produced during the Middle Ages, regarding it as an example of an underdeveloped
and archaic art. However, the conception of this term has changed, as Maria Leonor
Machado de Sousa (1978) observes: “[t]hrough the association of ‘gothic’ […] to a
literature work, a change on the meaning of the term was reached, and it started to
designate a vast literature sector, whose branches have reached the present 2 .”
“Gothic”, thus, became a term used to describe a literary style.
The Gothic school was a branch of Romanticism — a movement that started as a
reaction against conventionalism and neoclassical rules. The number of novels
labelled as romantic is great, and their forms are diversified. This happens because
Romanticism was a movement of denial, and there were many ways to deny the
neoclassical artificiality that the romantic artists despised so much. One of the
In the original: “Por esta associação de ‘gótico’ [...] a uma obra literária se chegou a uma modificação
de sentido do termo, que passou a designar um vastíssimo sector literário, cujas ramificações
chegam aos nossos dias” (SOUSA, 1978, p. 33, my translation).

2
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movements that caught romantic artists’ attention was the popular literature, in which
they expected to find authentic experiences and a real representation of the human
soul. Moreover, as Sousa (1978) claims, when the artist realised how corrupted and
rotten the society where they lived was, they responded with a melancholic feeling
and a desire for isolation. The places where the subject was able to find peace were
cemeteries and ruins, and the more suitable time for melancholic reflections was the
night. Therefore, the taste for the night and melancholic themes were also romantic
characteristics. The pursuit for popular folklore allied to the taste for dark themes
resulted in a deep interest for medieval lore. This desire was greatly represented in all
forms of art, and the gothic novel was the way in which it was represented in
literature — in a way, it was an endeavour to revive the barbaric and dark medieval
lore.
If the birth of the Gothic literature had to be dated, it would be the year of 1764,
with the publication of The Castle of Otranto, by Horace Walpole. However, it was the
result of a process that came from ancient times. It is possible to identify traces of
cosmic terror in literary texts written many centuries before the modern gothic novel.
Shakespeare, for instance, provides several examples; many of his plays, such as
Hamlet and Macbeth, were marked by a dark atmosphere coming from supernatural
elements. Lovecraft then claims that “[t]he impulse and atmosphere are as old as man,
but the typical weird tale of standard literature is a child of the eighteenth century”
(LOVECRAFT, 1927, p. 06).
The Castle of Otranto, the very first novel to claim itself the label of gothic novel,
was firstly published under a pen name. About the novel, Walpole, under the name of
William Marshal, affirmed that:
The following work was found in the library of an ancient Catholic family in the
north of England. It was printed at Naples, in the black letter, in the year 1529.
How much sooner it was written does not appear. The principal incidents are
such as were believed in the darkest ages of Christianity; but the language and
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conduct have nothing that savours of barbarism. The style is the purest Italian.
(WALPOLE, 1994, p. 13)

All these measures were taken due to fear of the public’s reception. However,
the second edition, released after a great success amongst the public, came with a new
preface, in which Walpole claimed it as his work. Although it is a novel of questionable
quality, due to its weak plot and poor development, it encompassed all the main
characteristics and themes that would influence the gothic school.
Mark Jancovich (1992) identifies two different forms of this earlier gothic novel.
One of them, represented by Ann Radcliffe’s production, focused on the female point of
view. The other, represented by Gregory Lewis’s, portrayed the effects of the events on
male experience. Thus, although the characteristics remained the same, the change of
the point of view resulted in two different styles regarding gender issues, as Jancovich
states:
While the Radcliffian or female Gothic can be described as an insider narrative in
which the domestic sphere is represented as a prison within which the heroine is
locked and repressed, the Lewisite, or male Gothic, takes the opposite
perspective. It is an outsider narrative in which the separation of spheres locks
men out of the domestic sphere, and makes them exiles, denied the possibility of
domestic happiness. (JANCOVICH, 1992, p. 24)

After understanding the context in which this literary school was developed, it is
possible to identify some of its characteristics. Lovecraft, for instance, presents the
cosmic fear as the main characteristic of the horror tale, stating that atmosphere is far
more important than plot.
This type of fear-literature must not be confounded with a type externally similar
but psychologically widely different; the literature of mere physical fear and the
mundanely gruesome. Such writing, to be sure, has its place, as has the
conventional or even whimsical or humorous ghost story where formalism or the
author's knowing wink removes the true sense of the morbidly unnatural; but
these things are not the literature of cosmic fear in its purest sense. The true
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weird tale has something more than secret murder, bloody bones, or a sheeted
form clanking chains according to rule. A certain atmosphere of breathless and
unexplainable dread of outer, unknown forces must be present; and there must
be a hint, expressed with a seriousness and portentousness becoming its subject,
of that most terrible conception of the human brain — a malign and particular
suspension or defeat of those fixed laws of Nature which are our only safeguard
against the assaults of chaos and the demons of unplumbed space. (LOVECRAFT,
1927, p. 03)

Some writers have tried to define what characterizes gothic literature. Maria
Leonor Machado de Sousa is one of such writers that discuss the main elements that
constituted the gothic novel. As a general definition, she states: “[t]he gothic novel is
essentially a sentimental novel, whose love intrigues are affected by the supernatural
and mysterious, either along with evil powers, which are fought by the virtue of the
heroes, or by making use of hidden powers to strengthen and defend said virtues”
(SOUSA, 1978, p. 44, my translation)3. She claims that the gothic novel plot is basically
composed by a virtuous heroin, a sensitive hero in love, and a terrible villain. She also
lists a series of fundamental elements present in gothic literature. Those are: an old
manuscript; magic as explanation; ghosts; madness; masks (usually worn by members
of secret societies); dreams; works of art (animated portraits); deformed figures;
crimes; blood; religion; Italy (being usually the villain’s homeland, representing a
distant land); Nature; robbers; old castles and rusty armours and swords. According to
Sousa (1978), these are the pillars of the gothic novel.
Concerning the development of this movement, Maria Lenor Machado de Sousa
(1978) claims that the term “gothic” can only be used to refer to the beginning of this
school, and it loses its meaning when applied to later horror literature. In this sense,
gothic was a specific movement with specific characteristics that took place in a

In the original: “O romance gótico é essencialmente um romance sentimental, em cuja intriga de
amor intervêm o sobrenatural e o misterioso, ou ao lado das potências maléficas, contra as quais
lutam as virtudes dos heróis, ou servindo-se de poderes ocultos para fortalecer e defender essas
mesmas virtudes” (SOUSA, 1978, p. 44, my translation).

3
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specific historical period. Some writers label the development of the previous gothic
novel as “novel of terror and wonder” (SOUSA, 1978, p. 11).
After this brief description of the gothic movement, a close reading observation
of Edgar Allan Poe would allow a comparison between his production and the
production of earlier writers. First, however, it would be relevant to make a few
observations on the writer’s style. Then, an analysis of one of his short stories would
portray how the gothic novel characteristics are present in his work.
3. THE SHORT STORY
Although a great part of Edgar Allan Poe’s work deals with dark themes, such as
death and madness, it seems difficult to define him as a gothic writer. The first main
difference that one may notice between Poe’s production and the earlier Gothic school
is the form. In his writing, he transposed the gothic themes and atmosphere to a new
genre: the short story.
Poe was not only an exquisite poet and short story writer, but also a literary
theorist of recognition. For short stories, not only did he write them, but he also
discussed the properties of this type of fiction in various articles. In his text “Review of
Twice-Told Tales”, for instance, he claimed the supremacy of the short story over the
novel due to its length. According to him, the fact that the short story can be read in
one sitting, without interruptions, gives the reader the effect of totality, since “[d]uring
the hour of perusal the soul of the reader is at the writer’s control” (POE, 1842, p.
298). Moreover, the short story must have a considerable length — it cannot be too
short, since “[e]xtreme brevity will degenerate into epigrammatism” (POE, 1842, p.
298). Therefore, a short story must be short enough to be read in one sitting, but long
enough to produce an effect, according to him.
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In his theory of the short story, Poe also compares this genre with poetry. He
states that while the aim of a poem should be beauty, the aim of a short story must be
truth. According to him, the extension of possibilities in a short story is far greater
than that of the poem, thus making its products “never so rich, but infinitely more
numerous, and more appreciable by the mass of mankind” (POE, 1842, p. 298).
Some of Edgar Allan Poe’s short stories have more characteristics of the
detective story, such as “The Murders in Rue Morgue”, and some of them, such as “The
Masque of the Red Death”, have more explicit influence of earlier gothic literature. In
order to try to portray how much the gothic movement influenced Poe’s work — and
how much he distanced himself from his predecessors, the following section presents
an analysis of one of his short stories, which is conspicuously a Gothic Novel’s
descendant: “The Cask of Amontillado”.
4. THE CASK OF AMONTILLADO
“The Cask of Amontillado” is a short story surrounded by an atmosphere of
madness. It is a story of a man who vowed revenge, though the reason is never openly
given — the narrator only states that he had borne “thousand injuries”. (POE, 1985, p.
231)4. Firstly, the narrator makes it clear that his plan is to murder the man who has
offended him — Fortunato. Then, there comes the meeting between the murderer and
his victim — they met apparently by accident on a dusk evening “during the supreme
madness of the carnival season” (p. 231). The narrator seduces Fortunato to go to his
place by saying that he had bought a pipe of Amontillado, but he feared he had been
fooled. Completely drunk, Fortunato carelessly falls on that trap and follows the
narrator until his palazzo vaults, where the cask of amontillado was supposedly kept.
The narrator previously made sure that all the attendants would leave the house so
All quotations followed only by a page number were taken from the short story itself. Source: POE,
Edgar Allan. Complete Tales & Poems. New York: Castle Books, 2009, pp. 231-235.

4
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that he could be alone with Fortunato. They go down to the catacombs where the
wines were kept, and as they walk deeper into that place, the air grows darker and
denser and an atmosphere of madness seems to surround them. Finally, when they
reach the deepest place of that catacomb, the narrator locks Fortunato on a rock and
builds a wall in order to bury him.
It is relevant to point out that this short story is narrated in first person;
therefore, it is not completely reliable, since the narrator is not only able to
manipulate the facts, but also to describe the events from his biased point of view.
Regarding this, the technique used by the narrator is to address the reader as an
accomplice. For this purpose, he frequently interacts with the reader through
statements such as “[y]ou, who so well know the nature of my soul, will not suppose,
however, that I gave utterance to a threat” (p. 231). Thus, by treating the reader as
someone close to him, not only does the narrator bring them closer, but also assumes
that they are on his side. Then, on the second paragraph, he states: “I continued, as my
wont, to smile in his face, and he did not perceive that my smile now was at the
thought of his immolation.” (p. 231) Thus, at the very beginning, the reader is already
aware of the narrator’s intentions. It puts the reader in a privileged position in relation
to the victim — a position similar to the murderer’s position. In addition, on the way
to the place where Fortunato will be murdered, the narrator gives a lot of hints of his
real intentions in his speech. For instance, when Fortunato coughs, although it is a
mere cough, the narrator ironically implies that he may be about to die, for which
Fortunato’s response is: “The cough is a mere nothing; it will not kill me. I shall not die
of a cough.” (p. 233), to which the narrator answers: “True, true.” However, only the
reader is able to understand those hints — Fortunato is completely unaware of what is
going on.
The characters’ profile may be built up through hints given in their
conversations, and through discrete comments made by the narrator. The narrator
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himself seemed to be a member of a noble family, since he states, justifying the length
of his vaults: “’The Monstresors’, I replied ‘were a great and numerous family.’” (p.
233), and this family had arms and a motto. He also seems to understand the human
mind very well, because he manipulates Fortunato all the time, and almost all his
statements are imbued with ambiguity. Moreover, he has successfully manipulated the
attendants so that they left the house without his order. A completely ironic figure, he
keeps anticipating the outcome. He makes use of tons of metaphors for what he has
planned to do. The use of irony seems to be one of the most relevant techniques used.
For instance, from the very minute they enter the vaults, he keeps pretending to be
worried about Fortunato’s health, which could be impaired by the vaults’ nitre. He
alludes to webs of nitre, which could be a reference to the “web” he caught Fortunato
in. Finally, when he arrests Fortunato and exposes his true intentions, he exclaims:
“’Pass your hand’, I said, ‘over the wall you cannot help feeling the nitre. Indeed, it is
very damp. Once more I implore you to return. No? Then I must positively leave you’”
(p. 234). He clearly states that he had been fooling Fortunato since the beginning of
their meeting.
The narrator never clarifies what Fortunato had done in order to make him plan
and execute such a cruel revenge — he only gives evasive tips referring to what had
happened, such as “you are happy, as I once was” (p. 232). It is also unclear what kind
of relationship they have — or used to have —, but it is possible to infer that they are
very close, since the narrator seems to know Fortunato quite well: “He had a weak
point, this Fortunato — although in other regards he was a man to be respected and
even feared” (p. 231).
The narrative moves from an open space to a closed one. Their meeting occurs
outdoors, and they move towards increasingly claustrophobic environments — firstly,
the Palazzo, then the vaults, and at last the very final corner in which Fortunato is
walled. There is also a time movement — the very first scene occurs at dusk: “It was
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about dusk, one evening during the supreme madness of the carnival” (p. 231). As the
narrative proceeds, it turns to night, ending up at midnight: “It was now midnight, and
my task was drawing to a close” (p. 235). Moreover, the “supreme madness”
atmosphere which surrounds the story seems to follow the same increasing
movement. It moves from the noisy madness of the carnival, caused by alcohol, to a
psychological insanity for both the narrator and Fortunato, expressed by frightening
passages, such as: “But now there came from the niche a low laugh that erected the
hairs upon my head. It was succeeded by a sad voice, which I had difficulty in
recognizing as that of the noble Fortunato” (p. 235). Finally, the story ends in a
catacomb, in the middle of the night, and at complete silence.
As could be seen, there are several themes throughout the story. The first one —
revenge — is a desire that not only goes throughout the narrative, but is also stated in
the very first sentence: “The thousand injuries of Fortunato I had borne as I best could;
but when he ventured upon insult, I vowed revenge” (p. 231). The second main theme
is the gap between appearances and reality, which is presented in a great number of
symbols throughout the story. The main example may be the title itself — although the
cask of amontillado that titles the short story never actually existed; it was a mere
illusion built up in order to convince Fortunato to go to the Palazzo. In addition, the
situation created by the narrator in order to persuade Fortunato is that he had bought
a cask of amontillado but he was not sure of its authenticity: “My dear Fortunato, you
are luckily meet. How remarkably well you are looking to-day! But I have received a
pipe of what passes for Amontillado, and I have my doubts” (p. 231). Moreover,
another motif concerning this theme is the mask Fortunato wears: “Putting on a mask
of black silk, and drawing a roquelaire closely about my person, I suffered him to
hurry me to my palazzo” (p. 232). All these motives seem to refer to the narrator’s
personality — the chasm between his appearance and his true personality, his true
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intentions: “I continued, as was my wont, to smile in his face, and he did not perceive
that my smile now was at the thought of his immolation” (p. 231).
5. CONCLUSION
Comparing Poe’s work with the main characteristics that composed the gothic
novel, it is possible to perceive that many of them were not portrayed, or were
portrayed differently, as will be explained in the following paragraphs. Firstly, he
chose the short story form over the novel. Secondly, the essence of the plot in “The
cask of Amontillado” differs from the gothic ones. Finally, it seems that the few
elements he kept in his work were completely reversed in meaning. However, the
influence of gothic literature in his work is still visible.
One of the main bonds linking Poe and gothic novel writers is the fact that he is
able to create “[a] certain atmosphere of breathless and unexplainable dread”,
described by Lovecraft (1927, s/p) as the essence of cosmic fear. In other words, the
atmosphere of madness and fear Poe develops in his short story is what Lovecraft
defined as the main point of a well written horror story, whether gothic novel or
modern short story. Thus, the cosmic fear is an axis that follows the whole tradition of
horror literature.
Moreover, some physical elements that figured in the gothic novels are also
present in Poe’s work. In “The Cask of Amontillado”, as regarded before, the old castle
(the palazzo) that belongs to a traditional and once powerful family, an element so
dear to the gothic writers, is present. It is a place involved in darkness, full of secret
passages, vaults, and catacombs filled with human bones. This scenery would match
the description of an old gothic castle. Furthermore, there is an atmosphere of
madness — both the narrator and Fortunato end up crazy — and the theme of revenge
figuring as a similarity between these two styles as well.
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Evil, however, is portrayed here in a completely different way. While the gothic
writers used to present evil as horrible monsters, most of the times related to
supernatural forces, in this short story the peril comes from the narrator himself.
Gothic, being related to the romanticism, has a strong sense of moral, and the
monsters portrayed in the stories were, most of the time, related to vices and moral
degeneration, always being punished at the end. The villain in “The Cask of
Amontillado”, by contrast, is not only never punished, but also defends his motives
and invites the reader to take his side. At the end, the narrator was able to accomplish
his revenge, never being punished for it:
No answer still. I thrust a torch through the remaining aperture and let it fall
within. There came forth in return only a jingling of the bells. My heart grew sick
— on account of the dampness of the catacombs. I hastened to make an end of my
labour. I forced the last stone into its position; I plastered it up. Against the new
masonry I re-erected the old rampart of bones. For half of a century no mortal
has disturbed them. In pace re quiescat! (POE, 1985, p. 235)

The word “villain”, however, must be applied carefully. The figure of a villain is
not clearly drawn — at least not in the models of gothic villains. The narrator is not a
ghost seeking revenge upon his murderer, or a monstrous figure living in a distant
land. He is an ordinary human being who seeks revenge upon a man who used to be
his friend. Also, there is no figure of a gothic hero or heroine in Poe’s short story —
Fortunato is an average man, as far from the image of a virtuous and pure man as the
narrator. Besides, the murderer’s character is far better developed and interesting, in
the sense of depth, than the victim.
On the one hand, due to those discrepancies between Poe and the gothic
tradition — which are not few, and operate changes in essential points of the narrative
—, the possibility of classifying him as a gothic writer seems absurd. On the other
hand, Poe was only able to operate those changes because the elements to be changed
already existed. In other words, he was able to write his own original work because he
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had collected ideas from gothic writers’ works, turning them into something new.
Gothic literature took a long time to establish itself as a genre, and the writers — as
may be noticed in Walpole’s case — felt ashamed of assuming ownership of their work
because it was not considered high literature. Poe’s view of horror literature was
different from his ancestors’ views. He was then able to use the gothic themes as a
base and go further.
In this sense, it may be possible to state that Edgar Allan Poe updated gothic
literature to a new style, according to the needs of his time. The gothic novel was a
specific movement that fitted the spirit of its time, and was also the base for the
tradition of horror literature that has been developing since then. Humankind has
always created fictional stories portraying their fears, and the written form has the
gothic novel as its origin and source.
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UMA PARÓDIA MUSICAL: THE SOUND OF HAMLET, de MYA
GOSLING
A MUSICAL PARODY: THE SOUND OF HAMLET, BY MYA GOSLING
Rebeca Pinheiro Queluz1
RESUMO: Este artigo pretende analisar The Sound of Hamlet, uma paródia em quadrinhos
elaborada por Mya Gosling a partir da tragédia shakespeariana Hamlet e do filme The Sound of
Music, dirigido por Robert Wise. Nessa perspectiva, usaremos como base a reflexão de Linda
Hutcheon sobre paródia. Observaremos como, de forma humorada e irônica, a cartunista insere
as canções de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II em pontos-chave da narrativa,
acrescentando a sua interpretação sobre as obras e atualizando os dois textos.
Palavras-chave: paródia shakespeariana; quadrinhos; The Sound of Music.
ABSTRACT: This article aims to analyze The Sound of Hamlet, a comic strip parody written by
Mya Gosling of Shakespeare’s tragedy Hamlet and Robert Wise’s film The Sound of Music. From
this perspective we will use Linda Hutcheon’s reflection on parody as a theoretical ground. We
will observe how the cartoonist inserts, in a humorous way, the songs of Richard Rodgers and
Oscar Hammerstein II into key points of the narrative, adding her interpretation about the
works and updating the two texts.
Keywords: Shakespearean parody; comics; The Sound of Music.

INTRODUÇÃO
Este texto tem por objetivo apresentar e discutir uma história em
quadrinhos criada por Mya Gosling, uma jovem cartunista que até pouco tempo
trabalhava como bibliotecária na University of Michigan Graduate Library. Hoje, ela

___________________________
1

Doutoranda em Letras, UFPR.
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se dedica integralmente aos seus “stick figure Shakespeare comics”2, graças a um
sistema de patronagem — em que Gosling se apresenta para o público e solicita o
patrocínio mensal para o seu trabalho — e da venda de produtos (como pôsteres,
camisetas, quadrinhos e adesivos) relacionados aos seus comics.
Inicialmente, Gosling publicou seu trabalho no Facebook para, depois, criar
um blog específico para seus webcomics, denominado Good Tickle Brain. Esse
título, como nos informa a própria autora, é um insulto shakespeariano presente
na fala de Falstaff (Henrique V, ato 2, cena 4): “— Peace, good pint-pot. Peace, good
tickle-brain!”. No blog, predominam quadrinhos que tematizam as peças do bardo
inglês, mas também há espaço para miscelânea. As atualizações, nessas e em
outras redes sociais (como Instagram e Twitter), ocorrem pelo menos duas vezes
na semana, às terças-feiras e às quintas-feiras.
A seção intitulada Three-panel plays é a mais difundida pela internet e foi o
trabalho que gerou o reconhecimento de Mya Gosling. Brincando com o
pressuposto de que as pessoas não têm tempo3 para ler as peças de Shakespeare, a
cartunista resolveu resumi-las em tiras de três quadros, como se pode observar na
figura 1.

Figura 1: Hamlet em 3 quadros.
Fonte: <http://goodticklebrain.com/shakespeare-index/#/three-panel-plays/>. Acesso
em: 03/03/2017.
___________________________

Disponível em: <http://goodticklebrain.com/about/>. Acesso em: 02/03/2017.
Nas palavras de Mya Gosling, “no time to read all of Shakespeare’s plays, but still want to know
what happens in them? I’ve got you covered”.

2
3
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Ao condensar Hamlet, a autora destaca o tema da vingança proposto pelo
fantasma do pai de Hamlet e, também, a indecisão e a inação do protagonista que
revela primeiro, por meio de seus solilóquios, a sua intensa inclinação reflexiva
(alternando entre a introspecção e o furor) e, finalmente, realiza a tarefa da qual
foi incumbido.
Segundo Barbara Heliodora, Hamlet é
[...]definitivamente uma tragédia de vingança, gênero de características

altamente específicas, de modo senecano. O gênero tem, na dramaturgia
elisabetana, um grande número de exemplos, porém só em A Tragédia
Espanhola, de Thomas Kyd, e no próprio Hamlet estarão presentes todos os
seus aspectos, ou seja, o aparecimento de um fantasma pedindo vingança,
um vingador que protela com hesitação o cumprimento da tarefa que lhe foi
imposta, loucura fingida e/ou real, planejamento prolongado e, finalmente, a
execução da vingança. (HELIODORA, 2004, p. 137).

Apesar de não mencionar personagens como Laertes e Gertrudes, por
exemplo, no terceiro quadro, ao lado da cena em que Hamlet assassina seu tio,
percebemos a presença de seus corpos inertes e ensanguentados. Se recordarmos
a segunda cena do quinto ato, em que ocorre um duelo entre Hamlet e Laertes,
observaremos que o último, por sugestão de Cláudio, trapaceou ao utilizar uma
espada com ponta envenenada durante a luta. Hamlet é ferido, mas também fere o
oponente, e ambos morrem em decorrência do veneno. Gertrudes, por sua vez,
bebe, em honra a seu filho, de uma taça envenenada por Cláudio— que queria
garantir a morte de seu sobrinho.
Pode-se deduzir, então, um comentário da cartunista sobre a violência
presente nessa tragédia sangrenta, na qual morreram, além dos personagens
acima citados, Hamlet pai (assassinado), Ofélia (suicídio), Polônio (assassinado),
Rosencrantz e Guildenstern (assassinados). Ainda, é importante notar como se
destacam as expressões faciais e corporais dos personagens, principalmente de
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Hamlet que, além de apresentar expressões significativas, utiliza um traje negro,
evidenciando seu luto e a sua melancolia. Esse clima emocional de depressão em
que o príncipe se encontra é notado desde a morte do seu pai, como fica evidente
no primeiro monólogo que ele enuncia (ato 1, cena 2).
A síntese da tragédia dinamarquesa é também um comentário crítico que a
cartunista faz sobre a obra. Afinal, considerando o conceito de adaptação proposto
por Linda Hutcheon (2011), pode-se afirmar que Gosling realiza um ato criativo
que opera um processo específico de leitura, interpretação e recriação a partir de
um trabalho anterior. É uma repetição com diferença, não uma réplica, um
compromisso intertextual com o trabalho adaptado. E, nessa obra palimpséstica,
quanto maior a familiaridade do leitor com Shakespeare, maior será o proveito
dos quadrinhos de Good Tickle Brain, presentes tanto nessa seção das tiras com
três quadros, quanto nas demais seções4.
Neste artigo, abordaremos sob a perspectiva da paródia uma história em
quadrinhos intitulada The Sound of Hamlet (algo como O príncipe rebelde ou O som
___________________________

Em General Shakespeare, Gosling apresenta criações que têm alguma relação com a obra do
bardo.
Podemos
citar
as
Selfies
Shakespearianas
(http://goodticklebrain.com/home/2013/11/11/shakespearean-selfies) e as Autocorreções
Shakespearianas (http://goodticklebrain.com/home/2014/9/21/shakespearean-autocorrectspart-1), ambas divididas em seis partes. Na primeira seção, Gosling imagina que tipo de fotos os
personagens shakespearianos postariam nas redes sociais, propondo até mesmo hashtags para
as situações e apelidos para os personagens. Hamlet, por exemplo, vira “princeofden” e em sua
selfie aparece com a caveira de Yorick: “Pic of me and my old jester @DeadYorick
#graveyardselfie #depressing #tagforlikes”. Já na segunda, a cartunista imagina as confusões
que transparecem nas falas trocadas pelos personagens via Whatsapp a partir do auto corretor
do aplicativo. Usando o príncipe da Dinamarca mais uma vez como exemplo
(http://goodticklebrain.com/home/2015/6/24/shakespearean-autocorrects-part-4), Gosling
concebe uma cena em que Hamlet recebe uma mensagem do fantasma do pai via Whatsapp, na
qual ele se identifica como “thy father’s sprout”. Em seguida, escreve: “SPIRIT. Thy father’s
spirit”. Numa terceira mensagem, se justifica afirmando que “Sorry, it’s hard to type while
incorporeal”. Hamlet pergunta o que se passa e o pai responde que quer que o filho vingue “his
foul and most unnatural burger”, ao que Hamlet indaga “burger?”. O pai, sem se dar conta,
repete: “burger most foul” e, depois, sinalizando que entendeu que a mensagem estava errada
escreve em caixa alta a palavra “MURDER” e termina xingando o auto corretor.

4
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de Hamlet — tradução da autora). Para tanto, dialogaremos com a perspectiva
teórica da pesquisadora canadense Linda Hutcheon sobre paródia, apresentando
brevemente esse conceito.
1.

PARÓDIA: UMA PERSPECTIVA TEÓRICA
Em uma obra chamada Uma teoria da paródia: ensinamentos das formas de

arte do século XX, Linda Hutcheon teoriza sobre esse gênero que foi descrito ao
mesmo tempo como sintoma e como ferramenta crítica do epistema modernista.
Ela defende que a paródia não é simplesmente parasitária e derivativa, uma
imitação ridicularizadora, mas um processo de transferência e de reorganização
do passado que tende a desmistificar o “nome sacrossanto do autor” e a
dessacralizar a origem do texto (HUTCHEON, 1985, p. 16). É, a seu ver, um ato
crítico de reavaliação e acomodação que combina elogio e censura e que apresenta
um caráter autorreflexivo e intertextual.
Segundo Hutcheon (1985, p. 17), “o que é notável na paródia moderna é o
seu âmbito intencional do irônico e jocoso ao desdenhoso ridicularizador. A
paródia é, pois, uma forma de imitação caracterizada por uma inversão irônica,
nem sempre às custas do texto parodiado”. Ela é uma repetição com
distanciamento e consciência crítica, que sinaliza a diferença ao invés da
semelhança. É uma abordagem criativa e concomitantemente um produto da
tradição. Sendo assim, “não se trata de uma questão de imitação nostálgica de
modelos passados: é uma confrontação estilística, uma recodificação moderna que
estabelece a diferença no coração da semelhança” (p. 19). A paródia se apropria
das convenções de um período anterior e lhes confere novos sentidos.
Ainda, a teórica canadense se serve de uma citação de Thomas Greene (1982
apud HUTCHEON, 1985, p. 20) para destacar que “toda a imitação criativa mistura
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a rejeição filial com o respeito, tal como toda a paródia presta a sua própria
homenagem oblíqua”. Entre os inúmeros exemplos que ela cita em seu texto,
encontram-se algumas menções a paródias shakespearianas. A primeira delas é a
tragicomédia de Tom Stoppard, Rosencrantz e Guildenstern estão mortos (1966),
que explora o destino de duas personagens secundárias de Hamlet a partir de
fragmentos de cenas do original. Nas suas palavras, nessa peça existe uma tensão
entre o texto “que conhecemos (Hamlet) e o que Stoppard lhe faz. Sempre que um
acontecimento é directamente tirado do modelo shakespeareano, Stoppard servese das palavras originais. Mas “transcontextualiza-as” através da adição de cenas
que o Bardo nunca concebeu” (p. 25). Para contrapor esse exemplo, faz menção a
Macbett de Eugène Ionesco em que, conforme Hutcheon, ocorre uma inversão
total da dicção e do valor moral das personagens.
Segundo Marina Bento Veshagem,
Macbett é de 1972 e propõe o que parece, a princípio, uma paródia de
Macbeth, peça de William Shakespeare, de 1606. O dramaturgo adapta os
nomes dos personagens e conserva a estrutura narrativa básica de Macbeth,
mas apresenta a peça em um tom por vezes satírico. A chave de leitura que
escolho, capaz de ver a diferença, de enxergar outras possibilidades além
daquela do consenso, é a interpretação ‘Patafísica do texto’. (VESHAGEM,
2016, p. 664).

Hutcheon também cita a obra de Peter Blake, On the Balcony5 (1955), e
assinala que:
[...] as quatro crianças sentadas seguram um postal ou reprodução de Le
Balcon, de Manet, uma gravura de Romeu e Julieta, sugerindo a famosa cena
da varanda (também há uma flâmula de Verona noutra parte) e duas
fotografias da família real. O cliché dos amantes na varanda reecoa nas duas
pombas fora do pombal. Este tipo de complexidade faz da paródia uma
variação sobre aquilo que Gary Saul Morson (1981, 48-9) designa por uma
“obra limite” ou texto duplamente decodificável, embora estas obras possam
___________________________

Essa obra está no museu de arte moderna do Reino Unido, Tate: <
http://www.tate.org.uk/art/artworks/blake-on-the-balcony-t00566>. Acesso em: 17/03/2017.

5
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ser melhor descritas como sendo possuidoras de uma codificação múltipla,
especialmente por que as convenções, bem como textos particulares, se
encontram envolvidos com frequência (HUTCHEON, 1985, p. 25).

Nesse sentido, a paródia serve para ressacralizar ou dessacralizar uma obra
ou um autor, ou seja, ressalta uma mudança, mas não uma submissão. Há,
portanto, nesse processo, uma relação estrutural e funcional de revisão crítica. A
paródia, na visão de Hutcheon, “pode ser uma crítica séria, não necessariamente
ao texto parodiado; pode ser uma alegre e genial zombaria de formas codificáveis.
O seu âmbito intencional vai da admiração respeitosa ao ridículo mordaz”
(HUTCHEON, 1985, p. 28). Seria, então, uma mescla de imitação, admiração e
escárnio. Ainda, a autora acentua o poder transformador da paródia por criar
novas sínteses e aponta que se trata de uma forma de dialogia textual nos termos
de Bakhtin. Nos termos de Genette, Hutcheon percebe a paródia como uma relação
estrutural ou formal entre textos que se inter-relacionam, mas mais do que isso,
buscam “parodiar outra obra (ou conjunto de convenções) e tanto um
reconhecimento dessa intenção como capacidade de encontrar e interpretar o
texto de fundo na sua relação com a paródia” (p. 34).
Por fim, a teórica reitera a importância do leitor no processo de
reconhecimento do texto com o qual a paródia dialoga. Dito de outro modo: “o
processo de comunicação é central para a compreensão da paródia”, sendo assim,
“os textos só podem ser entendidos quando situados contra os cenários das
convenções de onde emergem e (...) os mesmos textos contribuem,
paradoxalmente, para os cenários que determinam os seus sentidos” (HUTCHEON,
1985, p. 36). Neste artigo, veremos ainda como o texto de Mya Gosling parodia a
tragédia dinamarquesa Hamlet e o musical Sound of Music criando uma síntese
dessas obras a partir do seu ponto de distanciamento crítico.
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LITERATURA, CINEMA E QUADRINHOS: THE SOUND OF HAMLET
The Sound of Hamlet foi um trabalho desenvolvido por Gosling, entre 31 de

março de 2015 e 14 de maio do mesmo ano, para celebrar o aniversário de 50
anos da produção cinematográfica de The Sound of Music (A noviça rebelde, no
Brasil) dirigida por Robert Wise. O musical contou com Julie Andrews no papel da
noviça Maria e com o ator shakespeariano, Christopher Plummer, no papel do
capitão von Trapp.
É válido lembrar que o consagrado musical norte-americano The Sound of
Music baseou-se no livro de memórias The Story of the Trapp Family Singers6
escrito por Maria von Trapp e é uma adaptação do musical homônimo que estreou
na Broadway em 1959. Com o roteiro adaptado a partir do libreto do musical
escrito por Howard Lindsay e Russel Crouse, o filme vale-se das canções de
Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II. Nele, é apresentada a história da
aspirante a freira que se torna governanta na casa de um ex-capitão da marinha,
viúvo e com 7 filhos. Sua chegada na casa dos von Trapp muda completamente
aquele lugar sem vida, sem carinho, sem amor, sem atenção e sem música. De
início, desafiado por Maria, o capitão se rende aos seus encantos e os dois se
apaixonam e se casam após muitas confusões.
Essa história se desenvolve na Áustria no início da Segunda Guerra Mundial
e culmina na fuga da família von Trapp para a Suíça, depois da anexação do país
pela Alemanha nazista (chamada de Anchluss, ocorrida em 1938), devido à
___________________________

Segundo Roger Lerina, “A Noviça Rebelde é baseado no livro The Story of the Trapp Family
Singers, em que Maria von Trapp (1905 — 1987) conta a história de sua família, obrigada a fugir
da Áustria depois da anexação do país pela Alemanha, em 1938, devido à postura antinazista do
patriarca Georg Ludwig von Trapp (1880 — 1947). Por conta das dificuldades financeiras com a
depressão mundial de 1930, os Von Trapp começaram a cantar em público para ganhar dinheiro
— o que lhes trouxe também fama, ainda que o orgulhoso oficial da marinha austríaca ficasse
constrangido com a situação”. Disponível em: <https://goo.gl/JsBDKj>. Acesso em: 03/03/2017.

6
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convocação do capitão pela marinha alemã. Ao longo da narrativa, a música tem
um poder humanizador que confronta esse ambiente sombrio e militarista do
filme e é tida como o agente transformador do mundo em que vivem os
personagens. Canções como Do-Re-Mi, My Favorite Things, So Long, Farewell,
Maria, Climb Every Mountain e Sixteen Going on Seventeen são lembradas até hoje
por seu destaque nessa película.
Posto isso, na quadrinização de Mya Gosling, a tragédia de Hamlet é dividida
em 23 partes em que se distribuem as músicas do filme e os episódios que
ocorrem nos cinco atos da peça shakespeariana. Os temas abordados são os
mesmos da tragédia: assassinato, usurpação, vingança, loucura, inação, morte,
desejo. A linguagem utilizada pela cartunista é coloquial7, ainda que recupere
algumas das falas mais conhecidas dos leitores (como“To be or not to be” [parte
10], “Get thee to a nunnery” [parte 11], “A rat! Dead, for a ducat” [parte 13]) e que
acrescente pronomes utilizados nas peças do bardo (como thee, thou e thy). Isso
faz com que haja uma aproximação entre o público e a obra apresentada.
Além disso, Gosling revisita as duas obras com um olhar contemporâneo e
insere o seu olhar crítico, por exemplo, em relação ao papel das mulheres8 nas
sociedades patriarcais e conservadoras em que viviam, ao mesmo tempo em que
___________________________

Na 1ª parte, por exemplo, Hamlet, enojado com o que está acontecendo ao seu redor exclama:
“Yuck!”. Na 2ª parte, Gertrudes se dirige ao filho: “Come on, Hamlet, cheer up!”. Ofélia, na parte 4,
ironiza: “Thanks, dad. Thanks, Laertes. That was super helpful”. Disponível em: <
http://goodticklebrain.com/home/2015/3/30/the-sound-of-hamlet-part-1>.
Acesso
em:
06/03/2017.
8 Existem inúmeros trabalhos que pontuam o papel das mulheres, sobretudo de Ofélia, nas peças
de Shakespeare, tais como: “A mulher Ofélia — um contraste entre o natural e o social”, de Meire
Lisboa
Santos
Gonçalves
(http://www.ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/vertentes/v.%2019%20n.%202/Meire_Lisboa.pdf), “A imagem da mulher em
Hamlet”, de Ana Maria da Silva Nunes e Algemira de Macedo Lima
(http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/2808.htm), “A condição da mulher
nas tragédias shakesperianas: Hamlet e Romeu e Julieta”
(http://www.humanas.ufpr.br/portal/letrasgraduacao/files/2015/02/cASSIANACANASHIRO.pdf).
7
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propõe uma subversão desses valores através da fala de personagens como Ofélia
(figura 2).

Figura 2: The Sound of Hamlet, parte 5.
Fonte:
<http://goodticklebrain.com/home/2015/4/1/the-sound-of-hamlet-part-2>.
Acesso em: 18/03/2017.

Nesse episódio, que remete à terceira cena do primeiro ato de Hamlet, a
Ofélia de Gosling se revolta porque já tem idade suficiente para tomar suas
próprias decisões, sem precisar da opinião de seu pai e de seu irmão. Ela se queixa
de que está presa numa sociedade patriarcal e masculina e se pergunta se para
Hamlet ela é apenas uma mercadoria (commodity), ou se ele, de fato, a ama.
Também objeta o fato de ter que permanecer virgem, ou, caso não permaneça, ser
considerada apenas uma mercadoria danificada (damaged goods), e antecipa a
loucura que tomará conta dela antes do seu suicídio (“This might drive me mad”).
Sua canção subverte a letra original, “Sixteen Going on Seventeen”9, cantada por
___________________________

A
letra
dessa
música
está
disponível
em:
<https://www.stlyrics.com/lyrics/thesoundofmusic/sixteengoingonseventeen.htm >. Acesso
em 28/03/2017.

9
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Rolf e Liesl, que afirmava que a filha mais velha do Capitão von Trapp,
despreparada, estava começando a se tornar uma mulher e que poderia confiar em
Rolf para guiá-la, por ser ele homem e um ano mais velho. Já no musical, se detecta
certa ironia em relação à música, dado que a maturidade das personagens se opõe
às suas falas10. Os quadrinhos de Gosling intensificam essa ironia e reveem tanto o
papel de Ofélia como o de Liesl (como mulheres submissas, obedientes, doces e
ingênuas) a partir da perspectiva feminista.
Outro momento marcante da história em quadrinhos ocorre quando aparece
o célebre monólogo proferido por Hamlet: “Ser ou não ser” (ato 3, cena 1). Gosling
combinou os momentos mais esperados tanto do musical como da peça através da
canção “Do, Re, Mi”. No musical, Maria ensina às crianças von Trapp as notas da
escala maior e, por consequência, ensina-as a cantar. Nos quadrinhos, Hamlet
encontra crianças dinamarquesas que não foram previstas por Shakespeare e
“despeja” nelas suas angústias e seus anseios (figura 3).

___________________________

Apesar de afirmar ser ingênua, tímida e assustada diante da atitude dos homens, Liesl está
muito mais preparada para lidar com a situação de cortejo do que Rolf.

10
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Figura 3: The Sound of Hamlet, parte 10.
Fonte:
<http://goodticklebrain.com/home/2015/4/13/the-sound-of-hamlet-part-6>.
Acesso em: 18/03/2017.

Esse é um instante fulcral na narrativa, pois Hamlet está refletindo sobre a
legitimidade moral do suicídio em um mundo insuportavelmente doloroso. “Ser ou
não ser” é interpretado como “viver ou não viver”. Em seguida, pensa sobre as
consequências das duas ações e chega a comparar o sono à morte e ao sonho. O
problema advém do que ocorre depois da morte, que é incerto. Tal discurso une
muitos dos temas que percorrem a peça, como a ideia do suicídio e da morte, a
dificuldade de conhecer a verdade num universo espiritualmente ambíguo e a
ligação entre pensamento e ação. Ao selecionar palavras para substituírem as
notas musicais Gosling resume os pontos-chave do monólogo: ser, vida, dor,
morte, dormir, sonhar, temer. Ao mesmo tempo em que ela ameniza o discurso
(pois Hamlet se encontra diante de crianças), aborda um tema sério e pesado. As
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expressões faciais e corporais da personagem reforçam a tribulação por que passa
o protagonista.
Além

das

características

já

citadas,

podemos

perceber

outras

particularidades. Em determinados pontos da história, por exemplo, Gosling expõe
Hamlet como um adolescente mimado e reclamão (como na parte 3, que se refere
ao ato 1, cena 2 do original). Em outros, mais reflexivo e sensato (como na parte 9,
em que fala sobre sua inação). Há, ainda, situações engraçadas nos quadrinhos,
como na primeira parte, em que os guardas estão com medo da aparição do
fantasma de Hamlet pai, ou na segunda, em que Claudius canta a partir da melodia
de “Ordinary Couple” (num tom ameaçador) e revela seus planos políticos
enquanto Hamlet faz caretas ao lado. Há também personagens cômicas, como o
caricato Polônio e os colegas da faculdade de Hamlet, Rosencrantz e Guildenstern.
Gosling também parece se referir a filmes como Todo mundo em pânico
(2000), de Keenen Ivory Wayans, que debocham de filmes de terror. Isso aparece
nos quadrinhos, por exemplo, quando Horácio fala: “There’s no such thing as...[a
ghost]” e “...I probably shouldn’t turn around, should I?” e o fantasma está logo
atrás dele. E, em seguida, eles cantam “The Sound of Music”, que inicia o musical e
que não tem nada do tom de tensão do início de Hamlet.
Além disso, é interessante a solução criada por Gosling ao desenhar o
fantasma com pontilhados, dando a impressão de que ele é transparente. A
quadrinista também foi feliz ao sinalizar o início e o final das canções através de
notas musicais. Ainda, chama a atenção o fato de que Gosling pressupõe que seu
leitor está familiarizado com a tragédia hamletiana, por exemplo, na parte 9 em
que Hamlet assiste a um ator que entoa uma fala sobre Hécuba e o texto que
aparece no balão de fala é: “blah, blah, blah, Mobled Queen, blah, blah, Hecuba,
blah, blah”. Finalmente, destaca-se a última parte que através da música “My
favorite things” apresenta um resumo da peça. Uma a uma, cada personagem
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lembra da sua própria morte até que no fim todas se juntam num coro e cantam:
“when the dog bites, when your friends fuss, when you’re feeling sad, remember
that you could be dead, just like us, and then you won’t feel so bad”. Essa é a tônica
geral da narrativa construída por Gosling: o humor, a ironia, a subversão e o riso
estão sempre presentes e nos fazem repensar as obras.
3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao buscar um contexto novo para o musical, Gosling aproveita as melodias

que são as mesmas, todavia, altera as letras, introduzindo o enredo hamletiano.
Ela faz uma abordagem criativa/produtiva da tradição. Podemos recuperar as
palavras de Stockhausen mencionadas por Hutcheon para explicar a concepção de
Gosling, que parece querer “ouvir material musical familiar, antigo, performado
com novos ouvidos, penetrá-lo e transformá-lo com uma consciência musical dos
nossos dias” (STOCKHAUSEN, 1980 apud HUTCHEON, 1985, p. 19).
Nesse trabalho, ela utiliza como ferramentas o humor e a ironia para criar
sua narrativa. Nota-se nesses quadrinhos um confronto entre o texto
shakespeariano e o musical, ao mesmo tempo em que se percebe nitidamente um
distanciamento crítico entre os textos parodiados e a nova obra. Não há uma
intenção de depreciar nenhum dos textos com os quais Gosling dialoga, e sim, de
fazer uma crítica construtiva, uma interpretação, de apresentar um olhar da
artista sobre esses dois trabalhos. E o prazer obtido na leitura dessa paródia
advém do grau de empenhamento do leitor no “vai e vem” (bouncing) intertextual
entre cumplicidade e distanciação” (HUTCHEON, 1985, p. 48).

QUELUZ, R.P. Uma Paródia Musical...

250

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

REFERÊNCIAS
GOSLING, Mya. Peace, Good Tickle Brain: an eclectic collection of mostly Shakespeare-related
comics and other miscellany. Disponível em: <http://goodticklebrain.com/>. Acesso em:
02/03/2017.
_____. The Sound of Hamlet. Disponível em: <http://goodticklebrain.com/home/2015/3/30/thesound-of-hamlet-part-1>. Acesso em: 06/03/2017.
HELIODORA, Barbara. Reflexões Shakespearianas. Com ilustrações de Helen Potter; organização
de Célia Arns de Miranda e Liana de Camargo Leão. Rio de Janeiro: Lacerda, 2004.
HUTCHEON, Linda. Uma teoria da adaptação. Trad. André Cechinel. Florianópolis: Editora da
UFSC, 2011.
_____. Uma teoria da paródia: ensinamentos das formas de arte do século XX. Trad. Teresa Louro
Pérez. Lisboa: Edições 70, 1985.
THE SOUND OF MUSIC. Direção e Produção: Robert Wise. Intérpretes: Julie Andrews,
Christopher Plummer, Richard Haydn, Peggy Wood, Eleanor Parker. Roteiro: Ernest Lehman.
Música: Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1965. 1
DVD (174 MIN), Color.
VESHAGEM, Marina Bento. O absurdo em Eugène Ionesco: uma releitura a partir de sua
dramaturgia. Texto completo de trabalho apresentado na Sessão Estudos de Literatura
Comparada III do Eixo Temático Estudos de Literatura Comparada do 4º Encontro da Rede Sul
Letras, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem no Campus da
Grande Florianópolis da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) em Palhoça (SC). 2016.
Disponível
em:
<http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/eventos/sulletras/PDF/MarinaVeshagem.pdf>. Acesso em: 17/03/2017.

Recebido em: 20/03/2017
Aceito em: 04/04/2017

QUELUZ, R.P. Uma Paródia Musical...

251

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

IMAGENS DE PERRAULT
IMAGES OF PERRAULT

Anna Olga Prudente de Oliveira1

RESUMO: Este artigo apresenta algumas reescritas brasileiras da obra Histoires ou Contes du temps
passé avec des moralités (Histórias ou Contos do tempo antigo com moralidades) do escritor francês
Charles Perrault, a partir da perspectiva trazida por Giorgio Agamben (2009) sobre o que é o
contemporâneo. Algumas diferenças entre as reescritas serão discutidas tendo em vista certo ideal de
tornar a obra do século XVII contemporânea ao público leitor brasileiro do século XXI.
Palavras-chave: contos de Perrault; reescrita; contemporâneo.
ABSTRACT: This article presents some contemporary Brazilian rewritings of the work Histoires ou
Contes du temps passé avec des moralités (Stories or Tales of bygone times, with their morals) of the
French writer Charles Perrault, under Giorgio Agamben (2009)’s perspective about what is the
contemporary. Some differences between the rewritings will be brought to discussion considering
the given ideal of making the 17th-century tales contemporaneous to the Brazilian readership of the
21st century.
Keywords: tales of Perrault; rewriting; contemporary.

Há vários tempos em um só tempo.
Jacques Rancière (2014)

1

Mestre e doutoranda em Estudos da Linguagem, PUC-Rio.
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1.
Comecemos com Chapeuzinho Vermelho, pela estrada afora eu vou bem sozinha
levar esses doces para a vovozinha, ela mora longe e o caminho é deserto e o lobo mal
passeia aqui por perto...
Se a imagem gerada por essa cantiga popular brasileira é conhecida por muitos,
adultos e crianças, poucos talvez relacionem a Charles Perrault a história da menina
que, atraída pelo desconhecido da floresta, é seduzida pela fala do compadre lobo e
acaba sendo devorada por ele.
Publicados na França ao final do século XVII, os contos de Perrault, inseridos na
obra Histoires ou Contes du temps passé avec des moralités ou Contes de la Mère L’Oye
(Histórias ou Contos do tempo antigo com moralidades ou Contos de Mamãe Gansa),
reuniam histórias populares que até então pertenciam à tradição da oralidade, sendo,
algumas delas, passadas através de gerações e contadas nos núcleos familiares como
forma de divertimento e instrução. Trazendo aspectos da realidade em narrativas em
que o maravilhoso se consubstanciava em fadas, animais falantes e outros elementos
mágicos, os contos mostravam que “lobos” podiam causar a perdição das meninas ou,
como vemos em Cinderela, que para se casar mais vale ter um bom padrinho ou
madrinha do que graça ou inteligência. Tais histórias são marcadas por sua época e
pelas concepções sociais vigentes. Se antes pertenciam ao domínio da coletividade,
sem uma autoria específica, quando inseridas na literatura escrita pela primeira vez
tornam-se peças literárias, adquirem grande popularidade e, com o tempo, começam a
ser difundidas nas mais diversas culturas, tornando-se cânones da literatura,
especificamente daquilo que passou a ser classificado como literatura infantojuvenil
(LIJ). Se as histórias eram tradicionais e populares, o que faz Perrault no sentido de
torná-las peças literárias?
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Defensor de uma literatura mais simples e acessível, Perrault é uma voz
contundente na Querela dos Antigos e dos Modernos, discussão entre os acadêmicos
franceses que opunha o autor aos defensores dos antigos, inspirados pelo classicismo
greco-romano, tais como Boileau e Racine. Perrault atua em prol da modernização e
valorização da língua francesa e de um movimento de ampliação do público ao qual a
literatura era destinada, concepção já posta em prática com a publicação dos volumes
de Paralelo entre antigos e modernos, entre 1688 e 1697, sua obra magna, que leva o
debate ao público leigo, fora do ambiente da Academia Francesa.
É esse homem das letras do século XVII que acaba por ser considerado o criador
de um novo gênero literário: os contos de fadas. Contos que não eram até então vistos
como literatura adentram os salões, a corte francesa, e se destinam tanto às jovens,
com seus ensinamentos, como aos adultos, com as ironias nas entrelinhas. Desse
modo, fazendo alterações de tom para atender aos gostos de sua audiência, mas sem
se desviar da simplicidade das histórias populares, Perrault consegue unir “os
universos, aparentemente distantes, da cultura popular e da cultura de elite”
(DARNTON, 1988, p. 90).
Cabe observar que não havia à época de Perrault uma literatura infantil ou
juvenil propriamente enquanto gênero, mas, como aponta Soriano (2012), a falta de
classificação não significa que não se escrevia para esse público. Porém, como havia
ainda a ideia corrente de que a criança ou jovem era um “adulto em miniatura”, as
obras de aventuras ou os contos maravilhosos, por exemplo, voltavam-se para esse
público “sem simplificar nem o pensamento nem a linguagem, com sutilezas de
raciocínio e nuances de vocabulário que, para serem compreendidas, exigem uma
experiência de vida e de saberes precisos que de todo modo uma criança não teria2”
(p. 335).

Tradução minha, assim como as demais citações de textos em língua estrangeira. No original: “sans
simplifier ni leur pensée ni leur langue, avec des subtilités de raisonnement et des nuances de

2
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Em Contos do tempo antigo com moralidades, Perrault alinhava as histórias
tradicionais conhecidas, mas desprestigiadas enquanto literatura, fazendo uso de um
instrumento formal: as moralidades ao final dos contos. Assim, ao final dos contos A
Bela Adormecida no bosque, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, O Gato de Botas, As
Fadas, Cinderela, Riquete do topete e O Pequeno Polegar temos uma espécie de
comentário do autor sobre a história narrada, a moralidade em verso. Embora os
contos de fadas possam apresentar quase sempre algum tipo de ensinamento, as
moralidades de Perrault poucas vezes apresentam um fechamento moralizante.
Com efeito, a moral em Perrault pode ser vista mais no sentido da tradição ou da
constatação de uma realidade do que no sentido de uma moral mais elevada. Talvez
por isso possamos observar nas moralidades funções distintas que não remetem
necessariamente a um caráter normativo; há uma ambiguidade, uma falta de rigidez
em relação à exigência moral, fazendo com que o próprio conceito de moralidade
assuma diferentes sentidos (SORIANO, 2012). O primeiro sentido seria o mais
tradicional, um conteúdo normativo, expresso pelo uso do imperativo, apontando para
algo que deve ser feito pelo leitor/ouvinte após tomar conhecimento da história
contada. Mas as moralidades com frequência constituem-se como um texto desprovido
desse caráter instrucional; por vezes aparecem como “uma constatação tirada da
experiência e que pode mesmo, em certos casos, ser relativamente imoral” (p. 337)3
ou, podem ainda, desprovidas de qualquer caráter moral, se apresentar simplesmente
tal como um tipo de “fórmula, que no conto folclórico anuncia o início ou o fim da
narrativa” (p. 338)4.

vocabulaire qui, pour être comprises, exigent une expérience de la vie et des connaissances précises
dont de toute façon un enfant ne saurait disposer” (SORIANO, 2012, p. 335)
3 No original: “un constat tiré de l’expérience et qui peut même, dans certains cas, être relativement
immoral” (Soriano , 2012, p. 337)
4 No original: “‘formulette’ qui dans les contes folkloriques annonce le début ou la fin du récit”
(Soriano, 2012, p. 338)
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2.
Com a enorme popularidade atingida, tanto em sua época como posteriormente
com sua difusão em outras línguas e culturas, os contos de Perrault adquirem um
status canônico na LIJ. Não obstante, podemos pensar que sua sobrevivência na
literatura é marcada por algumas ambiguidades. A primeira delas, a questão da
tradição ligada a um caráter coletivo versus a questão da autoria.
No Brasil, os contos já estão presentes desde o século XIX e início do século XX,
em um período de desenvolvimento da LIJ nacional. Nesse momento, importa mais a
adoção de modelos literários estrangeiros que sirvam como parâmetro para uma LIJ
incipiente, visando a formação dos jovens, como vemos no célebre Contos da
Carochinha de Figueiredo Pimentel. No catálogo da editora Livraria Quaresma, os
editores apresentam assim os propósitos do lançamento:
Escritos em linguagem fácil, como convém às crianças, os Contos da Carochinha
são pois um livro valioso, um livro eterno, porque no Brasil até hoje nada se tem
publicado que os iguale; eles são eternos, datam de séculos e séculos durarão
ainda. Às mães de família, aos educadores e ao povo em geral, recomendamos
este precioso livro, único que pode guiar as crianças no caminho do bem e da
virtude, alegrando e divertindo ao mesmo tempo. (PIMENTEL, 1911, catálogo, p.
11)

Assim, na obra, com 61 contos da tradição europeia, a questão da autoria sofre
um apagamento radical em detrimento de valores morais da época. Em nenhum dos
contos há uma identificação do autor do texto fonte; o que se busca é a transmissão de
certos “conteúdos” úteis à educação infantil e não a reescrita de uma obra literária.
Considerando os títulos, temos alguns contos possivelmente adaptados da obra de
Perrault, como O Barba-azul, O gato de botas ou O Pequeno Polegar, dentre outros,
porém as moralidades são excluídas. O mesmo ocorre com a tradução de Monteiro
Lobato, Contos de Fadas, de 1936 (2009): mais interessado em criar obras
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compreensíveis e agradáveis às crianças5, ele exclui as moralidades dos oito contos de
Perrault. Entretanto, diferentemente do que ocorre em Contos da Carochinha de
Pimentel, Lobato identifica Perrault como o autor dos contos que traduz.
De modo geral, os contos de Perrault atravessam o século XX no Brasil com esse
duplo apagamento em relação à questão da autoria e à questão literária. Os contos de
fadas eram muitas vezes traduzidos ou adaptados sem uma identificação do autor do
texto fonte, o que no caso de contos de Perrault pode gerar uma dúvida, uma vez que
os irmãos Grimm também elaboram contos com narrativas e títulos semelhantes. Além
disso, características literárias como as moralidades também eram excluídas das
versões populares que circulavam em livrinhos infantis. Como aponta Ana Maria Clark
Peres (2000) em uma análise de 33 versões de Chapeuzinho Vermelho, publicadas no
Brasil de 1953 a 1985, na maioria delas não há a informação sobre o tipo de reescrita
realizado — se são traduções ou adaptações — nem qualquer menção ao texto fonte
utilizado — Perrault ou os irmãos Grimm (apenas dez se dizem originais de Perrault e
cinco dos irmãos Grimm). “A intenção [das versões] é simplesmente contar a história
de Chapeuzinho Vermelho” (PERES, 2000, p. 184).
Entretanto,

um

novo

fenômeno

editorial

pode

ser

observado

na

contemporaneidade, possibilitando alguns questionamentos justamente quanto às
características literárias e autorais dos contos. Desde 2005, a obra de Perrault vem
sendo publicada no Brasil em reescritas que, por um lado, trazem a questão da autoria
ao público leitor, e, por outro, apresentam diferenças relevantes observadas
especialmente em relação a reescritas publicadas como tradução e a outro tipo de
reescrita que pode ser considerada uma adaptação (apresentadas ora como adaptação
ora como história recontada). Nesse curto período de tempo, editoras diversas
publicam essas reescritas dos contos feitas por tradutores ou adaptadores de grande
Em diversas cartas ao amigo e tradutor Godofredo Rangel, Lobato expõe suas ideias sobre tradução
de obras literárias e infantis. Vide LOBATO, Monteiro. A Barca de Gleyre. 2vol. São Paulo: Brasiliense,
1951.

5
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prestígio na área da tradução ou da LIJ. Refiro-me aqui às reescritas de Katia Canton
(DCL, 2005), Mário Laranjeira (Iluminuras, 2007), Fernanda Lopes de Almeida (Ática,
2008), Maria Luiza Borges (Zahar, 2010), Ivone Benedetti (L&PM, 2012), Rosa Freire
d’Aguiar (Companhia das Letrinhas, 2012), Walcyr Carrasco (Manole, 2009/Moderna,
2013), Leonardo Fróes (Cosac Naify, 2015) e Eliana Bueno-Ribeiro (Paulinas, 2016).
Em todas essas novas reescritas o nome de Perrault não apenas está presente na
capa das edições como, também, nos paratextos o autor é apresentado como o criador
de um novo gênero: o conto de fadas. Se tais edições corroboram a ênfase que se dá à
questão da autoria atualmente, podemos, entretanto, observar um aspecto que revela
diferentes concepções do fenômeno literário ou tradutório: a tentativa de inscrição
dos contos de Perrault na contemporaneidade ou a tentativa de tornar os contos
inseridos em nosso tempo. Essa busca é vista e explicitada na reescrita de Walcyr
Carrasco, uma adaptação da obra, que passou a ser acompanhada por prefácio de
Regina Zilberman na nova edição de 2013, publicada pela Moderna. Seguindo um
caminho distinto temos, por exemplo, as traduções literárias de Mário Laranjeira, de
Ivone Benedetti, de Leonardo Fróes e de Eliana Bueno-Ribeiro que apresentam os
contos de Perrault ao público leitor brasileiro contemporâneo sem, entretanto, o
objetivo declarado de tornar os contos “contemporâneos”. Mas, afinal, como
compreender o contemporâneo para pensar essas reescritas feitas e publicadas em um
mesmo momento histórico-cultural?
3.
Em “O que é o contemporâneo?”, Giorgio Agamben (2009) discute a noção de
contemporaneidade partindo de um paradoxo: “o contemporâneo é o intempestivo”.
Considerando Nietzsche, em suas “Considerações intempestivas”, Agamben define:
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Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo,
aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas
pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso,
exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais
do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 58)

A contemporaneidade pressupõe, portanto, uma relação de dissociação ou
anacronismo com o próprio tempo e não uma aderência completa a este, como
poderia ser suposto. Uma aderência total à época em que se vive impede um olhar
sobre ela. O contemporâneo emerge de uma fratura daquilo que está em um tempo,
mas que institui uma relação particular com outros tempos.
Nessa discussão é muito apropriado pensar a moda, como propõe Agamben, a
qual pode ser vista como exemplar para o entendimento da fissura característica do
ser

contemporâneo.

A

ideia

de

moda

consiste

no

próprio

paradoxo

atualidade/inatualidade. Transitando entre um limiar inapreensível de “um ainda não”
e um “não mais”, “o tempo próprio à moda — e o próprio à contemporaneidade [...]
ancora-se no espaço entre os dois” (SANTIAGO, 2013, s/p). A moda, ao ser fixada em
um tempo cronológico, torna-se fora de moda. Vestir aquilo que está na moda,
paradoxalmente não faz com que se esteja na moda; e, de modo análogo, quem vive na
atualidade também não é contemporâneo, se não for capaz de perceber que “sua
atualidade inclui dentro de si uma pequena parte do seu fora, um matiz de démodé”
(AGAMBEN, 2009, p. 68). A questão da moda torna-se interessante para pensar a
relação que o presente estabelece com outros tempos: a moda se utiliza também de
citações, referências e pode reatualizar aquilo que estava esquecido ou mesmo
considerado “morto”.
Tanto a moda como a contemporaneidade instituem uma relação de um tempo
presente com o passado (ou mesmo com o futuro). E, portanto, o contemporâneo
torna-se possível quando o atual, o presente, consegue perceber os índices e
assinaturas do arcaico. Há um rastro que se insere ou se reatualiza no presente,
tornando-se parte desse presente. O contemporâneo não é um tempo exclusivamente
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presente, mas sim constituído “pelas vértebras quebradas do século e de sua sutura,
que é obra do indivíduo” (AGAMBEN, 2009, p. 61), como interpreta Agamben,
evocando a bela imagem trazida pelo poema de Osip Mandel’stam, “O século”. Tal
indivíduo é o poeta que mantém um olhar em seu tempo, percebendo não as luzes que
ofuscam, mas o escuro, as sombras.
Como analisa Didi-Huberman, “Agamben vê o contemporâneo na espessura
considerável e complexa de suas temporalidades emaranhadas” (DIDI-HUBERMAN,
2014, p. 69). Portanto, apenas quem não se deixa cegar pelas luzes do século ou de sua
época e consegue notar, também, as sombras é que vive a contemporaneidade. A
imagem do universo em expansão, trazida por Agamben (2009), permite uma
metáfora sobre esse escuro do presente: as galáxias remotas se distanciam de nós de
tal modo que vemos o escuro onde há uma luz, a qual não é vista devido à velocidade
com que as galáxias se afastam. Esse escuro não é um impenetrável, mas sim essa luz
que se afasta, gerando a obscuridade.
Poderíamos considerar que “ser contemporâneo, nesse sentido, seria obscurecer
o espetáculo do presente a fim de perceber, nessa mesma obscuridade, a ‘luz que
procura nos alcançar e não consegue’” (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 70). E, para
mencionar a imagem potente de Didi-Huberman, ser contemporâneo seria “dar-se os
meios de ver aparecerem os vaga-lumes no espaço de superexposição, feroz,
demasiado luminoso, de nossa história presente” (p. 70). Apostar em uma
sobrevivência dessas pequenas luzes intermitentes, que precisam do escuro para
aparecer, “[é] tarefa, acrescenta Agamben, [que] pede ao mesmo tempo coragem —
virtude política — e poesia, que é a arte de fraturar a linguagem, de quebrar as
aparências, de desunir a unidade de tempo” (p. 70).
4.
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Um dos reescritores da obra de Perrault no Brasil, Walcyr Carrasco, é além de
autor de LIJ e de teledramaturgia, adaptador de diversas obras do cânone literário, tais
como D. Quixote de Cervantes; Os Miseráveis de Victor Hugo; e os contos de Grimm,
Andersen e Perrault. Recentemente, toda sua obra foi adquirida pela Editora Moderna
e vem sendo republicada em novas edições. Assim, uma nova edição de 2013
apresenta os Contos de Perrault como “recontados por Walcyr Carrasco” e traz um
prefácio da professora e pesquisadora Regina Zilberman, em que ela revela e justifica
ao público leitor as estratégias adotadas pelo reescritor.
De acordo com Regina Zilberman, Walcyr Carrasco realiza uma série de
alterações. Desde a inserção de novas falas, com “diálogos ágeis, em linguagem
contemporânea e adequada a situações atuais” até os cortes daquilo “que ficou datado,
como as moralidades que as histórias encerram” e, ainda, imprime uma generalização
do uso da prosa, reescrevendo em prosa contos originalmente em verso, “o que facilita
a leitura e harmoniza os estilos dos textos” (CARRASCO, 2013, p. 20-21). O que vemos,
portanto, é uma adaptação de uma obra cânone da LIJ voltada ao público leitor
infantojuvenil brasileiro, cuja edição busca inserir a reescrita na contemporaneidade,
explicando a exclusão de marcas que evoquem um passado, uma outra época, ou que
sejam consideradas anacrônicas, datadas ou de difícil compreensão.
Entretanto, no mesmo sistema contemporâneo de literatura infantojuvenil
brasileira, há outras reescritas da obra de Perrault que, apresentadas como tradução,
realizam um trabalho significativamente distinto: as traduções de Mário Laranjeira
(Iluminuras, 2007), de Ivone Benedetti (L&PM, 2012), de Leonardo Fróes (Cosac
Naify, 2015) e de Eliana Bueno-Ribeiro (Paulinas, 2016), por exemplo. Nas traduções,
o público leitor tem acesso a reescritas que buscam justamente preservar e recriar as
marcas do original. Isto é, trabalham questões lexicais, mantêm as moralidades em
verso, não realizam acréscimos ou explicações, enfim, não buscam tornar os contos
contemporâneos no sentido de “cotidianos” ou plenamente assimiláveis a um público
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leitor dos dias de hoje. Essas traduções podem gerar um estranhamento por parte do
público leitor, que irá se deparar com temas e formas característicos da literatura de
Perrault; mas também, por outro lado, terá o contato com algo muito familiar: os
contos de fadas tão conhecidos por todos.
No prefácio a sua tradução, Benedetti, comentando as moralidades, traz um
argumento relevante para pensar as diferenças em questão:
Não por acaso a obra de Perrault se popularizou entre nós com a exclusão das
famosas morais. Se os destinatários fossem as crianças, a moral não se
coadunaria com seu público. Se os destinatários fossem adultos, as morais
despertariam interesse, mas nem tanto os contos. Em geral, optou-se pelas
crianças como público-alvo, e as morais foram excluídas. Ou seja: a ambiguidade
criada no momento em que Perrault toma um conto para crianças e acrescenta
uma moral para adultos acaba prejudicando a divulgação conjunta sempre que o
interesse recai na narrativa em si, e não na função que ela desempenhou em
determinada época e em dadas circunstâncias. (PERRAULT, 2012, p. 19)

Podemos, com isso, compreender que a adaptação de Walcyr Carrasco buscaria
recontar “uma narrativa em si”. As traduções, por outro lado, têm em vista uma obra
literária, ainda que voltada para um público infantojuvenil e, desse modo, não apagam
a ambiguidade que pode ser percebida nos contos em prosa com moralidades em
verso. Como Benedetti acrescenta: “Sem dúvida, o grande mérito de edições como esta
que ora se apresenta é restabelecer essas correlações e possibilitar o entendimento de
uma época na qual nasceu um gênero capaz de atravessar séculos” (PERRAULT, 2012,
p. 19).
5.
Considerando a problematização da contemporaneidade apresentada por
Agamben (2009), podemos de modo análogo pensar como essas reescritas aqui
apresentadas se inserem em nosso tempo, em nossa época. As novas reescritas são

OLIVEIRA, A. O. P. de. Imagens de Perrault...

262

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

atuais, produzidas na contemporaneidade, mas a reescrita de Walcyr Carrasco, ao
procurar trazer a narrativa para a vivência contemporânea, apagando os rastros, as
marcas mais relevantes de um outro tempo contido necessariamente nas obras em
questão, não estaria com isso deixando de ser contemporânea e deixando, portanto, de
alcançar seu objetivo? Não se tornaria desse modo incapaz de tomar as distâncias
necessárias para justamente provocar um deslocamento e assim conseguir enxergar o
próprio tempo?
Por outro lado, podemos pensar que as traduções literárias, as reescritas de
Mário Laranjeira, Ivone Benedetti, Leonardo Fróes e Eliana Bueno-Ribeiro, ao recriar
essas marcas de Perrault, provocam um deslocamento e um anacronismo, trazendo à
contemporaneidade um outro tempo, tempo esse que está contido na obra de Perrault
e que poderia ter sido dado como “morto” ou esquecido, mas que ao ser recriado por
essas reescritas, ao contrário, sobrevive como luzes intermitentes de vagalumes no
espaço da superexposição de nosso presente. Como propõe Bueno-Ribeiro, “[r]eler os
Contos de Perrault [...] permite-nos viajar não apenas no espaço, mas sobretudo no
tempo. Não é essa uma das funções da literatura?” (PERRAULT, 2016, p. 48).
Por fim, podemos observar que a sobrevivência dos contos de Perrault se dá por
meio de todas as suas reescritas, que com suas diferenças significativas inserem
tempos diversos em um mesmo tempo. O que se pretende moderno convive com o
supostamente anacrônico, todos esses modos de ver uma época acabam por constituíla de forma vária e plural.
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A ERRÂNCIA EM ELIZABETH BISHOP: A AUTORA COMO LUGAR
ERRANTY IN ELIZABETH BISHOP: THE AUTHOR AS PLACE

Patricia Barreto Mainardi Maeso1
RESUMO: Este artigo pretende analisar a errância na obra de Elizabeth Bishop, poeta norteamericana. A autora estabelece uma poética fundada em relações constituídas na busca de
identidade na errância e na falta de afiliação aos movimentos literários em sua terra natal. Uma
pessoa sem lugar, ou no (des)lugar, ela se constitui como o lugar de desenvolvimento artístico e
estético de sua poética, em conformidade com a definição de errância de Glissant e da produtividade
de rizomas, proposta por Deleuze e Guattari.
Palavras-chave: Elizabeth Bishop; poesia norte-americana; errância.
ABSTRACT: This article aims to analyze errantry in the work of Elizabeth Bishop, a North American
poet. The author manages to define a poetics founded on relations constituted in a search for identity
in errantry and afterwards in a lack of affiliation to the literary movements in her homeland. A
misplaced person, the poet constitutes herself in a place for the artistic and aesthetic development of
her poetics, according to Glissant’s definition of errantry, and the productivity of rhizomes, posited
by Deleuze and Guattari.
Keywords: Elizabeth Bishop; North American poetry; errantry.

Elizabeth Bishop é uma poeta em trânsito. Sua obra, sua biografia, suas cartas,
suas traduções, tudo reflete a ideia de deslocamento, de estar entre-lugares, nunca
pertencendo a lugar algum. Tal trânsito é, neste artigo, entendido tanto no sentido
literal como na obra da autora, na qual as muitas mudanças, as viagens e o fascínio
pela exploração aparecem como temas e como metáforas do próprio fazer literário. No
entanto, esse fascínio se modifica progressivamente no Brasil: de uma percepção
estrangeira afeita ao exótico e tropical tão diferentes de sua origem, de norte1
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americana que chega ao país quase sem querer, torna-se algo mais profundo. A
errância e as muitas viagens que fez mesmo dentro do ambiente geográfico brasileiro
e da cultura local se transferem para sua obra como uma marca que ultrapassa a visão
estrangeira, permitem a afirmação de uma subjetividade que reafirma sua voz poética
e a diferencia, de suas influências anteriores imediatas e de seus contemporâneos
norte-americanos. Para caracterizar isso, procede-se aqui a uma breve análise de sua
obra e suas andanças (ambas elementos constitutivos de sua identidade e sua
subjetividade lírica), com recurso a alguns poemas, um deles (Sonnet, de 1979)
analisado em maior profundidade.
A temática da viagem sempre esteve presente em Bishop, a começar pelos
títulos de seus livros: North and South (Norte e Sul, 1946); A Cold Spring (Uma
Primavera Fria, 1955); Questions of Travel (Questões de Viagem, 1965), este dividido
em duas partes — Brazil (Brasil) e Elsewhere (Outros lugares) — ; Geography III
(Geografia III, 1976), além de coletâneas publicadas em vida ou organizadas
postumamente2. Cada um deles é nomeado com a marca das ideias de viagem e
orientação cartográfica, uma ou outra em maior grau. Segundo Przybycien (2015, p.
32), antes de sua chegada ao Brasil, Bishop tivera acesso à literatura de viagem e
explorações produzida por naturalistas, mas seu interesse estava mais associado aos
diários de viagem, como o de Charles Darwin, do que aos livros descritivos da flora,
fauna ou o clima dos lugares visitados. Muito mais que a explicação analítica acerca de
novos ambientes geográficos, ela ansiava pela impressão pessoal, a experiência vivida
narrada em uma linguagem composta de metáforas e recursos discursivos mais
sofisticados, livres do academicismo das ciências naturais.
Além da paisagem brasileira e das experiências que esta proporcionara aos
naturalistas, Bishop interessava-se ainda pela cultura, mesmo que, como sublinha
Os títulos das coletâneas, até mesmo por sua característica antológica, não refletem o conceito de
deslocamento geográfico. São elas: The Complete Poems (1969), The Complete Poems: 1927-1979 e
Edgar Allan Poe & The Juke-Box: Uncollected Poems, Drafts, and Fragments (2006).

2
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Przybycien (2015, p. 35), “sua interpretação da cultura brasileira se caracteriza por
uma visão que poderíamos chamar de etnográfica, pois as outras culturas interessam
aos etnógrafos na medida em que são exatamente outras” (grifo da autora).
A ideia de outro, entretanto, se modifica na produção poética da autora ao longo
de sua permanência no país e ainda mais marcadamente após deixá-lo, em meados dos
anos de 1960: um processo de deslocamento duplo (para o Brasil e do Brasil).
González cita Clifford ao comentar que
a identidade não se refere somente a um local; está necessariamente relacionada
ao deslocamento e à relocalização, por isso não é única, mas plural e
multifacetada. [...] por todas as partes os indivíduos e os grupos improvisam
realizações locais a partir de passados recolecionados, recorrendo a meios,
símbolos e linguagens estrangeiros. Poder-se-ia dizer que vivemos uma
existência entre fragmentos móveis. A “diferença cultural” não se apresenta mais
como uma estável e exótica alteridade, as relações eu/outro se revelam, mais do
que nunca, como relações de poder, de retórica, não de essência. (GONZÁLEZ,
2010, p. 111)

Embora Clifford se refira ao mundo contemporâneo, no qual a fluidez de
fronteiras e a possibilidade de deslocamento são definidoras das transformações
sociais e estéticas, o momento em que Bishop escreve é o ponto de definição de uma
realidade em permanente mobilidade e isso se reflete em sua obra. Da visão do
estrangeiro, aquele que não pertence ao local em que está (e que em certa medida não
pretende ou mesmo não quer pertencer), ela passa primeiro a uma visão mediada por
brasileiros, especialmente Lota de Macedo Soares, sua companheira durante
praticamente todo o tempo em que viveu no país, e então a uma percepção de que a
cultura brasileira reflete elementos literários e questões humanas essenciais, aos
quais ela mesma se afeiçoava. Tal noção se constrói paulatinamente pela vivência
brasileira, pela estruturação de uma visão própria da brasilidade (ainda que
marcadamente contrastada com sua origem norte-americana) e pelo contato com
obras literárias brasileiras, cuja experiência de tradução (ainda que extremamente
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restrita, resumindo-se a alguns poemas de Carlos Drummond de Andrade, de João
Cabral de Melo Neto e ao romance Minha Vida de Menina, de Helena Morley/Alice
Brant) lhe ofereceria uma nova perspectiva sobre o português brasileiro e a literatura
local3. Bishop está, nesse processo de deslocamento, constituindo seu próprio lugar ou
ainda se constituindo como lugar.
Para compreender como a obra de Bishop se inscreve no conceito de poética de
deslocamento é essencial conhecer alguns eventos biográficos que determinam sua
propensão ao (des)lugar. Embora a obra literária possa ser entendida, analisada e
fruída a despeito do conhecimento que o leitor ou o teórico possa ter acerca da vida do
autor, não se quer aqui perder de vista a ideia de uma subjetividade que perpassa a
escrita e a circunscreve à esfera de um único autor, ou, o fato de que, conforme
sublinhado por Foucault e citado por Agamben, “a marca do escritor está apenas na
singularidade de sua ausência”4 (2005, p. 85, tradução nossa).
A partir destas considerações, faz-se essencial saber que Bishop nasceu em
Worcester, Massachusetts, em 1911, um lugar de clima cinzento e invernos rigorosos
nada acolhedores, em especial para alguém que sofreria de asma por toda a vida. Ela
perdeu o pai, vítima de uma doença súbita, aos oito meses de idade, o que levaria sua
mãe a ser internada em um hospital psiquiátrico poucos anos depois. A poeta é
mandada para a casa dos avós maternos por um curto período, de 1916 a 1917, em
que se concentram suas memórias positivas da infância (BRITTO, 2011, p. 13) e então
enviada para viver com os avós paternos, mais fechados e com os quais não
conseguiria ter uma relação de afeto.
Alijada de uma família, forte elemento de ancoragem e construção de identidade,
Bishop pertenceu ao (des)lugar desde o nascimento. É possível que se perceber
homossexual durante a adolescência tenha contribuído para a instalação de uma
Em última análise, afetaria a produção poética posterior de Bishop, influenciada pela poesia de
Drummond.
4 No original: “La huella del escritor está sólo en la singularidad de su ausencia”.
3
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sensação de não-pertencimento, que a tornaria tanto sem amarras quanto solitária. Ao
formar-se no Vassar College, em 1934, a poeta inicia sua trajetória de viagens,
amparada por uma herança deixada pelo pai5. Ela viveria por alguns meses na França
durante a década de 1920, mas seguiria para Nova Iorque, então para Key West (onde
residiria por nove anos), Canadá, França novamente, Inglaterra, Itália, Marrocos e
Espanha, além do México e do Haiti (BRITTO, 2011, p. 14).
É nesse ponto que a América do Sul e o Brasil surgem. Przybycien cita a autora
sobre sua fixação na parte meridional do continente:
Desde muito pequena sempre quis ir à América do Sul. Acho que no início não era
mais que parte da descoberta normal de uma criança do que os mapas realmente
significam. [...] Mais tarde veio The Voyage of the Beagle com as recordações de
Darwin de sua estada no Brasil como a melhor parte da longa e difícil viagem;
depois Humbolt e Scott e William Beebe e, em 1949, o livro de E. Lucas Bridge
The Uttermost Parts of the Earth, uma obra que, mesmo sendo fatual e não um
produto de imaginação, deveria ser equiparada a Robinson Crusoe por um
suspense de estranhamento e sua inventividade, coragem e solidão. Eu tinha que
ir à América do Sul de qualquer jeito e, finalmente, em novembro de 1951,
embarquei num cargueiro e fui. (BISHOP apud PRZYBYCIEN, 2015, p. 33)

A errância é o conceito chave para compreender a mobilidade de Bishop pelo
mundo. Errar é vagar, por vontade própria ou motivado pelas condições que se
apresentam; a poeta erra, inicialmente sem família ou referencial, impelida pelas
circunstâncias e à sua revelia; depois, o faz conscientemente, por escolha, numa
errância positiva, aventura “voluntariamente assumida que, em algumas narrativas
pós-modernas, evolui no sentido da busca da desterritorialização de pertencimentos,
como viagem iniciática à descoberta de si mesmo e dos outros” (OLIVIERI-GODET,
2010, p. 189).
O pecúlio por ela herdado, somado aos reconhecimentos, bolsas e prêmios que receberia ao longo
de sua carreira como escritora, permitiria a ela custear as errâncias de sua vida. Diferente de outros
autores, que frequentemente acumulam outras atividades, como o jornalismo, a diplomacia, o serviço
público ou a docência, Bishop foi quase que exclusivamente escritora, a não ser por breves períodos
como professora universitária e alguns trabalhos freelance que não se inscrevem em sua obra
autoral.

5
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Ainda que tal ideia esteja próxima daquela de exílio, difere dela em vários
aspectos (cf. GLISSANT, A Poética da Relação, passim). O que errância e exílio
compartilham é a falta de raiz; no entanto, a primeira pressupõe um gosto pela
multiplicidade de relações que provém da raiz inexistente e tem uma dimensão
apaziguadora; o segundo possui, ao contrário, uma dimensão ferida e implica um
sofrimento que nasce do desenraizamento e da desterritorialização forçados.
Przybycien, ao analisar a situação de Bishop, coloca ainda a ideia de expatriado,
usando para tanto uma distinção feita por McCarthy: enquanto o exilado padece na
expectativa de ser aceito em sua terra original (como Ovídio em seu desterro), o
expatriado “se afasta de sua terra voluntariamente buscando satisfazer uma espécie
de hedonismo escapista” (PRZYBYCIEN, 2015, p. 19), o que permite que continue a
escrever em sua língua materna para o público de seu país de origem. Nisso é
diferente do exilado que, frequentemente banido não apenas física, mas artística e
intelectualmente, é alijado da possibilidade de chegar a seus compatriotas. A errância
parece, todavia, um conceito mais interessante a ser aplicado na obra bishopiana,
ainda que a autora tenha podido continuar a escrever em seu inglês nativo: a despeito
de ser uma estrangeira chegando a um espaço exótico e continuar ligada à esfera
intelectual de seu país natal, sua viagem é posterior a muitas outras, a países tão
exóticos para uma norte-americana quanto o Brasil poderia ser e, mais que isso, sua
permanência nestas praias se deveu a um incidente peculiar.
A poeta estava no Rio de Janeiro e provou caju, que jamais consumira antes.
Teve uma reação alérgica severíssima, o que a prendeu no país, inicialmente uma
mera escala em seu itinerário pela América do Sul. Foi internada e, posteriormente,
acolhida por Lota de Macedo Soares em sua casa para convalescer, período em que se
iniciou o relacionamento amoroso entre as duas. Este seria o principal relacionamento
na vida da poeta e duraria até o suicídio de Soares, dezesseis anos depois. Ora, a
permanência de Bishop no Brasil não se trata de um capricho hedonista em um país
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exótico para viver uma sexualidade proibida, mas de uma relação que confere sentido
ao ato de permanecer no lugar em que se encontrava, interrompendo a viagem-fluxo e
prevenindo um eventual retorno aos Estados Unidos, o que corresponde ao
entendimento de Glissant:
A errância não provém de uma renúncia nem de uma frustração em relação a
uma situação de origem que se tivesse deteriorado (desterritorializado) — não é
um ato determinado de recusa, nem uma pulsão incontrolável de abandono. Por
vezes, é abordando os problemas do Outro que nos encontramos a nós mesmos;
as histórias contemporâneas fornecem-nos alguns exemplos flagrantes disso: por
exemplo, o trajeto de Frantz Fanon, da Martinica para a Argélia. É bem a imagem
do rizoma, que nos faz reconhecer que a identidade não está só na raiz, mas
também na Relação. É que o pensamento da errância é também pensamento do
relativo, que é o substituído mas também o relatado. O pensamento da errância é
uma poética, que subentende que a certo momento ela se diz. A história da
errância é a história da relação6. (GLISSANT, 2010, p. 18, tradução nossa)

Portanto, no caso da errância não se trata de criar raízes, mas de estabelecer
rizomas que se encontram com outros rizomas no local de escolha de permanência,
devido às relações estabelecidas: uma estabilidade instável, temporária ainda que por
um período mais extenso, caracterizada por distanciamento da língua materna — que
embora fosse a língua de escolha para sua produção literária, não era a língua do
cotidiano ou da rede de afetos7 que se estabeleceria a partir da produtividade dos
rizomas envolvidos e suas conexões.
No original: “Errantry, therefore, does not proceed from renunciation nor from frustration
regarding a supposedly deteriorated (deterritorialized) situation of origin; it is not a resolute act of
rejection or an uncontrolled impulse of abandonment. Sometimes, by taking up the problems of the
Other, it is possible to find oneself. Contemporary history provides several striking examples of this,
among them Frantz Fanon, whose path led from Martinique to Algeria. That is very much the image
of the rhizome, prompting the knowledge that identity is no longer completely within the root but
also in Relation. Because the thought of errantry is also the thought of what is relative, the thing
relayed as well as the thing related. The thought of errantry is a poetics, which always infers that at
some moment it is told. The tale of errantry is the tale of Relation.” (GLISSANT, 2010, p. 18)
7 Por afetos entende-se tanto aquilo ou aqueles pelos quais se cria afeição como o que ou quem tem o
poder de afetar o sujeito, positiva ou negativamente, ecoando o conceito de afecto: o encontro com o
heterogêneo que nos afeta e que gera um momento de indiscernibilidade entre o Eu e o Outro, entre
o sensível e o ideal. Cf. ZOURABICHBILI (2004, p. 44), “como diz Deleuze, leitor de Proust, não
6
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Se a errância é produtiva, como os rizomas que produz, o é por sua condição
básica de mobilidade constante. No caso de Bishop, seis meses na França, nove no
México, nove anos em Key West e dezesseis no Brasil não foram suficientes para
estabelecer raízes, mesmo porque a poeta não parecia estar particularmente
interessada em criá-las, mas em construir sua própria identidade como autora e
constituir uma obra poética que estampasse a mobilidade como marca de
subjetividade. Um paralelo pertinente é o do povo judeu, que em suas errâncias se
constitui efetivamente como povo, a despeito da falta de uma localização física que
seja a representação de sua identidade. Em verdade, os laços identitários se tornam
mais fortes e produtivos nas relações que os indivíduos estabelecem ao se
constituírem como seu próprio lugar no mundo. Mais uma vez, diferente do exílio ou
da expatriação, condições estáticas estabelecidas pela extirpação da raiz e que
determinam a relação com o que foi perdido, a errância é constitutiva de um lugar que
acompanha o indivíduo, cuja condição é a de desterritorialização permanente,
reterritorializada nas relações que se constroem no processo de mobilidade e
permitem a emergência da identidade num processo incessante de busca. Identidade
que passa a constituir, ela mesma, um lugar.
Cabe, a partir desses pressupostos, errar pela obra de Bishop para assinalar as
indicações da mobilidade e dos deslocamentos: indícios de que ela mesma, ao
constituir uma identidade e uma subjetividade peculiares, diversas daquelas de seus
pares norte-americanos, e que se constituem, elas mesmas, como o lugar-Bishop. Um
lugar que é a “singularidade de sua ausência”.
Frequentemente a autora, como assinalado por Britto (2011, p. 19), é associada
à capacidade descritiva e à criação de imagens vívidas, o que levou muitos teóricos e
críticos a caracterizá-la como poeta imagista, por vezes surrealista, vinculada
amamos alguém separadamente das paisagens, das horas, das ‘circunstâncias de toda natureza por
ele englobadas. Pois é assim que somos afetados, ou que o afecto nos arranca dos bordões das
afecções usuais”. Os afectos ocorrem no e formam o locus do próprio ser.
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estreitamente a Marianne Moore, sua mentora desde a faculdade e, muitas vezes, a
primeira leitora de seus escritos. O próprio Britto salienta, entretanto, a diferença vital
entre as duas ao analisar comparativamente os poemas homônimos The Fish, um de
Moore, outro de Bishop: enquanto a primeira se afasta progressivamente dos peixes
(aqui, no plural), a segunda se aproxima de um único peixe cada vez mais, ao ponto de
que o nível de identificação do eu lírico é o de coincidir com ele. Bishop personifica o
peixe, usando pronomes como he, his e him para designá-lo, como nos primeiros
versos “I caught a tremendous fish / and held him beside the boat / half out of water,
with my hook / fast in a corner of his mouth. / He didn’t fight. / He hadn’t fought at all”8
(BISHOP, 2011, p. 140), procedimento que indica o animal como um igual, humano.
Mais que isso, ela inicia com “I”, sobre o qual Britto destaca: “desde o início temos a
presença do eu lírico lado a lado com o objeto da percepção” (2011, pp. 18-19).
A proximidade continua ao longo do poema e se acentua, com o uso de alegorias
de familiaridade humana, como o papel de parede a que se compara a pele do animal,
além da imaginação da bexiga natatória como flor e a comparação entre uma barba e
os anzóis e fios de pesca, que se torna um símile de medalhas. Bishop faz a escolha por
um único peixe, indivíduo, enquanto Moore se compraz na coletividade impessoal do
cardume, que deixa para trás ao descrever o entorno marinho e finalmente o rochedo,
sem emoção; Bishop permite que a alegria da vitória, alegria esta do eu lírico ao
subjugar um adversário formidável (o peixe velho e experiente), mas também do peixe
por ter vencido suas próprias batalhas, seja compartilhada com o animal, deixando-o
ir, livre: “I stared and stared / and victory filled up / the little rented boat, / from the
pool of bilge / where oil had spread a rainbow / around the rusted engine / (...) — until

Peguei um tremendo peixe / e o segurei junto ao barco / metade den’d’água, o anzol / fincado no
canto da boca. / Ele não se debateu. / Nem tentou se safar. (BISHOP, 2011, p. 141, trad. Paulo
Henriques Britto)

8
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everything / was rainbow, rainbow, rainbow! / And I let the fish go”9 (BISHOP, 2011, pp.
142 e 144).
No caso dos poemas indicados, The Fish de Bishop é de seu primeiro livro, ainda
bastante marcado pela influência de Moore, mas que já denunciava uma subjetividade
peculiar que a mentora desaprovaria. Conforme Britto,
Bishop afirma sua maturidade artística e seu propósito de usar a observação dos
detalhes da superfície como ponto de partida para uma investigação do eu
subjetivo, e dissocia-se claramente da atitude de Moore, para quem a
subjetividade é quase uma forma de vulgaridade ou mesmo de obscenidade
(BRITTO, 2011, p. 21).

É importante dizer que, ao promover sua emancipação artística e estética, ela
supera a influência direta dos poetas modernistas, como a própria Moore, Eliot, Pound
e Williams, cujos ensinamentos ela seguira até então. A preponderância da imagem, a
despersonalização e a tensão dissonante eram parte essencial do cânone moderno,
bem como as inovações formais radicais. Nestas últimas, Bishop nunca se aventurou
livremente: ao contrário, preferiria as formas e os ritmos tradicionais em língua
inglesa; com relação à imagem e à tensão do raciocínio arguto, ela as continuaria a
empregar de diferentes formas; é, entretanto, com relação à despersonalização, ou
impessoalidade, que as coisas vão mudar mais drasticamente, em especial em seus
escritos no Brasil e após sua partida destas terras. O que parece é que, a partir da
radicalização de suas experiências pessoais e relações na errância, a poeta, que já
vinha em uma progressiva emancipação estética (de superação daquilo que Bloom
chamaria de angústia da influência na obra de mesmo nome, 1991, passim), pôde
passar à afirmação de sua maturidade e maior independência artística. O processo,
ocorrido distante da cena da poesia norte americana, embora ela se mantivesse a par
Eu olhava, eu olhava / e a vitória ia enchendo / o barquinho alugado, / desde a poça d’água no
fundo / com seu arco-íris de óleo / contornando o motor ferrugento, / (…)/ tudo era / arco-íris, de
fora a fora! / E deixei o peixe ir embora. (BISHOP, 2011, pp. 143 e 145, trad. Paulo Henriques Britto)

9
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dos acontecimentos e trocasse intensa correspondência com amigos e colegas (em
especial o também poeta Robert Lowell), trata-se de um trânsito diferente, informado,
mas à parte do contexto, que permitiu a ela um controle excepcional dos rumos de sua
obra.
A partir da década de 1950, a poesia norte americana segue um caminho
diametralmente diverso daquele pautado no projeto modernista. O confessionalismo
se estabelece como principal tendência pós-modernista, com o movimento beat num
extremo e nomes como Lowell no outro (BRITTO, 2011, p. 22) e, posteriormente, Anne
Sexton e Sylvia Plath. Embora Bishop tenha lido tanto Plath como Sexton, e a primeira
seja considerada excelente (BISHOP, 2012, p. 609), Sexton é classificada como tendo
“um pouco de romantismo demais, e do que eu chamo de escola literária feminina da
nossa linda prata antiga” (BISHOP, 2012, p. 418, grifo da autora). Mais que isso, Bishop
não comungava das mesmas percepções cada vez mais vigentes na poesia norteamericana, com a confusão entre produção estética e vida pessoal dos poetas. Ela
prezava muitíssimo sua vida privada, mas ainda assim é possível ver claramente
elementos altamente pessoais em sua poesia, em especial em escritos posteriores à
sua estada no Brasil. Exemplos disso são The Shampoo, de A Cold Spring, e One Art, de
Geography III.
O primeiro é uma ode ao amor nos cabelos grisalhos de Lota de Macedo Soares;
o segundo traz uma série de perdas do eu lírico, em imagens que se desdobram cada
vez mais sérias: chaves, tempo jogado fora e então três casas “identificadas pela
autora: ‘uma em Key West, uma em Petrópolis (...) e uma em Ouro Preto’” (MONTEIRO
apud BRITTO, 2011, p. 407). Portanto, a despeito de sua propalada aversão ao auto
desnudamento ou da confusão entre o poeta e o eu lírico, há, sem dúvida, o uso de
detalhes íntimos, o que indica, mais uma vez, a progressiva instauração de uma
subjetividade intensa, embora não tão evidente ou declarada como em seus colegas
norte-americanos.
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No aspecto da errância, o poema One Art é especialmente interessante ao
colocar esta subjetividade lírica paulatinamente erigida ao lado da ideia de
mobilidade. Trata-se de um poema tardio, uma vilanela publicada em 1976 (a poeta
morreria em 1979), que, ao apresentar um eu lírico que sofreu todo tipo de perda (do
molho de chaves ao ser amado), é também um roteiro das errâncias de Bishop: as três
casas já mencionadas, duas cidades, domínios, rios e um continente. A autora elenca
elementos pessoais perdidos, como indica ao nomear a localização das casas, e afirma
que deixou outros de fora em carta a Anny Baumann:
Uma das coisas que não incluí na vilanela [One Art] que também tenho a
impressão de ter perdido, e que é a perda que mais me dói de todas, é que eu
acho que nunca mais vou poder voltar para aquela ilha linda em Maine — é muito
complicado para explicar, mas estou realmente arrasada. (BISHOP, 2012, p. 662)

Mais que listá-los, no entanto, ela associa o fato de que se tratam de errâncias
pessoais, definidoras de sua identidade. Também, ao escrever “I lost two cities, lovely
ones. And, vaster, / some realms I owned, two rivers, a continent”10 (BISHOP, 2011, p.
362), Bishop coloca a noção de passar por — e perder — ambientes urbanos e
naturais, indicativos da geografia física, e da ideia de impermanência em perdas
imensas e concretas.
Com o objetivo de aprofundar a análise acerca dos elementos que indicam a
errância e a subjetividade como lugar na obra da autora, cabe a observação atenta,
tanto em termos de forma como de conteúdo, de um poema emblemático: Sonnet
(1979) foi um dos últimos poemas escritos por Elizabeth Bishop, publicado duas
semanas após sua morte. A poeta já escrevera outros sonetos, nos quais se atém à
forma tradicional em língua inglesa; este é, entretanto, uma variação extrema:

Perdi duas cidades lindas. E um império / que era meu, dois rios, e mais um continente. (BISHOP,
2011, p. 363, trad. Paulo Henriques Britto)

10
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Caught — the bubble
in the spirit-level,
a creature divided;
and the compass needle
wobbling and wavering,
undecided.
Freed — the broken
thermometer’s mercury
running away;
and the rainbow-bird
from the narrow bevel
of the empty mirror,
flying wherever
it feels like, gay! 11
(BISHOP, 2011, p. 386)
Trata-se de um poema de quatorze versos, dentro da variação esperada do
soneto, mas que em outros aspectos formais apresenta uma variação intencional com
versos livres e poucas rimas. Os versos têm apenas dois pés, o que os faz muito curtos
em comparação com a forma tradicional, e têm ritmo bem irregular: troqueu no
primeiro dístico, com o terceiro verso iniciando com um pé jâmbico seguido de um
anapesto. O quarto verso inicia-se com um anapesto seguido de dois pés jâmbicos, dos
quais o último é catalético; o quinto e o sexto têm pés datílicos, ambos cataléticos. O
poema continua com a mesma irregularidade rítmica até o final.

Cativas — a bolha / no interior do nível, / um ser dividido; / na bússola, a agulha / oscila, em
terrível / irresolução. / Libertos — o azougue, / quebrado o termômetro, / escorre no chão; / o
pássaro-íris / pula do bisel / do espelho vazio, / E voa no céu / sem rumo, feliz! (BISHOP, 2011, p.
387, trad. Paulo Henriques Britto)

11
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Com relação às rimas, há algumas, mas sem regularidade. Até o sexto verso
temos a sequência aa ba cb; nos versos seguintes de fga hif. As aliterações são
wobbling / wavering, no mesmo verso, enquanto running / rainbow-bird e flying / feels
estão em versos próximos entre si, mas não no mesmo. O som /r/ é muito presente ao
longo de todo o poema.
Não há divisões evidentes: Sonnet é composto de uma única estrofe e não segue
nem a tradição shakespeariana, inglesa ou spenseriana, tampouco o modelo
petrarquiano. Entretanto há uma divisão clara em um sexteto e uma oitava, marcada
tanto por uma presença de rimas na primeira (quase ausentes na segunda), como pela
posição das palavras Caught e Freed. Elas implicam uma oposição de conceitos e são
seguidas por travessões, que indicam a explicação de cada componente da antítese.
Este recurso dialoga com a tradição, pois sonetos frequentemente iniciam sugerindo
uma questão ou dilema, apresentando uma resposta ou conclusão lógica,
reproduzindo a lógica aristotélica do silogismo. Na mediação de Bishop para a forma
soneto neste poema, a segunda parte não é exatamente uma consequência lógica da
primeira: ela estabelece uma comparação com a tensão expressa na primeira parte.
No que concerne à escolha vocabular, ela é simples, embora técnica por usar
instrumentos de precisão. A poeta emprega palavras cotidianas e as ferramentas (o
nível, a bússola e o termômetro) em contraste com outras com carga simbólica mais
elevada (a ave-do-paraíso e o espelho). Entretanto, as imagens que ela constrói a
partir delas, bem como o contraste entre ferramentas e a ave, são surpreendentes.
Bishop emprega poucos verbos: quatro no total, sendo um no particípio (divided), no
sexteto inicial e os demais no presente (running e flying na forma contínua e feels no
presente simples). Caught e Freed são também verbos, no passado, mas usados como
adjetivos para o eu lírico: caught se torna freed à medida que as metáforas se
desdobram.
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Com relação às figuras de linguagem, a primeira é o paralelismo Caught / Freed
já apontado. Além desta há metáforas para o próprio eu lírico: após o primeiro
travessão, “the bubble / in the spirit level” é uma metáfora para algo que não está
conectado a nada, mas cuja estabilidade depende de imobilidade, da quietude ou do
silêncio, como a bolha de ar para que fique no lugar certo do nível, um instrumento de
precisão que, caso seja movido, pouco que seja, arruína o trabalho. Na sequência,
temos a explicação do que foi capturado, “a creature divided”. Outra metáfora que se
segue é “the compass needle / wobbling and wavering / undecided”. A criatura dividida
está em outro instrumento de precisão, oscilando em uma faixa muito restrita; se
variar demais, não mais indicará a direção correta. Até este momento, as ferramentas
funcionam adequadamente.
Na segunda parte, indicada pela palavra “Freed”, a situação muda. A terceira
metáfora coloca um terceiro meio de medida, o termômetro. Todavia, ele está
quebrado e o mercúrio flui para fora de seu lugar: o que estava enclausurado agora é
livre para correr e deixar para trás as paredes transparentes ou limites invisíveis que
o continham: o vidro é a metáfora dos mesmos mecanismos que mantinham a bolha
refém, pois não são reais. Tais forças são emocionais, sociais e psicológicas, mas não
são amarras físicas efetivas. O desdobramento imagético continua, de running para
flying, já que a comparação é estabelecida com a ave-do-paraíso, criatura colorida
pousada na margem do espelho, livre, mas ainda se habituando à falta de fronteiras,
que então voa sem um destino definido, apenas para onde sua vontade comanda.
Empoleirar-se na borda ou fronteira do espelho e deixá-la para trás é uma imagem
essencial, pois revela que a criatura é agora capaz de abandonar qualquer julgamento
baseado em aparências para viver uma vida de alegria ou satisfação (a última palavra,
gay).
Esta última palavra é ainda crucial. Em língua inglesa, o termo significa, de
acordo com o Dicionário Merriam-Webster, “entusiasticamente vivo e exuberante:
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detentor ou inspirador de um espírito elevado”12; ainda “feliz e excitado: animador e
energético”, “brilhante” e “dado a prazeres da vida social”13. No entanto, possui ainda a
acepção de “sexualmente atraído a alguém do mesmo sexo” e “próprio, relacionado a
ou usado por homossexuais”14. Não se pode esquecer que Bishop era homossexual,
embora não concordasse ou aceitasse o rótulo de poeta lésbica; portanto, o uso do
termo gay não pode ser relativizado e certamente não é acidental, introduzindo outro
ponto de tensão, especialmente se considerarmos que, embora a liberdade seja algo a
ser conquistado, ela estava bastante preocupada com sua vida privada.
Os elementos formais nos oferecem suporte para algumas considerações
importantes a respeito da errância e do deslocamento na obra bishopiana e para a
definição da autora como seu próprio lugar. A primeira parte apresenta a situação de
imobilidade da criatura dividida, encerrada em convenções. O ritmo profundamente
irregular, entretanto, indica a necessidade de errância, que Britto traduz como
irresolução. A ideia de estado estático se liga à necessidade de imobilidade nos
instrumentos de medida e orientação, mostrando um eu lírico dividido entre precisar
se mover e não poder fazê-lo, pois deslocar-se pressupõe perda de referencial,
instaurando uma tensão. A segunda parte quebra esta tensão de imediato, com a
palavra Freed; as paredes de vidro, limites invisíveis e autoimpostos, presentes apenas
pelo convencionalismo que encerrava o eu lírico, são irremediavelmente quebradas. O
resultado é o fluxo do mercúrio e a libertação do pássaro, metáfora para o eu lírico que
não deixa nem seu reflexo no espelho. Não há duplo ou inverso refletido, pois o
espelho está vazio, significando que a totalidade do eu lírico foi atingida: uma
subjetividade inteira, plena e feliz, capaz de deslocar-se — ou errar — livremente,
levando consigo qualquer contradição ou ambiguidade. O lugar é o próprio eu lírico,

No original: “keenly alive and exuberant: having or inducing high spirits.”
No original: “happy and excited: cheerful and lively”, “bright” and “given to social pleasures.”
14 No original: “sexually attracted to someone who is the same sex” and “of, relating to or used by
homosexuals.”
12
13
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de amplas nuances construídas no processo de errância, num evento que o torna
pleno, enfim.
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PERDAS E EQUIVALÊNCIAS TERMINOLÓGICAS PRESENTES NA
TRADUÇÃO ALEMÃ DA POESIA DE PAES LOUREIRO
TERMINOLOGICALS LOSSES AND EQUIVALENCES PRESENT IN THE
GERMAN TRANSLATION OF PAES LOUREIRO’S POETRY
Raphael Bessa Ferreira1
RESUMO: O presente trabalho analisa a tradução de unidades lexicais especializadas presentes no
livro Gesänge des Amazonas (1991), versão para a língua alemã da obra poética Cantares Amazônicos,
do autor João de Jesus Paes Loureiro. Para a pesquisa, utilizou-se o método sociocognitivo da
Terminologia, baseando-se em Temmerman (2001), Zavaglia et al. (2010) e Barros (2004), bem
como nos postulados de Aubert (1992) sobre tradução, além do uso de corpus lexicográfico tais como
o Houaiss (2009), o Aurélio (2009) e o Langenscheidt.
Palavras-chave: Paes Loureiro; unidades lexicais especializadas; tradução.
ABSTRACT: The present work analyzes the translations of specialized lexical units in Gesänge des
Amazonas (1991), a German version of Cantares Amazônicos, by the author João de Jesus Paes
Loureiro. For the research, we used the sociocognitive method of Terminology, based on
Temmerman (2001), Zavaglia et al. (2010) and Barros (2004), as well as Aubert's (1992) translation
postulates. In addition, we used three lexicographical corpus, such as Houaiss (2009), Aurélio (2009)
and Langenscheidt.
Keywords: Paes Loureiro; specialized lexical units; translation.

1. INTRODUÇÃO

A partir de uma leitura crítico-interpretativa da poesia completa do escritor
paraense João de Jesus Paes Loureiro, mais precisamente a partir do escopo da
1

Doutorando do Programa de Pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa, USP.

FERREIRA, R. B.. Perdas e equivalências...

284

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

elaboração de pesquisa de tese doutoral acerca das criações estilístico-lexicais desse
autor, suscitou-se também a investigação do corpus das traduções de suas obras para
outros idiomas. Assim, ao se tomar contato com a transposição em língua germânica
do livro Cantares Amazônicos, Gesänge des Amazonas (1991), observou-se uma série
de irregularidades de ordem conceitual, numa perspectiva semântica, portanto, no que
diz respeito à escolha de elementos lexicais de cunho especializado. De forma mais
precisa, a equivalência ou a falta de equivalentes para uma unidade linguística
conceitual que expresse o mesmo conteúdo da língua de partida (o português) à língua
de chegada (o alemão) mostraram-se pontos de partida para as inquietações que, aqui,
ora se expõem.
Nesse ínterim, a leitura do texto “Terminologia e Tradução: o caso dos textos
literários” (2010), de autoria de Adriana Zavaglia em coautoria com suas discentes de
pesquisa da Universidade de São Paulo, mostrou-se peça-chave para a compreensão
de certos fenômenos linguísticos recorrentes na transposição de termos de uma língua
a outra em gêneros literários, mais precisamente a partir do estudo das traduções de
obras de Guimarães Rosa (Sagarana), Jorge Amado (Tereza Batista Cansada de
Guerra), Mário de Andrade (Macunaíma) e Euclides da Cunha (Os Sertões).
A partir desse escopo inicial é que, posteriormente, se aliaram os estudos
fundantes de Barros, mais precisamente os presentes no Curso Básico de Terminologia
(2004); e de Temmerman, a partir do texto “Sociocognitive Terminology Theory”,
incluído no compêndio Terminología y Cognición, de organização de Cabré e Feliu
(2001).
Por fim, cabe ainda ressaltar que o corpus constituído por palavras de origem
germânica, coletado a partir do livro Gesänge des Amazonas (1991), fora posto em pé
de equivalência com o dicionário de português/alemão e alemão/português
Langenscheidt (2011), assim como em exclusão com as lexias encontradas nos
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manuais lexicográficos de língua portuguesa de Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira
(2009) e de Antônio Houaiss (2009).
2. TERMO, LITERATURA E TRADUÇÃO

Se, como aponta a disciplina terminológica, o termo é uma unidade lexical
especializada ou com conteúdo específico dentro de um domínio específico (BARROS,
2004), podemos dizer que o termo de uma determinada área especializada transita
entre as variadas esferas da experiência comunicativa, seja no material escrito ou na
comunicação oral, tais lexias se mostram agregadoras do material tecnicista e
cientificista. Outrossim, partindo de uma rede significativa conceitual, o termo
abrange caráter semântico (aspecto onomasiológico, em terminologia) de modo a
determinar uma dada informação conteudística profissional, seja enquanto construção
fraseológica ou como mera expressão típica daquela área.
Por conta disso, na complexa prática de transposição comunicativa de um
idioma a outro, caberá ao tradutor tomar posição atenta no desempenho de seu labor
no que diz respeito à busca por termos equivalentes, e originalmente distintos, da
língua de origem com a língua de chegada, de modo a cristalizar o mesmo repertório
especializado existente em distintos universos linguísticos. Em defesa de uma
competência de manejo terminológico por parte do tradutor, Krieger & Finatto
afirmam que “o privilégio da dimensão conceitual no universo terminológico responde
fortemente pelas interpretações de que um termo é, antes de uma unidade linguística,
uma unidade de conhecimento, cujo valor define-se pelo lugar que ocupa na estrutura
conceitual de uma especialidade” (KRIEGER & FINATTO, 2004, p. 78), daí o tradutor
necessitar “conhecer, e também poder acessar, repertórios terminológicos utilizados
nas comunicações especializadas em ambas as línguas” (KRIEGER & FINATTO, 2004, p.
67).
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Erro é crer, contudo, que os termos estarão predominantemente presentes
somente em textos técnico-científicos ou em discursos de gêneros orais. A obra
literária, por exemplo, consegue agregar também os termos, e para isso necessita de
estudos sobre a especialidade ou não de lexias encontradas em seu corpus. Afinal de
contas, o que faz de um termo um termo não é o texto no qual ele está inserido, mas
sim o seu contexto comunicativo.
A descrição de dados terminológicos, numa perspectiva comunicativa, portanto,
faz-se de suma importância ao intérprete do texto literário na análise da descrição
desses elementos especializados. Se em Jorge Amado encontramos a terminologia do
cacau no ciclo romanesco que envolve essa matéria; e em José Lins do Rêgo
encontramos uma variedade de termos advindos das técnicas de manejo, cultivo e
industrialização da cana-de-açúcar; possivelmente em obras de outros autores
regionais, em âmbito nacional, encontrar-se-á uma variedade rica de termos
correspondentes ao universo técnico-científico oriundo da realidade socioeconômica
daquele locus.
Claro que isso não torna a obra um mero compêndio técnico-científico de cunho
especializado, mas sim amplia a mimetização de uma dada realidade, enriquecendo,
portanto, o material poético. Em contrapartida, a vivência de tais obras literárias em
idiomas outros comumente gera reflexão e crítica dos especialistas. Exemplo é a
transposição para a língua francesa da obra de João Guimarães Rosa, considerada a
mais “ilegítima” de todas; enquanto que, em compensação, a tradução para o alemão é
corroborada pelos especialistas como a que melhor teve êxito em verter o universo do
sertão rosiano. Segundo Benedito Nunes, a tradução francófona da obra rosiana
incorre ainda no problema de supressão da “força poética dos textos e impondo-lhes,
na forma de uma prosa bem urdida, um ponto de vista estilístico estranho ao autor,
que não corresponde à concepção de mundo que é a dele” (NUNES, 2009, p. 192),
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compreendendo-se daí uma clara descaracterização, em termos tradutológicos e
comunicativos, do estilo literário do autor.
Leva-se sempre em consideração não apenas a transposição de lexias de um
determinado contexto local de um determinado país, mas também fenômenos
linguísticos outros, como arcaísmos, regionalismos, gírias, locuções e expressões
populares, bem como elementos do léxico especializado que não condizem com a
realidade de países distintos, e que não condizem com a realidade de seus respectivos
idiomas (e contextos socioculturais).
A partir disso, deve-se levar em consideração a estreita relação que há entre a
prática tradutológica de textos literários com a prática terminológica, visto que por
terminologia e tradução equivalerem-se no labor de permuta de conhecimentos e
informações de unidades conceituais de idiomas distintos, também dever-se-á
permitir aos futuros leitores de uma comunidade linguística o conhecimento da forma
mais aproximada possível de unidades especializadas de contextos e universos
linguísticos distintos, conforme postula Aubert: “se na sua epistemologia, no seu
objeto de estudo, a terminologia e a tradução abarcam e se conduzem por caminhos
distintos, no fazer tradutório bem como no fazer terminológico, esses mesmos
caminhos se cruzam e se entrecruzam” (AUBERT, 1992, p. 81).
Se, como aponta Temmerman (2001), as unidades de compreensão podem ser
explicadas como resultados de fatores simultâneos entre diferentes usuários de
linguagem, caberá aos trabalhos terminológicos e tradutológicos caracterizar e avaliar
o modo e a forma como as unidades do léxico especializado foram transpostas entre
idiomas distintos. Afinal, para considerar que na literatura traduzida um termo seja
termo, é preciso considerar as representações culturais nos conceitos aos quais se
referem os termos, bem como a relação intersubjetiva entre autor e tradutor e
também entre leitor e contexto, como afirma Zavaglia (2010).
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3. EQUIVALÊNCIAS E PERDAS CONCEITUAIS EM UNIDADES ESPECIALIZADAS
PRESENTES NA TRADUÇÃO DA POESIA DE PAES LOUREIRO
A versão alemã dos Cantares Amazônicos, livro de poemas de João de Jesus Paes
Loureiro vertido para a língua de Goethe, fora realizada por Sarita Brandt, tradutora
gaúcha que já transpôs para a língua germânica trabalhos de Clarice Lispector, Márcio
Souza e José Saramago. Publicado pela Editora Diá, de Berlin, Gesänge des Amazonas
reúne dezesseis poemas do autor paraense que tematizam esteticamente a realidade
do contexto social, histórico e cultural da Amazônia.
Aqui, serão expostos, em quadro comparativo-reflexivo, trechos dos poemas
“Romance das Icamiabas” (Die Geschichte der Icamiabas), “Os rostos da Amazônia”
(Die Gesichter Amazoniens) e “A história luminosa e triste do Cobra Norato” (Die
Glanzvolle und traurige Geschichte des Cobra Norato).
Nos três poemas, são destacadas as unidades lexicais especializadas em língua
portuguesa e alemã, mais precisamente as das áreas da oceanografia física, da
astronomia, da geografia, da ictiologia, da pecuária, da biologia e da disciplina jurídica.
Como se trata da análise de tradução de unidades especializadas presentes em
texto literário, ressalta-se que a pesquisa tem como foco justamente a análise de tais
unidades lexicais no poema, sem, contudo, recair em uma leitura dessas de modo
isolado, o que pareceria insuficiente à compreensão de cada termo dentro do poema.
Salientando-se, com isso, que a dimensão semântica de cada uma dessas unidades não
se restringe somente àquilo que o dicionário pontua, mas também à densidade
semântica produzida a partir do posicionamento e da função de cada uma dessas
palavras no conjunto poemático.
A começar pela análise de termos pertencentes às áreas da geografia e da
oceanografia física, ou das unidades especializadas ligadas semanticamente a
elementos ou fenômenos hidrográficos, o “Romance das Icamiabas” apresenta em sua
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extensão dois termos: “baixa-maré” e “preamar”, ambos provenientes da oceanografia
física:
Quadro 1 — Equivalentes Conceituais “baixa-maré”/“Ebbe”
PORTUGUÊS

ALEMÃO

“Oh! solidão de

“Oh, Einsamkeit der

mulheres

Frauen

como silêncios na

wie die uferlose Stille der

várzea,

Ebenen,

penetram remos de

ruder der Langeweile

tédio

tauchen ein
na baixa-maré da

in die Ebbe des

vida...” (PAES LOUREIRO,

Lebens…” (PAES LOUREIRO,

1991, p. 16)

1991, p. 17)

Baixa-maré:

oceanografia

física.

Estado de parada em que fica a maré,
depois de seu último período de vazante,
até

começar

a

encher;

maré

Ebbe:

“maré

vazia;

refluxo, vazante; ~ und Flut:
maré” (LANGENSCHEIDT, 2011)

baixa

(HOUAISS, 2009).
Baixa-mar: maré baixa (FERREIRA,
2009).
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

O equivalente conceitual do vernáculo alemão para “baixa-maré”, “maré baixa”
ou “baixa-mar” (as três unidades indicadas como sinônimos, conforme o dicionário
Aurélio) é o termo alemão “Ebbe”, que, conforme o Langenscheidt, expressa o estado de
vazio no qual fica a maré do rio ou dos mares, tanto quanto sua diminuição (vazante).
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Contudo, em tom especializado, a baixa-maré, segundo o Houaiss, indica ainda o estado
mutatis mutandis entre o período de queda do nível da água e o posterior aumento do
nível da água da maré, indicando ainda a ocorrência do fenômeno em seu último
período de esvaziamento. Essa constatação cíclica e móvel da baixa-maré tem perda
conceitual de parte do significado do termo na transposição da língua portuguesa à
língua alemã devido a lexia “refluxo” permitir ao leitor a noção de um novo fluxo, o
“refluxo”.
Quadro 2 — Equivalentes Conceituais “Preamar”/“Flut”
PORTUGUÊS

ALEMÃO

“Numa preamar de
coxas

“In eine Flut von
Schenkeln

penetram todas as

wird getrieben ein jeder

quilhas.” (PAES LOUREIRO,

Kiel.” (PAES LOUREIRO, 1991, p.

1991, p. 20)

21)

Preamar:

Flut:

maré
steigende:

cheia,

oceanografia física. Nível

preamar;

maré

máximo da maré; maré-

enchente; fig torrente; (Fülle)

cheia, maré alta. (HOUAISS,

plenitude.

2009)

2011)

(LANGENSCHEIDT,

Preamar: subs. fem.
maré

alta.

(FERREIRA,

2009)
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Ainda no “Romance das Icamiabas”, o termo “preamar”, pertencente também à
oceanografia física, ganha em língua germânica o equivalente conceitual “Flut”,
disposto de toda a carga nocional proveniente também no termo de língua portuguesa.
O estado da maré cheia e de seu respectivo nível máximo compete em igualdade
conceitual com as descrições de significados da lexia especializada Flut. Em alemão,
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ademais, o termo sintetiza ainda o aspecto grandioso e insigne com o qual se aporta a
palavra graças ao processo de metaforização (torrente, plenitude).
Quadro 3 — Equivalentes Conceituais “Pororoca”/“Aufbäumande Wasser”
PORTUGUÊS

ALEMÃO

“O rio enchia e

“Der Fluß stieg und sank,

vazava,

es donnerten

Pororoca, baixa-

sich aufbäumende

mar” (PAES LOUREIRO,

Wasser, verebbten,” (PAES

1991, p. 46)

LOUREIRO, 1991, p. 47)

Pororoca: geografia.

aufbäumende

Grande onda de alguns

Elevação

metros

Aufbäumen:

de

altura

que

das

Wasser:

Águas;

empinar-se,

de
fig

ocorre, em certas épocas,

revoltar-se (LANGENSCHEIDT,

em rios muito volumosos,

2011).

esp. o Amazonas, perto da
sua foz, e que destrói tudo
que

encontra

à

sua

passagem, causando grande
estrondo e formando atrás
de

si

ondas

mupororoca

menores;
(HOUAISS,

2009).
Pororoca: macaréu
de alguns metros de altura,
grande efeito destruidor e
forte estrondo, que ocorre
próximo à foz do Amazonas
e de alguns rios do MA
(FERREIRA, 2009).
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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No poema “A história luminosa e triste do Cobra Norato”, há a presença do
termo de origem tupi “Pororoca”, poro'roka, que significa “estrondo” ou “estourar; o
barulho de águas que se encontram, estourando” (BUENO, 2013). Devido ao seu
caráter fortemente cultural, tal palavra, hoje um termo adotado pela área da geografia,
dificilmente encontrará em línguas outras a mesma carga conceitual agregadora de
“estrondo”, “grande onda” e “efeito destruidor”, como se encontra no Houaiss e no
Aurélio, respectivamente. Devido à ausência de equivalentes em idioma germânico, a
tradutora do poema optou pela construção metafórica (e mesmo prosopopéica) das
“águas revoltadas” ou “elevação das águas”: “aufbäumende Wasser”; numa espécie de
composição sintagmática. Com isso, tanto a lexia única e isolada se perde, “pororoca”,
como a sua expressividade indígena e primitiva, já que o termo advém de uma língua
nativa, o que seria de difícil adoção em idiomas terceiros. Claro ainda é que “elevação
das águas” não corresponde ao caráter amplo de significados provenientes do termo
da língua de partida, pois o amazônida, ao remeter-se à pororoca, vislumbra não
somente a onda enorme, ou ao estrondo que a mesma provoca nos rios da região,
como também alude ao encontro entre águas distintas (a fluvial e a oceânica).
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Quadro 4 — Equivalentes Conceituais “Piracema”/“Flußaufwärts wandern zur Quelle”
PORTUGUÊS

ALEMÃO

“de piracemas

“flußaufwärts wandern

estéreis” (PAES LOUREIRO,

zur Quelle.” (PAES LOUREIRO,

1991, p. 54)

1991, p. 55)

Piracema:
ictiologia.

flußaufwärts wandern

Movimento

migratório de peixes no
sentido das nascentes dos
rios,

com

reprodução

fins

de

(HOUAISS,

2009).

Wandern zur:
migração/migrar
Quelle:
fonte/origem/manancial
Flußaufwärts:

Piracema:
Cardume
Época

zur Quelle:

de
em

1.

peixes.
que

2.

esses

cardumes migram para a
nascentes

dos

rios

(FERREIRA, 2009).

montante/rio acima
“Migração à fonte do rio”
Laichzeit: desova
(LANGENSCHEIDT, 2011).
Fischschwarm: cardume
(LANGENSCHEIDT, 2011).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Ainda na “história luminosa triste do Cobra Norato”, há, no plural, o termo,
também de origem tupi, “piracemas” = pira (peixe) + sema/cema (saída, fluxo)
(BUENO, 2013). Na versão em alemão, a tradutora, na impossibilidade da presença de
algum termo equivalente naquele idioma, optou também (como no caso de
“pororoca”) pela criação de um termo sintagmático, “flußaufwärts wandern zur Quelle”,
sequência que, em língua portuguesa, aproxima-se de “Migração à foz do rio”,
“migração ao manancial” ou “migração rumo à montante”. Óbvio que a criação
sintagmática alemã também não corresponde ao termo tupi hoje pertencente à
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ictiologia, visto que “Piracema” consegue sintetizar não somente o cardume de peixes
em movimento migratório, como também a reprodução destes animais. Todavia, o
dicionário Langenscheidt possui uma entrada para “Piracema”, cujo significado não
disponibilizado agrega os termos “Laichzeit” e “Fischschwarm”, com sentido de
“desova” e “cardume”, respectivamente.
Quadro 5 — Equivalentes Conceituais “Decomposto Pasto/Repasto”/“Wüstes Feld/Welt”
PORTUGUÊS

ALEMÃO

“Oh! decomposto

“O wüstes Feld ohne

pasto sem sorrisos,

Lächeln

repasto de rituais”
(PAES LOUREIRO, 1991, p.

Welt von Ritualen”
(PAES LOUREIRO, 1991, p. 23)

22)
Pasto Decomposto:
pecuária.

Pastagem

(vegetação alimentar dos
bovinos)

já

em

inutilizável

estado

(HOAUISS,

2009).

Wüstes Feld: “Campos
desertos”.
Wüste:

Deserto

(LANGENSCHEIDT, 2011).
Feld:

campo

(LANGENSCHEIDT, 2011).
Welt:

mundo

(LANGENSCHEIDT, 2011).
Repasto:

pecuária.

1. Pastagem abundante. 2.
Abundância de qualquer
porção de alimento, de
comida. 3. Refeição lauta e
festiva;

banquete

(HOAUISS, 2009).
Repasto:

Refeição

(FERREIRA, 2009).
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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No poema “Os rostos da Amazônia” (como exposto em dois excertos no Quadro
6), dois termos oriundos do universo especializado das técnicas da pecuária, “pasto
decomposto” e “repasto”, foram, devido à ausência de equivalentes em língua de
destino, alternados por termos que aproximam metaforicamente os conceitos
provenientes dos empregados na língua de origem.
“Wüstes Feld”, literalmente significando “Campos desertos”, remete à imagem
desolada e desertificada na qual o pasto se encontra quando em estado de
decomposto, não podendo ser mais utilizado. O detalhe fica por conta da escolha de
um termo de equivalência morfológica, visto que este é, tal qual em “decomposto
pasto”, uma criação sintagmática.
Por fim, o termo que designa a grande quantidade de pasto para alimentação do
gado, “repasto”, fora contextualizado em equivalência conceitual ao termo “Welt”, que
designa mundo. O caráter eufórico que possui a palavra mundo, como local de
imensidão e que guarda em si uma grandiosidade sem tamanho, estabelece posição de
igualdade se vista em âmbito contextual: “repasto de rituais” (fertilidade e vastidão
incomensurável); “Welt von Ritualen” (tamanho e grandiosidade incomensurável).

FERREIRA, R. B.. Perdas e equivalências...

296

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

Quadro 6 - Equivalentes Conceituais “Posseiro”/“Landeignern”
PORTUGUÊS

ALEMÃO

“É um rosto

“Ein Gesicht mit

hipotecado

Hypotheken belastet

triste-rosto

Trauergesicht

por onde pescadores
e posseiros

Von Fischern und
Landeignern,

tapuios e boiúnas

Indios und Anakondas,

olham o tempo...” (PAES

im Angesicht der Zeit” (PAES

LOUREIRO, 1991, p. 24)

LOUREIRO, 1991, p. 25)
Landeignern:

Posseiro:

termo

jurídico.

Proprietário ou dono de terra
ou

1 - que ou aquele

campo

agrícola

(LANGENSCHEIDT, 2011).

que tem a posse legal de
(algo).
2 - indivíduo que
ocupa terra devoluta ou
abandonada

e

passa

a

cultivá-la (HOUAISS, 2009).
Posseiro: Jur. Que
está na posse legal de
imóvel

ou

imóveis

indivisos.
Jur.

Indivíduo

Posseiro.
Bras.
ocupa

Aquele

terra

que

devoluta

(FERREIRA, 2009).
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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A problemática da escolha de determinados termos da língua portuguesa do
Brasil ligados às questões jurídicas e de ordem agrária é que, para eles, não
encontrarão equivalentes em um idioma pertencente a uma comunidade na qual tais
situações sociais, e mesmo econômicas e culturais, não decorrem. Termos como
“posseiro”, “grileiro”, “sem-terra”, “assentamento” e “pistolagem”, muito caros ao
universo econômico-social da região Amazônica, serão incongruentes e mesmo difíceis
de definir em países como a Alemanha ou a Bélgica (nações que tem no alemão sua
língua nativa), em que a reforma agrária, a exploração de terras cultiváveis e mesmo
os conflitos por posse de terra não existem ou se mostram irreais.
Nos versos também pertencentes ao poema “Os rostos da Amazônia”, o termo
“posseiros”, de cunho jurídico e legalista das questões agrárias brasileiras, tem na
tradução germânica Landeignern a perda quase que total do conceito originário
pertencente ao idioma de partida. O termo alemão informa apenas que o sujeito tem
posse da terra ou do campo agrícola, deixando de lado as acepções ilegais as quais,
muitas vezes, incorre o “posseiro” em terras brasileiras. O termo Landeignern remete
somente a um mero proprietário de terra, ou latifundiário, possivelmente (e mais
ainda em contexto germânico) amparado de forma legal com a sua propriedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se nos exemplos expostos no trabalho que tanto os termos oriundos da
língua alemã quanto os da língua portuguesa, inclusos na poesia de Paes Loureiro,
sofrem variados fatores tradutológicos de ordem semântica. Se, por um lado, um
termo não encontra equivalentes no vernáculo da língua de destino, o que ocasiona a
criação de nova denominação expressiva; por outro, a tradução de algumas unidades
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lexicais especializadas comumente advém de termos sinonímicos naquele idioma, e
que por isso perdem parte da totalidade conceitual jungida na língua de origem.
Ademais, a análise aqui empreendida possibilitou constatar a necessidade de
conhecimento cultural e mesmo interdisciplinar que compete aos tradutores quando
em laboração. Dificuldade ainda maior ganha-se tal empreitada se em concomitância
com o material literário, o que pede por si só uma vasta gama de habilidades
linguísticas e mesmo nocionais para a constituição de equivalentes na segunda língua
tratada. Mecanismos literários serão necessários aos procedimentos criativos com os
quais o tradutor tomará contato, o que leva à reflexão acerca da própria epistemologia
do fazer tradutório e terminológico em texto literário, vide as diversas figuras de
retórica que se permite em tal objeto (metáfora, metonímia, sinestesia, etc.).
No caso do livro de poesia vertido para a língua germânica, o ideal, tanto por
parte da tradutora quanto por parte da editora responsável pela publicação da obra,
seria o acréscimo de notas explicativas (ao final do livro ou mesmo no rodapé de cada
poema) sobre os termos de difícil tradução. Tal seção conseguiria expor aos falantes
nativos de outro universo cultural (os leitores de língua alemã) a riqueza e a
profundidade da cultura e da sociedade brasileira, com sua diversidade, adversidades
e problemáticas, tão distantes da realidade europeia.
Por fim, a problemática cultural, e mesmo de visão de mundo, que envolve tanto
o fazer tradutório quanto o terminológico, enseja discussão não somente em relação
aos domínios pautados nas áreas e subáreas envolvidas naquela prática, mas também
promove a apreciação do que é a hercúlea tarefa de transpor realidades culturais
distintas por meio das palavras. O que, quase sempre, faz corroborar a máxima latina
“Traduttore traditore”.
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“EM UMA IGREJA GÓTICA”, DE GIOSUÈ CARDUCCI
“IN A GOTHIC CHURCH”, BY GIOSUÈ CARDUCCI
Áureo Lustosa Guérios Neto1
RESUMO: “In una chiesa gotica” é uma das composições a integrar os experimentos métricos de Odi
Barbare. Discutimos abaixo as dificuldades em traduzir o poema preservando seu metro, acentuação
e, principalmente, o fechamento dos versos em proparoxítonas. Oferecemos também algumas notas e
uma paráfrase em prosa com o intuito de auxiliar a interpretação.
Palavras-chave: Odes Bárbaras; métrica clássica; verso esdrúxulo.
ABSTRACT: “In una chiesa gotica” is a poem that contributes to the metric experiments of Odi
Barbare. In the following paper, we consider the difficulties in translating it, while maintaining
meter, stress and, specially, the proparoxytone verse endings. With the objective of helping
interpretation, we also offer some notes and a rephrasing of the poem in prose.
Keywords: Odi Barbare; classic meter; proparoxytone verse.

“Em uma igreja gótica” (CARDUCCI, 1968) é um dos cinquenta poemas que
constituem as Odes Bárbaras, obra publicada por Giosuè Carducci entre 1877 e 1893,
que visava dialogar com a métrica clássica, adaptando-a à estrutura rítmica e tônica da
língua italiana.
Para compreender o experimento métrico deste poema é necessário estabelecer
as diferenças de escansão entre o italiano e o português. Em italiano, a práxis é
considerar que versos tendem a terminar em palavras paroxítonas (verso piano) e, por
isso, versos cujo último acento recaia na décima sílaba normalmente totalizam onze
sílabas (hendecassílabos). Já o padrão de escansão do português, inspirado na prosódia
do francês, parte do pressuposto questionável de que os versos tendem a terminar em
1

Mestre em Cultura Literária Europeia, Università di Bologna.
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oxítonas (verso tronco) e, por isso, considera versos acentuados na décima sílaba
como decassílabos, ainda que normalmente seu número total de sílabas seja não dez,
mas onze.
No poema “Em uma igreja gótica”, Carducci converte o metro clássico
asclepiadeu menor (X X | —

— | —

— |

— ) em hendecassílabos,

acentuados na quarta e décima sílabas, e, após repeti-los três vezes, conclui a estrofe
com um heptassílabo. Todos os versos do poema são brancos e esdrúxulos, ou seja,
terminam sempre em palavras proparoxítonas. A estratégia do autor é trabalhar com
versos hendecassílabos pianos que, por terminarem em palavras proparoxítonas
totalizam sempre doze sílabas métricas, o que equivale numericamente às doze sílabas
do asclepiadeu menor.
Uma vez que a preocupação com a forma é fundamental para o projeto estético
de Carducci, escolhemos como o objetivo primário de nossa tradução manter seu
metro de doze sílabas e sua acentuação. Para tanto, adotamos o metro que a escansão
tradicional do português considera como decassílabo, mas mantivemos sua
terminação esdrúxula, escolha que resulta nas mesmas doze sílabas do metro clássico
e de sua versão italiana. A decisão de preservar todas as proparoxítonas, no entanto,
revela-se desafiadora, uma vez que elas são menos numerosas em português e que,
com frequência, proparoxítonas em italiano correspondem a paroxítonas em
português. O adjetivo piccolo (pequeno, v. 15) o substantivo démoni (demônios, v. 45)
ou o verbo tremola (tremula, v. 46) são bons exemplos disso. Por esse motivo,
adotamos as seguintes estratégias para manter a conclusão esdrúxula:
1) transformamos substantivos ou verbos em adjetivos:
dèmoni > diabólico (v. 45)
che tremola > trêmula (v. 46)
coro di vergini > coro virgíneo (v. 58)
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2) transformamos alguns verbos em ações reflexivas ou recíprocas:
dilungano > alongam-se (v. 1)
tendono > erguem-se (v. 32)
ridono > riem-se (v. 55)
3) utilizamos sinônimos doutos ou helenizantes:
gioia > ao invés de alegria, usamos gáudio (v. 62)
uomini > ao invés de homens, usamos ântropos, do grego ἄνθρωπος, anthropos
(v. 9)
morte > ao invés de morte, usamos Tânato, do grego Θάνατος, Thánatos (v. 50)
Lançando mão dessas estratégias, conseguimos manter o esquema métrico em
sua totalidade, sem perda de fechamento esdrúxulo em verso algum (PERRONE,
2014).
Além da atenção à forma, Carducci também se dedica extensivamente à
linguagem em Odes Bárbaras e busca constantemente complexidade sintática e
purismo lexical. Isso é particularmente evidente em “Em uma igreja gótica”: inversões
sintáticas, construções latinizantes, helenismos e arcaísmos lexicais, bem como
alusões textuais à Commedia e à Vita Nuova, contribuem para criar uma composição
desafiadora, de difícil digestão mesmo para o leitor minucioso. O projeto estético de
Carducci, na verdade, busca propositalmente dificultar o texto com preciosismos,
analogamente ao Leopardi das Operette Morali, ou ao Dante do Paradiso. O autor está
consciente da dificuldade resultante, a ponto de inserir notas explicativas de próprio
punho discutindo o significado de certos vocábulos ou construções obscuras.
Buscando facilitar a discussão das escolhas de tradução, propomos abaixo uma
paráfrase do poema seguindo os períodos sintáticos:
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(v. 1 a 5)
As colunas de mármore [da igreja gótica] surgem, enormes e retas, e alongam-se
em filas nas trevas sagradas qual um exército de gigantes que combatesse contra o
invisível.
(v. 6-8)
As arcadas erguem-se silenciosamente, então se lançam velozes em voo, para em
seguida reabraçarem-se no alto, pendendo umas às outras.
(v. 9-12)
Dessa forma, a respiração ofegante (aneliti) das almas solitárias sobe [partindo]
dos tumultos bárbaros, [passando] por entre a discórdia dos homens, em direção a
Deus e nele reúne-se.
(v. 13-16)
Ó colunas de mármore, eu não vos peço Deus: eu tremo, mas com atenção,
buscando o som de um conhecido pequeno passo que provoca ecos solenes.
(v. 17-20)
É Lídia [que chega] e gira, [e] ao girar, suas madeixas claras desenham-se a mim,
e o amor e o rosto pálido sorriem fugazmente através do véu negro [que Lídia porta na
igreja].
(v. 21-32)
Dante, envolvendo-se num dia incerto em um templo gótico, também buscou a
imagem de Deus na valiosa palidez de uma mulher. [E] dentro do templo [em que ele
se encontrava], a tez límpida da virgem (ou seja, de Beatriz) brilhava em êxtase [sob] o
véu cândido, enquanto que as orações elevavam-se por entre nuvens férvidas de
incenso; elevavam-se [inicialmente] com murmúrios moles, com frêmitos alegres de
um voo de pomba, e depois com o lamento de multidões miseráveis que estendem os
braços aos céus.
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(v. 33-36)
O órgão mandava suspiros e estrépitos aos profundos espaços: dos arcos
cândidos parecia que as almas dos parentes respondessem do subterrâneo.
(v. 37-40)
Mas, dos míticos cumes de Fiésole (cidade próxima a Florença), o sol (Apolline)
brilhava róseo por entre as pias histórias dos vitrais [e] sobre o altar principal as velas
empalideciam.
(v. 41-44)
E Dante via, por entre hinos de anjos, a virgem toscana (ou seja, Beatriz)
ascender [aos céus] transfigurando-se, [e] sentia abaixo dos pés rugir os abismos
vermelhos do inferno.
(v. 45-48)
Eu não [vejo] a glória dos anjos ou dos demônios, eu vejo um fraco brilho que
tremula pelo ar úmido: frio crepúsculo que envolve de tédio a alma.
(v. 49-57)
Adeus, deidade semítica! A morte domina continuamente nos teus mistérios. Ó
inacessível rei dos espíritos, os teus templos excluem o sol. Mártir crucificado, tu
mortificas os homens, tu contaminas o ar de tristeza: mas os céus esplendem, mas os
campos riem, mas de amor brilham os olhos de Lídia.
(v. 57-64)
Eu gostaria de ver-te, ó Lídia, cingir o altar de Apolo (Apolline) após o róseo
entardecer (vesperi), dançando entre um cândido coro de virgens, alta por entre os
louros e radiante no mármore [da Ilha] de Paro; [e gostaria de ver-te, ó Lídia] verter
flores (anemoni) das mãos, [verter] alegria dos olhos fúlgidos, [e verter] um hino de
Baquílides dos lábios harmônicos.
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TRADUÇÃO POÉTICA DE “EM UMA IGREJA GÓTICA”
IN UNA CHIESA GOTICA

EM UMA IGREJA GÓTICA

Sorgono e in agili file dilungano

Surgem e em ágeis fileiras alongam-se

gl’immani ed ardui steli marmorei,

estelas marmóreas, imanes e árduas,

e ne la tenebra sacra somigliano

e no negrume sagrado assemelham-se

di giganti un esercito

de titãs a um exército

che guerra mediti con l’invisibile:

que co’ o invisível medite polêmica:

le arcate salgono chete2, si slanciano

sobem arcadas quietas, atiram-se

quindi a vol rapide, poi si riabbracciano

então em voo rápidas, e abraçam-se

prone3 per l’alto e pendule.

pronas ao alto e pêndulas.

Ne la discordia cosí de gli uomini

Na desavença em tal modo dos ântropos

di fra i barbarici tumulti salgono

sobe por entre os tumultos bárbaros

a Dio gli aneliti di solinghe4 anime

a Deus das áridas almas o anélito

che in lui si ricongiungono.

que em seu seio5 reúnem-se.

Io non Dio chieggovi6, steli marmorei,

Deus vos não peço, marmóreos monólitos,

arcate aeree: tremo, ma vigile

arcos aéreos: atento, se trêmulo,

al suon d’un cognito passo che piccolo

ao som dos ecos graves de um minúsculo

i solenni echi suscita.

passo, apreçado e cógnito.

È Lidia, e volgesi: lente nel volgersi

É Lídia, e volve-se7: e procrastina-se

4

8

12

16

Cheto é variante dialetal toscana e literária de quieto.
Do latim pronus, “inclinado para diante”.
4 O adjetivo solingo é raro e, especialmente por acompanhar anime, remete diretamente à Commedia:
come suole esser tolto un uom solingo (Inf. XXIII 106); e proseguendo la solinga via (Inf. XXVI 16); Noi
andavam per lo solingo piano (Pur. I 118); restammo in su un piano / solingo (Pur. X 20-21).
5 Interpretamos che in lui como um locativo. Assim, as almas completam-se e reúnem-se em Deus e
não com Deus. Essa interpretação também combina com o tom blasfemo do poema. Por isso nos
permitimos traduzir “que nele” pela expressão bíblica “em seio a” procurando preservar o metro.
6 Chieggo ao invés de chiedo é de uso arcaizante.
2
3
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le chiome lucide mi si disegnano,

a coma8 lúcida a mim desenhando-se;

e amore e il pallido viso fuggevoli

por entre o negro véu, o rosto pálido

tra il nero velo arridono.

e o amor, fugentes, hílares.

Anch’ei, tra ’l dubbio giorno d’un gotico

Ele também, em dia incerto, em gótico

tempio avvolgendosi, l’Alighier, trepido

templo girando-se, o Alighieri, trépido

cercò l’imagine di Dio nel gemmeo

buscou a imagem divina na gêmea

pallore d’una femina.

palidez de uma fêmea.

Sott’esso il candido vel, de la vergine

Sob o véu cândido, a fronte límpida

la fronte limpida fulgea ne l’estasi,

refulgurava da virgem em êxtase,

mentre fra nuvoli d’incenso fervide

e entre nuvens de incenso férvidas

le litanie salíano9;

soerguiam-se as súplicas;

salían co’ murmuri molli, co’ fremiti

com brando múrmure10 erguiam-se, e em frêmitos

lieti salíano d’un vol di tortore,

vivos subiam de um voo de pássaro11,

e poi con l’ululo di turbe misere

e após com o uivo das turbas12 que, míseras,

che al ciel le braccia tendono.

aos céus co’ os braços erguem-se.

Mandava l’organo pe’ cupi spazii

Ao fundo espaço suspiros e estrépitos

20

24

28

32

Volgersi é de uso elevado e, por isso, preferimos preservar o estranhamento utilizando “volver” ao
invés de “girar”, “virar”, “dirigir-se”.
8 Do latim cŏmŭla, cabeleira. Palavra erudita também em italiano, mas de uso mais frequente.
9 Carducci prefere usar a conjugação rara do verbo salire: salíano ao invés de salivano.
10 “Múrmure” (do latim murmur, -is) aparece dicionarizado como substantivo sinônimo de
“murmúrio” e “ruído das ondas ou da água corrente” no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa,
2008-2013. Disponível em: <https://www.priberam.pt/dlpo/murmure>. Acesso em: 18 abr. 2017.
11 A tortora é um pássaro da família das columbidae (lat. cient. Streptopelia decaocto). Trata-se da
“rola-turca” ou “rola-da-índia”. Decidimos não preservar o nome específico para buscar uma
proparoxítona. Além disso, a homonímia com um termo vulgar fragmentaria a altissonância do texto
de partida.
12 “Turba” é palavra douta para “multidão”. O verso poderia ser traduzido como “e após com o uivo
das multidões míseras / que ao céu os braços tendem”, opção que seria mais transparente dada a
facilidade do vocábulo e a falta de inversão. No entanto, decidimos manter a palavra “turba” por
carregar fortes ecos dantescos: Priscian sen va con quella turba grama (Inf. XV 109); La turba che
rimase li, selvaggia (Pur. II 52); Tal era io in quella turba spessa (Pur. VI 10); si movea tutta quella
turba magna (Pur. XVIII 98); che alcun altro in questa turba gaia (Par XV 60); etc.
7
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sospiri e strepiti: da l’arche candide

mandava o órgão: das arcadas cândidas

parea che l’anime de’ consanguinei

já responder pareciam as ínferas

sotterra rispondessero.

almas dos consanguíneos.

Ma da le mitiche vette di Fiesole

Porém dos míticos cumes de Fiésole

tra le pie storie pe’ vetri roseo

por entre as pias histórias dos róseos

guardava Apolline13: su l’altar massimo

vidros olhava Apolo: no altar máximo

impallidíano i cerei.

branquejavam-se14 os círios.

E Dante ascendere tra inni d’angeli

Dante ascender entre os hinos angélicos

la tósca vergine transfigurantesi

a florentina virgem transformando-se

vedea15, sentíasi sotto i piè rúggere

via, e sentia tornarem-se rúbidos

rossi d’inferno i baratri16.

sob si do inferno os báratros17.

36

40

44

Trata-se do Sol. Carducci prefere não utilizar o nome italiano do deus, Apollo, mas sim a forma
inabitual Apolline, mais próxima do latim Apollĭnis.
14 Uma opção mais elevada seria “alvejavam-se”. No entanto, “branquejar” traz à memória, por
analogia fonética, “fraquejar”, ideia que condiz com o tom do trecho: as velas cristãs pouco podem
em confronto com a potência do Sol pagão.
15 Conjugação inabitual do verbo vedere: vedea ao invés de vedeva.
16 Carducci dialoga diretamente com Inf. VIII 70-75:
13

E io: “Maestro, già le sue meschite
là entro certe ne la valle cerno,
vermiglie come se di foco uscite
fossero”. Ed ei mi disse: “Il foco etterno
ch’entro l’affoca le dimostra rosse,
come tu vedi in questo basso inferno”.
No trecho, Dante e Virgílio chegam à Città di Dite que é descrita como “vermelha”, “rubra” e
“enfogada”. Já a palavra “báratro”, ou seja, “abismo”, é usada em Inf. XI 67-69 como uma metonímia
para designar o Inferno como um todo:
E io: “Maestro, assai chiara procede
la tua ragione, e assai ben distingue
questo baràtro e ’l popol ch’e’ possiede.
17 O sol brilha por entre as vidraças da igreja e lhes toma a cor rósea, enquanto que as velas sobre o
altar maior empalidecem, demonstrando sua fraqueza frente à potência da natureza. Esta cena é
comparada a dois momentos descritos por Dante: a ascensão de Beatriz aos céus descrita na Vita
Nuova, e a chegada à Città di Dite no Inferno. O jogo de cores se mantém: o vermelho infernal paralelo
às vidraças róseas, a ascensão pura — e portanto alvorecente e luminosa — paralela às velas pálidas.
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Non io le angeliche glorie né i dèmoni,

Eu não angélica glória ou diabólica,

io veggo un fievole18 baglior che tremola

eu vejo flébil cintilação trêmula

per l’umid’aere: freddo crepuscolo

pelo ar úmido: um frio crepúsculo

fascia di tedio l’anima.

enfaixa19 a alma em tédio.

Addio, semitico nume! Continua20

Adeus, semítico nume! Contínuo,

ne’ tuoi misterii la morte domina.

nos teus mistérios domina Tânato.

O inaccessibile re de gli spiriti,

Inacessível monarca de espíritos,

tuoi templi il sole escludono.

teu templo21 do sol priva-se.

Cruciato22 màrtire tu cruci gli uomini,

Tu crucifixas, ó mártir crucífero,

tu di tristizia l’aër contamini:

os homens, e o ar contaminas de angústia:

ma i cieli splendono, ma i campi ridono,

mas o céu esplende, mas os campos riem-se,

ma d’amore lampeggiano

mas brilham co' amor cúpido

gli occhi di Lidia. Vederti, o Lidia,

de Lídia os olhos. Quereria, ó Lídia,

vorrei tra un candido coro di vergini

ver-te num cândido coro virgíneo

48

52

56

Carducci poderia usar debole, mas prefere usar o dantesco fievole: Parlando andava per non parer
fievole (Inf. XXIV 64). Por isso, ao invés de “débil”, preferimos usar “flébil”, que preserva inclusive a
derivação latina flebilis, “lamentável”, “que faz chorar”.
19 Fasciare, “enfaixar”, é usado em italiano dantesco como sinônimo de “circundar”. Mantivemos o
uso para preservar a metáfora.
20 “Contínua” pode ser interpretado como o imperativo do verbo “continuar” ou como o feminino do
adjetivo “contínuo”. O verso pode ser traduzido ao pé da letra: “Continua / nos teus mistérios a
morte domina”, o que causa o mesmo efeito de estranhamento do texto de partida. Há ainda duas
paráfrases possíveis: “A contínua morte domina nos teus mistérios (ó semítico nume)” ou “Continua
(ó semítico nume), nos teus mistérios [e] domina a morte”. Talvez seja ainda possível interpretar
domina, não como o imperativo do verbo dominare, mas como uma forma feminina do substantivo
latino dominus, “senhor” ou “amo”, utilizado tradicionalmente na liturgia cristã em reverência a Deus.
Assim o verso assumiria um caráter descritivo: “Nos teus mistérios (ó semítico nume) continua a
morte senhoril”. A pluralidade de sentidos poderia ter sido neutralizada com o uso de vírgulas, mas
Carducci intencionalmente esquiva-se de fazê-lo.
21 Para manter o verso com seis sílabas métricas, fomos obrigados a apoucar os “templos”.
22 Carducci registra deliberadamente crucciato (“atormentado”, “afligido”) com um único C de modo
a invocar a presença da palavra croce (“cruz”; em latim crux crŭcis) e, por extensão, do adjetivo
crocifisso (“crucificado”), cuja forma antiga é crucifisso, mais próximo foneticamente de cruciato.
18
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danzando cingere l’ara d’Apolline

cingir, dançando, a ara de Apólline

alta ne’ rosei vesperi

alta nos róseos vésperos

raggiante in pario marmo tra i lauri,

entre os louros radiante em pário24 mármore

versare anemoni23 da le man, gioia

verter anêmones das palmas, gáudio

da gli occhi fulgidi, dal labbro armonico

dos olhos fúlgidos, do lábio harmônico

un inno di Bacchilide.

um hino de Baquílides25.
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Anemoni é o plural de anemone, uma flor da família ranuncolaceae (lat. cient. Anemone coronaria)
que, por metáfora, batiza as “anêmonas-do-mar”, termo de uso mais assíduo. Ao contrário do caso do
vocábulo igualmente científico tortore (ver nota 11 acima), decidimos manter o elemento de
estranhamento do texto de partida e, portanto, não traduzir anemoni por “flores”.
24 Oriundo da ilha grega de Paros (Πάριος).
25 Βακχυλίδης, um dos poetas líricos canônicos da Grécia clássica.
23
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ARTHUR SCHNITZLER E A LINGUAGEM NA FICÇÃO
ARTHUR SCHNITZLER: LANGUAGE IN FICTION

Alice Leal1

RESUMO: Viena no fin-de-siècle foi palco de grandes polêmicas e também de importantes
desenvolvimentos em diversas áreas do saber de enorme impacto no mundo todo. Reunidos sob a
Wiener Moderne, alguns dos nomes mais ilustres desse grupo incluem Sigmund Freud, Arthur
Schnitzler, Ludwig von Wittgenstein, Gustav Mahler, Gustav Klimt e tantos outros. Dentre os
escritores, também chamados de Jung-Wien, destaca-se Arthur Schnitzler, dramaturgo, romancista e
contista prolífico. Neste artigo, um dos temas centrais do Jung-Wien e da obra mais tardia de
Schnitzler, o ceticismo linguístico, será apresentado e analisado em uma de suas noveletas, intitulada
“Ich” ou “Eu”, de 1927.
Palavras-chave: Arthur Schnitzler; Wiener Moderne; ceticismo linguístico.
ABRSTRACT: The fin-de-siècle Vienna was the stage for great controversy as well as important
developments in various fields of knowledge, which later left their imprint all over the world.
Grouped under the Wiener Moderne, some of the most celebrated thinkers of the time include,
amongst many others, Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Ludwig von Wittgenstein, Gustav Mahler
and Gustav Klimt. Amongst the writers, also known as Jung-Wien, the playwright and novelist Arthur
Schnitzler is one of the most prominent. In the present paper, we shall look into one of the main topoi
of the Jung-Wien and of Schnitzler’s later works, namely linguistic scepticism, using one of his
novelettes, entitled “Ich” (1927), as an example.
Keywords: Arthur Schnitzler; Wiener Moderne; linguistic scepticism.

1. INTRODUÇÃO

Professora (Estudos da Tradução) [Senior Lecturer for Translation Studies], Universidade de Viena,
Áustria.
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Arthur Schnitzler (1862-1931) é um dos principais e mais controversos autores
austríacos de todos os tempos (GAY, 2002). Com dois romances, cerca de 40 peças de
teatro e 60 contos e novelas, além de mais de uma dúzia de adaptações de suas obras
para o cinema (incluindo o hollywoodiano “De Olhos bem Fechados”, de 1999, dirigido
por Stanley Kubrik), Schnitzler e sua trajetória representam muito bem a bourgeoisie
da Europa Central no fin-de-siècle (LORENZ, 2003; GAY, 2002). O presente artigo abre
com um breve panorama dessa época, destacando sobretudo o universo artístico
vienense circunscrito nos grupos conhecidos como Wiener Moderne e Jung-Wien. Na
sequência, Arthur Schnitzler, um dos membros mais ilustres de ambos os círculos, é
apresentado. O foco passa, então, a um dos temas centrais na obra de Schnitzler e de
seus pares, a saber: o ceticismo linguístico. Por fim, a noveleta “Eu” (originalmente
“Ich”, traduzida por Katharina Gschwendner, Armin Innenhofer, Andrea Lauckner e
Alice Leal — SCHNITZLER, 2011)2 de Schnitzler é analisada para ilustrar a noção de
linguagem que prevalece na obra (principalmente mais tardia) de Schnitzler. O artigo
conta ainda com algumas considerações finais, inspiradas na obra Depois de Babel:
Questões de Linguagem e Tradução (trad. Carlos Alberto Faraco).
2. VIENA NO FIN-DE-SIÈCLE: WIENER MODERNE E JUNG-WIEN
O termo Wiener Moderne refere-se a um agrupamento abrangente de artistas e
pensadores de diversas áreas, incluindo a filosofia, as artes plásticas, a literatura, a
arquitetura e a música, assim como as ciências sociais, a matemática e a medicina. Em
sua antologia de textos desse grupo, Gotthart Wunberg (1981), por exemplo, inclui
trabalhos de e/ou sobre Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Robert Musil,
Sigmund Freud, Ernst Mach, Hermann Bahr, Karl Kraus, Richard Beer-Hoffmann, Peter
A tradução e o original de Schnitzler foram publicados no número 09 da revista eletrônica Scientia
Traductionis,
que
pode
ser
acessado
por
meio
do
seguinte
link:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/scientia/article/view/1980-4237.2011n9p248 (último acesso
em maio de 2017).
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Altenberg, Gustav Klimt, Otto Wagner, Gustav Mahler, Arnold Schönberg e tantos
outros. De fato, para Carl E. Schorske, na virada do século Viena apresentava uma lista
extraordinária de artistas e pensadores de destaque na Europa e além. Por meio das
chamadas “escolas de Viena”, o pensamento inovador desses diferentes círculos,
agrupados sob a insígnia da Wiener Moderne, chegou aos quatro cantos do planeta —
inicialmente na psicologia, história da arte e música e, mais tarde, na literatura,
arquitetura, nas artes plásticas e nas ciências políticas (SCHORSKE, 1981).
O fio condutor para o espírito de inovação e revolta compartilhado por esses
círculos tão diferentes teria sido o contexto histórico-político-cultural ímpar da
Áustria no final do século XIX. Os ventos do modernismo sopraram mais tarde no país
em comparação a outros da região (somente na década de 1890), mas atingiram, em
menos de duas décadas, sua maturidade intelectual. Da mesma forma, a classe média
liberal austríaca entrou em rápida ascensão mais tarde, fazendo com que também
entrasse em crise mais cedo do que nos países vizinhos. Seria justamente essa
“compressão temporal” sem igual (“temporal compression”) o elemento distintivo da
Áustria no contexto europeu (SCHORSKE, 1981, p. xxvi). Somem-se a isso os dois
seguintes fatos: em primeiro lugar, diferentemente de em outros países, onde esses
círculos intelectuais eram esparsos e desconexos, muitos dos pensadores e artistas
austríacos frequentavam os mesmos cafés em Viena, lado a lado com outros grupos
sociais profissionais e intelectuais em ascensão, tornando a elite austríaca
relativamente coesa; em segundo lugar, essa elite representava a combinação
inusitada e única na Europa entre provincialismo e cosmopolitismo, e entre
tradicionalismo e modernismo (SCHORSKE, 1981; GAY, 2002; WUNBERG, 1981). Foi
nesse amálgama de fatores que a Wiener Moderne floresceu como um grupo
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abrangente de révoltés, cujo “inimigo” comum eram os valores herdados do
liberalismo clássico.3
Já o grupo conhecido por Jung-Wien (também grafado Junges Wien ou Jungwien),
uma subdivisão da Wiener Moderne, é mais restrito e inclui apenas escritores —
ensaístas, poetas, dramaturgos e romancistas. Não há um consenso quanto à formação
exata do grupo, embora seus principais membros sejam inquestionavelmente Hugo
von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler e Hermann Bahr (RIDER, 1990). Este último,
inclusive, é considerado o iniciador do Jung-Wien (WUNBERG, 1981). Wunberg
(1981,) adiciona também à lista os escritores Leopold von Andrian-Werburg, Richard
Beer-Hofmann, Ferdinand von Baumgartner, Felix Salten, Richard Specht, Leo Feld,
Felix Dörmann, Ferry Bération, Karl Kraus e Peter Altenberg. Já Patricia Ann Andres
(2008) inclui alguns nomes adicionais, tais como Stefan Zweig, Siegfried Trebitsch,
Jakob Wasserman, Paul Wertheimer, Theodor Herzl e Raoul Auernheimer.
A despeito da constituição incerta do grupo em si, os alicerces do Jung-Wien —
termo que, por sinal, já era utilizado de forma corriqueira no final no século XIX
(WUNBERG, 1981) — parecem bastante claros e referem-se sobretudo a três fatores.
Em primeiro lugar, a publicação do periódico austríaco Moderne Dichtung em 1890,
passando a chamar-se Moderne Rundschau a partir de 1891, no qual os primeiros
trabalhos de escritores do grupo foram divulgados, favorecendo, assim, o
estabelecimento mais ou menos oficial do Jung-Wien (WUNBERG, 1981; WAGNER,
2005). Em segundo lugar, o “Café Griensteidl”, ponto de encontro do grupo e espaço
que garantia sua coesão (WUNBERG, 1981). Por fim, a máxima em torno da qual o
programa literário do grupo girava, a saber: “die Wahrheit, wie jeder sie empfindet”, ou
“a verdade de acordo com a percepção de cada um” (minha tradução), o que implicava

Vale lembrar que esse espírito revolucionário que incitava os ânimos dos jovens em Viena teve
desdobramentos tanto positivos quanto negativos. No ano de 1913, por exemplo, Stalin, Trosky e
Hitler viviam em Viena (WALKER, 2013).

3
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o movimento antiessencialista de mudança de foco do objeto em si para a percepção
(obrigatoriamente subjetiva) do objeto (WUNBERG, 1981, p. 33).
Para Jacques Le Rider, esse gesto antiessencialista, na altura inovador, estava
intimamente ligado ao desejo, na Áustria, de superação do naturalismo alemão, o que
por sua vez remonta à famosa rivalidade entre os dois países — a qual, por sinal,
permanece até hoje (RIDER, 1990). Essa valorização do subjetivo também teria a ver
com outro dos principais leitmotiven tanto nos textos literários quanto nos não
literários dos autores do Jung-Wien, a saber: a crise do eu. Para Ernst Mach, essa crise
se traduz no seguinte dilema: podemos encarar o mundo e todos os “eus” que nele
vivem ou como entidades reais e objetivamente apreensíveis (o que seria um exercício
fútil) ou como entidades contidas no nosso próprio eu (algo que não se aceita assim
tão facilmente) (MACH, 1886). Já Hermann Bahr argumenta, em seu famoso ensaio
“Das Unrettbare Ich”, que o eu não pode ser salvo (o título do ensaio) — nem pelos
deuses, nem pela Terra, pois ambos foram destronados pela razão. O que importa na
vida, portanto, não é a noção de verdade, mas sim a ilusão daquilo de que precisamos
para que a vida vá adiante (BAHR, 1984/2010). Não é à toa que os membros do JungWien eram ávidos leitores de Nietzsche, um dos dois filósofos que mais influenciaram
o programa literário do grupo — juntamente com Ernst Mach (WUNBERG, 1981). De
fato, para Wunberg (1981), os textos de Nietzsche permeiam, seja de forma implícita
ou explícita, todo o pensamento do grupo.
Hoje, é impossível olhar para Viena sem reconhecer o impacto do pensamento e
da obra dos membros da Wiener Moderne. Afinal, um simples passeio pela cidade nos
releva seu legado — o imponente prédio da Secession no primeiro distrito, os quadros
de Gustav Klimt no Belvedere, as construções imponentes de Otto Wagner e Adolf Loos
espalhadas pela cidade, entre tantas outras marcas deixadas pelo grupo. Em 2013, o
MAK (Museum für angewandte Kunst, ou Museu de Arte Aplicada) organizou uma
grande exposição intitulada “Wien 1900”, dedicada justamente ao desenvolvimento da
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Wiener Moderne entre os anos de 1890 e 1938, sob a curadoria de Christian WittDörring. Em 2018, a cidade comemorará o primeiro centenário da morte de quatro
dos protagonistas da Wiener Moderne: Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner e
Koloman Moser. Em homenagem a eles, o tema do ano será Schönheit und Abgrund4,
ou beleza e abismo, com diversas exposições e apresentações na cidade toda.
3. ARTHUR SCHNITZLER: MÉDICO E ESCRITOR
Arthur Schnitzler nasceu em 1861, um ano após os liberais chegarem ao poder e
instituírem um governo constitucional no país. Os anos entre a revolução de 1848 e a
reforma eleitoral de 1873, graças à qual cerca de seis por cento dos homens adultos
recebeu o direito ao voto, foram marcados pelo crescimento na indústria e no setor
bancário, pela modernização da economia e por reformas liberais de grande impacto
na sociedade austríaca (WISELY, 2004). Dentre elas destacam-se a liberdade de
imprensa, a eliminação de impostos onerosos, o estabelecimento de carreiras nos
setores público e privado, além de outras medidas a favor dos direitos humanos e dos
direitos políticos dos cidadãos, incluindo a legalização de práticas judaicas
(SCHORSKE, 1981; GAY, 2002). Aliás, como nos lembra Peter Gay (2002), o
antissemitismo, nessa altura, não passava de um fenômeno relativamente marginal.
Dagmar Lorenz (2003) adiciona que os círculos intelectuais judeus iam de vento em
popa em Viena muito mais do que em outras cidades europeias, e que diversos
pensadores associados ao modernismo austríaco — incluindo Sigmund Freud, Gustav
Mahler, Stefan Zweig, Ludwig von Wittgenstein e Joseph Roth — eram justamente
judeus austro-húngaros cujas famílias vinham de províncias do Leste Europeu. Foi
nesse contexto, então, que a carreira de laringologista do pai de Schnitzler, o judeu Dr.
Mais
informações
estão
disponíveis
no
site
da
https://www.wien.info/de/sightseeing/wien-2018/wien-2018-schoenheit-und-abgrund
acesso em fevereiro de 2017).
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Johann Schnitzler, floresceu, garantindo uma vida cheia de conforto para os três filhos
(Arthur era o primogênito), típica da classe média alta de então.
Baseado no estudo dos diários do autor vienense, Andrew C. Wisely (2004)
afirma que Schnitzler tornou-se estudante de medicina em 1879 mais por obrigação
do que por convicção. Porém, a despeito das expectativas do pai, aos 18 anos já
contava 23 peças de teatro completas e mais 13 em estágios iniciais. Sua primeira
publicação, no entanto, não apareceria até 1886, na revista semanal vienense Deutsche
Wochenschrift. Schnitzler concluiu seu doutorado em medicina em 1885 e passou a
atuar na policlínica dirigida pelo pai até a morte deste em 1893, quando reduziu
significativamente sua atuação médica para dedicar-se à carreira de escritor (LORENZ,
2003; WISELY, 2004). Foi também em 1893 que Schnitzler estabeleceu-se de fato
como dramaturgo de prestígio no mundo germânico, sobretudo graças à publicação
(sob a forma de livro), em Berlim, do ciclo completo de peças Anatol (LORENZ, 2003).
A Áustria do final do século também foi palco de controvérsias em torno do
velho tema do antissemitismo. Como Wisely explica (2004), a questão deixou de ser
um fenômeno marginal com a Resolução de Waidhofen (Waidhofner Beschluss), de
março de 1896, por meio da qual judeus estavam banidos da participação em duelos
por serem desprovidos de honra.5 Além disso, o prefeito de Viena entre 1897 e 1910,
Karl Lueger (em homenagem ao qual parte da famosa Ringstraße em torno do
primeiro distrito de Viena foi batizada e permaneceu até recentemente), era
escancaradamente antissemita. A escalada do antissemitismo prosseguiu de forma
contínua até a segunda guerra mundial, mas, para os nossos propósitos aqui, é
importante ressaltar que Schnitzler não se considerava primordial ou unicamente
judeu, mas também austríaco e alemão, em três partes iguais (WISELY, 2004). O tema
do antissemitismo permeia suas obras e certamente desempenhou um papel
importante em sua vida; afinal, foi sob o impacto dele que a então ascendente
Para mais informações quanto ao antissemitismo em Viena na virada do século, ver Wistrich
(1989).

5
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sociedade liberal austríaca começou a ruir (SCHORSKE, 1981).6 A despeito disso e
diferente de muitos de seus pares, Schnitzler nunca se sentiu impelido a defender a fé
e a honra judaica (WISELY, 2004).
O casamento de Arthur Schnitzler com Olga Gussman, em 1903, seguido pelo
divórcio, em 1921, e o nascimento dos filhos Heinrich, em 1902, e Lili, em 1909,
costuma ser comentado relativamente en passant pelos cronistas do autor, que
dedicam mais fôlego aos seus incontáveis — e muitas vezes polêmicos — casos
amorosos. De fato, sua fama de boêmio, playboy e bon vivant é incontestável — como
os próprios diários do autor não negam. Em sua obra citada aqui repetidamente, Peter
Gay (2002) relata muitos desses casos de forma detalhada, com o auxílio dos diários
do autor. De sua vida familiar, no entanto, talvez o aspecto mais relevante aqui seja o
suicídio de sua filha Lili, de quem ele era muito próximo, em 1928, três anos antes de
sua própria morte, em 1931, por consequência de um derrame. A morte da filha seria
responsável pelo caráter sombrio desses últimos anos da vida do autor, comentados
por diferentes autores (LORENZ, 2003; WISELY, 2004) e documentados em seus
diários (FARESE, 2010).
Uma curiosidade interessante na vida do autor é sua relação ambivalente com o
colega de profissão, Sigmund Freud (LEAL, 2011). Os dois teriam se cruzado pela
primeira vez ainda como estudantes de medicina, em 1887. Schnitzler, como editor da
revista médica do pai, a Internationale Klinische Rundschau, revisou as traduções de
Freud de trabalhos de Jean-Martin Charcot e Hippolyte Bernheim para publicação.
Schnitzler só teria aceitado atuar como editor do periódico se pudesse se concentrar
em trabalhos da área da psicanálise, tema pelo qual demonstrara interesse desde cedo
(WISELY, 2004). Embora nunca tenham desenvolvido laços estreitos, ambos Freud e
Schnitzler estavam sob os holofotes da sociedade austríaca e conheciam muito bem o
trabalho um do outro. Schnitzler, por exemplo, passou a anotar e analisar os próprios
Um dos dois romances de Schnitzler, Der Weg ins Freie, publicado em 1908 e ainda sem tradução
para o português, tem justamente esse contexto como pano de fundo.
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sonhos depois de ler a Traumdeutung (A Interpretação dos Sonhos) de Freud, de 1899
(FARESE, 2010). Freud evitava o colega por considerá-lo seu Doppelgänger, como
admitiu em uma famosa carta de 19227 endereçada ao escritor por ocasião de seu 60º
aniversário, na qual lhe explicou que Schnitzler parecia entender os princípios da
psicanálise meramente por intuição, ao passo que ele, Freud, precisava de casos
clínicos numerosos (FREYTAG, 2007; LOENTZ, 2003). Foi também nesse ano que os
dois se encontraram pela primeira vez, por acaso, mas a relação nunca se desenvolveu
— supostamente pela decepção de Schnitzler com a tal “cura pela fala”, que parecia
incapaz de aliviar a dor de Schnitzler por conta do divórcio recente (WISELY, 2004).
De todo modo, a despeito da falta de contato pessoal entre os dois, a relação entre a
obra de Schnitzler e a de Freud — temperada por esses encontros e desencontros
vienenses — permanece um importante objeto de estudo até hoje.8
Apesar do sucesso de crítica ainda em vida, Schnitzler (e Freud também, por
sinal) não foi bem recebido pela elite austríaca a partir dos anos 1930, com a ascensão
do Partido Nacional Socialista. O Volkstheater de Viena batizou o ano de 1909 como o
“Ano de Schnitzler”, e seu 50º aniversário foi comemorado com 26 performances de
obras suas em palcos germânicos (LORENZ, 2003). Já no pós-guerra, sobretudo nos
anos 1950, as peças de Schnitzler praticamente deixaram de ser encenadas por conta
de suas temáticas polêmicas — determinismo, ceticismo, o inconsciente e impulsos
sexuais figuravam em praticamente todas elas (DEUTSCH-SCHREINER, 2003). Como
Evelyn Deutsch-Schreiner explica, suas obras, juntamente com as de Freud, eram
consideradas ultrapassadas, a despeito do sucesso, sobretudo dos trabalhos de Freud,
no exterior. Além disso, argumenta que as associações entre as peças de Schnitzler
A carta foi publicada em diversos volumes diferentes, incluindo a antologia Die Wiener Moderne,
organizada por Gotthart Wunberg (1981) e citada neste artigo.
8 Na universidade de Viena, por exemplo, diversas dissertações de mestrado e teses de doutorado
sobre o tema foram defendidas nos últimos anos (como releva qualquer pesquisa no banco de teses e
dissertações
da
universidade
com
Freud
e
Schnitzler
como
palavras-chave
https://othes.univie.ac.at/ — último acesso em fevereiro de 2017).
7
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com a psicanálise de Freud só aumentavam a impaciência do público, para quem, nota
Deutsch-Schreiner, citando um jornal vienense de 1953, os próprios escritos de Freud
já eram literatura suficiente (DEUTSCH-SCHREINER, 2003). A hostilidade da crítica
era geral e permeava os jornais da época (DEUTSCH-SCHREINER, 2003). Foi somente
no final dos anos 50, com o retorno do filho de Schnitzler, Heinrich Schnitzler, do exílio
nos EUA para a Áustria e sua nomeação como diretor do famoso Theater in der
Josefstadt, que a obra do pai viveu, aos poucos, um renascimento em solo austríaco.
Para Deutsch-Schreiner (2003), a redescoberta do trabalho de Schnitzler em Viena a
partir dos anos 1960 estava intimamente ligada ao caráter fortemente vienense de
suas peças, algo que o público de então passou a apreciar novamente. Essa “cor
vienense” à qual sua obra estaria atrelada não seria superada até os anos 1980,
quando Schnitzler passaria a ser reconhecido como escritor europeu moderno
(DEUTSCH-SCHREINER, 2003).
4. CETICISMO LINGUÍSTICO

O ceticismo linguístico do Jung-Wien pode ser compreendido como um
desdobramento tanto da crise do eu quanto da máxima “die Wahrheit, wie jeder sie
empfindet”, brevemente mencionadas na parte 2 acima. Ora, se ambas as noções de
verdade e do eu foram destituídas de seu caráter objetivo, concreto e diretamente
apreensível, era de se esperar que também a linguagem se tornasse alvo do mesmo
gesto antiessencialista. Se as línguas naturais não são estáveis, objetivas e fixas, mas
sim objetos fugidios que dependem da percepção de cada um, nova a cada novo
contexto, então será a língua uma forma significativa de comunicação? E em que
medida a comunicação é possível? Perguntas dessa natureza permeiam o pensamento
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sobre a linguagem desde a Antiguidade até a pós-modernidade9; no entanto, foi a
partir de meados do século XIX que o ceticismo linguístico se impôs como obstáculo
aparentemente insuperável na literatura e na filosofia (NOBLE, 1978; KACIANKA &
ZIMA, 2004; LEAL, 2014). Para Cecil A. M. Noble (1978, p. 07), o ceticismo linguístico
pode ser definido como “a convicção crescente de que realidade e língua já não mais
correspondem uma à outra, de que a linguagem tradicional já não dá mais conta dos
novos contextos de experiência”.10
Uma das obras seminais do Jung-Wien dedicadas ao ceticismo linguístico é o
conto “Brief des Lord Chandos an Francis Bacon” (também chamado de “Ein Brief”), de
Hugo von Hofmannsthal, publicado em 1902. Nele, temos acesso à voz do escritor
fictício Lord Chandos na carta que escreve a Francis Bacon para justificar sua renúncia
ao trabalho de escritor, atribuindo-a ao suposto declínio da língua. Desesperado, Lord
Chandos explica que é incapaz de escrever sobre qualquer coisa de forma coerente e
que, a cada nova tentativa, tudo se desmancha em partes que, por sua vez, também se
desmancham em partes ainda menores, de modo que nenhum conceito parece mais
dar conta de nada (HOFMANNSTHAL, 1980, pp. 436-437).11 O protagonista encerra a
carta com um tom pessimista e decadente, declarando que não mais escreverá em
língua alguma, e que nem mesmo seu pensamento terá qualquer relação com as
línguas naturais. Porém, suas palavras deixam transparecer o desejo por outro tipo de

Para uma reflexão mais aprofundada sobre a relação entre linguagem e realidade na filosofia da
linguagem desde a Antiguidade até a Pós-modernidade, ver Leal (2018).
10 No original, “die wachsende Erkenntnis, daß Wort und Wirklichkeit einander nicht mehr decken,
daß die traditionelle Sprache nicht mehr kongruent ist mit neuen Erfahrungszusammenhängen”
(minha tradução).
11 Trata-se aqui da paráfrase das duas seguintes citações do conto: “Es ist mir völlig die Fähigkeit
abhanden gekommen, über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen” (p. 436) e
“es zerfiel [ihm] alles in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr ließ sich mit einem Begriff
umspannen” (p. 437). Para uma tradução completa da segunda citação, vide Leal (2011, p. 250)
9
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linguagem, uma espécie de Ursprache que, à diferença das línguas naturais, não é
fugidia e traiçoeira.12
Esse pessimismo, talvez até niilismo diante da língua (e não só da língua),
evidente em “Ein Brief”, é típico do ceticismo linguístico do Jung-Wien e da atitude
geral da Wiener Moderne. Wunberg (1981), por exemplo, ao abordar os conceitos
chave (por vezes paradoxais e conflitantes) em torno dos quais os projetos intelectuais
do grupo giravam, analisa e seleciona textos acerca da decadência, da sinestesia, do
diletantismo, da neurose, do simbolismo, do renascimento, do impressionismo, do fin
de siècle, da morte, do satanismo, da modernidade e da vida.
Vale lembrar, no entanto, que a desconstrução da noção platônica de linguagem
como representação da realidade, inerente ao ceticismo linguístico do Jung-Wien, não
precisa necessariamente vir atrelada ao pessimismo e ao niilismo. Partindo do ensaio
“Die Aufgabe des Übersetzers”, de Walter Benjamin, que Susana Kampff Lages traduz
como “A tarefa-renúncia do tradutor” (Branco, 2008), Lages aproxima essa atitude
negativa, somada ao anseio por uma espécie de origem linguística perdida ou
perfeição linguística, do estado patológico da melancolia, que por sua vez seria típico
do pensamento estruturalista sobre a linguagem (LAGES, 2007). Já no âmbito de
reflexões pós-estruturalistas — que Lages associa ao otimismo, à “outra face da
melancolia” — não haveria pretensões de busca da origem perdida (2007, p. 73). É
como explica Jacques Derrida (1967, p. 430): essa suposta origem perdida não é uma
ausência ao invés de uma presença; trata-se de uma presença que jamais esteve
presente, uma origem que jamais deu origem a nada.13 A aceitação disso é, em parte,
Baseio-me aqui nos seguintes trechos do conto. Primeiramente, referindo-se às palavras de línguas
naturais, Lord Chandos afirma que “Wirbel sind sie, in die hinabzusehen mich schwindelt, die sich
unaufhaltsam drehen und durch die hindurch man ins Leere kommt” (pp. 437-438). Na sequência,
explica como seria a tal linguagem que tanto almeja: “Es sind gleichfalls Wirbel, aber solche, die nicht
wie die Wirbel der Sprache ins Bodenlose zu führen scheinen, sondern irgendwie in mich selber und
in den tiefsten Schoß des Friedens” (p. 443).
13 A citação de Derrida é a seguinte: “Ce n’est pas l’absence au lieu de la présence mais une trace qui
remplace une présence qui n’a jamais été présente, une origine par laquelle rien n’a commencé”.
12

LEAL. A.. Arthur Schnitzler e a...

323

Curitiba, Vol. 5, nº 8, jan.-jun. 2017

ISSN: 2318-1028

REVISTA VERSALETE

responsável pelo entusiasmo pós-estruturalista diante dos sintomas do ceticismo
linguístico de um Lord Chandos, por exemplo.14 Nesse sentido, a noveleta “Ich”, de
Schnitzler, objeto do presente artigo, oferece um paralelo e um contraponto
interessante ao “Ein Brief”, de Hofmannsthal. Vamos ao penúltimo capítulo.
5. A NOVELETA “ICH” E O CÉTICO MANÍACO
Herr Huber é o protagonista da noveleta de Schnitzler, que na verdade é
considerada um fragmento pela crítica por ter sido escrita em 1927, já no final da vida
do autor, e publicada postumamente. Para Michael Scheffel (2006), trata-se de uma
reação ao “Ein Brief” de Hofmannsthal, na qual Schnitzler leva o tema do ceticismo
linguístico ad absurdum.
Nos três primeiros parágrafos, o narrador, em primeira pessoa, nos apresenta o
protagonista. Não fosse pela primeira frase do texto, “[a]té aquele dia fora um homem
absolutamente normal” (SCHNITZLER, 2011, p. 255), que antecipa os acontecimentos
seguintes, a leitora ficaria com a impressão de que Herr Huber realmente levava uma
vida normal, monótona até. As escolhas lexicais nesses três parágrafos só confirmam
essa impressão: “normal”, “silenciosamente”, “inofensiva”, “alegre”, “tranquila”, “bom”,
“mediana”, “simples”, “bonzinhos e arrumados”, “insignificantes”, “costume”,
“modesto”, “prazer” (pp. 255-257). O uso contínuo do pretérito imperfeito do
indicativo pontua a rotina de Herr Huber, que é sempre a mesma: levanta-se de
manhã, sem fazer barulho para não acordar a esposa, que gosta de dormir até mais
A reflexão de Susana Kampff Lages foi resumida de forma bastante apressada aqui. É importante
ressaltar que não se trata de apresentar a melancolia e a mania, representantes do pensamento
estruturalista e do pensamento pós-estruturalista sobre a linguagem, respectivamente, como os dois
opostos simétricos em uma dicotomia perfeita. É justamente o paradoxo, o double-bind Derridiano,
que faz sentido aqui. Assim como a relação entre estruturalismo e pós-estruturalismo pressupõe
uma “oposição radical e uma complementaridade” (ARROJO, 1996, p. 60), também a dialética
pessimismo-otimismo pode ser entendida como reconhecimento do pessimismo e dos motivos e
sintomas dele e, ao mesmo tempo, como reação a ele por meio do otimismo.

14
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tarde; ocupa-se dos filhos, um casal de crianças pequenas, até a esposa levantar; vai ao
trabalho, uma loja de departamentos no nono distrito de Viena, onde é chefe de
departamento; volta para casa para almoçar junto com a família, sempre tranquilo e
bem disposto, já que seu trabalho nunca é estressante; faz uma breve sesta, folheia os
jornais e volta ao trabalho, onde fica até as 18 horas; janta com a família às oito e, em
seguida, os filhos vão dormir; dois sábados ao mês vai ao teatro com a esposa, sentamse sempre nos mesmos lugares e jantam depois sempre no mesmo restaurante,
enquanto a vizinha cuida das crianças.
O quarto parágrafo puxa o leitor de volta ao tempo presente da narrativa:
“Também naquela noite, no sábado na véspera de Pentecostes, o casal Huber fora ao
teatro...” (p. 257). Sabemos que algo há de mudar na vida do Herr Huber, e a quebra
temporal anuncia a vinda da mudança — o que a simbologia de Pentecostes confirma.
Nosso herói faz um passeio na manhã seguinte pelos bosques na divisa dos distritos
17 e 19 de Viena, como fazia todo santo domingo.15 O narrador enfatiza, de forma
repetida, que cada detalhe do passeio era conhecido de Herr Huber, desde as pontes
até os agrupamentos de árvores. Mas eis que uma “tábua rústica de madeira pregada
em uma árvore” (p. 258) lhe chama a atenção e, aos poucos, desencadeia um processo
de epifania. Nela estava escrito “Park”, em letras grandes, e, embora pareça gasta pelo
tempo, Herr Huber está convencido de que a está vendo pela primeira vez. A partir
desse ponto, a voz do narrador mistura-se cada vez mais à voz do protagonista, em
flashes de fluxo de consciência aqui e ali: “Claro, era um parque, não havia dúvidas”,
“Era óbvio que era um parque, não havia dúvidas” (p. 258). Quanto mais o passeio e as
reflexões acerca da placa avançam, mais o narrador oferece, ao leitor, acesso à mente
do protagonista. “Isso, sem dúvida, devia ter sua razão de ser. Talvez houvesse pessoas
que não tivessem a mesma certeza que ele tinha de que isso era um parque” (p. 258).
Essas pessoas talvez achassem que se tratava do paraíso — “Haha, o paraíso” (p. 259).
O passeio pode ser feito até hoje e faz parte de uma das trilhas oficiais da cidade de Viena —
Stadtwanderweg 3 — Hameau (vide nota 21 em SCHNITZLER, 2011, p. 257).

15
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E, nesse caso, poderiam despir-se e, quando a polícia viesse prendê-las por atentado
ao pudor, poderiam alegar que não sabiam que se tratava de um parque.
Inicialmente, as reflexões de Herr Huber com relação à placa são assim, leves,
cômicas, irônicas. A anedota do paraíso o faz rir em voz alta até. Porém, pouco a pouco
a epifania parece ter desdobramentos mais profundos na alma do protagonista, que
agora passa a se questionar mais seriamente quanto à relação entre língua e realidade
— “sentou-se em um banco. Sim, era com certeza um banco, mesmo que não estivesse
escrito que se tratava de um banco...”; “é, só dependia do ponto de vista”; “olhou para o
relógio (...) — é, aquilo com certeza era um relógio, ainda que na tampa não estivesse
gravado que o era” (pp. 259-260). Nesse ponto, começa a se perguntar se não estaria
sonhando — caso o leitor esteja pensando na relação com Freud, mencionada na parte
3 acima, temos aqui um belo exemplo das alusões, nos escritos de Schnitzler, à obra do
colega.
Dá-se por convencido, alguns parágrafos mais tarde, de que não está sonhando,
mas confessa que, já no caminho de casa, parece flutuar, andar sem tocar os pés no
chão. Pega dois bondes, e a jornada confirma e aguça a sensação de leveza e
velocidade. Também os períodos curtos e dinâmicos dessa passagem, diferentes dos
anteriores, acentuam essa sensação: “Era uma e meia. (...) Os edifícios passavam por
ele em alta velocidade. Muito bem, agora era hora de trocar de bonde. (...) Estranho
saber tudo isso. (...) Sem dúvida. Como há espaço no cérebro para tanta coisa” (p. 261).
Pela primeira vez, admite que era “[m]uito prudente que houvesse uma placa
pendurada naquela árvore dizendo ‘Park’” e adiciona que “[n]em todos tinham a
mesma presença de espírito e a mesma sagacidade que ele...” (p. 261).
Essa convicção muda tanto o comportamento de Herr Huber quanto à atmosfera
do conto. Mais adiante, o narrador revelaria: “Toda a paisagem pela qual caminhara
hoje desaparecera como por detrás de uma cortina” (p. 265). A passagem do ar fresco,
da claridade e abertura dos bosques e da rua para o espaço contido do apartamento na
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Andreasgasse, no sétimo distrito, muda o foco e o olhar do nosso herói, antes mais
disperso e propício à divagação, agora mais agudo e exato. Herr Huber, na voz do
narrador, enumera os objetos ao seu redor: “Isto era uma caçarola, estes eram os
pratos fundos, colher, garfo, faca. Conhecia tudo com precisão. (...) Examinou,
cuidadosamente, todas as coisas à sua volta. Tudo certo” (p. 262). Ainda à mesa com a
família, utiliza uma palavra que jamais utilizara antes, “Assemblé”, e se pergunta “[d]e
onde viera? Aonde iria?” (p. 262).
Esses questionamentos trazem à tona a primeira quebra na rotina do nosso
herói — naquela tarde, não consegue fazer sua sesta habitual. Em vez disso, toma o
bloco de anotações, escreve os nomes dos objetos à sua volta, tais como “aparador” e
“armário”, e afixa as folhas nos respectivos móveis. Dirige-se, então, ao café da esquina
para ler o jornal, mas, mais uma vez, uma ação que antes lhe parecia banal agora
estava repleta de conotações e significados adicionais. Referindo-se às palavras
impressas no jornal, Herr Huber diz que são “fontes de confusão e alívio” (p. 262).
“Alívio” porque muitas designavam coisas com relação às quais não restava sombra de
dúvida. “Só que”, o narrador nos apresenta a ressalva do protagonista, “as coisas a que
esses nomes se referiam eram vastas” (pp. 262-263). Sua atenção se volta, então, à
relação entre língua e realidade. As duas reflexões seguintes, relativas a uma lista de
nomes de atores e a uma matéria sobre um terremoto em São Francisco, ambas
presentes no jornal que tinha em mãos, ilustram muito bem a aflição do nosso herói
(pp. 263-264):
Percorreu os nomes dos atores com os olhos. Por exemplo, Advogado Dubonet —
Herr Mayer. O caso desse tal advogado Dubonet era o mais curioso de todos, pois
ele não existia. Alguém o inventara, mas mesmo assim aqui estava seu nome
impresso. Já o Herr Mayer, que interpretava o papel do advogado Dubonet, esse
existia de verdade. Era bem possível que ele já tivesse até cruzado com esse tal
Herr Mayer na rua, sem atinar, no entanto, que se tratava justamente do Herr
Mayer. Afinal, ele não andava por aí portando placas explicativas. Diariamente
cruzava com centenas de pessoas de cuja proveniência e destino ele não tinha a
menor das ideias — dos nomes ainda menos; poderia inclusive dar-se o caso de
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que uma dessas pessoas, acometida por um derrame, caísse morta a míseros
metros de distância dele. No dia seguinte, tal fato poderia muito bem aparecer
também no jornal — que um tal Herr Müller, ou seja lá qual fosse seu nome, caiu
morto na rua; só que ele próprio, o Herr Huber, não teria a mínima ideia que,
cinco minutos antes de morrer, o defunto cruzara com ele. Terremoto em São
Francisco. Isso também está aqui no jornal. Mas além deste terremoto descrito
aqui no jornal, havia ainda outro, completamente diferente — o verdadeiro.

Esse trecho é significativo por diversos motivos — alguns mais óbvios do que
outros. Nele aparece o nome do protagonista, que só é citado duas vezes na noveleta
inteira. Ele também antecipa acontecimentos futuros — a leitora que ainda não
conhece o conto só entenderá mais tarde. Suas dúvidas quanto ao caráter real ou
também irreal das coisas e pessoas “representadas” pelas palavras escritas ali, quanto
à existência de coisas e pessoas a despeito do nosso desconhecimento dos seus nomes,
quanto ao poder de designação da palavra escrita, quanto à ausência de
correspondência entre significado e significante, quanto, em suma, à (falta de) relação
entre língua e realidade refletem boa parte da discussão, na filosofia da linguagem,
acerca da natureza e do funcionamento das línguas naturais (vide nota 09 acima).
Ainda no café, Herr Huber se sente mais “tranquilo”, segundo o narrador, por
“[s]aber que lá fora havia uma placa com a palavra ‘Park’” (p. 265). E, três linhas
adiante, como que para repetir um daqueles pensamentos insistentes que ficam
martelando em nossas cabeças, ou, nesse caso, na cabeça de Herr Huber: “Sentia-se
aliviado ao pensar na placa de madeira. ‘Park’” (p. 265). Não conseguiu deixar o café
sem antes escrever “Mesa” sobre a própria mesa, o que o deixou “aliviado”, “[m]as
quanto ainda ficou por fazer?” (p. 265).
As tais folhinhas espalhadas pela casa alarmaram a esposa de Herr Huber, a
quem ele justificou o ato inusitado como uma brincadeira útil para ensinar as crianças
os nomes das coisas. O narrador adiciona: “Que confusão imensa neste mundo, onde
ninguém entende mais nada” (p. 265). A remoção das folhinhas, por parte da mulher,
só faz o marido querer afixar ainda mais placas pela casa; começa, inclusive, a nomear
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as pessoas com folhinhas coladas em suas costas — “sogra”, “cunhada”, “filho”, “filha”.
Quando elas são removidas, fica “indignado”; quando não são, “tranquiliza-se” (p.
266). Para Herr Huber, é como se a nomeação de objetos e pessoas por meio de placas
garantisse estabilidade, estabelecesse ordem onde antes havia caos, eliminasse malentendidos. Já a esposa não vê a questão da mesma forma e, diante da insistência do
marido nessa prática tão disparatada, chama o médico, que encontra o paciente com
uma folhinha colada no peito que diz “Eu”. Voltamos, assim, ao título do conto, e ao
anúncio logo na primeira frase do conto, por parte do narrador, de que “[a]té aquele
dia [Herr Huber] fora um homem absolutamente normal”.
O entusiasmo de Herr Huber diante de sua “tarefa” de estabelecer ordem no
mundo por meio da palavra escrita é contagiante. À diferença de Lord Chandos de
Hofmannsthal, que decide calar-se por conta do caos das línguas naturais, Herr Huber
põe a mão na massa e propõe-se a “dar nome aos bois”. Deixando de lado a
ingenuidade no gesto de Herr Huber (o que ele pretendia fazer com relação aos
substantivos abstratos, aos verbos, às preposições, etc.?), não teríamos nós também
uma ponta do Herr Huber em cada um de nós? Quando escrevemos dicionários,
quando publicamos textos, quando conversamos — enfim, quando tentamos fixar a
língua de alguma forma, quando tentamos impor-lhe limites, estabilizá-la? Não seria o
próprio uso cotidiano da linguagem uma tentativa de impor ordem ao caos, de
garantir entendimento e, assim, evitar mal-entendidos? Essas e outras questões serão
abordadas brevemente nas considerações finais abaixo, com a ajuda de George Steiner
e seu monumental Depois de Babel: Questões de Linguagem e Tradução (trad. Carlos
Alberto Faraco).
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Talvez parte da estupefação tanto de Lord Chandos quanto de Herr Huber diante
das línguas naturais seja oriunda do fato de o “conteúdo diretamente informativo da
linguagem natural [ser] pequeno” (STEINER, 1975/2005, p. 241). A língua, explica
Steiner, é um “iceberg cuja maior parte está sob as águas”, e, por isso, “[o] significado é
sempre a soma potencial de significados individuais” (1975/2005, p. 219). Por esses
motivos,

Lord

Chandos,

nossa

caricatura

melancólica,

prefere

abandonar

completamente o uso das línguas naturais. Já Herr Huber, nossa caricatura maníaca,
prefere tentar, com os meios oferecidos pela língua, atingir estabilidade, constância,
equilíbrio. Herr Huber prefere permanecer no jogo da linguagem, mas será que ele se
dá conta da inescapável reflexividade de qualquer gesto linguístico? Afinal, como
argumenta Steiner, “demonstrar a excelência, a exaustividade de um ato de
interpretação e/ou tradução é oferecer uma alternativa ou um adendo”, pois “[n]ão há
nenhum circuito fechado na linguagem verbal, nenhum conjunto axiomático
autoconsistente” (1975/2005, p. 427). Seja como for, tanto o desencanto de Lord
Chandos e o entusiasmo de Herr Huber são compreensíveis e estão, em alguma
medida, presentes em qualquer reflexão sobre a linguagem. Para Steiner, é justamente
o caráter fugidio das línguas naturais que nos permite falar sobre o que não é, sobre o
que poderia ser ou poderia ter sido, e essa habilidade é, em sua opinião, “de longe a
maior de todas as ferramentas do ser humano” (1975/2005, pp. 243-244). Argumenta
ainda que a “largueza” das línguas naturais representa uma vantagem evolutiva,
“decisiva para as funções criativas da fala internalizada e externa”; “novos mundos
nascem entre as linhas”, diz ele, com toda razão (1975/2005, pp. 247, 248).
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QUESTIONÁRIO PROUST
A Inglaterra vitoriana adorava jogos de salão. Quando Marcel Proust conheceu o Jogo
das Confidências se apaixonou por ele e fez sua própria versão. O "Questionário
Proust" já gerou experiências de todo tipo, de entrevista oficial a conversas de
namorados... Aqui, numa nova versão, adaptada de novo, ele é usado para confidências
literárias.
PROUST QUESTIONNAIRE
Victorian England loved parlour games. When Marcel Proust got to know Confidence
Albums he fell in love with the idea and created his own version of it. The “Proust
Questionnaire” has already spawned all kinds of experiences, from official interviews to
lovers’ chats... Here, in a new version, adapted once again, it is used for literary
confidences.

Sua principal característica como escritor:
Obsessão.

LAUB, M. Autor convidado...
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A qualidade que você mais admira em um escritor:
Coragem.

A qualidade que você mais admira em um leitor:
Desprendimento.

Sua principal aspiração, ainda não realizada, como escritor:
Escrever um livro horizontal.

Sua principal aspiração, já realizada, como escritor:
Escrever um livro vertical.

Sonho de felicidade, na vida do autor:
Gostar mais de escrever que de ver o livro pronto.

A maior infelicidade, na vida do autor:
O contrário (meu caso).
LAUB, M. Autor convidado...
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Dividindo a literatura em nacionalidades... qual país parece ter hoje a literatura mais
interessante?
Os que falam a minha língua materna (porque posso avaliar de igual para igual).

O que muda ao se ler literatura em língua estrangeira?
Mais isenção, e ao mesmo tempo menos acuidade no julgamento.

Um romance preferido?
O que mais releio trechos: O Náufrago, do Thomas Bernhard.

Um poema ou um livro de poemas preferido?
Um que gosto de reler: Tecendo a Manhã (João Cabral).

Na Sala da Justiça dos escritores... qual o seu super-herói?
Se o escritor tiver heróis, não é escritor.

LAUB, M. Autor convidado...
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Personagens masculinas favoritas na ficção:
Raskólnikov, Hercule Poirot, tantos outros.

Personagens femininas favoritas na ficção:
Lady MacBeth, Elizabeth Costello, idem.

Um livro que gostaria de ter escrito:
Os Meninos da Rua Paulo.

Trecho preferido de uma obra:
O sacrifício do cachorro no final de Desonra, do Coetzee.

Você está escrevendo agora?
Não.

Bio-bibliografia resumida
43 anos. 7 livros. Pessoa difícil.
LAUB, M. Autor convidado...
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Michel Laub nasceu em 1973, em Porto alegre (RS). Advogado e jornalista, escreveu
seu primeiro livro, Não depois do que aconteceu, de contos, em 1998 (não faz parte da
conta acima...). Recebeu o prêmio Érico Veríssimo por seu primeiro romance, Música
anterior (2001). Desde então, publicou apenas romances: Longe da água (2004), O
segundo tempo (2006), O gato diz adeus (2009), Diário da queda (2011), seu romance
mais traduzido (recebeu o Prêmio Brasília de Literatura e o Prêmio Bravo), A maçã
envenenada (2013) e O tribunal da quinta-feira (2016).
Observação da editora: o autor é gentil, não parece uma pessoa tão difícil assim.

Michel Laub was born in 1973, in Porto Alegre (RS — Brazil). He is a journalist and a
lawyer and wrote his first book, with short stories, Não depois do que aconteceu, in 1998
(not part of the sum above…). Laub was awarded the Prêmio Érico Veríssimo prize for
his first novel, Música anterior (2001). Since then, he has published only novels: Longe da
água (2004), O segundo tempo (2006), O gato diz adeus (2009), Diário da queda (2011),
which is his most translated book (and has been awarded the Prêmio Brasília de
Literatura and the Prêmio Bravo prizes), A maçã envenenada (2013) and O tribunal da
quinta-feira (2016).
Editor’s note: the writer is kind, and does not seem to be such a difficult person (as he
says).
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