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Apresentação
Os artigos apresentados nesta terceira edição: volume 1, número 2 de Claraboia Revista do Curso de Letras da UENP – contemplam seus leitores com significativa
diversidade temática abordando discussões subjacentes às áreas de Literaturas de Língua
Portuguesa.
Voltados para áreas tradicionais de reflexão teórico-literária são apresentados
artigos sobre a narrativa na obra clássica de Balzac, Eugênia Grandet, o insólito e o históricosocial em obras de Monteiro Lobato e, também, o realismo social em ―O caso da vara:
narrativa de Machado de Assis‖. Dentro de uma perspectiva comparada, somos agraciados
com artigo que contempla a narrativa de Clarice Lispector em contraponto às pinturas de
Da Vinci e Salvador Dalí. A literatura contemporânea é evidenciada nos artigos sobre a
obra de Mia Couto e Agualusa. O homoerotismo e a homotextualidade são temas de
estudo em Frederico Paciência, de Mário de Andrade e O segredo de Brokeback Mountain, de
Annie Proulx. No contexto da discussão educacional, artigos sobre a diversidade étnica na
literatura infantil e juvenil e, ainda, a formação de leitores a partir de atividades de extensão
e de formação inicial à docência constitui-se como tema de artigos e entrevista aqui
apresentados. Finalmente, na área da tradução, a obra O bom crioulo, de Adolfo Caminha
configura-se como tema de análise de artigo considerando sua tradução francesa e demais
traduções.
Por ordem alfabética dos títulos dos artigos, abrimos esta edição com
―Apontamentos para uma estética homoafetiva Frederico Paciência, de Mário de Andrade‖, de
Marcus Rodolfo Bringel de Oliveira. O artigo detém-se no estudo das possibilidades de
situar o conto Frederico Paciência, de Mário de Andrade, no que veio a se chamar de
homotextualidade, considerando os pressupostos narrativos que o identifiquem nesta
estética. A partir da análise de representações que denotam essa proposta, o estudo sugere,
ainda, um posicionamento deste conto em diálogo com outras manifestações da
homoafetividade no cânone da literatura brasileira, inserindo-o, criticamente, no percurso
de obras que tratam da temática.
No segundo artigo, ―Da destruição do espaço à memória como topografia
arruinada", o pesquisador moçambicano Cristóvão Felisberto Seneta reflete acerca de
aspectos que marcam profundamente a constituição da identidade dos indivíduos na
sociedade pós-colonial. Por meio da análise dos procedimentos diegéticos em romances de
José Eduardo Agualusa e Mia Couto, o texto desvenda os mecanismos de (re)elaboração
das memórias da população de Angola e Moçambique, em um contexto no qual os

7

indivíduos experimentam a (re)construção do "EU" na medida em que rememoram a
destruição do espaço físico e social de seus países.
Partindo da perspectiva dos estudos de literatura comparada – interartes –
envolvendo a literatura e a pintura, o artigo ―Da Vinci, Salvador Dalí e Clarice Lispector: a
paródia da Santa Ceia em uma pintura escrita”, de Maira Angelica Pandolfi realiza um
estudo do conto A repartição dos pães, de Clarice Lispector, pertencente à obra A legião
estrangeira. A autora parte dos pressupostos teóricos propagados por Kandinsky, em sua
Teoria do espiritual na arte, a fim de aplicá-los na interpretação da escolha cromática das
descrições paródicas que Clarice Lispector realiza da Santa Ceia. Parte-se da concepção
perspectívica renascentista a fim de chegar à arte expressionista presente na pintura da
santa Ceia feita por Salvador Dalí, bem como as semelhanças desta com o conto de Clarice
Lispector anteriormente mencionado. Os estudos interartes têm por objetivo compreender
as complexas relações semânticas que se estabelecem em diferentes sistemas de signos, para
tanto, fazem uso de procedimentos que permitem o passeio por diversas linguagens para
atingir suas essências artísticas.
Em ―Leitura e literatura: buscando novos caminhos‖, de Cibele Hechel Colares da
Costa e Mairim Linck Piva, somos apresentados à análise da relevância dos cursos de
extensão universitários na formação de leitores. Com base nos estudos acerca da leitura
como os desenvolvidos por Aguiar e Bordini (1993) e Lajolo e Zilberman (1996; 2001;
2009), bem como na retomada de análises acerca do papel da literatura na formação dos
sujeitos sociais, como apontado por Candido (2004), o artigo se debruça sobre a prática de
cursos de extensão na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), vinculados ao
Instituto de Letras e Artes. A análise desta prática extensionista evidencia os efeitos
positivos na qualificação dos sujeitos docentes (em formação ou já atuantes), bem como
avalia o papel estimulador desses cursos na formação de leitores e mediadores de leitura.
O artigo intitulado ―Narrativa e conhecimento: um olhar sobre o amor na obra
Eugênia Grandet, de Balzac‖, de Marilane Maria Gregory, tem como objetivo refletir sobre o
papel da literatura na existência humana, não apenas como forma de conhecimento de
mundo, mas também de autoconhecimento. Para tanto, propõe uma reflexão sobre a
representação do amor na obra Eugênia Grandet, de Honoré Balzac.
Partindo das considerações teóricas de Vítor Manuel de Aguiar e Silva ao utilizar o
conceito de peritexto editorial, de Roger Chartier e de Robert Darnton, o artigo ―Notas e
‗saídas‘ sobre a tradução francesa (e outras traduções e edições) do romance Bom-Crioulo”,
de Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra, nasce de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica
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sobre a tradução francesa do romance Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha, publicado no Brasil
em 1895. O artigo em destaque apresenta, inicialmente, uma análise do título dado à
tradução – Rue de la Miséricorde e as capas das edições existentes. Em seguida, tendo como
referencial teórico Roland Barthes, estuda trechos da tradução francesa comparando-os
com o texto original. De acordo com o autor, a tradução em língua francesa apresenta
outros sentidos para o texto original e para os seus leitores. Diz ele que ―criam-se novas
possibilidades de imagem, de interpretação do texto, de estabelecimento de relações entre
elementos que estão como que esperando para serem acionados e resignificados em outros
contextos, sistemas e códigos‖.
―O conto Negrinha nas linhas e entrelinhas: um diálogo entre literatura e história‖,
de James Rios Oliveira Santos e Tiago Ângelo, destaca a análise do conto Negrinha, de
Monteiro Lobato que, publicado em livro do mesmo nome, em 1920, coloca em cena um
recorte da sociedade pós-abolição do início do século passado. O texto de Lobato, de valor
literário, histórico e sociológico, contempla situações que possibilitam uma série de
contribuições acerca do contexto ao qual se insere obra e autor. Com base nessas
assertivas, o artigo detém-se a observar, de forma parcial, a situação histórico/social do
Brasil à época apontada no conto. Vale ressaltar que o estudo interdisciplinar deste artigo
vai ao encontro de propostas pedagógicas inseridas no âmbito da História que,
invariavelmente, sofre pela constituição de textos frios, diretos e cada vez mais sintéticos, o
que na literatura se condensa de forma diversa, embora sem o compromisso com a
verdade.
Com o objetivo de desvendar a identidade ―queer‖ retratada no conto O Segredo de
Brokeback Mountain, escrito por Annie Proulx, em 2006, bem como evidenciar elementos
que contribuem para a construção de identidade dos personagens no conto, apresentamos
o artigo “O segredo de Brokeback Mountain: a sociedade, a família e a sexualidade”, de Heliton
Diego. Conforme o autor, é necessário considerar que, em se tratando de sexualidade, as
pessoas são diferentes entre si, ou seja, como concebemos nossos corpos, o tipo de
erotismo que nos sensibiliza e é prazeroso. Autores como Bauman (2005), Packard (2005),
dentre outros, embasaram teoricamente o artigo.
Em ―Realismo maravilhoso no Brasil insólito de Monteiro Lobato‖, de Nerynei
Meira Carneiro Bellini, temos a análise temático-formal do livro lobatiano O Saci. A autora
defende a premissa de que determinados personagens, vigentes como seres sobrenaturais,
aproximam-se de componentes intrínsecos à configuração do realismo maravilhoso. A fim
de corroborar a argumentação, retomam-se pressupostos teóricos e críticos de Todorov,
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Lovecraft, Carpentier, Chiampi, Furtado e Roas, estudiosos do fantástico e suas vertentes.
O estudo das categorias narrativas revela, ainda, a desenvoltura de Lobato em recriar
monstros do folclore nacional, inerentes ao imaginário popular, cujas características
reportam a diferentes regiões do Brasil, a saber, sudeste, sul, norte, nordeste, centro-oeste.
Nesse âmbito, o artigo traz considerações sobre a cultura brasileira, elaboradas pelas
professoras Arlete Piai e Maria Júlia Paccini, além de relevantes assertivas de Regina
Zilberman, a respeito do teor composicional de Monteiro Lobato.
O artigo ―Representações da diversidade étnica em obras da literatura infantil e
juvenil‖, de Sonia Aparecida Vido Pascolati e de Maria Carolina de Godoy coloca em
discussão a lei 10.639/03, modificada pela 11.645/08, que favoreceu o desenvolvimento e
dissimulação da cultura afro-brasileira na escola, estimulando, dessa forma, a organização
de materiais específicos, inclusive obras de literatura infantil e juvenil sobre o tema. O
texto discute o papel da literatura e sua leitura escolar no tratamento de temas como
representações identitárias, com o intuito de favorecer uma visão crítica do uso de textos
literários no âmbito escolar, visto como um espaço de encontro da diversidade. Segundo as
autoras, ―encontrar a representação, desde a infância, das tradições afro-brasileiras na ficção
infantil, seja na construção narrativa que retoma enredos de tradição africana, seja na
participação de personagens protagonistas ou narradores negros torna-se um desafio em
meio à predominância de obras que silenciam essas vozes ao longo da história da literatura
infanto-juvenil‖.
Na seção Entrevista, destacamos a “Entrevista como José Roberto Torero e Luís
Dill”, realizada por Inês Cardin Bressan e Juliana Ferreira Leite. A entrevista é resultado de
uma das atividades do grupo de alunos do PIBID-Português, Eixo 1, turma 2014, da
Universidade Estadual do Norte do Paraná-UENP, campus de Cornélio Procópio. Os
escritores tiveram suas obras selecionadas para orientar as atividades do subprojeto,
intitulado Letramentos na escola: práticas de leitura e produção textual, as quais estão
voltadas para o Letramento Literário, a partir dos pressupostos de Rildo Cosson (2006). A
entrevista com o autor de Terra Papalli (2000) ocorreu em outubro de 2014, durante I Festa
Literária de Maringá (FLIM). Já a entrevista com Luís Dill foi realizada via e-mail, com base
em alguns questionamentos levantados durante discussões de estudo, análise e
interpretação do romance Letras Finais (2008).
Para fechar esta edição da revista Claraboia, na Seção Farol, espaço da revista
destinado a contribuições de alunos de graduação que desenvolvem pesquisas vinculadas a
programas diversos, o artigo “O caso da vara, um conto permeado pelo ‗servil‘ e ‗ser vil‘‖, de
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autoria de Alice Silva de Almeida e Diego Viana Borges, evidencia a análise do conto de
Machado de Assis, O caso da vara. Publicado pela primeira vez na Gazeta de Notícias, em
1891, o conto tem como fio condutor de sua análise uma perspectiva sociológica e didática.
Os autores, além de abordarem questões referentes ao estilo realista amalgamado ao
contexto de produção, também propõem um plano de atividades para ser trabalhado em de
sala de aula, a partir das teorias do letramento literário.
É com satisfação, portanto, que publicamos o volume 1, número 2 da Claraboia –
Revista do Curso de Letras da UENP, agradecendo aos autores, aos membros dos
conselhos editorial e científico e, sobretudo, à equipe que fez este número acontecer: Luiz
Antônio Xavier Dias, Adenize Franco, Luciana Brito, Ana Paula Franco Nobile
Brandileone e Stanis David Lacowicz, ilustrador da capa deste nosso periódico.
CLCA-UENP, junho de 2015.
Marilúcia dos Santos Domingos Striquer
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Apontamentos Para Uma Estética Homoafetiva
“Frederico Paciência”, De Mário De Andrade
NOTES FOR A HOMOAFFECTIVITY AESTHETIC: “FREDERICO PACIÊNCIA”, BY
MÁRIO DE ANDRADE

Marcus Rodolfo Bringel de OLIVEIRA1
Resumo: O presente artigo estuda as possibilidades de situar o conto Frederico Paciência, de
Mário de Andrade, no que veio a se chamar, posteriormente, de homotextualidade, a partir
de pressupostos narrativos que o identifiquem nesta estética, por meio da análise de
representações identificadas com essa proposta. Sugere-se ainda um posicionamento deste
conto em diálogo com outras manifestações da homoafetividade no cânone da literatura
brasileira, inserindo-o, criticamente, no percurso de obras que tratam da temática.
Palavras-chave: Mário de Andrade. Homotextualidade. Cânone literário brasileiro.
Representação.
Abstract: This article explores the possibilities of analyzing the short story Frederico
Paciência, written by Mário de Andrade, in what would be called homotextuality, based on
the narrative representations that identify this story in this aesthetic, analyzing their literary
constructions toward this proposal. It also suggests the reading of this story in dialogue
with other manifestations of homoaffectivity in the canon of Brazilian literature, inserting
it, critically, in the course of works that deal with this theme.
Key-words: Mário de Andrade. Homotextuality. Brazilian literary canon. Representation.

O coming-out post-mortem de Mário de Andrade é alvo de polêmicas ainda no século
XXI, principalmente devido à insistência de sua família e de alguns acadêmicos em manter
sua sexualidade como uma sombra em sua biografia ou uma enublação de seu caráter.
Amigos e inimigos do autor de Macunaíma, componentes da intelligentsia carioca e paulista da
época reportam, sobre escritor, uma personalidade angustiada e de contornos dúbios no
que se refere à sexualidade, ora exibicionista, ora retraída (TREVISAN, 2007), assim como
sua obra, devassada à procura de indícios homoeróticos que demonstram antes uma
obsessão limitadora do que um exercício literário enriquecedor.
A representação de personagens homossexuais no cânone literário brasileiro não é
novidade; no entanto, este trabalho propõe uma leitura que possibilite estabelecer um
Mestrando do Programa de Pós-graduação em Literatura da Universidade de Brasília (UNB). Professor da
Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, coordenação Regional de Ensino de Ceilândia.
Endereço eletrônico:
marcusbringel@yahoo.com.br.
1
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percurso crítico capaz de relacionar diferentes propostas de representação. O literário, aqui,
sugere uma apreensão da temática da homossexualidade além da exposição naturalista de
cunho patológico ou psicologizante, diversificando e aprofundando as possibilidades
narrativas de representação e autorrepresentação.
É precisamente na modernidade, onde está historicamente inserido o conto de
Mário, e na contemporaneidade que o esquema de representações hegemônicas entra em
colapso, devido ao choque de significados da realidade. Antes do século XX, a
homossexualidade na literatura estava condicionada ora a denegrir reputações, como arma
de crítica política – como no caso de Gregório de Matos – ou a um discurso civilizatório,
próximo do ―discurso médico, na tentativa de trazer à tona os desvãos mais escuros da
sociedade, para assim reabilitar (leia-se: controlar) o desviante‖ (TREVISAN, 2007, p.253),
como no caso de Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha, e O cortiço, de Aluísio de Azevedo, cuja
forma de representar, própria do movimento naturalista, demonstra influência até os dias
atuais, segundo Denilson Lopes (2002).
Com a modernidade e a destruição de saberes estanques, instala-se uma ―tradição
de ruptura‖, nas palavras de Octavio Paz, momento em que ―se torna possível falar de uma
espécie de colapso da tradição‖ (ACHUGAR, 2006, p.142). A emergência de novas
experiências, que ampliam as possibilidades de representação e a riqueza de vozes textuais,
torna-se inevitável:
No descentramento do antigo sujeito, naufragou toda uma série de
relatos que impediam o desenvolvimento do relato de outros novos
sujeitos. Os novos narradores que começaram a contar suas histórias
fizeram estourar a unidade monológica do relato hegemônico anterior.
(ACHUGAR, 2006, p.144)

A emergência dessas vozes marginais e sujeitos não convencionais promove uma
desarticulação do processo hegemônico de representação, conflitando a mimese clássica
com a pluralidade de caracteres a serem narrativizados. Segundo Luiz Costa Lima (1981), é
o próprio esquema de significados da realidade que é cindido e obliterado: ―As
representações são, por conseguinte, os meios pelos quais alocamos significados ao mundo
das coisas e dos seres. Por elas, o mundo se faz significativo. E o choque de significações
de imediato resulta do choque de representações‖ (COSTA LIMA, 1981, p.219). Diante do
inescapável da pluralidade social, a mimese inevitavelmente abre-se para a alteridade,
exigindo uma flexibilização das molduras significativas (play frames, no termo utilizado pelo
autor), de modo que a linguagem torne-se espaço de transformação (COSTA LIMA, 1981,
p.230).
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A inserção de novas possibilidades de representação assume um caráter dúbio e,
por isso, reflexivo: ao mesmo tempo em que se promove a desconfiança após a atomização
do sujeito monolítico e hegemônico, a ficção abre-se também para
Desvendar sendas ocultas do real, justamente assumindo essa postura
radicalmente crítica em relação ao poder mimético da palavra. Assumir a
subjetividade e a precariedade das perspectivas no enfoque do real seria
talvez uma forma menos ilusória e, portanto, mais eficaz, de conhecer.
(LEITE, 2001, p.75)

As narrativas podem assumir, assim, as possibilidades de formas de representação
que reflitam o sujeito e o seu local de enunciação, desarticulando epistemologias fundantes,
assumindo a fragmentação e a incerteza das experiências plurais, na busca de poéticas que
as repercutam. Dessa forma, ―a construção de memórias alternativas se constitui em um
referencial político central para a constituição de uma sociedade multicultural‖ (LOPES,
2002, p.122).
O presente estudo se volta para os indícios dessa procura no conto Frederico
Paciência, de Mário de Andrade, publicado postumamente na obra Contos novos, de 1947,
após 18 anos de construção e reconstrução textual. A leitura aqui proposta é o
levantamento e a análise de características que poderiam incluí-lo no que veio a se chamar
posteriormente ―homotextualidade‖ ou ―estética homoafetiva‖, tendo-o por texto pioneiro
dessa experiência narrativa na literatura brasileira. Para tanto, ―parte-se do pressuposto de
que a sexualidade entra na definição do texto, e não só por aspectos ideológicos ou
biográficos, indo além da identificação de práticas eróticas‖ (LOPES, 2002, p.122). Embora
não se deseje estabelecer paralelismo de ordem biográfica entre autor e obra, Mário de
Andrade integra-se à sua obra ao criar
Diferentes narradores que experimentam o percurso da derrocada da voz
unívoca e centralizadora, (...) incorporando criticamente o passado e a
tradição literária, no longo projeto desde o primeiro Modernismo. Com a
escolha habilidosa de seus disfarces, feitos de palavras e de silêncios, de
técnicas narrativas que dão forma à obra, deixa entrever seu vulto e
chega mesmo a se trair em certa mistura entre autor e narrador.
(RABELLO, 1999, p.78)

Cabe reiterar a escolha de termos aqui utilizados, tendo em vista a miscelânea de
denominaçõe que se costuma empregar diante de tal temática. Para tanto, entende-se o
conceito de ―homotextualidade‖ como alternativa a um biografismo redutor das
possibilidades artísticas (LOPES, 2002, p.22), ao associar a orientação sexual a uma
predominância de estilo ou produção de autores gays, quando pode, na verdade, expressar
uma tendência literária que aproxime diferentes autores que gravitem em torno de uma
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representação da homossexualidade que valorize as experiências a partir de um olhar nãohegemônico ou heteronormativo. À homotextualidade, agregam-se termos como
―homossociabilidade‖, ―rede de relações, baseadas no patriarcado, que regulam o
comportamento masculino de maneira a estabilizá-lo, (...) constituída como base de poder e
opressão de tudo o que não habita este espaço, não só as mulheres, como também
homossexuais, crianças, etc‖ (INÁCIO, 2002, p.67). Derivado dessa prática de identificação
e de rede de relações, posicionando-se como continuidade do conceito de
homossociabilidade, há o homoerotismo como característica diferenciadora e identificadora
dentro da estética da homotextualidade, ao identificar as experiências homossociais,
afetivas ou eróticas, como material literário.
No caso do Brasil, o estudo da homoafetividade vê-se posicionado em uma cultura
do interdito, na qual a homossexualidade pertence a diversos momentos e situações
cotidianas, ainda que diluído sob as performances da heteronormatividade, como o
Carnaval, a descoberta adolescente, a aproximação das posições sexuais do jogo
heteronormativo, tornando a busca por definições e conceitos identitários complexa. Em
Frederico Paciência, os silêncios são mais do que escolhas; revelam uma estratégia de
representação da temática homossexual que plasma a própria cultura: ―É também graças à
clandestinidade das práticas homossexuais que se impõe uma outra característica (...) da
sociedade brasileira: o silêncio que as envolve‖ (TREVISAN, 2007, p. 23). Portanto, é nos
gestos e nos olhares, travestidos de sociabilidade e estágio formativo, que a relação, que
Juca e Frederico se enlaçam: ―Me estendeu a mão a que mal pude corresponder, e aquela
despedida de costume, sem palavra, me derrotou por completo‖ (ANDRADE, 1956, p.
107).
Cientes de sua amizade desmedida que ―não conhecia ressalvas, não sabia se
acomodar humanamente com os conceitos‖ (ANDRADE, 1956, p.107), inicialmente a
relação se desculpa como fase do amadurecimento, segundo reflexão em analepse do autor:
―Mas se ligo a insistência com que ficava junto dele a outros atos espontâneos que sempre
tive até chegar na força do homem, acho que se tratava de uma espécie de saudade do bem,
de aspiração ao nobre‖ (ANDRADE, 1956, p.105). De forma a manterem uma postura que
se alinhe aos códigos da heterossexualidade, os jogos eróticos do conto se dão por meio de
situações próprias da adolescência, mas que adquirem uma significação alternativa em sua
relação:
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Um dia ele me surpreendeu lendo um livro. Fiquei horrorizado mas
imediatamente uma espécie de curiosidade perversa, que eu disfarçava
com aquela intenção falsa e jamais posta em prática de acabar com
―aquela amizade besta‖, me fez não negar o que lia. Era uma ―História
da Prostituição na Antiguidade‖. (...) E, já despedidos um do outro, meio
rindo de lado, ele me pediu o livro pra ler. Tive um desejo horrível de lhe
pedir que não pedisse o livro, que não lesse aquilo, de jurar que era
infame. (...) Na aparência, fui tirando o livro da mala com a maior
naturalidade, gritando por dentro que ainda era tempo (...).
(ANDRADE, 1956, p.110-111 –grifos do autor)

Em outro momento da narrativa, as relações heterossexuais são perversamente
utilizadas para provocar ciúme e reforçar, por meio da atitude contrária, a relação afetiva de
Juca e Frederico:
Se pouco menos de ano antes, conhecêramos juntos para que nos servia
a mulher, só agora, nos dezesseis anos, é que a vida sexual se impusera
entre os meus hábitos. Frederico Paciência parecia não sentir o mesmo
orgulho de demonstração e nem sempre queria me acompanhar. Às
vezes me seguia numa contrariedade sensível. (...) Frederico Paciência,
por seu lado, se escutava com largueza de perdão e às vezes certa
curiosidade os meus descobrimentos de amor, contados quase sempre
com minúcia raivosa, pra machucar, eu senti mais de uma vez que ele se
fatigava em meio da narrativa insistente e se perdia em pensamentos de
mistério, numa melancolia grave. E eu parava e falar. Ele não insistia. E
ficávamos contrafeitos, numa solidão brutalmente física. (ANDRADE,
1956, p.119-120)

Para Juca, a atitude de expor a Frederico suas vivências íntimas mais do que fluem
de uma homossociabilidade para um homoerotismo: processam uma consciência da
impossibilidade de sua relação, na qual os interditos e os silêncios constituem uma
afetividade sempre truncada, ora pelas exigências sociais, ora pela morte, ora pela distância.
Distópico, construído por apesares e reticências, o conto de Mário de Andrade mais uma
vez se aproxima da homotextualidade, identificando-se com o estereótipo narrativo do
amor homossexual que resulta em frustração amorosa, apesar de platônico ou implícito,
típica da era pré-Stonewall, segundo Denílson Lopes (2002). Inicialmente enleado por uma
atração pueril, ―uma simpatia deslumbrada‖ (ANDRADE, 1956, p.105), ao caminhar pela
primeira vez ao lado de Frederico no caminho de casa, a mente de Juca se perde em
onirismos, ―fantasmagorias divinas, devotamentos, heroísmos, ficar bom, projetos de
estudar‖, até se deparar com a realidade da despedida (e da sociedade), em que se percebem
gauches, ―de novos esquerdos, na primeira palavra que trocávamos como amigos, aquele
‗até-logo‘ torto‖ (ANDRADE, 1956, p.108).
Apesar dos planos para o futuro – ―Vinha com propostas, ir com ele, estudar
medicina, ou ser pintor‖ (ANDRADE, 1956, p.109), após o episódio de ‗calúnia‘ feita por
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um colega, a relação parece encarar o preconceito e estabelecer a impossibilidade dos
afetos:
Mas de tudo isso, do livro, da invencionice dos colegas, da nossa revolta
exagerada, nascera entre nós uma primeira, estranha frieza. Não era
medo da calúnia alheia, era como um quebrar de esperanças insabidas,
uma desilusão, uma espécie amarga de desistência. (...) Mas tudo,
afastamentos, correções, discussões quebradas em meio, só nos fazia
desoladamente conscientes, em nossa hipocrisia generosa, de que aquilo
ou nos levava para infernos insolúveis, ou era o princípio dum fim.
(ANDRADE, 1956, p.117-118)

Essa percepção dolorosa demarca a preocupação do narrador em explicar-se e
entender suas atitudes, aproximando-se dos dilemas da homossexualidade e permeando o
texto de experiências que o encaminham à homotextualidade. Ao tentar reorganizar suas
memórias, já adulto e distanciado desse evento, o narrador
Faz ressurgir a voz do menino ‗assombrado‘. Tenta explicar mas seus
comentários se sobrepõem, cada um dando novas explicações ao que
permanece apenas sugerido. Abissalmente procura entender a amizade
tecida de aproximações e afastamentos, de permanências e desagregações
que persistem, para ele, até o presente. (RABELLO, 1999, p.211)

Um dado narrativo essencial é a escolha de Mário de Andrade pelo narrador
autodiegético, o qual reencena e reflete sobre sua vivência em primeira pessoa, o que indica
uma opção por olhar e narrar de dentro da experiência, no caso, homossexual. Ao falar da
transição da épica para o romance, Wolfang Kayser (apud LEITE, 2001) indica que a
mudança substancial entre tais formas literárias se dá na escolha narrativa, quando os
antigos heróis são substituídos por personagens particularizadas, em que
O narrador fala pessoalmente para um leitor também pessoal, individual,
numa sociedade dividida (a sociedade de classes). (...) O que interessa são
os pequenos acontecimentos do quotidiano, os sentimentos dos homens
comuns e não as aventuras dos heróis – perde-se a distância, torna-se
íntimo, ou porque se dirige diretamente ao leitor, ou porque nos aproxima
intimamente dos personagens e dos fatos narrados‖. (LEITE, 2001,
p.11-12 – grifo meu)

É também por meio da posição narrativa, ou seja, do olhar, que se dá a
comunicação das homoafetividades no conto Frederico Paciência, olhar esse que, na cultura
brasileira, é constitutivo dos afetos entre homens. Ao tratar do tema, João Silvério Trevisan
(2007) percebe os olhares como um indicador da cultura homossexual no Brasil:
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Nas grandes cidades brasileiras, sempre ocorreram paqueras – inclusive
entre homens – em lugares públicos inespecíficos. A verdade é que, além
de se tocarem com naturalidade na vida quotidiana, as pessoas no Brasil
gostam de se olhar muito e nos olhos, mesmo entre desconhecidos do
sexo masculino – o que não significa necessariamente um convite
erótico, mas com certeza implica estabelecer laços. Quando da minha
estadia nos Estados Unidos, esse era um dos pontos que mais me faziam
sofrer: a ausência de olhos brilhantes e generosos, no meio das
multidões. Só lá fui descobrir quanto os brasileiros se comunicam pelo
olhar. (TREVISAN, 2007, p.412)

No que se refere a esta temática, há um indício da prática desses convites
homoafetivos (ou homossociais) no conto de Mário de Andrade quando, ao se despedir de
Frederico na estação, simbolizando o fim de sua relação, Juca ―tropeça num grupo que sai
da estação, ‗Desculpe!‘, ele vos olha, é um rapaz, os dois riem, se simpatizam, poderia ser
uma amizade nova‖ (ANDRADE, 1956, p. 127). Apesar dessa referência una dentro do
texto, ao se entender o texto narrativo (e, principalmente, o conto) como uma construção
calculada e nada ingênua, a escolha da inclusão desse episódio demonstra e corrobora o
aspecto ressaltado por Trevisan.
Na obra literária, a escolha e a reiteração de certos aspectos da narrativa podem
indicar um caminho de leitura prolífico, que direcione a análise pelos meandros do texto.
Neste conto de Mário de Andrade, a insistência de léxico do campo semântico de ‗olhar‘
(são 38 ocorrências) sugere um importante indício constitutivo da relação de Juca e de
Frederico e das narrativas que tratam da homoafetividade: diante da impossibilidade de
expressarem-se em voz alta ou por meio do contato físico – ―Ele abaixou os olhos, mas
logo os ergueu com esforço. Meu Deus! Por que não fala! (...) Continuamos inseparáveis,
mas tomando cuidado. Não havia mais aquele jogo de mãos unidas, de cabeça
confundidas‖ (ANDRADE, 1956, p.112-118) – o olhar surge como possibilidade
significativa de transmissão do afeto.
Para Alfredo Bosi (1989), o ato de olhar está repleto de intencionalidade, citando
Husserl, que o entende como ―um ato de significação que define a essência dos atos
humanos‖ (BOSI, 1989, p.65). Pode o olhar projetar e condensar estados e movimentações
da alma, tão próximo que é da sensibilidade e da sexualidade, e ―conhece sentindo
(desejando ou temendo) e sente conhecendo‖ (BOSI, 1989, p.78), como na angústia e no
desespero inconfessáveis de Juca:
O olho, o procuro nos olhos, lhe devorando os olhos internados, mas o
olho com tal ansiedade, com toda a perfeição do ser, implorando-me
tornar sincero, verdadeiro, digníssimo, que Frederico Paciência é que
pecou. Baixou os olhos outra vez, tirando de nós dois qualquer exatidão.
(ANDRADE, 1956, p.112)
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Ainda, é o olhar (que direciona a perspectiva narrativa) que estabelece uma
identificação homoafetiva, mais do que apenas homossocial, na narrativa de Frederico
Paciência. Entendendo-se que, no jogo de olhares, congregam-se a identidade daquele que vê
e daquele que é visto, há, nesse processo, a criação de
Um mundo feito de coexistências, coextensividades, simultaneidades,
parentescos,
implicações
mútuas,
afinidades,
imbricações,
entrelaçamentos, correspondências; em suma, um contexto de
reversibilidade (...), [no qual] olhar e ser olhado, atividade e passividade,
exercem-se em um campo de forças onde o poder e o conhecer se
fundem mutuamente. (...) O olhar é a expressão mesma desse poder.
(BOSI, 1989, p.80-82)

Entre Juca e Frederico, a identificação mútua, por meio do olhar, dá origem ao
pacto homoafetivo no qual as pessoas externas a ele tornam-se difusas e indissociáveis à
percepção do narrador:
Na rua violentamente cheia de gente e de pressa, só vendo os
movimentos estratégicos que fazíamos, ambos só os olhos, calculando o
andar deste transeunte com a soma daqueles dois mais vagarentos, para
ficarmos sempre lado a lado. (ANDRADE, 1956, p.108)

Sistematicamente, a possibilidade de realização afetiva de ambos se dá em
meio à negação de seus sentimentos, como fora toda a relação: ―E agora íamos abraçados,
num desespero infame de confessar descaradamente ao universo o que nunca existira entre
nós dois‖ (ANDRADE, 1956: 127). A tentativa de aprofundamento da relação por meio
dos códigos permitidos pela heteronormatividade aclara-lhes a consciência da necessidade
de ocultar e reprimir seus sentimentos, pois irresistíveis:
Dei o beijo, nem sei! Parecíamos estar afastados léguas um do outro nos
odiando. (...) Mas logo nos assustou a sensação de condenados que
explodiu, nos separamos conscientes. (...) Estávamos verdadeiros e
bastantes ativos na verdade escolhida. Estávamos nos amando de amigo
outra vez; estávamos nos desejando, exaltantes no ardor, mas decididos,
fortíssimos, sadios. (ANDRADE, 1956, p. 117-118)

Cientes de sua escolha e das consequências de seus sentimentos, o olhar deixa de
ser uma forma de comunicação possível, dando espaço às dissimulações – ―Um pretexto
para iniciar a desagregação muito negada, e mesmo agora impensada, da nossa amizade‖
(ANDRADE, 1956, p. 119). Para Ivone Daré Rabello, (1999), após o episódio do nãobeijo, o que Juca passa a relatar são as verdades necessárias para as máscaras de onde, não
obstante, vazam os desejos:
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Estes se manifestam deslocados, nos silêncios, nos exageros de risos, no
medo de que discussões tragam excitações, nas proximidades corporais
voluntariamente controladas, na despedida que esconde o alívio, na
vontade de recomeçar tudo de novo. (RABELLO, 119, p.215)

Ao negar definitivamente a relação com Frederico, quando Juca declina de visitá-lo
na ocasião da morte de sua mãe, o jogo de olhares é cindido, pois não há reciprocidade de
significações, e a distância se impõe como determinante. Resta, ao ser negada a troca
humana do olhar, que identifica e humaniza, seu oposto, apenas a imagem, estanque, que
―foi se afastando, até se fixar no que deixo aqui‖ (ANDRADE, 1956, p.129); imagem
distanciada que, contudo, é forte o bastante para suscitar essa evocação de memórias e o
revolvimento de sentimentos.
Mário de Andrade, assim, demonstra consciência da ―vocação histórica para a
dissimulação‖ do brasileiro no que se refere à homossexualidade e às suas derivações
(TREVISAN, 2007). Por meio do conto Frederico Paciência, constrói uma narrativa que faz
das interdições e das frustrações afetivas entre homens, próprias de sua época, elementos
fundantes de uma forma literária que pode ser identificada como homoafetiva,
constituindo-se um parâmetro para uma homotextualidade no cânone literário do Brasil.
Valendo-se da homossexualidade na cultura brasileira como algo ―duvidoso, instaurador de
uma dúvida‖, o autor, por meio de estruturas literárias que reiteram uma impossibilidade
das relações afetivas, uma estética do incompleto, uma poética da frustração, constitui
Algo que afirma uma incerteza, que abre espaço para a diferença e que se
constitui em signo de contradição frente aos padrões de normalidade.
Ou seja: trata-se do desejo enquanto devir e, portanto, como afirmação
de uma identidade itinerante. (TREVISAN, 2007, p.43)

Ecos das impossibilidades e desconexões presentes na representação e vivência das
experiências homossexuais podem ser encontrados em diversos momentos da literatura
brasileira do século XXI, num crescendo das possibilidades literárias de uma estética
homoafetiva. No conto Aqueles dois, de Caio Fernando Abreu, publicado no livro Morangos
mofados, de 1982, ―o amor que não pode ser nomeado‖ reaparece interditado por
paranoicos olhares e silêncios que rodeiam e julgam a relação afetiva de dois novos colegas
de trabalho. Aqui, ao contrário de um narrador angustiado e que se contorce nos labirintos
de sua lembrança (como em Frederico Paciência), a distância temporal de mais de vinte anos
que separam os dois contos favorece uma perspectiva narrativa que antagoniza os silêncios
e os olhares externos à relação, representando uma evolução da representação e do
comportamento brasileiro relativos à homossexualidade, rumo a uma expressão nãointerditada do afeto entre pessoas do mesmo sexo.
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Da Destruição Do Espaço À Memória Como
Topografia Arruinada Em “Jesusalém”, De Mia Couto,
E Em “O Vendedor De Passados”, De José Eduardo
Agualusa2
FROM THE DESTRUCTION OF THE SPACE TO THE MEMORY AS A RUINED
TOPOGRAPHY IN "JESUSALÉM”, BY MIA COUTO, AND IN "O VENDEDOR DE
PASSADOS", BY JOSÉ EDUARDO AGUALUSA

Cristóvão Felisberto SENETA3
Resumo: O presente artigo discute os procedimentos diegéticos, através dos quais a
categoria do espaço, enquanto signo estruturante do universo romanesco, participa no
processo de formação das identidades em estreita relação com a memória e o
esquecimento. Assim, tomando como objecto de análise os romances Jesusalém, do escritor
moçambicano Mia Couto, e O Vendedor de Passados, do romancista angolano José Eduardo
Agualusa, considera-se que a retórica de devastação do espaço físico, psicológico e social,
que permeia os dois romances, aponta para um empreendimento literário que procura
correlacionar o processo rememorativo das personagens com essa geografia em ruínas.
Palavras-chave: Espaço. Memória. Identidades. Jesusalém. O Vendedor de Passados.
Abstract: This article discusses the diegetic procedures from which the category of space,
as the sign that defines the universe of novels, integrates the process of building identities
together with memory and forgetfulness. Thus, the analysis of Jesusalém, novel written by
the Mozambican Mia Couto, and O Vendedor de Passados, by the Angolan novelist José
Eduardo Agualusa, boils down to the view that the rhetoric of the devastation of the
physical, psychological and social spaces that permeates the two works indicates a literary
universe that tries to connect the remembering process to the geography of such ruins.
Keywords: Space. Memory. Identities. Jesusalém. O Vendedor de Passados.
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Espaço e memória são duas categorias epistémicas que operam conjuntamente na
ancoragem dos saberes simbólicos que estão na base de processos de sedimentação de
identidades culturais de uma determinada sociedade. Trata-se, segundo a argumentação de
Maurice Halbwachs, na esteira de Paul Connerton (1999), de uma simbiose que inscreve a
memória numa cartografia física, psicológica e simbólica, concorrendo para a potenciação
das estratégias sócio-discursivas que dotam os indivíduos de uma visão partilhada sobre o
mundo que os rodeia.
Analisado no âmbito do discurso narrativo, que é aquele de que nos ocupamos
neste trabalho, o espaço revela toda a sua pertinência ao cimentar ―uma ilusão de
imobilidade, permitindo encontrar o passado no presente‖, se quisermos empregar as
palavras de Carlos Alexandre A. Silva (2001). Para Ricardo Gullón, isto sugere que a análise
do espaço passa, necessariamente, por compreender ―os seus rumores, as suas
movimentações, a sua vida: reconhecê-lo impregnado de temporalidade, de latências que
estão sendo ocorrências em outra parte‖ (GULLÓN, 1980, p. 8).
Ainda, na trilha argumentativa de Ricardo Gullón, poderíamos acrescentar que
uma das funções do narrador consiste em produzir nesse espaço verbal um contexto de
movimentos, através do qual a narrativa se desencadeia (GULLÓN, 1980). Por esse
motivo, e evocando, deste modo, o pensamento de Gaston Bachelard (2000, p.20-25),
parece-nos fecundo também assinalar que, ao acomodar as lembranças e os esquecimentos
nesse ―teatro do passado que é a memória‖5, o espaço investe-se num cenário que mantém
as personagens em seu papel dominante.
Com a análise da categoria do espaço em Jesusalém6, romance de Mia Couto, e no
romance O Vendedor de Passados7, de José Eduardo Agualusa, pretendemos sobretudo
pontuar as estratégias narrativas a partir das quais essa categoria participa no processo de
(de)formação das identidades. Nossa premissa radica na ideia segundo a qual a retórica de
devastação do espaço físico, psicológico e social, que permeia os dois romances, aponta
para um empreendimento literário que procura correlacionar o processo rememorativo das
personagens com essa geografia em ruínas.

Roland Barthes, referindo-se à escrita do romance, levanta algumas afirmações que convergem com a
abordagem de Gaston Bachelard, já que para aquele crítico francês, ―o romance […] faz da vida um destino,
da recordação um acto útil, e da duração um tempo dirigido e significativo‖ (BARTHES, 2006, p.37).
6 Para efeitos de citação textual, sempre utilizaremos a sigla JSA.
7 Para efeitos de citação textual, sempre utilizaremos a sigla VDP.
5
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Da destruição do espaço à memória como topografia arruinada
Em Jesusalém8, o desdobramento do espaço realiza-se através de uma dialéctica
contrastiva que inscreve, em termos gerais, as personagens em dois domínios, cuja
―constante passagem de um para o outro‖ (CASSIRER, 2004, p.155), afigura-se crucial na
sequencialização das acções que permeiam a diegese. Sendo assim, podemos assinalar que,
se o primeiro plano nos remete para a oposição entre campo e cidade, já o segundo ressalta
a dicotomia entre África (Moçambique) e Europa (Portugal).
Voltando nossa análise para o espaço mais restrito, parece-nos que, em Jesusalém,
Mia Couto cartografa literariamente as chagas de um Moçambique que está a ser devastado
pelo dilúvio da guerra civil, que irrompeu logo depois da celebração da independência
nacional a 25 de Junho de 1975, resultando desse exercício uma ―radical interrogação do
mundo [Moçambique] e suas acontecências‖, para empregarmos as palavras de Luís Carlos
Patraquim (2008, p.215), sob o ponto de vista social, cultural, histórico, político-ideológico
e religioso, conforme podemos observar no seguinte registo descritivo do narrador:
Sorriu. Mas era um riso triste porque a verdade é que, no presente, que
história haveria para inventar? Que história pode ser criada sem lágrima,
sem canto, sem livro e sem reza?. (JSA, 2009, p.60).

Portanto, no seguimento da enunciação inquisitiva do narrador, parece-nos que, se,
por um lado, Mia Couto idealiza aqui uma escrita, enraizada na ―melancolia do passado e
do pessimismo do presente‖ (GIL, 2011, p.208) e que busca reinventar o espaço em ruínas,
isto é, a nação moçambicana, ―reconfigurando-o como um ‗entre-lugar‟ contingente, que
inova e interrompe a actuação do presente‖, no dizer do já citado Homi Bhabha (1998,
p.27- grifo do autor); por outro lado, ensaia um discurso que problematiza a questão de
como o presente pode falar do seu passado e de que forma se pode transmitir uma
determinada experiência, para recuperarmos a explanação ricoeuriana, num contexto em
que a guerra devora esse mesmo lugar e, consequentemente, ―onde os homens se
despojaram da sua humanidade e se transfiguraram em bestas‖ (SAÚTE, 2008, p.224). Por
outras palavras, e também no seguimento da reflexão de Isabel Capeloa Gil, diríamos que
nesse processo criativo, o espaço arruinado também ―configura os escombros da mente‖
(GIL, 2011, p.207), daí o escritor não se limitar no mapeamento desse espaço físicosimbólico, mas também ―penetra[r] nos escombros da consciência‖ (GIL, 2011, p.207) das
personagens.
8

―Jesusalém‖ foi publicado no Brasil com título ―Antes de nascer o mundo‖.

25

De facto, em Jesusalém, conforme referenciamos anteriormente, o desenrolar do
enredo dispõe as personagens em dois universos ambivalentes, que embora partilhem os
traços da destruição ou da morte anunciada, um emerge como ―lugar do sonho‖ (MATA,
2010, p.195) - o ambiente rural, e o outro como ―lugar de infelicidade‖ – a atmosfera
urbana, o que parece consubstanciar-se na dicção de Mwanito, o narrador-protagonista da
narrativa, ao afirmar que
Nessa odisseia cruzámos com milhares de pessoas que seguiam em rumo
inverso: fugindo do campo para a cidade, escapando da guerra rural para
se abrigarem na miséria urbana. As pessoas estranhavam: por que motivo
a nossa família se embrenhava no interior, onde a nação estava ardendo?
(JSA, p.21)

A propósito da problemática da degeneração da cidade por causa da guerra,
Inocência Mata lembra-nos o seguinte: ―apesar de a guerra não acontecer na cidade, é
sobretudo lá, na cidade, que se evidenciam os sinais de desmoronamento políticoideológico e de fragmentação identitária‖ (MATA, 2010, p.195). A ser assim, parece-nos,
realmente, confirmar-se tal tese em Jesusalém onde se enuncia a inversão de sentido de
deslocamento das personagens da cidade para o campo.
Nesse sentido, e em resposta à indagação de Mwanito, poderíamos pontuar que a
ida para o interior/campo ―onde a nação estava ardendo‖ tem que ver com o ―imperativo
de sobrevivência e de invenção de novas razões para narrar e existir‖, se quisermos
empregar a terminologia de Simone Pereira Schmidt (2009, p.143).
Esta análise mostra até que ponto a tensão entre memória e esquecimento é
fundamental na trilha narrativa coutiana. Nesse processo, as personagens assumem o
deslocamento cidade-campo como pretexto para o soterramento daquilo que Silvestre
Vitalício, uma das personagens da história, apelida ―obras do tempo‖ (JSA, p.22), ou seja,
as chagas do passado, que se traduzem em memória violenta. Esse apagamento do passado
pressupõe, de certo modo, o abandono dos lugares arruinados onde tais memórias
desencantadas se cultuam ou reivindicam a sua consagração.
Daí que não seja de todo surpreendente observarmos que a narração começa em
Jesusalém, um ―ermo habitado apenas por cinco homens‖ (JSA, p.13), que, fugindo da
suposta indigência aguda que encharcava, ainda de acordo com a visão de Silvestre
Vitalício, o ―Lado-de-Lá‖ (JSA, p.13) ‒ a cidade ‒, exilaram-se para ali, na tentativa de
inventar um novo país, isento de sofrimento e de qualquer passado, dado que ―a guerra
roubou-nos memórias e esperanças‖ (JSA, p.44).
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Realmente, ao adentrarmos no âmago da diegese, percebemos que Jesusalém, o tal
―país” situado num ―abandonado acampamento de caçadores‖ em torno do qual ―a guerra
tornara tudo vazio, sem sombra de humanidade‖ (JSA, p.22), não passava de uma
majestosa obra imaginária levada a cabo por Silvestre Vitalício, ―o único sabedor de
verdades, o solitário adivinhador de presságios‖ (JSA, p.33), que, tencionando superar os
efeitos (físico-psicológicos) provocados pela guerra e, particularmente, dos infortúnios da
sua vida amorosa com a sua esposa, Dordalma, apregoava a morte do mundo e de toda a
humanidade, sendo Jesusalém o único lugar sobrevivente. Desta forma, para legitimar a sua
arte de vazar ―o mundo para encher com as suas invenções‖ (JSA, p.36), Silvestre Vitalício
assegurava a Mwanito e Ntunzi, seus dois filhos, que
Terminara o universo sem espectáculo, sem rasgão nem clarão. Por
definhamento, exaurido em desespero. […] Primeiro, começaram a
morrer os lugares-fêmeas: as nascentes, as praias, as lagoas. Depois,
morreram os lugares-machos: os povoados, os caminhos, os portos.
‒ Sobreviveu este lugar. É aqui que vivemos de vez . (JSA, p.24)

Como podemos notar, na sequência da reflexão ―cosmo-agónica” de Silvestre
Vitalício, a narrativa parece pautar-se pela celebração de uma estética da decadência dos
lugares, cuja expressividade simbólica esquematiza marcadores textuais antitéticos,
designadamente ―morte e sobrevivência/vida‖, que ancoram condicionalmente as
personagens num lugar percepcionado como o único capaz de oferecer as condições
necessárias para a regeneração das suas vidas – repare-se, por exemplo, para os deícticos
―este/aqui/agora/de vez‖. Note-se igualmente que a invocação da ―cosmo-agonia” como
signo fundante do aqui/agora parece antever a presença de um futuro sem a ―marca
avassaladora do passado‖ (GIL, 2011, p.207).
Nesta ordem de ideias, podemos pensar que ―a morte dos lugares-fêmeas‖ e
―lugares-machos‖, prenunciada por Silvestre Vitalício, também surge como indício de uma
temporalidade arruinada, podendo-se conceber, à vista disso, ―a memória como topografia
arruinada‖ (GIL, 2011, p.216), pelo que o acto da reabilitação da ruína, a demanda pelo
novo espaço habitacional, é simultaneamente um gesto de reconstrução do passado
traumático. De facto, as imagens topográficas, que emanam ao longo da narrativa,
visualizam um grupo de indivíduos, ou de uma sociedade refém de um passado desolador,
que se desdobra na busca de estratégias sócio-discursivas de evasão, estratégias essas que
―assumem a forma de uma fuga para o futuro‖ (cf. LE GOFF, 2000, p.174) em detrimento
daqueles lugares-fêmeas/lugares-machos e tempos definhados e inabitáveis. É por conta
disso que, provavelmente, podemos ler nos gestos de Silvestre Vitalício, um sinal de apelo à
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destruição enquanto processo de renovação, quer dizer, a necessidade de criação de uma
nova ordem, o que parece certificar-se no seu discurso de implantação oficial do novo
―reino‖/país: ― ‒ Este é o país derradeiro e vai-se chamar Jesusalém” (JSA, p.42).
Sob esse ponto de vista, Jesusalém afigurava-se como um projecto de limpeza dos
―escombros da consciência‖ dos indivíduos com as suas repartições grupais e sociais, para a
incorporação de novas experiências de concepção de mundo, cuja materialização reside
preferencialmente no apagamento de rastos do passado dramático. É por isso que, Silvestre
Vitalício, ao cindir suas necessidades do presente com os símbolos e imagens do passado,
estabelece costumes que, de forma coactiva, desembocariam na afirmação da ―jovem
nação‖, ou, então, do ―Homem novo‖, destacando-se nesse vasto leque, o impedimento da
reza, do sonho, do livro, do canto, das mulheres, do banho nas águas do rio, da escrita, pois
essas práticas figuram essencialmente como mecanismos performativos da viagem pelo
tempo anterior, ou seja, do retorno à ―memória das cinzas‖ (VILELA, 2010, p.515),
conforme podemos observar na seguinte exposição do narrador:
[…] Ntunzi repetiu a frase, como se raspasse unha sobre vido.
‒ Sem mulheres, não resta semente…
A rispidez de Silvestre confirmou a já velha, mas nunca enunciada
interdição: as mulheres eram assunto interdito, mais proibido que a reza,
mais pecaminoso que as lágrimas ou canto.
‒ Não quero essa conversa. Aqui não entram mulheres, nem quero ouvir
falar a palavra. (JSA, p.37)

Ou nesta notação descritiva, quando o narrador se pronuncia acerca da ―cerimónia
do desbaptismo‖, ou seja, o ritual de atribuição de novos nomes como sinal de
renascimento:
Quando nos mudámos para Jesusalém, meu pai nos conferiu outros
nomes. Rebaptizados, nós tínhamos outro nascimento. E ficávamos mais
isentos de passado. (JSA, p.41)

Ou ainda quando o narrador explica-nos sobre a ordem proibitiva de os habitantes
da coutada entrarem em contacto com qualquer objecto de registo histórico: ―Em
Jesusalém não entrava livro, nem caderno, nem nada que fosse parente da escrita‖ (JSA,
p.45).
Portanto, a partir deste encadeamento discursivo do narrador, parece-nos evidente
que,

com

Silvestre

Vitalício,

Jesusalém

transforma-se

numa

―cidade-refúgio‖

(FERNANDES, 1992, p. 64) e de renovação que autoriza a normalização política,
ideológica e social, resultando daí a superação das perturbações psicológicas que afectam as
personagens. Outrossim, reportando-nos à simbologia cristã proposta pelo próprio título
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do romance, Jesusalém erige-se como lugar de redenção – ―esse lugar [está] cheio de
milagres‖ (JSA, p.238) –, segundo as palavras do próprio Silvestre, para o qual, apartandose do desencanto da cidade, as personagens peregrinam em busca de redenção de suas
memórias reflectoras de um passado vergonhoso, humilhante e desumano gerado pelas
circunstâncias sócio-históricas.
Neste quadro escatológico, para Silvestre Vitalício, se o ambiente citadino
―apresenta-se como alegoria da recordação traumática do violento passado‖ (GIL, 2011,
p.216), sendo a violação sexual de Dordalma e a sua consequente morte uma das marcas
desse passado, então Jesusalém aduzirá uma ―significação sacral e afectiva‖
(FERNANDES, 1992, p.65), figurando, no quadro dessa lógica, o lugar da esperança, de
espera, de resistência e de libertação:
A fronteira entre Jesusalém e a cidade não foi nunca traçada pela
distância. O medo e a culpa foram a única fronteira. (...) O medo me fez
viver, recatado e pequeno. A culpa me fez fugir de mim, desabitado de
memórias. Era isso Jesusalém: não um lugar mas a espera de um Deus
que ainda estivesse por nascer. (JSA, p.293)

Com base nesta cena diegética, parece-nos que, veiculando-se à sublimação
escatológica, Jesusalém veicula uma aproximação a ―Jerusalém celeste, da morada eterna
prometida à humanidade sob forma de cidade‖ (cf. LE GOFF, 2000, p.174), que, por um
lado, se constitui como uma topia de espera de um salvador e, por outro, estabelece-se
como uma distopia, porque imaginária e inalcançável, onde, no dizer de Mircea Eliade
citado por António Teixeira Fernandes (1992, p.83), ―o ‗altíssimo‘ faz-se espontaneamente
um atributo da divindade‖ e nessa medida transformando-se ―numa dimensão inacessível‖.
Neste caso concreto, o neologismo do título do romance Jesusalém, resultante do
processo adjuntivo do substantivo ―Jesus‖ com o advérbio ―além‖ parece apontar para esse
propósito paradoxal de que ―através de Jesus a humanidade reconcilia-se com Deus, mas
ainda não está salva‖ (LE GOFF, 2000, p.169), já que, dada a sua condição de ―altíssimo‖,
esse Deus se encontra no ―além‖, num ―tempo cheio de futuro‖ (JSA, p.24) e longe dos
homens que sofrem no momento presente as hecatombes da guerra civil.
Mesmo se atentarmos para o outro processo derivativo que se substantifica através
da substituição da consoante vibrante [r] de ―Jerusalém‖ pela fricativa [s], o que origina
―Jesusalém‖, essas propriedades idiossincrásicas prevalecem, pelo que o ―corte umbilical‖
que se opera entre Jesusalém e Jerusalém denota que aquele território ―fica na fronteira
entre o sagrado e aquilo que é uma espécie de invenção da loucura, um assalto ao que
existe‖ (COUTO, 2009b, p.23). Por outras palavras, diríamos que a fronteira entre o
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sagrado e a loucura faz com que olhemos para Jerusalém como lugar de aliança com Deus
e para Jesusalém como lugar/acto simplesmente de «espera de um Deus […] por nascer»,
conforme o diagnóstico final de Silvestre Vitalício.
Ernestinho Sobra, agora renomeado Zacaria Kalash, é outra personagem que
embarca na ―nova Arca de Noé‖ rumo à Jesusalém, com vista a reordenar os escombros da
sua mente, uma vez que, como ele próprio contava a Mwanito e Ntunzi, abominando
―antiguar os tempos‖ (JSA, p.92) de guerras, nomeadamente a guerra colonial, a guerra
com Ian Smith, a guerra civil e a guerra “amorosa”, nas quais ―lutara sempre do lado
errado‖ (JSA, p.92), no dizer do Tio Aproximado, necessitava de ―deixar de ouvir os seus
fantasmas‖ (JSA, p.91) interiores, fontes da sua animalização.
Se aludimos anteriormente que a ―cosmo-agonia” denunciava o ruir dos lugares da
memória, com Zacaria Kalash notamos o corpo humano a conformar duplamente essa
geografia da devastação, nomeadamente a mutilação do corpo e a da memória, sendo as
perfurações das balas o patenteamento de um percurso histórico e estado psíquico
marcados gravemente pela violência das guerras. Atentemos ao seguinte recorte textual:
‒ Vão saltar, já vos mostro.
Os dedos zelosos de Zacaria comprimiam os músculos da perna de
encontro ao osso. Subitamente, da carne saltavam pedaços de metal que
tombavam e rodopiavam pelo chão.
‒ São balas – proclama Zacaria Kalash com orgulho. (JSA, p. 89)

Portanto, embora os ―pedaços de metal‖ alojados na sua ―carne‖ constituam uma
espécie de ―santuário” de um passado do qual se pode orgulhar, o reavivamento das
paisagens de guerra, ―o desfilar dos mortos‖ (JSA, p.94) nas noites de sono, era o maior
pesadelo a extinguir da sua consciência. É sob essa óptica que, para Zacaria Kalash,
Jesusalém espelha o lugar de recuperação da sua humanidade desfeita em todos os conflitos
em que participara. Daí que, convergindo a solidão da vida vivida na cidade e a culpa pela
morte de Dordalma, sua amante, Zacaria Kalash partilhava e autenticava a alegoria da
extinção do mundo e da humanidade tecida pela mente imaginante de Silvestre Vitalício, o
que tornava Jesusalém, com as suas leis selváticas, a única habitação que lhe proporcionava
o primeiro momento de alento, de modo que, quando confrontado com a curiosidade dos
rapazes sobre se [ele] não sentia falta da cidade, afirmava:
‒ Mas, Zacaria: e você não tem saudade da cidade?
‒ Nada.
‒ Nem saudade de ninguém?
‒ Sempre vivi em guerras. Aqui é a minha primeira paz … (JSA, p.94)
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No mesmo sentido simbólico, através da portuguesa Marta, a segunda voz narrativa
do romance, também vemos idealizar-se a quimera de Jesusalém como lugar de
regeneração, de ―anúncio da semente‖ (JSA, p.144). Absorvida pela sensação de que teria
sido o seu egoísmo que ditara o fim da sua relação conjugal com Marcelo (português),
Marta enceta uma viagem para Moçambique, em busca do seu marido, que não somente
―tinha sido engolido por uma boca imensa, uma boca do tamanho de um continente‖ (JSA,
p.148), como também pela beleza da negra Noci, sua amante. Durante esse itinerário, e
diante da impossibilidade de reaver o amor do já perecido marido, Marta descobre, em
Jesusalém, novas formas de lidar com a ―dor de um fruto já tombado‖ (JSA, p.144), isto é,
o peso de um amor vivenciado sob o auspício de pesadas e tristes lembranças:
Quero voltar para Lisboa, mas sem memória de alguma vez ter vivido.
Não apetece reconhecer nem gente, nem lugares, nem sequer a língua
que nos dá acesso aos outros. É por isso que me dei tão bem em
Jesusalém: tudo era estranho e não prestava contas sobre quem era, nem
que destino devia escolher. Em Jesusalém, a minha alma se torna leve,
desossada, irmã das garças. (JSA, p.254-255)

Aqui, através da confluência de espaços - Moçambique e Portugal -, encarnada
anteriormente pela presença de Marcelo e agora pela a de Marta, parece-nos que Mia Couto
ensaia uma escrita que se afirma como ―lugar de contradição‖ e de negociação de
diferenças culturais, contribuindo para a sedimentação de um imaginário identitário póscolonial orientado para a superação de fronteiras geopolíticas no espaço de língua oficial
portuguesa, se bem que em contraposição ao paradigma homogéneo do período colonial.
De facto, é na porosidade espacial e no contacto de culturas diferentes que Marta
reconstrói a sua própria identidade, o seu estado psíquico, pelo diálogo que estabelece com
os outros nos interstícios do espaço moçambicano, acontecendo o mesmo com os
habitantes da coutada – Jesusalém.
Contrariamente a Silvestre Vitalício, Zacaria Kalash e Marta que percepcionam
Jesusalém como lugar de resgate da esperança, para Ntunzi aquele lugar não passava senão
de um labirinto que o aprisionava de toda a possibilidade de experienciar as maravilhas do
mundo, desde a presença de mulheres até à boémia nocturna da cidade. Mais ainda, em seu
entender, Silvestre Vitalício arrastara a família para Jesusalém, de forma a esconder-se do
crime cometido contra Dordalma, sua mãe, daí o sentimento colérico que cultivava contra
o pai.
Em razão disso, ―[…] Ntunzi vivia num só sonho: escapar de Jesusalém‖ (JSA,
p.59), sonho esse que se transformou, com o transcorrer do tempo, numa miragem
angustiante, uma vez que, todas as tentativas de transpor tais fronteiras labirínticas
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fracassaram, a começar pelo aluimento do encenado sermão de que se lembrava da mãe,
passando pelas vezes em que triunfalmente escapulira-se da jurisdição paterna, mas nunca
conseguindo evadir-se das forças sobrenaturais que também governavam a vida de
Jesusalém:
Na manhã seguinte, Ntunzi acordou determinado: iria fugir, mesmo que
não houvesse nenhum outro lugar. A última agressão do nosso pai o
tinha conduzido à decisão:
‒ Vou partir. Fugir daqui para sempre.
[…]
Mas aconteceu o seguinte: em lugar do almejado passo em frente, meu
irmão se vergou como que atingido por um invisível golpe que lhe
tivesse quebrado os joelhos. Caiu sobre as próprias mãos e ali se deixou
ficar, em postura de bicho. Rastejava em círculos, fungando entre as
poeiras. […] Derrotado, Ntunzi ladainhava:
‒ Eu sei o que é isto… Isto é feitiço… (JSA, p.68-71)

Num horizonte contrário ao de Ntunzi, percebemos que, para Mwanito, Jesusalém
significava o lugar de invenção da infância9. Na verdade, ao abandonar a cidade ainda
pequeno, as ruínas de Jesusalém certificavam o nascimento e a gestação da sua infância, se
bem que o ―Lado-de-Lá” ―era tão triste que não dava vontade de nascer‖ (JSA, p.43).
Órfão de passado para contar, tão depressa descobriu o seu desígnio de silenciar as «obras
do tempo», que regurgitavam dos devaneios existenciais de Silvestre Vitalício, seu pai e sua
única divindade doméstica. Aliás, como muito bem assinala na sua locução, se ―uns
nasceram para cantar, outros para dançar, outros [nasceram] simplesmente para serem
outros‖ (JSA, p.15), ele (Mwanito) simplesmente tinha nascido para ser ―um afinador de
silêncios‖ (JSA, p.16): Minha única vocação é o silêncio. Foi meu pai que me explicou:
tenho inclinação para não falar, um talento para apurar silêncios (JSA, p.15).
Para Mwanito, não havia outro território (lar) que lhe despertasse saudade, a não
ser Jesusalém, na medida em que foi naqueles escombros, dominados pela linguagem bélica
e animalesca, que se ergueu o seu maior ―refúgio de sonhar‖, isto é, corporificaram-se os
seus desejos de menino, de brincar, de aprender a ler, ser amado, mesmo que esse amor se
condensasse no amparo proporcionado por aquela ―humanidadezita, unida como os cinco
dedos‖ (JSA, p.15), da qual se destacava, obviamente, a entrega inestimável de Silvestre
Vitalício. Portanto, o pensamento de Mwanito demonstra a natural curiosidade de um
miúdo que ―viveu pregado a um só chão‖, daí não poder ―sonhar com outros lugares‖.

Em O contrabandista de palavras, entrevista de Mia Couto concedida a Hélder Beja a respeito do tópico da
infância que modula o romance Jesusalém, o escritor moçambicano defende que todas as crianças têm o poder
de inventar um lugar de infância, ―por muito dura e dolorosa que seja a sua vida: as crianças têm essa
capacidade mais forte do que nós pensamos, de construir a infância de vivê-la‖ (COUTO, 2009b, p.24).
9
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O seguinte excerto textual irradia esse desejo infantil de ―sonhar com outros
lugares‖:
Sentado ao volante da falecida máquina, eu podia ter inventado viagens
infinitas, vencido distâncias e cercos. Como faria outra qualquer criança,
poderia ter dado a volta ao planeta, até que o universo inteiro me
obedecesse. Mas isso nunca sucedeu: o meu sonho não aprendera a
viajar. Quem viveu pregado a um só chão não sabe sonhar com outros
lugares. (JSA, p.27)

Se, segundo o narrador-protagonista, o que faz um lugar é ―o chegar e o partir‖,
para ele (Mwanito), o retorno à cidade jamais significou efectivamente o regresso, todavia o
fim da sua infância, uma fissura com o seu espaço mnemónico e identitário, visto que ―o
único lar que tivera foram as ruínas de Jesusalém‖ (JSA, p.233). Desse modo, tal como
sucedera com os outros habitantes de Jesusalém, Mwanito, ao embarcar para a cidade,
carecia de uma nova identidade, ―um novo nome, um novo baptismo‖, que lhe pudesse
conferir o sentimento de pertença àquela casa.
[…] Não era de Jezibela que me apartava. Eu me despedia de mim
mesmo. A minha infância ficava do lado de lá. Ao iniciar esta viagem eu
deixara de ser criança. Mwanito ficara em Jesusalém, e eu carecia de um
nome, um novo baptismo. (JSA, p.230)

É precisamente na cidade que Mwanito entra no burburinho das ―doenças” e do
homem-bicho, conforme os vaticínios de Silvestre Vitalício e Zacaria Kalash
respectivamente, marcas fundamentais do seu desencanto: ―o luxo que se encosta na
miséria‖, o que revela a gritante disparidade entre as classes sociais; a violência contra a
mulher, sendo exemplo disso a morte de Dordalma, sua mãe; a prostituição, que ressoa nos
serviços corporais que Noci prestava a Marcelo e Tio Aproximado; a corrupção, o crime
organizado e a dilapidação dos recursos e fundos do Estado, que se espelham na morte de
um conceituado jornalista; a ―pandemia‖ da SIDA, que também arruinava as vozes mais
críticas da ―injustiça‖ e dos ―novos-ricos‖, como é o caso do Professor que denunciara os
negócios sórdidos de Tio Aproximado.
Enfim, uma sociedade de cuja ebriedade resultam a injustiça e violência sociais
generalizadas. Mas também parece-nos pertinente observar que foi nesse ambiente em
estado de agonia que Mwanito (re)descobre os atalhos de lembranças positivas da sua
infância, ao partilhar lições escolares com as outras crianças, coisa de que se privara durante
o acantonamento em Jesusalém:
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Não me esquecerei o meu primeiro dia de aulas, o estranho sentimento
de ver tantos meninos sentados numa mesma sala. Mais estranho ainda:
era um livro que nos unia horas a fio, tecendo infâncias num mundo
envelhecido. Durante anos eu me concebera como o único menino do
universo. E durante uma vida essa solitária criança esteve interdita de
olhar um livro. Por isso, desde a primeira lição, enquanto tabuada e
abecedário fluíam na sala, eu acariciava os cadernos e me recordava do
meu baralho. (JSA, p.270)

Deste modo, parece-nos aceitável admitir que Mwanito, ―essa solitária criança que
esteve interdita de olhar um livro‖, encarna em si os sintomas de uma infância patológica
de muitas crianças moçambicanas/africanas que nascem e crescem no contexto de guerra,
de violência político-ideológica e social, cujo processo identitário genericamente se
estrutura em ―lugares precários”, com base no vocabulário de um passado traumático, um
presente fleumático e um futuro vazio de convicções, porque ―quem nunca foi criança não
precisa de tempo para envelhecer‖ (JSA, p.238).
De modo geral, em Jesusalém, Mia Couto traz-nos o retrato de Moçambique
destruído pela guerra civil, cujas consequências conformam a ―doença moral, a malária
psicológica‖ (cf. GIL, 2011, p.219) que afecta a sociedade em geral. Se atendermos às
premissas de Maurice Halbwachs, vinculativas da memória social ao espaço físico,
simbólico, psicológico e social, podemos considerar que Jesusalém mostra-nos como a
destruição do espaço habitacional configura simultaneamente a aniquilação da memória
individual e colectiva. Nessa perspectiva, Jesusalém alegoriza um país que tenta refazer-se de
um passado histórico traumático, sem o qual não pode imaginar o seu presente e o futuro,
inventando, desse modo, uma nova topografia mnemónica, histórica e identitária.
À semelhança de Mia Couto, que se apodera das técnicas narrativas para forjar um
discurso literário que funciona como espaço de afirmação da moçambicanidade10, através
de um olhar que se alicerça nas imagens de um passado histórico violento, causado pela
guerra de libertação e civil respectivamente, o escritor angolano, José Eduardo Agualusa,
também procura inscrever o seu imaginário narrativo numa Angola a refazer-se
paulatinamente dos escombros da guerra de libertação nacional e civil. Nesse processo,
parece-nos que a natureza interactiva, que procede da simbiose da memória individual e

É certo que falar de moçambicanidade implica a convocação de um conjunto de práticas culturais que
apontam para o pensamento e o sentimento próprios da sociedade moçambicana. No entanto, estas práticas
não devem ser perspectivadas a partir de um paradigma essencialista, mas segundo uma reflexão situada num
movimento dinâmico que associa reportórios de sentidos ou significados partilhados pelos diferentes estratos
da sociedade moçambicana a outros que se situam à escala transnacional, uma vez que, como nos lembra
Stuart Hall, ―toda a identidade tem necessidade daquilo que lhe falta‖. E essa abertura ao novo e ao outro faz
com que o tecido da moçambicanidade se reinvente diariamente.
10
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colectiva, reporta-se textualmente como uma estratégia questionadora da consciência
histórica e identitária angolanas no contexto pós-colonial.
É assim que uma possível leitura do romance O Vendedor de Passados não poderá
descorar a assertiva de que a tensão entre memória individual e memória colectiva é o mote
dominante, a partir do qual Agualusa sutura uma poética que problematiza os processos de
construção identitária, pela ficcionalização de ocorrências históricas da sociedade angolana.
Aqui, por assim dizer, os eventos históricos surgem como uma simbiose de realidades
fragmentárias, passíveis de recriação segundo o movimento do tempo e do contexto. Para
além disso, cabe-nos também salientar que, na teia dessa escrita romanesca, Agualusa
estabelece, através do diálogo das personagens, uma crítica dos problemas que assolam a
sociedade angolana, desde as questões de raça, cor, medo, miséria social, a degradação dos
valores morais, até ao nepotismo ideológico praticado pelas novas elites políticas.
Por conseguinte, em O Vendedor de Passados, Agualusa recria o imaginário angolano,
ancorando o desenrolar das acções na casa de Félix Ventura, uma das personagens
protagonistas, localizada na azáfama da cidade de Luanda. É a partir desse espaço
heterotópico, percepcionado metaforicamente como ―um barco cheio de vozes‖ (VDP,
2008, p.35), que as personagens assumem posições de enunciação, dando-nos a conhecer as
suas angústias do passado, as dificuldades do presente e as incertezas do futuro, mesmo
convictas de que ―a Esperança é a última a morrer‖ (VDP, 2008, p.22).
Num primeiro momento, é pelo olhar objectivo da lagartixa-osga (Eulálio), o
―pequeno deus nocturno‖ (VDP, 2008, p.13) encarregue pela narração da história, que nos
reportamos ao espaço restrito do enredo: a casa que ―vive‖ e ―respira‖ como ―um coração
a pulsar‖ (VDP, 2008, p.19). Deslocando-se pelas paredes da casa, Eulálio-osga sente-se
seguro; contudo, ao anoitecer, há alguns compartimentos da casa que não frequenta por
recear ser devorado por morcegos, o mesmo receio que o impossibilita ―explorar o quintal‖
(VDP, p.20). É justamente isso que atestamos nesta passagem:
[…] Subindo-a, chega-se a uma espécie de mansarda, que o albino pouco
frequente. Está cheia de caixotes com livros. Eu também não vou lá
muitas vezes. Morcegos dormem nas paredes, de cabeça para baixo,
embrulhados nas suas capas. Ignoro se as osgas fazem parte da dieta dos
morcegos. Prefiro continuar sem saber. O mesmo motivo – o terror! –
impede-me de explorar o quintal. (VDP, p.20)

É ―o mesmo motivo – o terror‖, que sobressai das impressões colhidas do mundo
exterior à casa – o quintal e ―o chão de Angola‖, na sua totalidade –, que também ofusca o
divertimento das crianças. Enquanto o universo de Eulálio-Osga é ameaçado por morcegos
que ―dormem nas paredes‖ da casa, a infância das crianças é atemorizada pelo terror dos
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engenhos explosivos implantados no território angolano durante a guerra civil. Tanto que
Eulálio-osga chega a classificar, por exemplo, a acção de os ―meninos‖ saltarem o muro
―coberto de cacos de vidros‖ para roubar frutas como um gesto característico da
ingenuidade da infância, visto que ―o fazem para provar o risco‖, o que futuramente ―háde, talvez, saber-lhes a nêsperas maduras‖, ou seja, será uma recordação com acento terno e
doloroso. A apreciação em causa constata-se na seguinte descrição:
[…] Parece-me uma tarefa demasiado arriscada para tão escasso
proveito. Talvez não o façam para provar as frutas. Creio que o fazem
para provar o risco. Amanhã o risco há-de, talvez, saber-lhes a nêsperas
maduras. Imaginemos que um deles venha a tornar-se um sapador. […]
Um dia enfrentará a inevitável questão lançada, com um misto de
curiosidade e horror, por um jornalista estrangeiro:
―Em que pensa enquanto desarma uma mina?‖
E o menino que ainda houver nele responderá sorrindo:
―Em nêsperas, meu pai‖. (VDP, p.21)

Aqui, notamos que a insegurança vivenciada quer dentro da casa, quer fora dela,
por Eulálio-osga, não se restringe exclusivamente ao presente, mas flui para os ecos do
futuro. Assim sendo, o tom pessimista, que caracteriza a dicção do narrador (Eulálio-osga),
parece estampar essa ideia de que o horror gerado pelas ―maduras nêsperas da morte”
―enterradas no chão de Angola‖, figuram como pegadas de um passado histórico
perturbador que não só se infiltra negativamente no convívio quotidiano dos ―meninos‖,
restringindo os lugares de partilha de experiências colectivas, como também continuará a
hipotecar os seus sonhos futuros, no que concerne às suas escolhas profissionais, na
medida em que, num país onde ―provavelmente haverá mais minas do que angolanos‖
(VDP, p.21), eles estão condenados a trabalharem como sapadores.
A seguir, a imagem da cidade de Luanda é-nos transmitida pela personagem José
Buchmann, o estrangeiro ―que pretendia fixar-se no país‖ (VDP, p.30). Através do seu
―olhar mecanizado‖, revela-se-nos uma Luanda em escombros, o que nos leva a pensar que
José Buchmann sobressai do universo narratológico como ―uma testemunha‖ centrada na
denúncia das hecatombes naturais e humanitárias que constituem ―um selo dos nossos
tempos em diferentes geografias‖ (CHAVES, 2008, p.187). Quem assim o afirma é o
próprio José Buchmann, quando Félix Ventura ―precisava de saber, no mínimo, em que se
ocupavam os seus clientes‖ (VDP, p.30): ―Sou repórter fotográfico. Recolho imagens de
guerra, da fome e dos seus fantasmas, de desastres naturais, de grandes desgraças. Pense em
mim como testemunha‖ (VDP, p. 30).
Sob esse ponto de vista, podemos argumentar que, ao longo da narrativa,
encontramos cenas, nas quais vemos emergir paisagens de Luanda que primam pela
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elucidação das ruínas físicas e psicológicas, decorrentes principalmente da guerra civil,
ruínas essas que concorrem para a deterioração da natureza humana. O que, na peugada
das palavras do narrador, equivale a declarar que José Buchmann mostra-nos ―a cidade na
perspectiva de um cão danado‖ (VDP, p.127), como ilustra o seguinte trecho:
O velho, de costas, avança ao longo das ruas esventradas.
Prédios em ruínas, com as paredes picadas pelas balas, os magros ossos
expostos. Um cartaz de música, numa das paredes, anuncia um concerto
de Júlio de Iglésias.
Meninos jogam à bola cercados por prédios altos. São muito magros,
quase diáfanos. Estão imersos, suspensos na poeira, como bailarinos
num palco. O velho observa-os sentado numa pedra. Sorri
O velho dorme à sombra da carcaça, comida pela ferrugem, de um
tanque de guerra.
O velho é engolido pelo chão.
O velho urina contra a estátua do Presidente.
O velho emerge da sargeta, como um Deus Insubmisso, a revolta
cabeleira iluminada pela luz da manhã. (VDP, p.127)

Neste exemplo observa-se que o efeito do registo em ―flashes”11, adoptado pelo
narrador, parece remeter-nos para o “puntum” barthesiano (cf. BARTHES, 2009b, p.35),
essa marca de realidade cortante, que nos fere o olhar: a paisagem em escombros e o drama
humano, de maneira que a alternância e a sobreposição de tais realidades, que radicam
sobretudo da convergência de pessoas de duas gerações diametralmente opostas, mas
ambas ―atingidas pela mesma imobilidade amorosa ou fúnebre, no próprio seio do mundo
em movimento‖ (BARTHES, 2009b, p.13), cristalizadas na imagética do ―velho‖ e dos
―meninos‖, estruturam um quadro analítico que denota a decadência, a angústia, o
inconformismo e a esperança:
- O velho: circula em ―ruas esventradas‖, descansa no enferrujado ―tanque de
guerra‖, dorme na ―sargeta‖. ―É engolido pelo chão‖. Vive nas trincheiras da angústia.
Diante destas condições sociais críticas insurge-se contra o sistema político vigente,
profanando os símbolos nacionais – ―urina contra a estátua do Presidente‖. Portanto, é
―um Deus Insubmisso‖ que só ―sorri‖ com as brincadeiras dos meninos ―bailarinos‖.
- Os meninos: brincam, ―suspensos na poeira‖ dos prédios altos em ruínas. ―São
muito magros, quase diáfanos‖. Em suma, têm os ―ossos expostos‖. Contudo, o atributo
―bailarinos‖, que os qualifica, e o ―palco‖ associados ao cartaz que anuncia o espectáculo
Esta expressão está associada à última categoria apontada por Norman Friedman no âmbito da sua teoria
sobre a tipologia do narrador desenvolvida em Point of view in fiction (1955). Tal categoria, designada ―câmara‖,
―serve àquelas narrativas que tentam transmitir ‗flashes‟ da realidade como se apanhados por uma câmara,
arbitrária e mecanicamente‖ (LEITE, 2002, p.62-63). Assim sendo, esta abordagem parece-nos aceitável,
porque o cenário descrito por José Buchmann é captado pela máquina fotográfica, embora não de forma
neutra, como entendia Friedman, acabando por enumerar gradativamente da morfologia da cidade e dos seus
habitantes.
11
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musical, resgatam o espírito de alegria que sucumbe no desassossego do escombro. Por
conseguinte, ―os meninos‖ simbolizam a esperança, ―a luz da manhã‖, que reaviva o estado
de alma do sujeito angustiado que os observa sentado na pedra – ―o velho‖.
Como apontamos anteriormente, outro aspecto que merece nossa atenção, ao
discutirmos a problemática do espaço em O Vendedor de Passados, reside na modelização da
paisagem da pós-colonialidade em geral como uma topografia em desabamento. Nessa
ordem argumentativa, e ainda através da personagem José Buchmann, a escrita agualusiana
parece transcender as fronteiras literárias de Luanda (Angola), para cartografar a
globalidade do mundo pós-colonial, sobressaindo desse domínio o tópico da guerra
enquanto signo dominante. Tal concepção encontra pontos de ancoragem, por exemplo,
no seguinte fragmento discursivo:
Atravessei a última década sem morada certa, à deriva pelo mundo,
fotografando guerras. […] Estive no Afeganistão em mil e novecentos e
oitenta e dois, do lado das tropas soviéticas… em Salvador, do lado da
guerrilha… no Peru, dos dois lados… nas Malvinas, também dos dois
lados… no Irão, durante a guerra contra o Iraque… no México, do lado
dos zapatistas… Fotografei muito em Israel e na Palestina. Muito. Ali
não falta trabalho. (VDP, p.99-100)

Nesta cena diegética, em que José Buchmann descreve a sua experiência à Ângela
Lúcia, sua filha, observamos a convocação de outras latitudes que vivem os horrores da
guerra – ―Afeganistão, Salvador, Peru, Irão, Iraque, Israel, Palestina‖ –, o que nos sugere,
desde logo, cenários de destruição do espaço físico e do tecido humano. Tanto que não nos
parece exagerado afirmarmos que as ―imagens de guerra‖, tiradas pela personagem José
Buchmann, testemunham que todos nós somos habitantes de uma paisagem em
desmoronamento, em ruínas, paisagem essa que também configura nosso espaço psíquico
como paisagem fracturada.
Quanto a este último aspecto, que incide particularmente sobre ―a doença moral, a
malária psicológica‖, retomando a expressão de Isabel Capeloa Gil, vale a pena buscarmos
a exposição da personagem Félix Ventura que idealiza ―a casa‖ ou, se quisermos, a nação
angolana como sendo ―um velho navio a vapor cortando a custo a lama pesada de um rio‖
(VDP, p.39), alusão metafórica aos problemas com que se confrontam os seus habitantes.
Porém, referindo-se especificamente aos dramas psicológicos, esta personagem entende
que, no período pós-guerra civil, a cidade de Luanda e ―os musseques em volta‖ tornaramse numa ―feira de loucos‖ e de ―patologias que ainda nem sequer estão catalogadas‖,
conforme observamos neste diálogo, encetado por ele (Félix Ventura) e José Buchmann,
quando este último duvidava da loucura de Edmundo Barata dos Reis:
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Oiça, o homem é completamente doido. Cacimbou. Você esteve muito
tempo fora, a viajar, não faz ideia daquilo por que passámos neste
maldito país. Luanda está cheia de pessoas que parecem muito lúcidas e
de repente desatam a falar línguas impossíveis, ou a chorar sem motivo
aparente, ou rir, ou praguejar. Algumas fazem tudo isso ao mesmo
tempo. Umas julgam que estão mortas. Outras estão mesmo mortas e
ainda ninguém teve a coragem de as informar. Umas acreditam que
podem voar. Outras acreditam tanto nisso que realmente voam. É uma
feira de loucos, esta cidade, há por aí, por essas ruas em escombros, por
esses musseques em volta, patologias que ainda nem sequer estão
catalogadas. (VDP, p.189)

Neste caso, por exemplo, a descrição do narrador coloca-nos diante de um
imaginário psicossocial arruinado, de decomposição literal dos sujeitos, como repercussão
da mutilação do espaço geográfico – ―ruas em escombros‖, daí os indivíduos manifestarem
comportamentos anormais, ou seja, ―de repente desatam a falar línguas impossíveis ao
mesmo tempo‖. Repare-se igualmente que essa ―vida em estado de embriaguez‖ (VDP,
p.22) perpassa o leito cronológico do passado e afirma-se como drama do presente em
devir, calcado sobre um amalgamado museu de memórias traumáticas.
Do exposto até aqui, podemos concluir que, tal como sucede em Jesusalém, em O
Vendedor de Passados, o percurso dialógico das personagens revela-nos um cenário de ruína,
perda, dor e esperança. Se, no romance de Mia Couto, a destruição do espaço é perceptível
tanto no campo como na cidade, no de Agualusa é a atmosfera urbana que respira sobre os
escombros da guerra. Assim, a trilha narrativa agualusiana talha uma Angola da pós-guerra
civil que busca exorcizar os fantasmas de uma memória traumática, por forma a reformular
seu espaço identitário, dentro desse quadro de crises, mas pejado de confiança. É como nos
lembra Ricardo Gullón ―o espaço está cheio de memórias e esperanças‖ (cf. GULLÓN,
1980, p.1).
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Da Vinci, Salvador Dalí E Clarice Lispector: A
Paródia Da Santa Ceia Em Uma Pintura Escrita
DA VINCI, SALVADOR DALI AND CLARICE LISPECTOR: THE PARODY OF THE
HOLY COMMUNION IN A PAINTING WRITTEN

Maira Angélica PANDOLFI12

Resumo: Analisa-se o conto A repartição dos pães, de Clarice Lispector, inserido em sua obra
A legião estrangeira, a partir da perspectiva dos estudos de literatura comparada – interartes –
envolvendo a literatura e a pintura. Para tanto, parte-se dos pressupostos teóricos
propagados por Kandinsky, em sua ―Teoria do espiritual na arte‖, para aplicá-los na
interpretação da escolha cromática das descrições paródicas que Clarice Lispector realiza da
celebração bíblica da Santa Ceia. Como contraponto, parte-se da concepção perspectívica
renascentista para chegar ao expressionismo da pintura da santa Ceia por Salvador Dalí e as
semelhanças desta última com a pintura literária de Clarice Lispector.
Palavras-chave: Clarice Lispector. Salvador Dalí. Paródia. Relações Interartes. Kandinsky.

Abstract: This study analyzes the tale of Clarice Lispector The distribution of bread, in her
work The foreign legion, from the perspective of the comparative literary studies – inter-arts–
which involve literature and painting. The paper applies the theoretical assumptions of
Kandinsky, explained in his "Theory of the spiritual in art", in the interpretation of the
chromatic choice of the parodic descriptions by Clarice Lispectorof the TheHoly
Communion biblical celebration. We also show how to interpret the expressionist painting
of the Holy Communion by Salvador Dali, with basis on the Renaissance perspective
conception, highlighting the similarities between that work and the literary painting of
Clarice Lispector.
Keywords: Clarice Lispector. Salvador Dali. Parody. Inter-arts relations.Kandinsky.

O principal objeto dessa análise é a narrativa A repartição dos pães, de Clarice
Lispector (1977), que compõe um dos treze contos de A legião estrangeira, cujos temas
privilegiam a ficção introspectiva, revelando uma tensão que desponta, quase sempre, da
oposição Eu e Outro, que pode ser um animal, uma criança ou uma coisa, originando o que
os críticos de sua obra costumam denominar ―epifania‖. O que caracteriza a epifania é a
revelação súbita de realidades ocultas nas breves mentiras de nosso cotidiano de
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normalidades. Também é muito recorrente em sua obra a solidão dos homens diante de
animais e objetos.
Clarice nasceu em 1925, na Ucrânia, mas veio ainda recém-nascida ao Brasil.
Faleceu no Rio de Janeiro, em 1977. Desde suas primeiras escrituras, publicadas quando
tinha 19 anos, percebeu-se em Clarice Lispector o esforço em querer atingir as camadas
mais profundas da consciência humana, na busca do significado da existência e da própria
atividade de escrever. De acordo com Alfredo Bosi (1994, p.424) há uma profunda
exacerbação do momento interior na gênese de seus contos e romances que pode gerar,
inclusive, uma crise da subjetividade.
O conto A repartição dos pães inicia-se com o foco narrativo na primeira pessoa do
plural, ―nós‖, caracterizando, dessa maneira, um conjunto de personagens que participam
da narrativa ou da celebração explicitada no título. Tal celebração conta, como já sabemos,
com doze apóstolos convocados por Cristo. Conhecida popularmente como ―santa ceia‖
essa celebração é, sem dúvida, o grande evento com o qual dialoga essa narrativa de corte
paródico, já que segundo Hutcheon (1991) a paródia consiste em ―[...] uma repetição com
distância crítica que permite a indicação irônica da diferença no próprio âmago da
semelhança‖ (p.47).
Desde o primeiro parágrafo observa-se a desconstrução da narrativa bíblica,
intitulada no conto de ―almoço de obrigação‖. Na sequência, uma voz em primeira pessoa
manifesta a sua insatisfação em compartilhar esse almoço com ―estranhos‖ (vocábulo
ocupado, na narrativa bíblica, pelo termo irmãos ou apóstolos de Cristo), que em vez de
―amor e união‖ estão celebrando o ―ressentimento‖ e compartilhando a ―avareza‖.
Às

personagens,

denominadas

―estrangeiros‖,

confere-se

um

tom

de

constrangimento diante do inusitado, posto que em vez de um pedaço de pão a ser
repartido – cuja alusão encontra-se na expressão ―benção da fome‖ – os convivas deparamse com uma mesa farta. Além disso, a figura masculina de Cristo é substituída pela de uma
mulher que repete o ritual de lavar os pés dos ―apóstolos‖ (termo substituído no conto por
―estrangeiros‖). Essa passagem sugere uma comparação com duas pinturas que retratam,
de forma bastante diversa, a narrativa bíblica da Santa Ceia.
A primeira, refere-se ao quadro intitulado A Última Ceia, de Leonardo Da Vinci,
pintado na parede do Convento de Santa Maria dele Grazie, em Milão, nos anos de 1495 a
1497. Essa obra de arte representa uma visão de mundo na qual tudo se enquadra dentro
de uma moldura. A pintura renascentista busca retratar a unidade, com seu ponto de fuga,
profundidade e paralelismo. Nela, observa-se que as feições de Cristo correspondem às de
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uma figura masculina, marcada fisicamente pela barba. Todos se encontram em um único
plano linear, Cristo e seus apóstolos. É uma pintura realizada nos moldes de uma visão
perspectívica do mundo. O mundo de Da Vinci é um mundo reduzido a elementos
inteligíveis, com um extraordinário sentido de simetria, onde reina o homem universal que
pode ser representado pela arte; é o raciocínio harmonizando as partes por meio de um
método rigoroso e de uma visão natural do conjunto; as linhas bem definidas e a medida de
todas as coisas. Predomina no método de Da Vinci a ideia de um centro que é o homem,
uma vez que este intervém, de forma lógica, nas coisas do mundo:
No fundo da Santa Ceia, há três janelas. A do meio, que se abre atrás de
Jesus, distingue-se das outras por uma cornija em arco circular. Se
prolongarmos essa curva, obteremos uma circunferência cujo centro está
sobre o Cristo. Todas as grandes linhas da pintura terminam nesse
ponto; a simetria do conjunto é relativa a esse centro e à longa linha da
mesa de ágape. O mistério, se é que existe um, é o de saber como
julgamos misteriosas essas combinações; e este, receio, pode ser
esclarecido. (1998, p.159)

A essa ausência de mistério e predomínio de um centro se contrapõe a arte abstrata
dos expressionistas que, como Kandinsky, evitaram o ornamental e eliminaram todos os
objetos naturais de seus quadros, ressaltando o mistério: ―O mistério a falar através dos
mistérios. Não será este o significado? Não será uma intenção consciente ou inconsciente
de uma necessidade compulsiva de criar?‖ perguntou Kandinsky em 1910 (apud DUBE,
1976, p.119).
Para Anatol Rosenfeld (1972, p.77-78) a visão perspectívica tende a apresentar um
mundo relativizado como se fosse absoluto, ou seja, um mundo ilusório, construído a
partir de uma consciência individual, imerso numa relação exclusiva entre dois pólos: o
homem e o mundo projetado. Quando uma dessas estruturas é abalada, a vida psíquica
absorve o mundo, como ocorre na pintura de Kandinsky e seus seguidores. Ao pintar
quadros como ―Montanha‖, Kandinsky rompe definitivamente com o figurativismo e
investe na expressividade das cores, que ganham cada vez mais dramaticidade em suas
obras, como ocorre em Com um Arco Preto. Os diferentes planos e esferas de seus quadros
também são alcançados por meio da alteração da intensidade interior das cores, assim
como o peso distribuído dos planos que impossibilita a criação de qualquer centro
arquitetônico no quadro (DUBE, 1976, p.117-118). Essa desrealização corresponde à
desindividualização do homem, que busca o mistério por trás das aparências. O mesmo
processo de desrealização na pintura, levado a cabo pelos expressionistas, surrealistas e
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demais linhas pictóricas que primam pela arte abstrata, acarreta no romance moderno uma
série de fragmentações e rupturas. Uma delas, segundo Rosenfeld (1972, p.93-94), é a
diluição do narrador objetivo, que é lançado, juntamente com o mundo exterior, no fluxo
de consciência caótica da personagem, ou o contrário, quando opta por um enfoque
diferenciado do tradicional, observando rigidamente a personagem de fora, renunciando
conhecer-lhe a intimidade.
No entanto, se tomarmos como contraponto outro quadro que retrata A Última
Ceia (1955), de Salvador Dalí, será possível observar que a visão perspectívica e linear
renascentista sofre uma ruptura, com uma divisão em três planos distintos, fornecendo
elementos isolados, em contexto insólito, para representar a imagem de um mundo
dissociado e absurdo, tal como queriam os surrealistas. Nesse quadro, há um plano terreno,
no qual se encontram os apóstolos; outro plano mítico, em que Cristo aparece no mar,
simbolizando o universo onírico, o lugar onde tudo pode se realizar. Para separar a
dimensão do sonho, onde Cristo está inserido, e a dimensão terrena, onde estão os
apóstolos, temos a figura de um barco entre dois planos. Esse símbolo, o barco, representa
as fronteiras móveis desse quadro, o possível deslocamento de planos, terreno e mítico. A
feição de Cristo não é estereotipada, como no quadro de Da Vinci; o Cristo de Dalí não
tem barba, sugerindo que esta figura pode ser tanto masculina como feminina. Essa técnica
já havia sido aplicada por Dalí em Homem Invisível (1929), ―o primeiro quadro em que
utilizou uma imagem dupla, sendo este homem ao mesmo tempo uma mulher‖
(ALEXANDRIAN, 1976, p.107). Há, ainda, um terceiro plano, onde percebemos uma
figura sem rosto, desmaterializada, para a qual um dos dedos da mão de Cristo está
apontando.
Um exemplo análogo na obra do pintor catalão é apresentado por Menegazzo
(1991) ao avaliar o quadro O sonho, concluindo que ―a imagem onírica se condensa no rosto
humano, que é a parte mais sensível do ser uma vez que abriga os órgãos sensitivos‖
(p.125). A estudiosa também se refere aos símbolos constantes da obra daliniana como as
barcas de passagem de um espaço para outro, sugerindo transformação e deslocamento,
como ocorre no quadro em que o pintor retrata a Última Ceia.
Contrastando esses dois quadros com a narrativa de Clarice Lispector, observamos
que esta última está mais próxima da pintura de Dalí do que da pintura de Da Vinci, não
apenas cronologicamente, mas também no que diz respeito à ruptura da unidade
renascentista, que coincide com a quebra da perspectiva, ou seja, a obra de Clarice e a
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pintura de Dalí revelam o abismo que foi se acentuando entre o homem e o mundo, entre
o terreno e o divino.
A partir do quinto parágrafo, o narrador começa a delinear a descrição do festim de
frutas, em que está composta a mesa da ceia, por meio de um universo cromático que
revela as qualidades intersensoriais da cor, como queriam os expressionistas:
A mesa fora coberta por uma solene abundância. Sobre a toalha branca
amontoavam-se espigas de trigo. E maçãs vermelhas, enormes cenouras
amarelas, redondos tomates de pele quase estalando, chuchus de um
verde líquido, abacaxis malignos na sua selvageria, laranjas alaranjadas e
calmas, maxixes eriçados como porco-espinhos, pepinos que se
fechavam duros sobre a própria carne aquosa, pimentões ocos e
avermelhados que ardiam nos olhos – tudo emaranhado em barbas
úmidas de milho, ruivas como junto de uma boca. E os bagos de uva. As
mais roxas das uvas pretas e que mal podiam esperar pelo instante de
serem esmagadas. E não lhes importava esmagadas por quem. Os
tomates eram redondos para ninguém: para o ar, para o redondo do ar.
Sábado era de quem viesse. E a laranja adoçaria a língua de quem
primeiro chegasse. Junto do prato de cada mal convidado, a mulher que
lavava os pés de estranhos pusera – mesmo sem nos eleger, mesmo sem
nos amar – um ramo de trigo ou um cacho de rabanetes ardentes ou uma
talhada vermelha de melancia com seus alegres caroços. Tudo cortado
pela acidez espanhola que se adivinhava nos limões verdes. Nas bilhas
estava o leite, como se tivesse atravessado com as cabras o deserto dos
penhascos. Vinho, quase negro de tão pisado, estremecia em vasilhas de
barro. (LISPECTOR, 1977, p.27-29)

Como pode ser observado nessa descrição, ao realizar a carnavalização da narrativa
bíblica, Clarice Lispector pinta um verdadeiro quadro expressionista no jogo intersensorial
que realiza com as cores e que tem como característica fundamental a sinestesia – ―verde
líquido‖, ―laranjas calmas‖, etc. De acordo com Maria Adélia Menegazzo (1991):

A visualidade presente na poesia expressionista tem antes um caráter de
tornar palpável as imagens, do que uma mera proposta descritiva. Aliamse a essa visualidade os recursos lógico-sintáticos que a modelam e
transformam a realidade dando-lhe uma configuração que, pela sua
ilogicidade, leva ao absurdo. Absurdo entendido como a incapacidade do
homem de se situar no mundo moderno e, consequentemente, aceitar os
novos valores. (p.57)

Essa referência à poesia expressionista encaixa-se bem no ―caráter palpável das
imagens‖ sugeridas nessa narrativa de Clarice, revelando, dessa forma, agressividade na
descrição das frutas que corresponde à agressividade dos convivas destinados a devorá-las;
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agressividade também sugerida pelo vocábulo ―cavalo‖, metáfora presente não apenas
nesse conto, mas em quase toda a obra da escritora.
O avanço na concepção cromática teve o seu grande impulso a partir de Van Gogh,
que se diferenciava dos impressionistas por alterar as cores dos objetos tendo em vista sua
variação psicológica e não apenas a incidência de luz solar sobre os corpos. A preocupação
da relação entre o pictórico e a forma foi se acentuando, com uma ressonância muito forte
nas obras de Kandinsky, resultando em sua teoria ―Do espiritual na Arte‖. Essa teoria
também influenciou o pintor Franz Marc, que ao procurar as regras que governavam a cor,
escreve ao seu amigo Macke:

Sabe que a minha tendência é sempre para imaginar e trabalhar a partir
dessa ideia. Vou explicar a minha teoria do azul, amarelo e vermelho, que
provavelmente será para si tão ―estranha‖ como a minha cara.
O azul é o princípio masculino, austero e espiritual.
O amarelo é o princípio feminino, gentil, alegre e sensual.
O vermelho é a matéria, brutal e pesada, a cor que deve sempre ser
oposta e ultrapassada pelas outras duas!
Por exemplo, se misturarmos um azul espiritural, austero, com vermelho,
intensificamos o azul até este atingir um peso insuportável, e o amarelo
conciliador, a cor complementar do roxo, tornar-se-á indispensável.
(A mulher que consola, não a que ama!)
Se misturarmos vermelho e amarelo para obter o laranja, transformamos
o amarelo feminino e passivo numa Fúria, com uma força sensual que,
mais uma vez, torna o azul espiritual e frio – o homem – indispensável, e
na realidade o azul coloca-se sempre espontânea e automaticamente ao
lado do laranja. As cores amam-se umas às outras. Azul e laranja: um
som profundamente festivo.
Mas se depois misturamos o azul com o amarelo para obtermos o verde,
despertamos o vermelho, a matéria, ―a terra‖. Nesse caso, eu, como
pintor, sei distinguir a diferença: nunca é possível atenuar, total e
eternamente, o vermelho material, brutal, com o verde isolado e seus
cambiantes. (Imagine objetos de artesanato em vermelho e verde!) O
verde precisa sempre da ajuda do azul (o céu) e do amarelo (o sol) para
fazer calar a matéria. (FRANZ MARC apud DUBE, 1976, p.135-136)

Se partirmos da teoria das cores proposta por Franz Marc, observaremos que na
enumeração das frutas do conto de Clarice Lispector não encontramos o azul espiritual.
Essa ausência, juntamente com os adjetivos que qualificam as frutas, como ―maligno,
eriçado, duro e ardentes‖, acentuam a ideia do elemento bruto, representado pela cor
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vermelha. Esta é a cor que predomina entre as frutas e legumes enumerados, como se nota
na referência às maçãs, tomates, pimentões e rabanetes (LISPECTOR, 1977, p.28). Para
acentuar ainda mais o caráter agressivo das frutas, o verde é colocado ao lado do vermelho
(maxixes eriçados, pepinos duros, pimentões vermelhos, barbas ruivas de milho) e como
num processo gradativo, a matéria brutal vai se acentuando, na medida em que se coloca ao
lado dessas frutas verdes e vermelhas, os bagos de uvas roxas e pretas. Quando o peso das
cores torna-se, desse modo, insuportável, verificamos, como aponta Marc, o tom
conciliador do amarelo da laranja ―que adoçaria a língua de quem primeiro chegasse‖
(LISPECTOR, 1977, p.28). Em seguida, uma nova sequência cromática surge na oferta
dada a cada convidado: o trigo, o rabanete, a melancia e o limão (amarelo, vermelho,
verde). Embora atenuada, posteriormente, pelo branco do leite, esta sequência se fecha
com o vinho negro. É possível pensarmos, talvez, que o ciclo descritivo dos alimentos, que
compõem a ceia, ao se iniciar com o branco da toalha e a fertilidade sugerida pelo trigo
representariam o início da vida, que se fecha com a morte (representada pela cor negra),
descrevendo uma trajetória isenta de espiritualidade, denunciada pela ausência da cor azul.
A ausência de espiritualidade também é confirmada pela expressão ―Deus nas
acácias‖ e o homem enquanto matéria bruta é semelhante ao cavalo, compartilhando entre
os outros seres uma ―cordialidade rude e rural‖. Após a descrição, observa-se que a autoanálise do narrador se impõe. Incógnito, como os outros personagens, sua presença se nota
pela avareza e individualismo com que descreve a repartição dos alimentos; todos unidos
por um único instinto: a fome.
No fluxo de consciência do narrador surge a revelação, a ausência de qualquer
sentimento nostálgico e reverenciador que se esperaria dessa cerimônia, tomada aqui como
um ritual que em vez de revelar a espiritualidade, a união e o altruísmo, que lhe são
tradicionalmente atribuídos, revela o individualismo, a ganância e a solidão dos seres
humanos. Essa interpretação crítica da realidade para a qual a escritura de Clarice Lispector
se inclina encontra seu correspondente na arte surrealista, como postulava Breton, cujas
massas deveriam ser livres, assim como a imaginação artística, cujo conteúdo não era
menos revolucionário do que as pinturas de tema social (ALEXANDRIAN, 1976, p.99100). A arte surrealista postulada nos manifestos de Breton abolia a obrigação de agradar e
incitava à provocação. Esse propósito é seguido fielmente por Salvador Dalí, que se
considerava a própria síntese da excentricidade surreal, tal como descreve Alexandrian
(1976):
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Ao princípio, a sua excentricidade era apenas a de uma criança mimada.
Filho de um notário de Figueras, que punha nele todas as suas
esperanças, nada tinha sido poupado para encorajar a sua vocação
precoce. Um dos seus tios de Barcelona dera-lhe de presente um trajo de
rei; levando a coroa e a capa de arminho para a lavanderia que lhe servia
de atelier, Dali entusiasmava-se com a ideia de que tudo lhe era
permitido. Na Escola de Belas-Artes de Madrid, para onde entrou em
1921, tornou-se notado pelo seu vestuário extravagante e a obstinação
em fazer o contrário dos outros; tornou-se assim o herói de um grupo de
estudantes ―ultraístas‖, que incluía Federico García Lorca, Luis Buñuel e
Eugenio Montès. (p.101)

Criador do método paranóico-crítico na pintura, Salvador Dalí demonstrou que o
artista poderia obter resultados surpreendentes por meio de uma simulação de uma doença
mental; com um delírio conscientemente dominado pelo pintor. Nesse método, o artista
age conscientemente como se estivesse sob o efeito de uma desordem psíquica.
Uma das características mais marcantes no romance moderno é a ênfase atribuída à
sondagem psicológica e, como consequência, a eliminação da ordem cronológica do tempo.
A noção perspectívica renascentista, que manipulava o espaço, o tempo e formas relativas e
subjetivas de nossa consciência, como se fossem absolutas, passa a ser contestada a partir
da negação do compromisso com o mundo empírico, ―das aparências‖. Essa negação pode
ser verificada na narrativa analisada não apenas na temática abordada, que subverte a
verdade aparente dos ritos, desmascarando a sociedade, mas também na inserção do tempo
psicológico, que é cíclico, englobando, de uma só vez, passado, presente e futuro: ―e planta,
e colhe, e mata, e vive, e morre, e come‖ (LISPECTOR, 1977, p.29). Essas alterações
revelam, ainda, uma radical mudança nos procedimentos tradicionais de narrar uma estória,
perde-se o distanciamento do narrador, antes um mediador. Desse modo, a própria
consciência da personagem é que ganha voz e manifesta-se pela presença direta do fluxo
psíquico, fazendo desaparecer a ordem lógica da oração, assim como a sequência do enredo
clássico (exposição, complicação, clímax e desfecho). Mudança análoga ocorreu na pintura,
cujas alterações na concepção das cores, antes concebidas como efeito decorativo e
conservando-se a verossimilhança (Impressionismo), passam gradativamente a serem
tomadas como expressão reveladora da emoção, o que também contribuiu para a abstração
da forma.
Em um ensaio que analisa as relações analógicas e as relações homológicas no
estudo das artes comparadas, aproximando literatura e artes plásticas, Gonçalves (1997,
p.58) ressalta que a prática de refletir sobre equivalências homológicas entre sistemas
distintos
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correspondências e diferenças no modo de operacionalização dos recursos oferecidos por
cada um dos meios de expressão como também conduzir a homologias de estrutura.
Assim, é sob o aspecto imaterial que todas as artes se irmanam, pois o ―elemento de
elevação‖ presente em todas elas unifica os sistemas independentemente de seus meios
expressivos. Nesse sentido, é necessário buscar nos estudos interartes uma forma de
compreensão das complexas relações semânticas que se estabelecem em diferentes sistemas
de signos, valendo-se de procedimentos que permitam a navegação por diversas linguagens
a fim de extrair o que delas sobressai de essencial. Tanto a escritura de Clarice Lispector
como a pintura surrealista de Salvador Dalí colocam em questionamento a linguagem
humana, libertando os mecanismos psíquicos ocultados pela lógica cartesiana e tornando
visíveis os ―recalques‖ do inconsciente. Há nisso tudo um encontro muito feliz entre a arte
de Dalí e a de Clarice, unidas pelo ―insólito‖, porque rompem com a ideia de continuidade
da arte renascentista, causando desconforto e reflexão.
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Leitura E Literatura: Buscando Novos Caminhos
READING AND LITERATURE: SEARCHING FOR NEW WAYS

Cibele Hechel Colares da COSTA13
Mairim Linck PIVA14
Resumo: Este artigo considera estudos acerca da leitura como os desenvolvidos por
Aguiar e Bordini (1993) e Lajolo e Zilberman (1996; 2001; 2009), e retoma análises acerca
do papel da literatura na formação dos sujeitos sociais, como apontado por Candido
(2004), para analisar a relevância de cursos de extensão universitários na formação de
leitores. Apresenta-se a prática de cursos de extensão na Universidade Federal do Rio
Grande (FURG), vinculados ao Instituto de Letras e Artes, que auxilia e amplia a
qualificação dos sujeitos docentes (em formação ou já atuantes) bem como avalia o papel
estimulador desses cursos na formação de leitores e mediadores de leitura.
Palavras-chave: Literatura. Leitura. Formação de leitores.
Abstract: This article considers studies about reading as those developed by Aguiar and
Bordini (1993) and Lajolo and Zilberman (1996; 2001; 2009), and recoveries the analysis
about the function of literature in the formation of social subjects, as pointed out by
Candido (2004), in order to analyze the relevance of University extension courses in the
formation of readers. It‘s presented the practice of Universidade Federal do Rio Grande
(FURG) extension courses, bound to Instituto de Letras e Artes, which helps and enlarges
the qualification of subject teachers (in formation or already active) as evaluates the
stimulating role of these courses in the formation of reader and reading mediators.
Keywords: Literature; Reading, Reader formation.

Ao pensarmos, como Antonio Candido, que o contato com o texto literário
desenvolve nossa ―cota de humanidade‖ pois sua leitura ―nos torna mais compreensivos e
abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante‖ (CANDIDO, 2004, p.180), propomonos a refletir sobre o ensino da literatura.
Para essa reflexão, considera-se que literatura e leitura são termos inevitavelmente
atrelados nas sociedades modernas e que os processos pedagógicos na Educação Básica são
basilares para a promoção desses. É relevante destacar que, ao apontar a Educação Básica,
pensa-se a literatura inserida nas atividades curriculares desde os anos iniciais e não apenas
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no Ensino Médio, como ela é comumente registrada enquanto disciplina em determinados
segmentos escolares.
Instigar a leitura literária é certamente atividade que promove a formação de um
cidadão com um maior senso crítico, mas sensível às nuanças da existência. Para que isso
seja estimulado tanto nos ambientes escolares, como nas práticas de lazer, é preciso, muitas
vezes, investir na formação de mediadores de leitura. Nesse sentido as instituições
acadêmicas podem oferecer suporte para qualificar cada vez mais esses sujeitos atuantes na
área da Educação.
Esse é um dos propósitos de alguns cursos de extensão na área de Literatura
oferecidos pelo Instituto de Letras e Artes (ILA), da Universidade Federal do Rio Grande
(FURG). Os cursos focados neste artigo são desenvolvidos de forma contínua e integrada
desde 2007, com o intuito de contribuir para o aprimoramento de seus discentes, para a
capacitação e atualização de docentes e para contribuir na formação de leitores e de
mediadores de leitura.
Os cursos objetivam, além de auxiliar na formação dos acadêmicos universitários15
e docentes em atuação, fomentar e difundir a leitura em âmbitos mais amplos, pois são
abertos à comunidade em geral. O estímulo essencial é a formação de leitores além dos
limites pedagógicos, pois pensando como Lajolo e Zilberman, a propagação da leitura
―depende ainda de uma valorização positiva do lazer, já que os livros constituíram uma das
primeiras manifestações baratas e acessíveis de entretenimento‖ (LAJOLO e
ZILBERMAN, 1996, p.16).
Considerando o relevante papel dos livros (e consequentemente da leitura) dentro
da sociedade, uma vez que eles foram, por um tempo uma das possibilidades de
entretenimento mais acessíveis à população, segundo pesquisas realizadas pelas citadas
autoras, procura-se trabalhar com esses estímulos para a leitura para além de processos
formativos e educacionais. No entanto, sabe-se que:
Em princípio, só numa sociedade igualitária os produtos literários
poderão circular sem barreiras, e neste domínio a situação é
particularmente dramática em países como o Brasil, onde a maioria da
população é analfabeta, ou quase, e vive em condições que não permitem
a margem de lazer indispensável à leitura. (CANDIDO, 2004, p.186187).

Os cursos não atingem apenas profissionais da Educação, com cursos de Licenciatura, mas uma ampla
gama de estudantes universitários tem participado das atividades, reforçando a relevância com o trabalho de
leitura e literatura.
15
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Sendo assim, procura-se destacar o papel das instituições de ensino como um
espaço para a discussão de novas formas de promoção da leitura, e em especial da leitura
literária, pois
A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser
satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar
forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta
do caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar
a nossa humanidade. (CANDIDO, 2004, p.186)

Ao pensar na formação de um leitor é preciso refletir sobre suas possibilidades de
identidade. Lajolo e Zilberman (2003, p.09) afirmam que ―o leitor é personagem da
modernidade, produto da sociedade burguesa e capitalista, livre dos laços de dependência
de aristocracia feudal e do estreitamento corporativista das ligas medievais‖; assim, pode-se
pensar no leitor contemporâneo emancipado de certas instâncias diretas de poder,
considerando-se, obviamente, a existência de restrições em algumas sociedades, mas que,
de forma geral apresenta uma maior capacidade de decisão sobre seus bens culturais.
Sem que se pretenda ‗biografar‘ de fato o leitor, é possível refletir sobre seu
processo histórico-formativo. Por exemplo, a definição do sujeito enquanto leitor
consolidou-se de forma mais efetiva com a expansão das formas impressas – no Brasil, por
exemplo, o papel da imprensa foi fundamental no século XIX para isso – e esteve bastante
ligada a processos político-pedagógicos, como a alfabetização e as políticas educacionais
para crianças e jovens. Somam-se a isso, os aspectos valorativos sociais, como ―da
privacidade doméstica e a emergência da ideia de lazer‖, destacando-se a função social do
leitor ―para a qual se canalizam ações individuais, esforços coletivos e necessidades
econômicas‖ (LAJOLO e ZILBERMAN,1996, p.14).
Sendo o papel do leitor de cunho social, tudo que é vivenciado em suas interações é
importante para a sua formação. Por isso a vivência escolar, primordial nos primeiros anos
de existência do ser humano nas sociedades contemporâneas, merece destaque, pois a
formação pedagógica do indivíduo é, de certa forma, moldada pela cultura em que este está
inserido. Por esta razão Aguiar e Bordini destacam que ―a preparação para o ato de ler não
é apenas visual-motora, mas requer uma contínua expansão das demarcações culturais da
criança e do jovem‖ (AGUIAR e BORDINI, 1993, p.16).
Para as pesquisadoras, ―se a escola não efetua o vínculo entre a cultura grupal ou de
classe e o texto a ser lido, o aluno não se reconhece na obra, porque a realidade
representada não lhes diz respeito‖ (AGUIAR e BORDINI, 1993, p.16). A função do
mediador de leitura, que pode colaborar para estabelecer os vínculos necessários, precisa
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ser constantemente desenvolvida, e nesse aspecto, acredita-se que proporcionar cursos
extensionistas tanto para profissionais da educação, como para a comunidade em geral, irá
auxiliar para promover sujeitos leitores mais capazes, que poderão também serem atuantes
na formação de novos leitores.
As atividades extensionistas dos cursos de literatura oferecidos na Universidade
Federal do Rio Grande vêm sendo desenvolvidas por acadêmicos de diversos níveis, uma
vez que estas atividades funcionam também como espaço de formação e aprimoramento
docente para seus ministrantes. Os cursos são coordenados por professores do Instituto de
Letras e Artes da universidade e executados por acadêmicos em nível de graduação,
mestrado e doutorado da área de Letras e afins.
Um dos primeiros cursos extensionistas enfocados nesse artigo ocorreu no ano de
2007, denominado ―Literatura sul-rio-grandense‖, sendo ministrado por três professoras
convidadas, a doutora em Teoria Literária Mairim Piva (que passou a coordenar
posteriormente os cursos de extensão enfocados), a doutoranda em Teoria Literária Marina
de Oliveira e a doutoranda em Literatura Comparada Fabiane Resende. A proposta dessa
atividade era trabalhar temas ligados às pesquisas das ministrantes, na área da narrativa e da
dramaturgia sul-rio-grandense, procurando divulgar a produção da literatura produzida no
Rio Grande Sul, principalmente a partir do século XX e XXI. A grande demanda
verificada16 e a diversidade de público alcançada nessa edição motivou a retomada desse
modelo de curso ‗livre‘ de literatura para os anos posteriores.
Em 2011 retomou-se a oferta do curso, continuando com o foco temático na
literatura sul-rio-grandense (área de interesse da coordenadora, com vínculo com projetos
de pesquisas e linhas do Programa de Pós-Graduação do ILA). Nessa edição, o curso foi
dividido em três módulos, nos quais foram contempladas as obras literárias de diferentes
escritores sulinos, sendo que em cada módulo optou-se por dois escritores, para que
fossem exploradas as obras de cada um deles de forma consistente.
A coordenadora do curso (e de todas as edições que seguiram) foi a professora
doutorada Mairim Link Piva e as professoras responsáveis por ministrar, esta edição do
curso, foram pelas professoras mestre Sylvia Ayres Cirne, especialista Cibele H C da Costa
e Fernanda M Johannsen. Destacamos que o curso serviu como incentivo às ministrantes
para continuarem seus estudos na área de pós-graduação, bem como estabeleceu-se um
núcleo de permanência das edições seguintes do curso, devido ao fato de algumas das
ministrantes iniciais estarem presentes em todas as edições seguintes do curso.
Inicialmente foram ofertadas cinquenta vagas, no entanto, ao haver uma grande demanda, ampliou-se para
oitenta vagas.
16
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Quanto às questões temáticas que envolveram o curso, como comentado, o mesmo
tratou acerca da literatura sul-rio-grandense, mas como foco em alguns temas específicos
que encontram-se presentes em significativas obras dessa literatura. Assim no módulo um
do curso tratou-se da obra de dois escritores bastante distintos: Fabrício Carpinejar, com
uma obra voltada ao cotidiano e intimismo, e Tabajara Ruas, com obras voltadas aos
fatores históricos do Rio Grande do Sul; no módulo dois efetivou-se estudos acerca de
Italo Ogliari, com sua temática voltada ao insólito, e também trabalhou-se com o intimismo
do autor Caio Fernando Abreu e, por fim, no módulo três dois autores foram
desenvolvidos com os alunos, sendo eles Lya Luft, em especial as obras do início da década
de 1970, e, voltou-se a temática relacionada a história do Rio Grande do Sul, com obras do
escritor Luiz Antonio de Assis Brasil.
A duração desta edição do curso foi de um semestre, contemplando os alunos ao
final do curso com um CD que continha o material utilizado ao longo das aulas,
configurando uma produção de material pelas professoras ministrantes e atendendo aos
pedidos dos participantes da atividade.
Percebeu-se o alcance de público desse tipo de ação ao se ter registrado, além do
elevado número de interessados, a participação de sujeitos de diferentes áreas e níveis de
formação, por exemplo, dos cursos de Artes Visuais, Direito, Biologia, Física,
Biblioteconomia, Pedagogia, História, Jornalismo, Psicologia, alunos de graduações,
programas de mestrado e doutorado da FURG e demais instituições universitárias gaúchas,
bem como funcionários universitários e docentes de outras instituições.
Os debates literários que foram desenvolvidos ao longo dos encontros auxiliaram
na aproximação entre leitores e obras literárias, pois se considera que o ―primeiro passo
para a formação do hábito da leitura é a oferta de livros próximos à realidade do leitor, que
levantem questões significativas para ele‖ (AGUIAR e BORDINI, 1993, p.18). Dessa
forma, ao participarem ativamente das discussões literárias propostas, enfocando tanto
elementos estéticos como temáticos, os participantes se apropriam do universo significado
pelas obras, preenchendo suas indeterminações e lacunas em seus horizontes de
expectativas.
Devido à receptividade significativa que se obteve no retorno da oferta do curso,
optou-se por novamente ofertá-lo, sendo assim, no segundo semestre letivo de 2012
efetivou-se a terceira oferta do curso de extensão em ―Literatura sul-rio-grandense
contemporânea‖. Manteve-se a proposta e os objetivos iniciais que eram ampliar o
conhecimento
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contemporaneidade. Além de destacar nomes de relevância na produção literária sulina,
atentou-se para a discussão em torno das especificidades das estruturas dos textos líricos,
narrativos e dramáticos escolhidos pelas ministrantes para serem trabalhados durante o
curso. Ao final desse semestre de estudos, foi possível perceber o despertar um novo olhar
acerca da produção literária que se desenvolve no Rio Grande do Sul, a qual pode servir
como incremento para as relações de ensino-aprendizagem e fomentar futuras pesquisas na
área.
A participação constante, no referido curso de extensão, vem apresentando um
retorno bastante positivo para suas ministrantes, que são docentes em constante formação,
a medida em que com essa prática docente todas conseguem aproximar-se, ainda mais de
suas pesquisas em desenvolvimento. Um exemplo é o fato de a maior parte das
ministrantes fazer parte também do grupo de pesquisa ―Crítica e Imaginário na literatura
sul-rio-grandense‖, fato que demonstra uma importante integração entre ensino e pesquisa.
O fato de o curso ter bastante repercussão na universidade fez com que outros
docentes se candidatassem para ingressar no grupo de ministrantes, assim aumentou-se o
número de ministrantes nas edições que seguiram, o que enriqueceu, ainda mais, as
discussões tanto no grupo de docentes quanto na sala de aula, quando nos encontramos
com os alunos.
Ainda acerca da edição de 2012 do curso, destaca-se que houve uma integração
significativa com o ensino básico, visto que fizemos uma aula inaugural com o cineasta
Henrique de Freitas Lima, responsável pela produção dos Contos Gauchescos em vídeo, e uma
professora da rede básica (que estava fazendo o curso de extensão) levou seus alunos do 8º
ano para assistirem a fala do cineasta. Pudemos observar que é possível, e que é muito rica,
a interação entre a universidade e o ensino básico quando estamos tratando de leitura e
cultura em geral, pois com essa integração surgiram importantes diálogos e significativas
aprendizagens para todos os envolvidos na ação extensionista.
Ainda nessa edição uma aluna da graduação de Letras – Inglês, Louise Farias da
Silveira, realizou seu estágio de conclusão de licenciatura dentro do curso de extensão, este
fato trouxe uma nova realidade ao curso que também passou a ser um espaço de prática
docente para os iniciantes utilizado também por alunos da universidade. A referida docente
seguiu suas pesquisas na área de Literatura Sul-Rio-Grandense, uma vez que, no ano
seguinte, a mesma ingressou no mestrado em História da Literatura – FURG.
No ano de 2013, manteve-se a oferta no segundo semestre letivo e também a
temática da literatura sul-rio-grandense contemporânea, sempre havendo uma variação nos
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autores e obras literárias trabalhadas. Ao final do curso extensionista deste ano, o grupo
envolvido nas atividades optou por uma nova edição do curso com uma mudança na
temática, visto já se ter desenvolvido quatro edições do curso com foco na literatura sulina.
Pensando-se na importância de o leitor se aproximar do seu objeto de leitura,
optou-se também por trabalhar com diferentes suportes, considerando que as faixas mais
jovens da população interagem de forma mais dinâmica em meios digitais, com suportes de
leitura de textos clássicos também veiculados de forma diferenciada, como adaptações e
HQs. Afinal, a leitura ―não está no fim do caminho, mas ocupando o lugar da escrita,
responsabiliza-se pelo meio – educando pela ―pedra‖, como queria outro poeta, João
Cabral de Melo Neto – e pelo interior do trajeto. A leitura intromete-se nos discursos da
oralidade, recupera a vitalidade da escrita e concretiza o propósito da linguagem verbal e
das demais linguagens, ao absorver e confirmar a informação‖ (LAJOLO e ZILBERMAN,
2006, p.21).
A partir da proposta de mudança temática do curso de extensão, o grupo de
ministrantes e a professora coordenadora optaram por ofertar o curso intitulado Literatura:
leituras e ensino, no primeiro semestre de 2014. O curso estruturou-se em módulos para
melhor organizar os conteúdos e as práticas a serem desenvolvidas, assim o módulo um foi
denominado ―Formação de leitores‖, o módulo dois ―Gêneros textuais‖ e o módulo três
―Literatura e outras linguagens‖. Um dos objetivos com essa mudança temática é buscar
uma maior conexão com as práticas docentes, tentando auxiliar os alunos do curso em suas
reflexões pedagógicas, bem como ampliar os olhares das ministrantes, visto que aprende-se,
justamente, nessa troca que o curso de extensão possibilita.
No módulo um, acerca da formação de leitores, preocupou-se em mostrar aos
cursistas diferentes olhares sob a leitura e, também, discutir m pouco sobre o histórico
desta; inclusive levando em consideração as questões, que estão postadas na atualidade,
acerca da leitura digital. No módulo dois, o qual se trabalhou com os gêneros textuais,
tentou-se ampliar bastante o corpus de materiais trabalhados em sala de aula, com o intuito
de que os alunos tivessem contato com o maior número possível de gêneros. No terceiro
módulo trabalhou com ―literatura e outras linguagens‖, assim desenvolveram-se atividades
sob um viés interdisciplinar, fazendo links da literatura com outras áreas do conhecimento,
bem como com diferentes meios de expressão (como as Histórias em Quadrinhos, o
cinema e a música, por exemplo).
Novamente o curso de extensão abriu espaço para que uma aluna, Daiane Glaeser
de Oliveira, da graduação em Letras pudesse efetivar seu estágio docência. Assim a aluna
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desenvolveu suas práticas docentes junto ao curso, sob orientação da coordenadora da
atividade extensionista, ampliando seus conhecimentos e fortificando sua formação
acadêmica, o que é justificado, também, pelo fato de a mesma ter obtido êxito em seu
ingresso no mestrado em História da Literatura na mesma universidade.
Vem se observando que os ministrantes envolvidos nas edições do curso têm
obtido bons resultados em seus objetivos acadêmicos, sendo que muitos têm tido ingresso
em seleções de mestrado e doutorado, na área de Literatura. Também muitos dos alunos
que procuram os cursos acabam obtendo êxito nessas seleções e relatam, por vezes, que
procuram o curso para aprofundar e ampliar seus conhecimentos na área de Literatura,
justamente par se preparar para seleções de pós-graduação.
Ainda do ano de 2014, houve a oferta de mais um curso na área extensionista, que
ocorreu no segundo semestre, o qual teve como temática central os contos de fadas, sendo
intitulado ―O imaginário nos contos de fada‖. O curso, ministrado pelas mestrandas
Simone Guardalupe e Ana Luisa Cosme e pelo graduando Marco Antonio Muller Filho,
consistiu em um espaço para revitalizar o olhar sobre o gênero conto de fadas objetivando
promover sua relevância no ensino para jovens. Para tal, foram enfocados vários contos
tradicionais e suas diversas versões e adaptações, procurando tanto analisar seus meandros
literários, quanto desvelar suas peculiaridades e valores sociais suscitados através de suas
imagens simbólicas.
O curso pautou-se também no trabalho do grupo de pesquisa ―Crítica e imaginário
na literatura sul-rio-grandense‖, no que tange ao referencial teórico utilizado, qual seja, as
teorias do Imaginário na linha de Gilbert Durand e Gaston Bachelard. Ao término desse
curso, uma nova atividade proposta atingiu resultados além dos esperados. Foi solicitada
aos participantes a escritura de contos de fadas inspirados nos modelos estudados,
podendo haver atualizações tempo-espaciais.
A resposta a essa proposta foi extremamente positiva, tendo-se um número
significativo de contos entregues, cogitando-se a possibilidade da organização de uma
publicação específica para esse material. Além disso, diversos estudantes de graduação
procuraram focar suas pesquisas tanto na área do Imaginário quanto na área de literatura
infantil e juvenil, vindo a procurar se integrar nos grupos de pesquisa dessas áreas no
Instituto de letras e Artes da FURG. De forma geral, além do contato direto entre os
sujeitos – ministrantes, participantes e coordenadores – envolvidos nas atividades de
extensão providas pelos cursos enfocados, estabeleceu-se novos diálogos, como os meios
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on-line (correspondência eletrônica, páginas em redes sociais) e propostas avaliativas dos
cursos17 feitas pelos participantes.
Dessa forma, pode-se melhor notar a receptividade dos cursos em que se propõem
a discutir diversas formas de literatura, com grupos muitos vezes heterogêneos. As diversas
formas de diálogo exercem papel essencial tanto para se avaliar a efetividade do alcance dos
objetivos das atividades extensionistas propostas, como para auxiliar no planejamento de
futuros cursos. A partir das novas propostas temáticas implementadas no ano de 2014,
pode-se perceber um aumento da demanda e do interesse dos participantes (com uma
evasão menor do que nas edições anteriores).
Assim, vislumbra-se avançar ainda mais oferecendo cursos de extensão com
variadas temáticas, sempre mantendo o foco no estímulo à leitura literária, além de
promover um processo continuado de formação de mediadores de leitura, destacando a
importância da leitura para a sociedade. Sabe-se que para que um mediador de leitura possa
atuar, em especial um docente, deve-se levar em consideração que no âmbito escolar os
formadores necessitam de diversos elementos, como salientam Aguiar e Bordini:
Para que a escola possa produzir um ensino eficaz da leitura da obra
literária, deve cumprir certos requisitos como: dispor de uma biblioteca
bem aparelhada, na área de literatura, com bibliotecários que promovam
o livro literário, professores leitores com boa fundamentação teórica e
metodológica, programas de ensino que valorizem a literatura, e,
sobretudo, uma interação democrática e simétrica entre alunado e
professor. (Aguiar e Bordini, 1993, p. 17)

Portanto, está-se cônscio de que diversos outros fatores de ordem econômica e
social devem ser considerados, no entanto, a proposta de cursos abertos à comunidade que
promovam o trabalho com textos literários tem-se mostrado também um caminho a ser
trilhado. As atividades extensionistas desenvolvidas nos cursos enfocados revelam o quanto
o trabalho com a leitura literária é válido e essencial na contemporaneidade.
Considerando-se que a ―permanência do gesto básico da leitura faculta a um leitor
do presente aproximar-se de um leitor do passado, por mais distintas sejam ou tenham sido
suas respectivas práticas de ler, e também permite imaginarmos o comportamento do leitor
do futuro‖ (LAJOLO e ZILBERMAN, 2006, p.30), a leitura literária continuará sendo um
dos fatores decisivos para manutenção da ―humanização‖, que, como salienta Candido é o
processo que ―confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o
Ao final de cada edição dos cursos, são entregues aos participantes questionários avaliativos sobre a
atividade, solicitando que sejam colocadas impressões sobre o trabalho desenvolvido, bem como críticas e
sugestões para futuras edições.
17
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exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o
afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da
beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor.
(CANDIDO, 2004, p.180).
Nesse sentido, esperamos, com as práticas extensionistas que vêm sendo realizadas,
estar contribuindo de forma profícua e com qualidades positivas para que todos os
envolvidos nos cursos estejam, cada vez mais, desenvolvendo os ―traços essenciais‖ para os
homens, apontados por Candido (2004). Também esperamos continuar desenvolvendo
trabalhos como esse que são tão enriquecedores e possibilitam que estejamos a cada
momento dos construindo enquanto educadores e formadores de leitores.
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Narrativa E Conhecimento: Um Olhar Sobre O Amor
Na Obra “Eugênia Grandet”, De Balzac
NARRATIVE AND KNOWLEDGE: A LOOK UPON LOVE IN “EUGÊNIA GRANDET”,
WRITTEN BY BALZAC

Marilane Maria GREGORY18
Resumo: O presente ensaio, através de um breve olhar sobre o amor de Eugênia e seu
primo Carlos, personagens da obra Eugênia Grandet, de Honoré Balzac, apresenta uma
reflexão sobre o papel da literatura em nossa vida, assim como o uso das narrativas
literárias como recurso, não apenas linguístico, mas também de conhecimento de mundo e
de autoconhecimento. O contexto histórico tem influência na compreensão da história e
do ―amor‖ em questão e, por isso, se torna necessário verificar as convenções sociais do
século XIX. O estudo é realizado à luz de referenciais teóricos, tais como Compagnon e
D´Onófrio e contribui na busca de sentido da narrativa, devido a sua relevância em
aspectos linguísticos, socioculturais e psíquicos na vida humana.
Palavras Chave: Literatura. Narrativa. Conhecimento. Amor.
Abstract: The present article, through a brief look upon Eugênia and his cousin´s love,
characters from the book Eugênia Grandet, written by Honoré Balzac, presents a reflection
about the literature role on our life, as wells as the use of literary narratives as a resource,
not only linguistic, but also as world knowledge and self knowledge. The historical context
influences on the comprehension of the story and the ―love‖ at issue, so it becomes
necessary to verify the social conventions from the 19th century. The study has been done
based on theoretical references as Compagnon and D´Onófrio and contributes on the
search of narrative meaning, due to its relevance on linguistic, sociocultural and psychical
aspects on human life.
Keywords: Literature. Narrative. Knowledge. Love.

Introdução
Este ensaio tem como objetivo refletir sobre o papel da literatura em nossas vidas,
assim como o uso das narrativas literárias como recurso, não apenas linguístico, mas
também de conhecimento de mundo e de autoconhecimento. Para tal estudo, pensaremos
primeiramente na razão do texto literário, ou seja, no motivo da existência da literatura. Por
segundo, abordaremos o aspecto referente ao conhecimento que a narrativa traz ao leitor.
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).
Endereço eletrônico: marilanegregory@hotmail.com.
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Após a apresentação dos conceitos descritos acima, propõe-se uma reflexão sobre a
representação do amor na obra Eugênia Grandet (1981), de Honoré Balzac, iniciando com
uma breve descrição do autor e resumo da obra, em seguida, uma sucinta concepção sobre
a união conjugal ao longo dos séculos, e por fim, um olhar sobre o sentimento de Eugênia
e Carlos Grandet dentro do contexto e das convenções sociais do século XIX.
Histórias fazem parte do cotidiano dos homens, sejam elas do mundo real ou
aquele criado pelas palavras; a narrativa nos seduz, faz rir, chorar, sentir pena, nos desperta
inúmeras emoções. Muitas são as narrativas encontradas, já que o contar histórias parece
ser uma estratégia encontrada pelo homem para explicar o seu entorno, principalmente os
fenômenos que não consegue entender racionalmente. Cada época usa as estratégias e os
suportes que conhece para narrar. A narrativa apresenta-se, pois, como uma fonte de
conhecimento.
De acordo com D‘Onófrio (2006), narrativa é todo o discurso que apresenta uma
história imaginária como se fosse real, constituída de uma pluralidade de personagens que
têm fatos de vida entrelaçadas num tempo e num espaço. O estudioso complementa o
conceito de narrativa ao incluir o espaço de um acontecimento, bem como o tempo. Tudo
acontece em um determinado lugar, o qual tem determinadas características que geralmente
influenciam nas personagens e nas suas ações num determinado tempo. É isso o que o
crítico citado declara: aspectos que estão presentes na vida de todos e também no mundo
ficcional, até muitas vezes marcados pela sutileza, são fundamentais para a lógica da
narrativa e, consequentemente, para a leitura.
Desde que o homem começou a estudar a arte literária, o questionamento sobre a
natureza e a função da literatura tem sido assunto de muitas controvérsias. Os filósofos do
mundo antigo se dedicavam ao estudo do tema, o que se pode verificar nos escritos de
Platão, para quem toda a criação, até mesmo a criação divina era uma imitação da natureza
verdadeira - o mundo das ideias. Platão chegou a banir os poetas de sua República ideal.
Então, qual seria a função da literatura? Esta é a reflexão que propomos a seguir.
Literatura para quê?
Este é o título do livro de Antoine Compagnon (Trad. 2009), que no decorrer das
páginas nos instiga a refletir sobre a permanência da literatura como um insubstituível
discurso artístico para o homem do século XXI. O mesmo aponta a utilidade e
pertinência da literatura desmembrada em quatro explicações complementares.
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A primeira diz respeito ao poder moral que a literatura detém e cita que ―a
experiência e o exemplo guiam a conduta melhor do que as regras‖ (COMPAGNON,
2009, p. 32). Tal é a utilidade do romance:
Cada fato que aí se traz é um grau de luz, uma instrução que substitui a
experiência; cada aventura é um modelo segundo o qual podemos nos
formar; só deve estar ajustado às circunstâncias em que nos
encontramos. Toda obra é um tratado de moral, agradavelmente
reduzido em prática. (PRÉVOST apud COMPAGNON, 2009, p.32)

O autor se refere aos conceitos de ―mimese e catarse‖ de Aristóteles, nos quais a
literatura se deleita e instrui, ao mesmo tempo, através da purgação ou purificação das
emoções. ―A função e valor da literatura como constituição do ser humano pelo
conhecimento de si pressupõe a forma da narrativa‖ (COMPAGNON, 2009, p.32-33).
Não só o leitor se beneficiaria desse alívio, mas também o escritor, que é o primeiro
a descarregar suas emoções nas construções poéticas. Cabe aqui questionar se haveria
realmente um alívio ou, pelo contrário, as emoções seriam ainda mais instigadas.
A segunda explicação apresenta o poder da literatura como remédio, trazendo a
ideia do Século das Luzes e do Romantismo onde a obra literária concede autonomia ao
leitor, liberta o indivíduo de sua sujeição às autoridades; torna-o insubmisso.
O terceiro poder diz respeito à correção dos defeitos da linguagem que a literatura
pode propiciar. A literatura fala a todo mundo, recorre à língua comum, mas faz desta uma
língua particular – poética ou literária, ultrapassando os limites da linguagem ordinária. Seu
aspecto transgressor é usado para avançar na representação do homem no mundo.
O quarto poder é aquele que nega qualquer poder da literatura além do exercício
sobre ela mesma. A recusa de qualquer outro poder da literatura além da recreação pode ter
motivado o conceito degradado da leitura como simples prazer lúdico que se difundiu na
escola no fim do século. Ela é cada vez mais percebida como uma manipulação, e não mais
como uma libertação. Seria a literatura, então, passível de neutralidade? O próprio autor
responde de prontidão: ―A literatura pode divertir, mas como um jogo perigoso, não um
lazer anódino‖ (COMPAGNON, 2009, p. 42).
Diversos pensadores são citados no livro de Compagnon, como Kundera na
passagem em que diz que:
A única moral do romance é o conhecimento; o romance que não
descobre nenhuma parcela até desconhecida da existência é imoral. A
literatura nos liberta de nossas maneiras convencionais de pensar a vida –
a nossa e a dos outros. Seu poder emancipador continua intacto, o que
nos conduzirá por vezes a querer derrubar os ídolos e a mudar o mundo,
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mas quase sempre nos tornará simplesmente mais sensíveis e mais
sábios, em uma palavra, melhores. (COMPAGNON, 2009, p. 50-51)

Não convém limitar o papel da literatura, mas admitir sua diversidade de funções
ou propósitos. Além da função de renovação e aprendizado da linguagem, uma obra
literária pode possuir, ao mesmo tempo, a função catártica (purificação de sentimentos), a
função lúdica (provocar prazer), a função estética (arte da palavra e expressão do belo) e a
função pragmática (pregação de uma ideologia).
Portanto, a literatura produz conhecimento, produz prazer, instiga e emancipa.
Desta forma, a literatura tem um poder de ―libertar‖ o indivíduo, tornando-o mais sábio,
constituindo-o como sujeito, sendo uma forma de dar vazão às emoções reprimidas, além
de corrigir os erros de linguagem.
Narrativa como forma de conhecimento
A arte de narrar pode ser caracterizada como a ação de levar conhecimento para
alguém através da linguagem. Na verdade, o que se transmite através da narrativa não é um
conhecimento ―pronto‖, mas a oportunidade da descoberta de algo novo por parte do
leitor.
Nosso conhecimento se constrói a partir das experiências que temos, mas também
através de relatos, textos e histórias contadas por outros. Aquele que narra transforma uma
experiência em linguagem, por conseguinte, leva à compreensão e ao entendimento da
experiência em si. Quando lemos um texto literário, colocamos em segundo plano a
realidade imediata, nos distanciamos dela e entramos em um novo ambiente, um novo
mundo, o mundo do texto.
Se a leitura de uma narrativa de ficção nos permite conhecer um novo mundo, ela
também nos permite conhecer algo novo em nós mesmos. Então, quando falamos em
conhecimento literário, podemos pensar que a narrativa, sendo esta ficcional ou não, traz
uma experiência transposta em linguagem, o que leva à compreensão e ao entendimento da
experiência em si. A narrativa é, portanto, uma forma de conhecer a experiência.
O assunto é abordado no artigo Narrativas e Conhecimento (GAI, 2009), no qual a
autora comenta que através da narrativa, o leitor ou ouvinte tem a possibilidade de viver na
sua imaginação uma experiência criada por outro. A autora cita Bruner (1997) trazendo a
ideia de que nossa vida só pode ser apreendida pelos outros em forma de narrativa, e a
nossa educação ocorre a partir das múltiplas narrativas: dos pais, dos mestres, de nós
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mesmos. Desta forma, o conhecimento pode ser associado à narratividade. O ser humano
se constitui a partir da linguagem, enquanto ser que narra e que se narra.
A verdade da narrativa ficcional e o conhecimento a ela inerente podem
mobilizar os indivíduos leitores em sua própria vida, em suas convicções
e em seu conhecimento de si, em sua subjetividade, o que significa que
possui um alto potencial educativo. (GAI, 2009. p. 138)

Segundo Santoro (2010), Aristóteles através do conceito de catarse, mostra que a
provocação e a transformação das emoções humanas nas obras poéticas é algo tanto ou até
mais importante que a expressão de valores e conteúdos morais. Sendo assim, o
conhecimento trazido pelas narrativas é algo intrínseco ao ser humano, ou seja, revela
questões de natureza psíquica, relacionadas às histórias de vida, uma espécie de
conhecimento de si, carregadas de sentimentos e emoções, que vivenciadas através da
leitura podem ser superadas. Percebe-se, portanto, o caráter de transformação que a
narrativa pode ter em relação aos indivíduos.
Para Forster (1969), a narrativa tem um elemento fundamental: a história, que faz
suscitar a curiosidade do leitor para saber o que acontecerá depois de cada ação. Isso é
importante, pois o leitor vai mergulhando e se prendendo à história, a fim de penetrar na
proposta de sentido sugerida pela narração. O autor, o grande estrategista de uma narrativa,
apresenta a sensibilidade de envolver o leitor.
Balzac, autor da obra Eugênia Grandet, conhecido como um excelente historiador de
costumes, constrói um romance com os mínimos detalhes sócio-históricos de sua época,
descrevendo minuciosamente inclusive salas, quartos e jardins. Balzac nos faz viajar em
dois mundos opostos: um mundo de ambição e um mundo de ingenuidade; um mundo de
simplicidade e um mundo de astúcia e jogos de poder.
Honoré de Balzac (1799-1850) e contexto histórico

O francês Honoré de Balzac era descendente de aristocratas e criticava a nova
classe dominante na França pós-Revolução, o que se percebe na sua produção literária. Seu
pai, um modesto funcionário, e sua mãe, uma mulher fria que não desenvolveu laços
afetivos com o filho, encaminharam seus estudos rumo a um futuro de advogado. Chegou
a estagiar como tabelião, mas acabou desistindo da futura carreira na advocacia, o que
desagradou à família. Do pai teve a inspiração do seu otimismo e humanismo e da mãe o
pessimismo, a frieza que a ele dispensou.
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Balzac se notabilizou no mundo literário por ser o único escritor que viveu
unicamente de sua pena. Em sua obra A Comédia Humana (1953) ele propõe ao todo vinte e
seis títulos, estes divididos em cenas da vida privada e estudos filosóficos. O que Balzac
pretendia era construir um relato do que acontecia na França da pós-Revolução, onde
triunfara a burguesia.
Na metade do século XIX, o movimento estético realista na França procura
representar a realidade de uma forma objetiva, em oposição ao idealismo platônico dos
românticos. Esse movimento foi o primeiro a retratar a vida das classes média e baixa, com
o objetivo de mostrar uma postura anti-romântica, com ênfase no homem comum. A
narrativa Realista busca descrever os ambientes, reproduzir a linguagem coloquial, mostrar
a família e o regional, além da objetividade na descrição e análise dos personagens.
Honoré de Balzac, autor da obra Eugênia Grandet, foi precursor do Realismo
literário. Eugênia Grandet (1833) apresenta a crítica balzaquiana ao ―novo mundo‖ burguês.
Na obra citada, Balzac pinta um retrato eloquente da sociedade francesa do século XIX,
bem como do materialismo reinante da época, retrata a avareza desmesurada de Sr.
Grandet, que é caracterizado como sendo um homem sem escrúpulos e que valoriza até o
brilho e o tilintar do dinheiro, símbolo da sua ascensão social e financeira. O dinheiro é a
medida e o critério de avaliação de todos os aspectos da vida, inclusive os mais íntimos e
pessoais. Com dinheiro, compra-se até o amor.
A narrativa apresenta a preocupação de Balzac em retrataras fortes diferenças e
comportamentos sociais da época, além de priorizar o individualismo fanático, opressor e
obcecado do senhor Grandet pela sede de aumentar suas riquezas a cada dia. Através de
uma descrição minuciosa de autenticidade da época, da sociedade e do comportamento
humano, Balzac enriquece nosso conhecimento a cada página lida, nos mostra a
possibilidade do endurecimento da alma diante da ascensão material.
Eugênia Grandet – Um breve resumo da obra
A obra possui uma narrativa simples e retrata a escalada individualista de um plebeu
que valoriza somente o brilho enriquecedor do ouro, das modas que tilintam em seu
ouvido.
O romance Eugenia Grandet é datado de 1833 e apresenta a pequena cidade francesa
de Saumur na qual os princípios da ascensão da burguesia eram vistos claramente na figura
do Pai Grandet, velho tanoeiro abastado que, aproveitando-se da Revolução Francesa, uniu
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seu dinheiro ao dote da mulher para construir uma grande fortuna, que lhe trouxe o
prestígio de ser o homem mais rico daquela região, um vitorioso na visão do povo daquela
época.
O Pai Grandet era um homem sovina, extremamente materialista e individualista,
escondia toda sua fortuna da esposa, da filha e da empregada Nanon; não se preocupava
com luxos e ostentações, portanto, a pequena cidade era seu porto seguro, já que não
propiciava tais gastos. Tendo uma única filha, Eugênia, o Pai Grandet tinha grandes planos
para a herdeira, que era disputada por dois representantes de famílias tradicionais do local,
a família Cruchot e a família Des Grassins, que lutavam avidamente pela mão da jovem.
Já a mãe, descrita por Balzac (1981, p. 34) como ―uma mulher seca e magra,
amarela como um marmelo, desajeitada, lerda; uma dessas mulheres que parecem feitas
para ser tiranizadas‖ nos lembra os casos em que se depositam todas as esperanças nos
filhos.
Sr. Grandet tinha um irmão que não seguia a cartilha de contenção de gastos, era o
Sr. Grandet de Paris, que tinha um único filho, chamado Carlos. Depois de gastar seus
bens e encontrar-se em dívidas, o Tio Grandet mandou o filho passar um tempo com o
irmão de Saumur. Sr. Grandet recebe a carta de suicídio do irmão que estava em
concordata e se vê diante de um pesadelo: o sobrinho em sua casa.
O desenrolar da trama é o conflito de interesses entre esses personagens: uma filha
que quer casar com o primo, pois foi tomada por uma paixão intensa pelo primo da capital,
tão fino nos tratos e tão sensível nas palavras; o primo que quer casar com a fortuna dela; o
pai que impede que isso ocorra a qualquer custo; uma mãe que padece do sofrimento da
filha e a empregada que ajuda Eugênia nas mentiras e cuidados excessivos com o primo.
Carlos Grandet chega para apaixonar todas as mulheres do lar. Sua chegada quebra
toda a monotonia e desperta em Eugênia sentimentos jamais acessos em seu coração, o que
a faz querer agradar o primo, abrindo mão de suas economias para proporcionar certo
conforto a ele, gastando em pratos diferentes, velas, etc. Sr. Grandet percebe estas
mudanças e decide enviar o sobrinho às Índias para ele refazer a riqueza da família.
Eugênia, para demonstrar seu amor, resolve entregar-lhe todas as economias que o
pai lhe presenteara nos aniversários ao longo dos anos. Para agradecer, o primo beija-a no
corredor da casa e vai embora com a promessa de espera por parte da prima.
Algum tempo depois, Eugênia perde a mãe e após alguns anos, o pai. Após a morte
do pai, Eugênia torna-se herdeira de uma grande herança. Mas a moça não foi corrompida
pelo dinheiro, seu único desejo era o retorno do seu bem amado. Usa o dinheiro com
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justiça e mantém o mesmo estilo de vida que seu pai impôs a sua família. Por outro lado,
Carlos em sua busca de refazer a riqueza da família acaba sendo corrompido pela fome de
poder. Ele esquece as juras de amor feitas à Eugênia e escreve anunciando-lhe seu
casamento com uma marquesa, enviando-lhe uma ordem de pagamento do dinheiro que
ela havia lhe emprestado. Ferida por ter sido trocada por uma situação financeira mais
favorável que a sua (ao menos assim julgava Carlos) Eugênia descobre que o pai da noiva
de Carlos não permite o casamento por conta das dívidas do pai do rapaz. Então, ela
propõe ao seu antigo pretendente Sr. Cruchot, amigo de seu pai, que quite as dívidas de seu
tio, em troca do favor casaria-se com ele, mas seria um casamento de fachada. Dessa
forma, Carlos descobre que Eugênia é dona de uma fabulosa riqueza e que ele acabou por
perder um grande negócio.
Assim, ao término do livro, Eugênia fica viúva mantendo a rotina de uma vida
simplória, de costumes simples e privações, as quais o pai a acostumara. Para sua existência
o dinheiro não fazia o menor sentido, ele apenas havia distanciado a pessoa que amara e
destruído qualquer possibilidade de felicidade.
Diferentemente das histórias que ouvíamos quando criança, este romance não
terminou com ―viveram juntos e felizes para sempre‖. Juntos não, mas felizes talvez, cada
um a sua maneira, com seus valores e suas escolhas.
Segundo Denis de Rougemont (1988), o amor foi o tema preferido de poetas e
romancistas durante séculos, o que percebemos ainda no presente século XXI. Atualmente
impõem-se certo ideal de casamento, relacionando-o ao amor e a paixão. Mas será que os
interesses financeiros, familiares e religiosos não estão mais presentes nesta escolha? Será
que este amor permite a liberdade e a realização pessoal? Será que a união conjugal perdura
por amor ou por conveniência? No capítulo a seguir, apresentaremos uma concisa
concepção de união conjugal ao longo dos séculos.
União conjugal: conveniência ou relação amorosa
O casamento de Eugênia com Sr. Cruchot diverge dos princípios românticos, é um
casamento arranjado, pois se trata de uma união por conveniência e, além disso, a noiva
exige que o futuro marido não mantenha esperanças de consumar a relação. Pensar na
união conjugal como um acontecimento que se modifica conforme o contexto histórico
nos faz considerar diferentes concepções de amor e interesses envolvidos no casamento.
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No Cristianismo, o amor era considerado incondicional e o casamento era visto
como uma união visando à propagação dos filhos de Deus pela constituição da família.
Contrariando este cenário, surge no séc. XII o amor cortês, como uma recusa às normas e
padrões estabelecidos pela Igreja e pela sociedade. Este amor aparece, por um lado,
enfatizando o aspecto do amor-paixão enquanto sofrimento e desejo insatisfeito, residindo
sua felicidade justamente na aceitação da própria renúncia carnal; e por outro lado, há uma
laicização do objeto de amor, onde a mulher, "a dama", entra em cena como objeto do
amor inalcançável.
Em meados do século XVI, o casamento não era exatamente relacionado a
sentimentos, mas sim, era um sacramento, uma cerimônia oficial. Ao longo da Idade Média
o casamento só era legítimo se colocado a serviço da prole, da família, estava longe de ser
um encontro amoroso entre homens e mulheres. No Renascimento, o casamento era um
negócio de longa duração que não podia começar sem a opinião de parentes e amigos.
Então, segundo as leis das casas aristocráticas, não era permitido casar-se por prazer ou
sem o consentimento daqueles que se devia obediência. Nesta época, elimina-se o amor
relacionado à paixão, o marido estava lá para comandar e a mulher para obedecer.
Os séculos ditos ―modernos‖ do Renascimento, não foram tão modernos assim.
Mulheres jovens de elite eram vendidas como um objeto qualquer no mercado
matrimonial. Excluía-se o amor destas transações e proibiam-se as relações sexuais antes do
casamento.
Durante o século XVII, autores como Descartes, filósofo francês, tentaram explicar
a natureza do amor como fruto da emoção da alma e agitação do desejo. O amor seria
oblação, dedicação e abandono de si; e o desejo, seria posse, narcisismo e egoísmo. O
erotismo era visto como ruinoso e a paixão podia ser fatal. O amor no casamento
consolidava-se na representação da ―perfeita amizade‖ ou da união de duas almas por meio
do amor divino.
No século XVIII, na Época das Luzes, o casamento foi objeto de um movimento
literário ambíguo. Inspirada na mitologia medieval e cortesã, a paixão pré-romântica se
apresenta em uma sociedade aristocrática em busca de prazeres, mas com preocupações de
valorizar a inocência e a virtude. Os escritores, na época da Revolução Francesa,
associavam o culto romântico da paixão mais estritamente à dor do que à felicidade. Os
casamentos aconteciam por razões econômicas e políticas e duravam a vida toda.
O ideal do amor romântico, que chegou a seu auge no século XIX e nas primeiras
décadas do século XX, consistia em um projeto amoroso, uma proposta filosófica e política
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para a sociedade burguesa em ascensão. O amor devia ser a base da construção da família,
pilar da sociedade.
Enfim, podemos perceber que tanto o amor cortesão quanto o amor romântico
fazem parte de determinada época ou cultura, mas como a cultura muda com o tempo, a
concepção de amor que foi boa em determinada época pode se tornar anacrônica em outra.
No passado, casamento e amor eram duas coisas quase incompatíveis. A maioria dos
casamentos ocorria por pura conveniência, principalmente a financeira. Casamento era um
acordo entre duas famílias, que se uniam através do matrimônio para garantirem a base dos
seus negócios.
Amor provinciano de Eugênia e Carlos Grandet
Segundo Balzac (1981), em certas cidades de província encontra-se alguns tipos
dignos de estudo, caracteres cheios de originalidade, existências tranquilas e devastadas
secretamente por tumultuosas paixões. Eugênia é um exemplo típico. Ela é o retrato de um
ser ingênuo provinciano no qual o amor penetrou. A chegada do primo Carlos é o ponto
de partida para despertar este sentimento dentro dela. Para ela, Carlos é o amor pleno, pois
acredita que só nele encontrará a felicidade. Rougemont (1988, p.197) já dizia que ―aquele
que ama apaixonadamente alcança um nível de humanidade superior, onde as barreiras
sociais desaparecem.‖
Eugênia e Carlos trocam dois únicos beijos e isso é o bastante para que Eugênia
acredite que seu primo é o seu único amor.―(...) depois desse beijo tomado no corredor, as
horas fugiam para Eugênia com tremenda rapidez‖ (BALZAC, 1981, p.150).
Através do amor por Carlos, Eugênia começa a tomar alguma consciência da sua
condição. ―Sua vida ignorante cessara de repente: ela raciocinou, fez mil censuras. - Que
idea fará ele de mim? Pensará que o amo. – Era precisamente o que ela mais ansiava fazê-lo
acreditar.‖ (BALZAC, 1981, p. 105) O amor tocou Eugênia e ela começou a ver o mundo
com outros olhos. O amor tornou-a mais ousada, mais perspicaz e menos submissa.
―Chegara para Eugênia o momento de ver claro as coisas deste mundo‖ (BALZAC, 1981,
p.69).
Para Eugênia, ao contrário de seu pai, o dinheiro era apenas um meio para atingir
objetivos. Assim, ela entrega suas moedas e jóias ao amado, antevendo dificuldades que ele
poderia encontrar. Ela tem plena noção do que isso lhe acarretará, mas não poupa esforços
para fazer a felicidade do primo. ―Aqui estão – disse ela - as economias deu ma pobre moça
que não precisa de nada. Carlos, aceite-as. Ainda esta manhã eu ignorava o que era
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dinheiro, você mo ensinou: não passa de um meio, apenas isto.‖ (BALZAC, 1981 p.137).
Carlos, fragilizado com a morte de seu pai e comovido pelo carinho e atenção que
encontrou na província, particularmente em Eugênia, aceitou o empréstimo da prima
respondendo-lhe: ―Entre nós o dinheiro nunca será nada, não é? O sentimento, que é só o
que faz dele alguma coisa, será tudo daqui por diante‖ (BALZAC, 1981, p. 139).
Carlos se emociona e promete retornar das Índias rico para se casar com a prima.
Neste sentido, percebemos que o jovem, inicialmente, parece não se dar conta ou não se
importar com as diferentes realidades que regem este relacionamento. Entretanto, durante
a viagem em busca de restabelecimento financeiro, Carlos compreende que Eugênia com
sua personalidade simplória e provinciana não corresponde à sua ambição de riqueza,
elegância e nobreza. Assim sendo, a paixão nutrida por Carlos não perdura, pois as
diferenças são muito acentuadas. Já Eugênia, apesar de rica, não tem as mesmas aspirações
que seu primo, ela se acostumou à vida e aos hábitos provincianos e domésticos e não
aspira viver de modo diferente. Um casamento por amor é tudo o que ela deseja.
Quando Carlos parte para as Índias, Eugênia permanece alimentando o sentimento
que sente por ele. Quem já viveu uma paixão compreenderá os tormentos de Eugênia. As
mulheres geralmente sofrem e padecem mais que os homens. ―Assim fazia Eugênia.
Iniciava-se seu destino. Sentir, amar, sofrer, (...)‖ (BALZAC, 1981, p.159). Eugênia
começava a sofrer.
O pai de Eugênia morre, ela herda uma grande fortuna. Com isso, muitos
pretendentes aparecem, mas ela continua fiel àquele que acredita ser o amor pleno, Carlos.
―O primeiro, o único amor de Eugênia era para ela uma fonte de melancolia. (...) dera-lhe o
coração entre dois beijos furtivamente aceitos e retribuídos; e daí ele partira, colocando um
mundo entre ambos.‖ (BALZAC, 1981, p. 197)
Passam-se sete anos e a lembrança da prima de Saumur, da casa, do jardim e do
beijo tomado no corredor apagavam-se em Carlos. ―Eugênia não lhe ocupava nem o
coração nem os pensamentos, ocupava um lugar em seus negócios como credora de uma
soma de 6000 francos‖ (BALZAC, 1981, p.202). Portanto, Carlos envia-lhe uma carta. Nela
ele afirma que nada resiste ao tempo, infelizmente havia passado o momento das ilusões e
que ―o amor, no casamento, é uma quimera‖ (p. 208), ou seja, para ele não existe amor,
mas uma troca de interesses. Esse é Carlos, um jovem delicado que desperta o amor da
protagonista, mas que é influenciado pelo meio em que vive. Seu coração esfriou, contraiuse, secou e o sangue dos Grandets não renegou seu destino, Carlos tornou-se duro e
ganancioso.
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Vendo-se abandonadas, algumas mulheres fazem loucuras, outras sofrem em
silêncio, se resignam. Esse foi o sentimento de Eugênia após ler aquela carta. ―Isso é amor,
amor verdadeiro, amor dos anjos, amor altivo que vive de sua dor e dela morre.‖ (p.210)
Carlos foi para sua prima a personificação do amor, como este amor lhe foi negado, a única
saída foi adormecê-lo novamente.
Nem as palavras duras fazem Eugênia perder o amor que sentia por Carlos, ao
contrário ela adormece esse sentimento dentro de si. Assim, Eugênia casa-se por uma
necessidade social e fica viúva aos trinta e três anos. Sra. de Bonfons, rica e bela, ―apesar de
suas oitocentas mil libras de renda, vive como vivera a pobre Eugênia Grandet‖ (p. 222).
Rougemont (1988, p. 195) descreve a paixão como uma ―experiência suprema que
todo homem deve um dia conhecer, e somente aqueles que passarem por ela poderão viver a
vida em uma plenitude.‖ Mas, o autor também comenta que ―a paixão e o casamento são
por essência incompatíveis. Suas origens e seus objetivos são excludentes.‖
(ROUGEMONT, 1988, p.195)
Considerações Finais
Considerando o tema abordado é possível pensar a literatura no âmbito de cunho
cultural e emocional. O autor faz com que você se reconheça na obra literária, faz com que
você reconheça outras pessoas com as mesmas características e situações semelhantes a que
vivemos. Ler torna-se uma autorreflexão, uma análise pessoal e intrapessoal.
Balzac via a burguesia como uma classe doente pela busca insaciável do
enriquecimento, sacrificando sua vida e a dos que a rodeava. A personagem, título do livro,
vai se transformando ao longo da obra. De personagem ingênua e acostumada à vida de
pobreza imposta pelo pai, ela envereda num romance que vai construir uma personalidade
mais forte, que se consolida ao final quando se torna uma cópia do pai: inteligente e astuta
quanto aos interesses e assuntos financeiros.
A literatura pode ser considerada um instrumento de comunicação e de interação
social que nos transmite conhecimento e cultura de uma determinada comunidade ou
época; ela nos proporciona a mais acessível e rica forma de integração entre o passado e o
presente. A obra literária é resultado das relações dinâmicas entre o escritor, leitor e
sociedade, porque através de suas obras o artista poderá transmitir sentimentos e ideias do
mundo, levando o leitor à reflexão, auxiliando no processo de transformação social e
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cultural. Sendo assim, podemos perceber a relevância da obra literária na vida humana em
aspectos linguísticos, socioculturais e psíquicos.
Com as análises teóricas, podemos verificar como a leitura pode ser uma
experiência criadora de mundos através de elementos verossímeis e da reflexão da própria
vida do leitor. As narrativas falam sobre experiências de vida e nós aprendemos através de
narrativas que nos são contadas e que contamos.
Neste estudo, nos deparamos com uma narrativa sobre o amor e a união conjugal.
O tempo passa e o cenário muda, mas será que essa narrativa e os interesses envolvidos no
relacionamento conjugal continuam os mesmos? Em nossa sociedade atual, com certeza
ainda há casamentos sustentados por interesses diversos, mas por uma escolha direta dos
envolvidos e não mais uma imposição familiar, com exceção de algumas partes do mundo,
onde por uma questão cultural dos povos e da sociedade, o casamento ainda é ―arranjado‖.
Mas, o amor é o único responsável pela união, pelos casamentos ou por relacionamentos
verdadeiros? Geralmente culpamos os outros pelas nossas falhas em construir
relacionamentos afetuosos, compromissos verdadeiros e duradouros. Acredita-se que este
estágio de conscientização referente amor, relacionamento e casamento não é uma tarefa
fácil na vida humana.
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Notas E “Saídas” Sobre A Tradução Francesa
(E Outras Traduções E Edições) Do Romance “BomCrioulo” 19
NOTES AND "OUTS" ON FRENCH TRANSLATION
(AND OTHER TRANSLATION AND ISSUES) “BOM-CRIOULO” NOVEL
Carlos Eduardo de Oliveira BEZERRA20

Resumo: Este artigo tem por objetivo principal apresentar os resultados de uma pesquisa
qualitativa e bibliográfica sobre a tradução francesa do romance Bom-Crioulo. Na primeira
parte do artigo, analiso o título dado à tradução – Rue de la Miséricorde – e as capas das
edições existentes, usando para isso pressupostos teóricos de Vítor Manuel de Aguiar e
Silva (2000) ao utilizar o conceito de ―peritexto editorial‖, de Roger Chartier (2007) e de
Robert Darnton (2010). O título e as capas foram considerados como elementos que
compõem o citado peritexto editoral, a materialidade do texto e a textualidade do livro.
Ainda na primeira parte, comparo as capas das edições da tradução francesa com as capas
da tradução italiana, da edição portuguesa e de uma das traduções espanholas e de três
edições brasileiras, a fim de perceber os elementos que as compõem e como cada uma
delas dialoga com um público específico, constituindo, desse modo, uma fala própria sobre
o texto. Na segunda parte do artigo, analiso, com base em texto de Roland Barthes (2012),
algumas ―saídas‖, ou seja, alguns trechos da tradução francesa comparando-os com o texto
original. Procurei analisar e problematizar as soluções encontradas para traduzir o texto,
evidenciando as relações entre os textos na língua de partida (LP doravante) e na língua de
chegada (LC doravante), bem como nos seus contextos. Analisando estes elementos,
concluí que a tradução, mesmo quando aparentemente se afasta do texto na LP, fazendo
com que algumas soluções pareçam fugas, acaba por manter com ele alguma relação seja
ela mais ou menos explícita, mais ou menos preocupada ora com o texto na LP, ora na LC
e, em algumas situações, acaba por tornar mais evidente alguns recursos encontrados no
texto na LP.
Palavras-chave: Literatura. Tradução. Gênero. Peritexto editorial.
Abstract: This article's main objective is to present the results of a qualitative and literature
on the French translation of the novel Bom-Crioulo (The black man and the cabin boy). In the
first part of the article, I analyze the title given to the translation - Rue de la Miséricorde - and
the covers of existing issues, using it for theoretical assumptions of Victor Manuel de
Aguiar and Silva (2000) by using the concept of "peritexto editorial" Roger Chartier (2007)
Decidi usar o termo ―notas‖ no título desse artigo por ser através de notas que os tradutores se manifestam
nas traduções. É, de um certo modo, uma singela homenagem aos tradutores.
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and Robert Darnton (2010). The title and the covers were considered as elements that
compose the inventory peritexto editorial, the materiality of the text and the textuality of
the book. In the first half, compare the covers of French translation issues with the covers
of the Italian translation of the Portuguese edition and one of the Spanish and three
Brazilian editions translations in order to understand the elements that make up and how
each dialogue with a particular audience, and is thus a line of the text itself. In the second
part of the article, I analyze, based on text by Roland Barthes (2012), some "outputs", in
the words, some parts of the French translation comparing them with the original text. I
tried to analyze and discuss the solutions to translate the text, showing the relationship
between the texts in the source language (LP) and target language (LC) as well as in their
contexts. Analyzing these elements, concluded that the translation, even when apparently
departs from the text on the LP, causing some solutions appear leak, just to keep him
something to be it more or less explicit, more or less concerned now with the text in LP,
now in LC and, in some cases, ends up making more evident some features found in the
text on the LP.
Keywords: Literature. Translation. Gender. Peritexto Editorial.
Introdução
Nunca supuseram que um romance, narrando uma história de amor de homem a
homem fosse tão duradouro, tão persistente21. Certamente, também não supuseram que
Bom-Crioulo, o romance de Adolfo Caminha, publicado no Brasil em 1895 22, considerado à
época como ―immoral‖, viesse a ter tantas traduções. Certamente a crítica, que promoveu o
que João Silvério Trevisan chamou de ―conspiração do silêncio‖ ou ―mutismo histórico‖,
fazendo referência à expressão criada por Horácio Costa (TREVISAN, 2009, p.11-12),
ficaria surpresa com as inúmeras traduções. É da tradução francesa em especial, mas
também de outras traduções, para efeitos de comparação, e edições brasileiras, que me
ocupo neste artigo.
Provocar os sentidos, inflamar os sentimentos, produzir aversão, nojo, asco e
também a já citada surpresa é uma das marcas deste romance de Adolfo Caminha, marca
esta que, ao longo da história de sua recepção, incluindo nela a recepção de suas traduções,
perdurou, porém foi acrescida da acusação de imoralidade, de exotismo, de preconceito, de
escândalo, de condenação e até de ser (pasmem!) um romance de comunista. (BROCA
apud TREVISAN, 2009, p.11)
A acusação de ―immoral‖ levou o seu autor a publicar, em 1896, um artigo de autodefesa intitulado Um livro condemnado. A galeria de maledicências e insinuações não é

Aqui, faço referência a uma fala de dona Carolina: ―Nunca supusera que uma paixão amorosa de homem a
homem fosse tão duradoura, tão persistente! E logo um negro, Senhor Bom Jesus, logo um crioulo imoral e
repugnante daquele!‖ (CAMINHA, 1999, p. 84)
22 Em 1895, Oscar Wilde foi condenado à prisão na Inglaterra pelo crime de ―homossexualismo‖.
21
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pequena. Porém, na história de sua recepção estão presentes também outras marcas. São
elas: a do orgulho, a do pertencimento e a do reconhecimento, enfim, todas elas
experimentadas por sujeitos que, sobretudo nos últimos anos do século XX, quando os
direitos da população de lésbicas, de gays, de bissexuais e de travestis e de transsexuais
(doravante LGBTs), no Brasil e fora dele, a partir da própria atuação desta população,
como cidadãs e cidadãos, vão sendo aos poucos reconhecidos e respeitados. Creio que por
esse motivo, supostamente alheio à literatura, Bom-Crioulo ganhou traduções para o alemão,
o espanhol, o francês, o inglês, o italiano e o turco, algumas delas por editoras diferentes no
mesmo país, e a sua primeira edição portuguesa em 2007, além das inúmeras edições no
Brasil ao longo do século XX e do começo de século XXI.
Assim, no final do século XX, o romance de Adolfo Caminha ganhou novos
leitores com as suas citadas traduções, inserindo-se com elas em diversas culturas e
passando a fazer parte do repertório de leitura de outros povos. O surgimento de editoras e
de livrarias LGBTs, sejam elas em espaços reais e/ou virtuais, bem como a possibilidade de
difusão pela internet desses textos, que até então eram de pouca circulação ou de circulação
restrita a alguns círculos são um exemplo disso. As traduções parecem ter o papel de
ampliar o seu público leitor e são também registros de olhares estrangeiros para o romance.
Assim como na LP, o texto na LC é acompanhado de outros elementos, que Vítor Manuel
de Aguiar e Silva, tratando da comunicação literária escrita, ―como a área fundamental de
uma ciência da literatura‖ (2000, p.83), chama de ―peritexto editorial‖:
A transação do leitor com o texto inicia-se normalmente com o nome do
autor e com o título do livro, prossegue com o peritexto editorial – o
formato do livro, a composição gráfica da capa, a qualidade do papel, o
nome do editor e, por vezes, o nome da coleção, afirmações e valorações
críticas por eventuais prefácios, prólogos, advertências ao leitor e outros
elementos peritextuais análogos, por dedicatórias, epígrafes, etc., até
chegar ao texto propriamente dito. (AGUIAR e SILVA, 2000, p.92)

E ainda afirma Aguiar e Silva: ―Em primeiro lugar, o leitor percepciona a
manifestação linear textual, isto é, a superfície lexemática do texto ou a estrutura de
superfície do texto.‖ (AGUIAR e SILVA, 2000, p.92). Estes elementos compõem a
materialidade do livro, o qual manuseamos, compramos, com o qual nos relacionamos
acionando os nossos sentidos e os nossos sentimentos.
Para mim, o livro não é uma abstração e muito menos o texto o é, pois, como
afirma Aguiar e Silva (2000):
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O texto, antes do acto de leitura, é ja um artefacto produzido por um
emissor, construindo em conformidade ou em ruptura com
determinados códigos e possuindo certas características e marcas
semióticas que o individuam na sua materialidade, na sua estruturalidade
e no seu sentido e que não permite qualquer leitura por qualquer leitor.
(p.91)

Por esses motivos, além de Aguiar e Silva, cito aqui Roger Chartier para marcar o
meu lugar de fala sobre esta questão, que não é um lugar de fala definitivo nem uma zona
de conforto e muito menos uma ilha conceitual, mas é tão somente um ponto de partida
que desejo assegurar minimamente para me colocar no debate:
Contra tal abstração dos discursos, convém lembrar que a produção, não
apenas de livros, mas dos próprios textos, é um processo que implica,
além do gesto da escrita, diversos momentos, técnicas e intervenções,
como as dos copistas, dos livreiros editores, dos mestres impressores,
dos compositores e dos revisores. As transações entre as obras e o
mundo social não consistem unicamente na apropriação estética e
simbólica de objetos comuns, de linguagens e práticas ritualizadas ou
cotidianas, como o quer o ‗novo historicismo‘. Elas concernem mais
fundamentalmente às relações múltiplas, móveis e instáveis, estabelecidas
entre o texto e suas materialidades, entre a obra e suas inscrições. O
processo de publicação, seja lá qual for a sua modalidade, é sempre um
processo coletivo que requer numerosos atores e não separa a
materialidade do texto da textualidade do livro. (AGUIAR e SILVA,
2007, p.12-13)

É igualmente importante lembrar do que Robert Darnton chamou de ―os
intermediários esquecidos da literatura‖, ao afirmar que ―O historiador de hoje precisa
trabalhar com uma concepção mais ampla de literatura, que leve em conta os homens e as
mulheres em todas as atividades que tenham contato com as palavras‖ (DARNTON, 2010,
p.150).
Neste sentido, creio que é importante destacar os trabalhos dos tradutores e o papel
da tradução na escrita de uma nova história da literatura, o que exige de nós, historiadores
que lidamos com fontes literárias ficcionais, um olhar para esses sujeitos e para o resultado
de seu trabalho. Exige também, no caso da literatura brasileira traduzida para outras
línguas, o exercício de olhar para nós através de outros, de nos enxergarmos nas retinas
alheias. Creio que estas não sejam tarefas das mais fáceis.
Dito isto, nesta primeira parte do artigo, constituindo o que chamei de ―notas‖,
analiso dois elementos das edições da tradução francesa: o título e as capa. Também
comparei as capas destas edições com as das traduções italiana, espanhola e da edição
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portuguesa. Procurei também compará-las com edições brasileiras. Na segunda parte,
analisei fragmentos da tradução ou aquilo que Roland Barthes chamou de ―saídas do texto‖
(2012, p.300-314). Foram destas notas e saídas que se originou o título deste artigo, cuja
leitura eu desejo que seja agradável e útil.
Notas
O título
Na tradução francesa, cuja primeira edição pela Métailié se deu em 1996, o romance
recebeu o título de Rue de la Miséricorde com o título original no sub-título entre parênteses:
(Bom-Crioulo). A edição da tradução francesa achou como solução e deu destaque ao
espaço onde se passa parte do enredo. Porém, diferentemente do título da tradução alemã,
por exemplo, - Tropische Nächte (Noites tropicais) -, nela o espaço é mais localizado, pois se
trata de uma espécie de recorte feito na cidade do Rio de Janeiro no século XIX,
remetendo o seu leitor para cenas de uma vida urbana pontuada no mapa da então capital
do país.
Antes de continuar, proponho algumas questões que nos fazem pensar no papel
dos tradutores e dos demais ―intermediários esquecidos da literatura‖ ao lidarem com os
textos: por que esse título foi dado ao romance de Adolfo Caminha? Se pensarmos que na
página dezoito da tradução analisada há uma nota da tradutora na qual lemos ―Bon Noir‖,
remetendo à personagem protagonista, por que esta não foi a solução encontrada em língua
francesa para o título? Quais elementos encontramos na obra e fora dela, portanto no texto
da LP e no contexto da LC, que justificariam essa solução? Passo agora a tentar responder
a estas questões. Para tal, divido o artigo em duas partes. Na primeira, destaco as questões
ligadas à LC, valendo-me de elementos do seu contexto. Na segunda, destaco os elementos
do texto na LP que justificaram a solução adotada.
O contexto
Parece-me que há motivos para na LC ter sido usado o título empregado, pela
própria história da língua e suas relações com o contexto sócio-histórico-cultura do qual ela
faz parte. Sabe-se que o adjetivo nègre é pejorativo ou que ganhou ao longo do tempo e das
mudanças sociais um tom que chamaríamos no Brasil de politicamente incorreto.
Encontra-se o uso de nègre na expressão ―Travailler comme un nègre‖ (Trabalhar como um
negro), usando o termo como sinônimo de escravizado.
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Parece-me que noir em Bon Noir foi usado na nota da tradutora para dar uma
referência aos leitores franceses de que se tratava de uma questão racial, uma vez que esta
palavra não traduz totalmente a palavra crioulo usada na LP. Em português, Bom-Negro
tem um sentido pejorativo, um tanto irônico, pois sabemos que para a moral vigente no
século XIX e com seus resquícios nos séculos XX e XXI, um bom negro seria um negro
obediente, dócil, passivo, bem comportado, ordeiro, sujeitado, isto é, tudo aquilo que
Amaro, o Bom-Crioulo, não era, ainda que o apelido que lhe fora dado nos faça crer que
sim (CAMINHA, 1999, p.22). Falando da condição de ex-escravo de Amaro, afirmou João
Silvério Trevisan:

Em outras palavras, o preto Amaro apropriava-se do mesmo sonho da
elite branca. E mais: na relação, é ele quem dominava esse ‗anjo loiro‘,
até o ponto de submetê-lo sexualmente, como descreve com detalhes
explícitos o romance de Caminha. Poderíamos ler sua história como um
projeto de ascensão social, mas também de claros componentes sádicos,
em que o ex-escravo vinga-se eroticamente do opressor projetado
naquele adolescente loiro. (TREVISAN, 2009, p.18)

Vê-se que a tradutora se encontrava em uma situação no mínimo delicada, em um
verdadeiro impasse, devido, sobretudo, ao contexto da LC no qual a obra seria recebida. Já o
vocábulo créole, que aparenta ser o correspondente mais próximo a crioulo, não traduziria o
que a personagem é, pois, como podemos encontrar em vários dicionários de língua
francesa, créole, quando associado a pessoas e à raça, o é em relação à raça branca e não a
alguém da raça negra ou a um mestiço. No dicionário Robert (1988) lê-se:
Personne de race blanche, née dans les colonies intertropicales (Antiles).
Un, une créole. – Adj. Et n. M. Parles créoles, les créoles, langues
provenant du contact du français, de l‘espagnol, du portugais avec les
langues indigènes ou importées (africaines). Les créoles français des
Caraïbes, de l‘ocean Indien. Le créole haïtien. (p.237)23

Então, pelo exposto, Bon-Créole não seria uma solução que satisfaria nem o texto
nem o contexto da LC. Já a palavra métis também não daria conta do sentido que a palavra
correspondente – mestiço – tem na LP, pois um mestiço não obrigatoriamente pode ou
deve ter uma composição somente africana ou negra. Vê-se que todas as possibilidades
Pessoa de raça branca, nascida nas colônias intertropicais (Antilhas). Um, uma crioula. – Adj. e s. M.
Línguas crioulas, os crioulos (as línguas crioulas), línguas provenientes do contato do francês, do espanhol, do
português com as línguas indígenas ou importadas (africanas). O crioulo francês das Caraíbas, do Oceano
índico. O crioulo haitiano. (Tradução minha)
23
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faliram. Ainda que a solução encontrada tenha recebido críticas não tenho certeza se a
manutenção do título original pudesse dialogar com o leitor francês de uma literatura
pouco conhecida dele, como o é a brasileira. Não atribuo a adoção da solução encontrada
apenas à tradutora, mas também a outros sujeitos envolvidos na edição do livro.
Certamente, não foi uma decisão fácil. Feitas essas breves considerações, passo a analisar os
motivos da escolha do título referentes ao texto na LP.
O texto
Para quem não leu ou leu mas não se recorda do enredo, creio que é importante
lembrar aqui de alguns fatos que se passam na rua da Misericórdia. Primeiro, foi nela onde
Amaro e Aleixo viveram o seu amor, mais especificamente na casa de dona Carolina, que
era uma velha conhecida de Amaro, desde quando o marinheiro a salvara da ação de
ladrões, ali mesmo na porta de sua casa. A respeito de dona Carolina e de sua casa, lê-se no
romance:
D. Carolina era uma portuguesa que alugava quartos na ―Rua da
Misericórdia‖ somente a pessoas de ‗certa ordem‘, gente que não se
fizesse de muito honrada e de muito boa, isso mesmo rapazes de
confiança, bons inquilinos, patrícios, amigos velhos... não fazia questão
de cor e tampouco se importava com a classe ou profissão do sujeito.
Marinheiro, soldado, embarcadiço, caixeiro de venda, tudo era a
mesmíssima coisa: o tratamento que lhe fosse possível dar a um
inquilino, dava-o do mesmo modo aos outros. (CAMINHA, 1999, p.44
–grifo meu)

E acrescenta o narrador: ―Vivia de sua casa, de seus cômodos, do aluguelzinho por
mês ou por hora‖ (CAMINHA, 1999, p.44). Sobre a casa, a descrição é a seguinte:

Lá adiante, nas proximidades do Arsenal de Guerra, pararam defronte de
um sobradinho com persianas, de aspecto antigo, duas varandolas de
madeira carcomida no primeiro andar, e lá cima, no telhado, uma espécie
de trepadeira sumindo-se, enterrando-se, dependurada quase. Embaixo,
na loja, morava uma família de pretos de Angola; ouvia-se naquele
momento, no escuro interior desse coito africano, a vozeria de negros.
(CAMINHA, 1999, p.43)

A esta descrição da casa, segue-se a fala de Bom-Crioulo, em discurso indireto:
- É aqui, disse Bom-Crioulo, reconhecendo a casa, e desaparecendo no
corredor sem luz, que ia ter ao sobradinho. Aleixo acompanhava-o
taciturno, silencioso, cosendo-se à parede, como quem pela primeira vez
entra num lugar estranho. (CAMINHA, 1999, p.43)
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No final do romance, o sobradinho de Carola Bunda retorna à cena, pois, tendo
fugido do hospital onde estivera internado, vivendo ―noites de obsessão e desespero‖
(CAMINHA, 1999, p.91), Amaro se dirigiu para a rua da Misericórdia, onde esperava
encontrar Aleixo com outro homem, o que ele lamentava: ―Aleixo com outro homem! Esta
ideia fazia-o enlouquecer de ciúme...‖ (CAMINHA, 1999, p.90). O que ele não sabia é que
Aleixo se unira à Carlota:
Bom-Crioulo foi encurtando o passo, diminuindo a marcha, calculando a
distância, lento e lento, rumo do sobradinho. Já o avistara: era o mesmo
de outrora, o mesmíssimo, com as duas janelas da frente, com o seu
aspecto antigo, do tempo del-rei e lá, no alto, lá cima, no telhado, a
trepadeira sumindo-se, enterrando-se, dependurada quase...
Veio-lhe um não sei quê, uma saudade, como coisa que lhe entrasse na
alma, a dor de uma ingratidão muito velha, quase apagada. Sim, a dor de
uma ingratidão: ali é que ele se juntara ao outro com uma confiança de
noivos; ali é que ele tinha passado o melhor da sua vida; ali é que ele
tinha aprendido a amar, a ‗querer bem‘... (CAMINHA, 1999, p.98)

A cena final do romance também se passa na rua da Misericórdia, pois foi bem na
porta de dona Carolina onde Amaro matou Aleixo:
Aleixo passava nos braços de dois marinheiros, levado como um fardo, o
corpo mole, a cabeça pendida para trás, roxo, os olhos imóveis, a boca
entreaberta. O azul-escuro da camisa e da calça branca tinham grandes
nódoas vermelhas. O pescoço estava envolvido num chumaço de panos.
Os braços caiam-lhe, sem vida, inertes, bambos, numa frouxidão de
membros mutilados. (CAMINHA, 1999, p.101)

Mas o que chamou atenção das pessoas por instantes:
A rua enchia-se de gente pelas janelas, pelas portas, pelas calçadas. Era
uma curiosidade tumultuosa e flagrante a saltar dos olhos, um desejo
irresistível de ver, uma irresistível atração, uma ânsia. (CAMINHA, 1999,
p.102).

Acabou por se perder no movimento da rua, da vida, da curiosidade vã: ―Mas, um

carro rodou, todo lúgubre, todo fechado, e a onda dos curiosos foi se espalhando, té cair
tudo na monotonia habitual, no eterno vaivém.‖ (CAMINHA, 1999, p.102)
Pelo apresentado, há muitos motivos para que a solução encontrada fosse adotada
diante dos impasses do texto e do contexto da LC. A meu ver, não se trata de uma solução
sem vínculos com o texto ou uma solução forçada. Se se tornou alvo de críticas,
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certamente dá-se pelo fato de que temos mais dificuldade de vermos outros títulos em
obras literárias que não os originais, algo que ocorre com mais frequência no cinema.
Diante do exposto, passo à análise das capas das edições da tradução francesa de BomCrioulo.
As capas

Talvez, para alguns estudiosos da literatura e da tradução, as capas sejam elementos
de menor ou de nenhuma importância no seu trabalho de lidar com o fenômeno literário,
mas, se diferentemente disso, pensarmos na materialidade do livro, aquela que eu citara no
começo deste artigo, recorrendo a Roger Chartier, e também pensando no trabalho de
capistas como o trabalho daqueles ―intermediários esquecidos da literatura‖, na visão de
Robert Darnton, também citado anteriormente, constituindo desse modo uma nova
história da literatura, veremos que as capas são importantes no universo do livro pensado
como um ícone da cultura. É possível analisar as capas seguindo também as propostas da
Gramática do Design Visual (doravante GDM), uma vez que nela encontramos imagens e
outros elementos que são postos sobre a página e dirigidos a um público leitor de textos,
sobretudo de textos multimodais. A gramática não é aqui entendida apenas como um
conjunto de ―regras formais de correção‖ (HALLIDAY, 1985, p.101), mas ―Ela é um meio
de representar padrões da experiência. Ela possibilita aos seres humanos construir uma
imagem mental da realidade, a fim de dar sentido às experiências que acontecem ao seu
redor e dentro deles‖ (HALLIDAY, 1985, p.101).
A partir dessa definição, penso que as capas de livros em geral e de romances em
particular são o primeiro contato do público leitor com o livro e com o texto. Elas são a
interface entre leitores e texto, pois elas são o meio pelo qual os leitores podem construir
previamente uma imagem de uma realidade representada no texto. O uso de imagens, de
outros recursos de design gráfico, aproxima as capas dos textos multimodais com os quais
lidamos hoje constantemente.
Alexandre Douglas Lins Cavalcante, na sua monografia sobre a recepção do
romance Bom-Crioulo, afirmou a respeito das capas:
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Podemos afirmar que essas identificações e projeções referidas acima
ocorrem até mesmo no primeiro contato com o livro: seu título e capa
podem promover uma identificação positiva. Identificado com o tema, o
receptor poderá ser envolvido por uma atmosfera favorável a ele, criado
em grande parte pelas lembranças e sentimentos evocados durante esse
primeiro contato. (CAVALCANTE, 2009, p.15)

Ainda sobre as capas, Chico Homem de Melo, tratando do design gráfico brasileiro
dos anos 1960 e sua função na indústria gráfica, afirmou sobre elas:
Falar em aumento de público implica falar também em aperfeiçoamento
das estratégias de atração do consumidor. -se o Dentre elas, destaca
cuidado com a capa, que passa a ser tratada como instrumento de
sedução no ponto-de-venda – a livraria. (MELO, 2006, p.61–62).
Considerando a capa como o ―ícone do livro‖ Melo (2006) afirmou:
Além de cumprir um papel hegemônico na construção da visualidade
dos livros, as capas, pela dimensão comunicacional que lhe é inerente,
condensam um pensamento sobre a própria obra. O livro é o ícone da
cultura, e a capa é o ícone do livro. Fica a ressalva, portanto, de que o
livro é, sim, um objeto total, e como tal deve ser projetado; e que as
capas serão sempre, inapelavelmente, a sua síntese gráfica. (p.97).

Dito isto, passo a analisar as capas da tradução francesa de Bom-crioulo, que, até o
ano de 2014, teve duas edições.

A capa da primeira edição

Publicada em 1996, a tradução francesa faz parte de uma coleção intitulada de
Bibliothèque Brésilienne (Biblioteca Brasileira), da qual fazem parte outros títulos e autores.
Consta, na penúltima folha do volume, uma lista na qual estão Rachel de Queiroz, J.M.
Machado de Assis, João Guimarães Rosa, Cyro dos Anjos, Autran Dourado, Carlos
Drummond de Andrade, Herberto Sales, Dalton Trevisan, Vinicius Vianna, Cornélio
Penna, Euclides da Cunha e Silviano Santiago. Dos livros presentes na lista da coleção,
alguns, assim como Bom-Crioulo, tiveram os seus títulos modificados, como foi o caso, por
exemplo, de Memorial de Aires, que foi traduzido com o título de Ce que les hommes appellent
amour. Creio que este título também pode gerar uma boa discussão sobre a tradução. Feita
esta introdução, passo a análise da capa, que reproduzo adiante:
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A capa de Aparicio & Hoch, em tom claro (a meu ver, uma cor difícil de definir),
traz os elementos invariantes: nome do autor na primeira linha do canto superior direito,
seguido do título, que está centralizado, porém dividido em duas linhas. Na segunda linha
lê-se Rue de la e na terceira Miséricorde. O corte, a ruptura ou a quebra no título parece ou
pode apontar para o fim trágico do romance, precedido pela separação dos amantes. A
separação, aliás, é uma constante no romance. Não somente a separação do casal AmaroAleixo, mas do casal Aleixo-Carolina. Ainda centralizado e na quarta linha foi colocado o
título original entre parênteses: (Bom-Crioulo).
Abaixo dessas invariantes da capa, segue a informação: ―TRADUIT DU
PORTUGAIS (BRÉSIL) PAR‖, onde se dá mais um corte e logo abaixo consta o nome da
tradutora: ―MARYVONNE LAPOUGE-PETTORELLI‖. Além dessas invariantes,
encontra-se na capa a figura de um homem, que está de costas, com destaque também para
a sua coxa esquerda. O foco da imagem é o torso, as costas são largas e a musculatura é
definida, o que remete o leitor para uma das cenas do texto:
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Seguia-se o terceiro preso, um latagão de ―negro‖, muito ―alto e
corpulento, figura colossal de cafre‖, desafiando, com um ―formidável
sistema de músculos‖, a morbidez patológica de toda uma geração
decadente e enervada, e cuja presença ali, naquela ocasião, despertava
grande interesse e viva curiosidade: ―era Amaro‖, gajeiro de proa, - ―o
Bom-Crioulo‖ na gíria de bordo. (CAMINHA, 1999, p.18- grifos meus)

Segue a esta descrição uma outra na qual se lê:
A chibata não lhe fazia mossa: tinha ―costas de ferro‖ para resistir como
um hércules ao pulso do guardião Agostinho. Já nem se lembrava do
número das vezes que apanhara de chibata...
- Uma! cantou a mesma voz. – Duas!... três!...
Bom-Crioulo tinha despido a camisa de algodão, e, ―nu da cintura pra
cima‖, numa ―riquíssima exibição de músculos‖, os seios muito salientes,
as espáduas negras reluzentes, ―um sulco profundo e liso de alto a baixo
no dorso‖, nem sequer gemia, como se estivesse a receber o mais leve
dos castigos. (CAMINHA, 1999, p.20- grifos meus)

Então, vemos que a figura escolhida para ilustrar a capa da tradução francesa tem
vínculo com o texto. Vale destacar que no design da capa a figura está sob as invariantes. A
tradução escolhe ser fiel ao texto na LP, que elegera Amaro como protagonista do
romance. Mas como se dá o vínculo entre a imagem e os leitores franceses? Foi achada
alguma solução que produzisse esse vínculo e produzisse algum ponto de contato entre o
texto na LP e o texto na LC? Buscou-se algum recurso de aproximação entre o texto e os
seus receptores? Parece-me que não foi por acaso que a imagem do homem, descrita acima,
e escolhida para ilustrar a capa de Rue de la Miséricorde fosse uma imagem feita por Pierre
Fatumbi Verger, fotógrafo e antropólogo francês, cuja obra, tanto fotográfica como escrita,
ambas de cunho etnográfico, foi dedicada ao estudo das tradições religiosas africanas e
afro-brasileiras.
Desse modo, é o olhar de um francês, assim como francês é o olhar do público ao
qual o texto na LC se destina, que vemos registrado na capa da tradução. Não é um olhar
qualquer. O olhar do fotógrafo é um olhar estrangeiro para nós. É também o olhar de um
estudioso, de um francês ―aclimatado‖, que chegou em Salvador em 1946, aos quarenta e
quatro anos. (SOUTY, 2011). Sobre o fotógrafo Pierre Verger, afirmou Jérôme Souty:
―Fotógrafo independente, Verger inicialmente trabalha com a imagem de maneira livre e
desprendida. Em seguida, a fotografia tornou-se um instrumento precioso de suas
pesquisas documentais.‖ (SOUTY, 2011, p.11). Mesmo defendendo a ideia de que o olhar
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de Verger era um ―olhar livre‖, com consta do subtítulo de seu livro, ―pelo menos até o
começo dos anos 1950‖ (SOUTY, 2011), o próprio Souty (2011) afirma que:
Apesar dessa busca de virgindade e ingenuidade do olhar, devemos
lembrar que, ao estrear no mundo da fotografia, em 1932, Verger não era
esse analfabeto da imagem que queria parecer. Ele já possuía certa
educação visual e pictórica. Em Paris, conviveu com pintores e
desenhistas (Henri Maïk, Eugène Huni e Fabien Loris), fotógrafos e
ilustradores (Pierre Boucher e Roger Parry). Desenvolveu o gosto pelo
cinema. Além disso, trabalhou vários anos na tipografia da família,
portanto conhecia os processos de reprodução gráfica e impressão.
Chegou até a trabalhar, por pouco tempo, como representante de artistas
plásticos, pela agência Alliance Graphique, em 1930. (p.23)

Assim, concluo a este respeito que a imagem não foi escolhida por acaso e, mesmo
que ela seja desta fase ―ingênua‖ de Verger, ela tem forte valor na estrutura da capa. Mais
uma vez, percebe-se as relações, assim como é possível perceber quanto ao título, dos laços
entre os elementos do projeto gráfico e o texto e, neste caso, com o texto da LC para um
público francês e/ou francófono. Alexandre Douglas Lins Cavalcante (2009) a respeito da
recepção do romance afirmou:
A apresentação de uma obra deve dar alguma indicação do que dela se
deve esperar, de acordo, ou não, com as convenções e as normas
vigentes. O leitor pode ter sua curiosidade despertada ao máximo e se
dispor a conhecer algo totalmente novo para si. (p.16)

Esse cuidado na edição do livro denota o trabalho de uma equipe, uma vez que,
dificilmente, o livro, como um produto final da indústria gráfica, é elaborado por uma
única pessoa. Desse modo, analisando esses elementos da tradução, é possível constatar
que não somente o texto passa pelo processo do traduzir, é por isso que desde o início falo
em materialidade do texto e textualidade do livro. Até que ponto o tradutor atua nesse
conjunto ou participa em conjunto ou até que ponto esse papel também é, pode ou se
torna um trabalho do tradutor é uma questão que deixo em aberto para o debate. Passo,
agora à análise da capa da segunda edição.
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A capa da segunda edição:
Publicada pela mesma editora em 2007, a segunda edição passou a fazer parte de
uma coleção intitulada Suíte Brésilienne (Série brasileira), agora acrescida de novos autores e
títulos como Fernando Gabeira, Márcio Souza, Antônio Torres, Lúcio Cardoso e a sua
Chronique de la maison assassinée e dos mesmo autores da Bibliothèque Brésilienne. Na segunda
edição, alguns elementos da capa foram mantidos e outros foram suprimidos como
podemos ver ao analisarmos a capa e compararmos esta com aquela. Considerando que se
passaram alguns anos de uma edição a outra, é fato que o público leitor mudou. Desse
modo, creio que, entre outras razões, esta mudança de público pode ter levado à mudanças
na capa. O horizonte de expectativa, para usar aqui um conceito da estética da recepção,
não foi totalmente modificado, uma vez que se constata a manutenção de elementos, o que
talvez reforça a eficácia de um projeto gráfico anterior.
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O nome do autor manteve-se no canto superior direito. Já o título passou a ser
centralizado na capa, usando nele algumas letras coloridas, dando uma atmosfera mais
―descontraída‖, porém manteve-se o uso do recurso da quebra das palavras e percebe-se
até uma intensificação dele: Rue na segunda linha; de la, na terceira e Miséricorde, na quarta.
Mais do que uma quebra, há uma espécie de flutuação dos elementos pelo modo como
estão dispostos, de altos e baixos. Esta flutuação também possui relações com o texto, uma
vez que parte dele se passa no mar e em terra. Uma outra parte característica desta
flutuação pode ser percebida, metaforicamente, pela incerteza dos sentimentos dos
amantes. As letras destacadas pelas cores preto, laranja, vermelho, branco e amarelo, em
contraste com o fundo mais escuro também denota esta flutuação, que ainda foi mais
reforçada pelo tamanho de algumas fontes, sobretudo das maiores em relação as demais
como é o caso o R em Rue, o M e o r, ambos em Miséricorde.
A imagem usada na edição anterior se manteve, porém foi usada com mais
destaque, uma vez que ocupa o centro da capa, sobre o qual está o título do livro. Tudo
leva a crer que a posição de protagonista de Bom-Crioulo é assim reforçada pela localização
da imagem. Na capa desta edição, Amaro está no centro. Este tipo de abordagem do
elemento visual encontra respaldo teórico na GDN como mostramos anteriormente. O
mesmo dorso nu masculino, as mesmas costas com a musculatura bem definida, a mesma
cara virada contra o leitor, como o desafiando a conhecer a personagem está agora no
centro da capa e não mais no canto inferior esquerdo, sob os elementos invariáveis, como
na primeira edição.
Nesta segunda edição, o elemento surpresa, que parece sempre ter marcado os
leitores estrangeiros do romance de Adolfo Caminha, está mais evidente na capa: o ex
escravizado, negro e homossexual é o destaque. O rosto, porém, não se dá a ver e, assim,
além de desafiar o leitor a imaginá-lo, sinaliza na direção do desconhecido, de uma
literatura que o estrangeiro conhece pouco ou não conhece nada. A capa da segunda edição
parece instigar ainda mais o público do texto da LC. Um homem de costas, nu da cintura
para cima, segurando uma lança ou uma corda, com a coxa esquerda de musculatura bem
trabalhada na foto de Pierre Fatumbi Verger também o coloca numa série de outros
fotógrafos que focaram o olhar no corpo masculino nesta mesma posição.
Perde-se um pouco da imagem do marinheiro fardado que tanto alimentou e tem
alimentado a imaginação de escritores e artistas plásticos e visuais quando produzem
personagens homossexuais, jovens e belos marinheiros. Bom-Crioulo, como criação artística,
está na mesma esteira de Billy Bud, marinheiro, de Herman Melville, de Querrelle de Brest, de
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Jean Genet, este por sua vez na adaptação homônima no filme de Fassbinder, na obra de
Tom da Finlândia e na obra do casal Pierre et Gilles.
O foco nas costas manteve-se também na capa de uma das traduções em espanhol
acrescida de um pouco mais de sensualidade, uma vez que a imagem escolhida evidencia
mais o sulco das costas de um corpo que está deitado, um pouco diferente daquele descrito
em uma citação que fiz anteriormente. O investimento maior na sensualidade se dá porque
a imagem escolhida passa um pouco das costas e mostra parte da bunda como demonstro
abaixo:

Esta é uma capa mais ousada, mesmo usando recurso, técnica e arte já usadas em
outras capas. As capas apresentadas até aqui não focalizaram em outros temas como o
mundo do trabalho, a vida na Marinha, o contraste entre mar e terra, a paisagem, ou
mesmo o contraste entre as personagens Amaro e Aleixo, respectivamente, um negro e
outro branco, um exageradamente masculino, de uma masculinidade zoomórfica,
assemelhado pelo narrador ao touro ou a animal de igual força, e outro com a compleição
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de traços femininos. Estes contrastes são elementos mais presentes nas capas de edições
brasileiras, como esta que apresento a seguir:

Vale destacar que na composição desta capa, cuja edição pertence a uma coleção de
livro chamados de ―paradidáticos‖, Amaro aparece bem maior do que Aleixo. Ele aparece
como uma sombra gigante, como uma montanha por trás do jovem branco e loiro. Diante
deles o mar, o navio, as gaivotas, que são elementos que remetem os leitores ao ambiente
da vida na Marinha. Vejam que não há nenhum elemento do fardamento de marinheiro, o
que parece ser evitado para não tocar em velhas polêmicas. Só mais recentemente, as capas
de outras edições brasileiras vieram explorar a sensualidade, a sexualidade presentes no
romance, evidenciando já na capa elementos que o autor encontrar no texto. Como
exemplo disso, apresento mais uma capa brasileira:
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Mas é igualmente importante destacar que, sobre os mamilos da figura do torso
masculino há uma tarja, que é, aliás, uma invariável das capas desta coleção, que se chama
Erótica. A tarja está também sobre o rosto de Einstein, os olhos de Hume, etc. Vê-se que
ao mesmo tempo em que há uma abertura para a sensualidade e a sexualidade, há também
uma forma censura, uma modo ou um recurso para não ser totalmente explícito e, de um
certo modo, levar o leitor para o interior do livro, onde não há tarja, véus, anteparos e
quaisquer coisas que lhe atrapalhem os sentidos.
Porém, há capas brasileiras que são mais explícitas, que ousam mais nos recursos,
aproximando-se de estéticas artísticas contemporâneas como o kitsch, esta capa recoloca
Bom-Crioulo na série artística que tem como personagem o marinheiro. Vejamos a capa
seguinte:
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Assim como na capa da editora Ática, podemos ver que nesta capa Amaro aparece
ao fundo, muito maior do que Aleixo, que não ocupa a posição central e não está de torso
inteiro na capa. Porém, está vestido como um marinheiro, sobretudo o chapéu sob o qual
pendem os cabelos loiros. O rapaz de musculatura definida, pele branca e olhos azuis
ganha destaque nesta capa, diferentemente das demais. Nela, as personagens não se olham,
não se encaram, não interagem, parecem não se relacionar, mas ambos estão ali: no centro
da narrativa. Esta capa repete assim um padrão que aos poucos foi-se criando para a
interpretação do romance focada na relação homossexual, ainda que ela pareça
interrompida, que não tenha sido recíproca, que o olhar de um não encontre o olhar de
outro. Ainda assim, ela está lá, como discórdia, como rancor, como ódio, como
desconfiança, como ciúmes, mas não está somente o protagonista. Ele dá lugar à relação,
divide espaço com ela. Porém, outros recursos gráficos foram usados na capa: sobre ambas
as personagens estão as invariáveis da capa, que são o título e o autor: Bom-Crioulo,
Adolfo Caminha.
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Feitas estas breves observações sobre algumas das capas brasileiras, passo ao estudo
de mais uma capa de tradução: a italiana.

Na capa, vemos que Amaro divide a cena com Aleixo. Esta possibilidade de
representação já apresentei antes. Porém, diferentemente de uma das capas de uma edição
em LP, na capa em questão vê-se que os dois homens conversam. Vê-se nesta capa uma
referência ao quarto, à vida íntima dos dois marinheiros, ambos quase nus. Nas capas de
Rue de la Miséricorde apenas um homem, que seria como que uma referência a Amaro,
aparece nu da cintura para cima como também em outras traduções e edições que
apresentei até aqui. Ainda que no texto da LP, o seu apelido esteja nomeando o romance,
na tradução italiana a protagonista da capa é a relação dos dois homens. Nesta capa, Amaro
não está só, como não estava em duas das edições brasileiras que apresentei. A diferença
desta para aquelas é que nesta as personagens representadas interagem, parecem conversar,
o que torna ainda mais explícito o foco na relação. Algumas garrafas compõem o ambiente.
Diferentemente das capas das edições da tradução francesa, o investimento foi na relação,
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talvez porque Il Negro faça parte da coleção Playground Madrelingua gay. Certamente, não é
por acaso que a imagem utilizada para ilustrar a capa seja a dos dois marinheiros,
denotando desse modo a relação dos dois homens. Assim, vê-se que a materialidade do
livro dialoga com o texto, indo buscar nestes elementos uma interface para dialogar com os
leitores, sobretudo quando o texto na LC parece se destinar a um público específico, no
caso o público LGBT.
Creio que é importante destacar que nenhuma das capas representam Carolina, a
antagonista, entre os dois homens. Mesmo quando a relação é representada, ela não
aparece eu nenhum capa de edição brasileira ou estrangeira do romance. Sobre esta
ausência ou omissão, afirmou Cavalcante (2009):
Em seguida temos a capa do livro, cuja edição primeira estampava
somente letras e nenhuma imagem. Nos tempos atuais, as capas das
edições ostentam as duas personagens mais importantes na construção
do enredo: Aleixo e Amaro. Elas omitem, portanto, uma terceira
personagem: Carolina, a qual contribui de maneira decisiva para o
desfecho da história. A presença de uma figura feminina na capa poderia
levar o leitor a pensar num triângulo amoroso, horizonte de expectativa
esse que seria desfeito no decorrer da leitura do romance. A figura dos
dois rapazes, de bonitas feições, deve despertar a atenção de um público
receptor mais ou menos identificado com a causa gay. (p.24-25)

A capa da edição portuguesa parece romper com todas as possibilidades de
representação apontadas até então. A capa da citada edição não parece querer atrair a
curiosidade do leitor, de nenhum tipo de público, muito pelo contrário: ela parece querer
afastá-lo. Antes que eu continue a falar dela, é melhor que a vejamos.
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Pelo que se vê, a capa portuguesa não traz nenhum elemento que remeta os leitores
ao texto. Fora o contraste entre o amarelo e preto no retângulo onde estão o título do
romance, o nome do autor e o da editora, nesta exata sequência, nada mais há que
aproxime os leitores da história do dois marinheiros. Na quarta capa, assim como em
outras traduções e mesmo nas edições brasileiras, há a reprodução de um trecho do
romance, mais exatamente o momento em que, segundo o narrador, ―consumou-se o delito
contra a natureza‖, numa referencia à relação sexual entre os dois homens.
A fonte em uma cor de difícil definição, talvez marrom (ou verde-lodo), sobre o
fundo preto do mesmo retângulo da capa dificulta a leitura, pelo menos daqueles que têm
mais idade e a visão cansada. Nas ―orelhas‖ da capa (aliás é importante dizer que a edição
portuguesa, entre as edições estrangeiras a que tive acesso, é a única que possui ―orelhas‖)
há informações sobre o romance, sobre o tema pioneiro da homossexualidade, inserindo-o
nos queer studies, para acabar de conceitua-lo como ―um romance memorável‖. Lamento
que o faça empregando recursos tão limitados de design e projeto gráfico, todo ele
geométrico, impessoal, sem referências mais expressivas ao texto. A edição portuguesa
também não possui prefácio e posfácio, diferentemente da edição da tradução italiana da
qual tratei acima.
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Feitas estas breves comparações, volto à segunda edição da tradução francesa a
respeito da qual vale destacar também um fato: o de que a tradução passou a ser feita do
Brésilien, isto é, do Brasileiro, da língua brasileira e não mais do Português do Brasil, como
dava a entender na primeira edição. Destaco também desta segunda edição, a inserção de
trechos de matérias ou de críticas literárias publicadas nos jornais franceses Le Figaro
littéraire e Le Monde. Cito respectivamente os dois trechos, o primeiro assinado por C.-M,
Cluny e o segundo por H. Marsan: ―Il ne faut donc pas oublier l‘audace du jeune écrivain,
en avance sur l‘Europe pour aborder un thème tabou.‖ e ―Il y a cent ans, Adolfo Caminha
transgressait les tabous ey inventait le héros. Il créait surtout un personnage: l‘Othello
homosexuel qui tue son mignon pour se libérer de l‘esclavage légendaire du désir.‖
A inserção destes dois trechos de matérias ou de críticas literárias publicados em
jornais franceses, denota que o livro de Caminha já tivera alguma recepção na França, que
já conquistara leitores, uma vez que se trata de dois dos mais importantes jornais franceses.
Assim, temos uma ideia da circulação e da recepção do romance pelo menos entre leitores
mais especializados como o são os críticos literários. Dito isso, passo à análise de alguns
aspectos do texto propriamente dito.
―Saídas‖
Em As saídas do texto, Roland Barthes (2012) afirmou:

Esse texto, não vou explica-lo. Vou apenas enunciar alguns fragmentos
que serão como saídas do texto. Esses fragmentos estarão em estado de
ruptura mais ou menos acentuada uns com relação aos outros: não
tentarei ligar, organizar essas saídas; e para estar mais seguro de frustrar
qualquer ligação (qualquer planejamento do comentário), para evitar toda
retórica do ‗desenvolvimento‘, do assunto desenvolvido, dei um nome a
cada um desses fragmentos e dispus esses nomes (esses fragmentos) em
ordem alfabética – que é, como se sabe, ao mesmo tempo uma ordem e
uma desordem, uma ordem privada de sentido, o grau zero da ordem.
(p.300)

Assim, seguindo os fundamentos propostos por Barthes, neste seu texto que não é
um dos mais famosos, me proponho, nesta segunda parte do artigo, a analisar algumas
―saídas‖, alguns fragmentos da tradução francesa do romance Bom-Crioulo, fragmentos que
chamaram a minha atenção e sobre os quais farei alguns comentários. Ainda sobre o texto
de Barthes, escolhi citar mais um trecho antes de passar às ―saídas‖, crendo eu que este
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trecho pode, de algum modo, dialogar com o fazer da tradução. Cito: ―O saber diz de todas
as coisas: ‗O que é?‘ O que é o dedão? O que é este texto? Quem é Bataille? Mas o valor,
segundo a palavra de ordem nietzschiana, prolonga a pergunta: o que é isto para mim?‖
(BARTHES, 2012, p.311). Parafraseando Barthes, pergunto: o que é isto para um tradutor?
Deixo a pergunta em aberto para contribuir com o debate. Usarei colunas para estabelecer
relações entre o texto de chegada e o texto de saída, bem como usarei o recurso do itálico
no texto de saída e o negrito no de chegada.
Primeira saída
Texto de saída (TS)

Texto de chegada (TC)

―A velha e gloriosa corveta – que pena! – já
nem sequer lembrava o mesmo navio de
outrora,
sugestivamente
pitoresco,
idealmente festivo, como um galera de
lenda, branca e leve no mar alto,
grimpando serena o corcovo das
ondas!...‖

―La ‗glorieuse et vieille‘ corvette était loin
désormais – et que c‘était dommage! – d‘évoquer
le fier bâtiment de jadis, ‗allègre‘ et pitoresque,
vraie galère de legende chevauchant légère et
blanche, sereine, en haut mer, la croupe des
vagues...‖

Lidos os dois textos, destaco as seguintes mudanças: 1. A corveta passou a ser
gloriosa e velha, diferente do original em que ela era velha e gloriosa; 2. Insere-se a palavra
allégre, no lugar de festivo, que, a meu ver, retira qualquer referência ao modo de vida, de
comportamento.
Segunda saída
Estava outra, muito outra com o seu casco
negro, com as suas velas encardidas de mofo,
sem aquele esplêndido aspecto guerreiro que
entusiasmava a gente nos bons tempos de
„patescaria‟. Vista ao longe, na infinita extensão
azul, dir-se-ia, agora, a sombra fantástica de um
barco aventureiro. Toda ela mudada, a velha
carcaça flutuante, desde a brancura límpida e
triunfal das velas té a primitiva pintura do bojo.

Elle était diferente, si différante, avec sa coque
noircie, ses voiles moises, sans plus rien du bel
aspect guerrier qui fasait, aux ‗temps bénis de
son commerce avec les océans‘, l‘enthousiasme
de tous. En la découvrant au loin sur l‘imensté
bleue, on aurait dit à présent le spectre
fantastique de quelque ‗bâtiment pirate‘. La
vieille carcasse flottante était toute changé, sans
plus trace de la blancheur limpide et
triomphale des voiles, sans plus rien de la
peinture ‗originelle‘ de la carène.
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Deste parágrafo, destaco a tradução de ―bons tempos de patescaria‖ como ―temps
bénis de son commerce avec les océans, l‟enthousiasme de tous‖. Uma nota de rodapé na sétima edição
do romance Bom-Crioulo há uma explicação para o termo ―patescaria‖, que tem origem em
patesca, que seria uma ―gíria marítima, que indica o marinheiro que tem grande amor à
profissão e permanece longo tempo a bordo‖. Vemos que na tradução francesa foi inserido
o vocábulo commerce, comércio com os oceanos, o que pode indicar a longa duração no mar.
Destaco também a tradução de barco aventureiro por bâtiment pirate. Certamente, o termo
pirata para os leitores da tradução é bem mais carregado de sentido, sendo que no texto de
saída aventureiro não queira dizer o mesmo que historicamente ficou reconhecido como
tal. Vê-se que a preocupação da tradutora foi com o leitores do texto de chegada e não
somente com a fidelidade ao texto de saída.
Terceira saída
No entanto ela aí vinha – esquife agourento –
singrando águas da pátria, quase lúgubre na
sua marcha vagarosa; ela aí vinha, não já
como uma enorme garça branca flechando a
líquida planície, mas lenta, pesada, como se
fora um grande morcego apocalíptico de asas
abertas sobre o mar...

Elle s‘en venait cependant – esquif de mauvais
augure – sur les ‗eaux brésiliennes‘, ele s‘en
venait, quasiment lúgubre et allure paresseuse,
semblable non plus maintenaint à quelque
‗échassier enorme, immaculé‘, cinglant la plaine
liquide, mais, lourde, lente, pareille à une chauvesouris géante et apocalyptique, les ailes
largement déployées sur la mer...

Vê-se a adoção de brésiliennes no lugar de ―da pátria‖, o que parece tornar a
expressão mais específica. A inserção de immaculé parece referir-se ao branco da garça, que
não aparece ligado ao animal como em português. Vê-se que a opção foi por uma imagem
muito mais conotativa do que denotativa, muito mais poética do que referencial. Imaculado
tem um sentido religioso, que simplesmente branco não tem, o que realça, ainda mais, a
comparação entre os dois animais: no caso le echassier enorme, immaculé X la chauve-souris géante
et apocalyptique. É importante destacar que o sentido religioso de immaculé, como em
L‟Immaculée Conception (Imaculada Conceição), se opõe ao de apocalyptique (apocalíptico) ou
se agrega a ele trazendo à cena um sentido religioso que não vemos no texto de saída.
Considerações Finais
Finalizadas as saídas e exposto o trabalho com as partes anteriores do artigo,
concluo que a tradução em língua francesa produz, desse modo, outros sentidos para o
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texto original e para os seus leitores, talvez construindo um palimpsesto, uma vez que não
deixa de ter no texto original alguma referência, como nos casos que demostrei acima.
Desse modo, criam-se novas possibilidades de imagem, de interpretação do texto, de
estabelecimento de relações entre elementos que estão como que esperando para serem
acionados e resignificados em outros contextos, sistemas e códigos. A tradução parece ter
esse papel; desvendar o que na LP parece encoberto
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O Conto “Negrinha” Nas Linhas E Entrelinhas: Um
Diálogo Entre
Literatura E História
THE SHORT STORY “NEGRINHA” ON LINES: A DIALOGUE BETWEEN LITERATURE
AND HISTORY
James Rios Oliveira SANTOS24
Tiago ANGELO25
Resumo: O conto Negrinha, de Monteiro Lobato, publicado em livro do mesmo nome, em 1920,
coloca em cena um recorte da sociedade pós-abolição do início do século passado. O texto, de
valor literário, histórico e sociológico, contempla situações que possibilitam uma série de
contribuições acerca do contexto ao qual se insere obra e autor. Com base nessas assertivas, o
artigo tem o objetivo de verificar, de forma parcial, a situação histórico/social do Brasil à época
apontada por meio do conto. Vale ressaltar que o estudo interdisciplinar deste artigo vai ao
encontro de propostas pedagógicas inseridas no âmbito da História que, invariavelmente, sofre pela
constituição de textos frios, diretos e cada vez mais sintéticos, o que na literatura se condensa de
forma diversa, embora sem o compromisso com a verdade. O texto se apoia em Chartier (2009),
Fausto (2010) e Bosi (2010), entre outros, para discutir as particularidades propostas.
Palavras-chave: Literatura. História. Contexto social. Pós-abolição.
Abstract: The short story Negrinha, written by Monteiro Lobato, published in a book with the same
name, in 1920, put in scene a post-abolition side view of the beginner past century society. The text,
as literary as historically and sociologically value, presents situations that enable series of
contributions around the book story context and author. Based on those assertions, the article has
as objective verify, partially, the social/historic Brazilian situation on that age pointed from this
short story. It is noteworthy on the interdisciplinary study of this work that meets educational
proposals in the historic ambit that, invariably, surfers for the constitutions of cold texts, directs
and increasingly synthetics, what is condensed for a diverse form, thought without the compromise
with the truth. The text is supported for Chartier (2009), Fausto (2010), and Bosi (2010), among
others, to discuss the proposals particularizes.
Keywords: Literature. History. Social context. Post-abolition.
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a linguagem artisticamente elaborada‖.
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O conto Negrinha de Monteiro Lobato26 é daqueles textos cujo vigor narrativo, a
transparências dos fatos, o ardor do grotesco, o encadeamento dramático, ensejam uma
boa reflexão sobre um dado período da sociedade brasileira e, por isso, tornou-se discussão
neste artigo que se insere tanto no campo da literatura quanto no da História, ciências
próximas, porém distintas, sob certo aspectos.
Recorrente na obra de Lobato são as narrativas e ensaios que se caracterizam pelo
engajamento nas grandes questões nacionais da época em que viveu (1882–1948),
verificável também no conto estudado neste artigo. O escritor é relacionado, para fins
didáticos, no período do pré-modernismo (1902–1922), que não é entendido como uma
escola literária, mas como uma fase de transição em que as tendências mais conservadoras
conviviam com outras inovadoras, período em que se acentua na obra lobatiana o
regionalismo27 e a denúncia da realidade brasileira.
Dentro desse último aspecto, Lobato escreveu o conto Negrinha publicado em livro
homônimo, em 1920. Nessa obra, o escritor aborda a situação do negro após a abolição da
escravatura e o preconceito racial, realidade verificável no contexto ao qual se insere o texto
e o escritor.
Pelo menos três dimensões, ou mesmo estratos daquele ambiente social são
perceptíveis e serão tratados neste artigo: o papel da Igreja Católica, personificada na figura
do reverendo; a aversão da parte da aristocracia ao novo regime, representada pela
―bondosa‖ dona Inácia e a pobre Negrinha e as criadas negras, retrato da situação do negro
naquele momento pós-abolição.
Considerado o patrono da literatura infantil brasileira, Lobato foi, como acentua
Bosi (2006, p.215), ―antes de tudo, um intelectual participante que empunhou a bandeira do
progresso social e mental de nossa gente. E esse pendor para a militância foi-se acentuando
no decorrer da sua produção literária‖. Noutro aspecto, entretanto, discute-se, comumente,
a possibilidade de um possível posicionamento racista do escritor por meio de seus
personagens ou mesmo em cartas como as publicadas na revista Bravo em maio de 2011,
nas quais o escritor faz defesa de ideais eugenistas, isto é, de uma ideologia que pregava a
superioridade dos brancos, pretensa que norteou o Nazismo liderado por Adolf Hitler na
José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, estado de São Paulo, em 1882. Formou-se em Direito e,
em 1918, comprou a Revista do Brasil, veículo de comunicação que transformaria em instrumento de causa
nacionalista. Fundou, posteriormente, a primeira editora do Brasil, a Monteiro Lobato & Cia., e, em 1925, a
Companhia Editora Nacional. É considerado o precursor da literatura infantil brasileira. Morreu dia 4 de julho
de 1948, em São Paulo-SP, de acidente vascular cerebral.
26

O Regionalismo foi um dos aspectos marcantes da obra de ficção de Lobato por meio da qual o escritor
registrou a realidade do interior do país, seus costumes, sua gente, imortalizando assim a figura do Jeca Tatu.
27
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Alemanha e que dizimou milhares de judeus e negros em campos de concentração nos
anos de 1940.
Essa discussão, no entanto, não cabe nas particularidades deste artigo que deixa tal
enunciado a título de contextualização sobre o escritor que compõe sua obra alimentado
por um espírito de época conhecido, na literatura, como Zeitgeist, o que possibilita colocar
que Lobato é também fruto de seu meio, tangenciado pela contextura de seu tempo o que
se reflete em sua obra como concretização do que acentua Grossmann (1982, p.32), ―O
indivíduo comprime o coletivo, e o coletivo comprime o individual; desse esmagamento
recíproco produz-se o fenômeno da criatividade artística e literária, que tanto preserva
quanto dinamiza o individual e o coletivo‖.
Adentrando as especificidades do artigo, o texto chega às conceituações teóricas
sobre a relação História/Literatura relacionadas na primeira seção do estudo cujo objetivo
é elucidar os aspectos mais singulares pelos quais se pode reconhecer o possível diálogo
entre essas duas ciências e acentuar o valor dessa discussão para o enriquecimento da
compreensão do contexto ao qual está circunscrito o conto. No segundo momento, o
estudo relacionará uma breve síntese do conto ―Negrinha‖, e, logo após, traz alguns
recortes do texto que serão comentados com o intuito de compreender, por meio das
linhas e entrelinhas, a realidade histórico/social do Brasil à época.
Relação entre Literatura e História: Breve percurso

Literatura (ficção) e História (representação da realidade), como escreve Weinhardt
(2002, p.1), apresentam, em suas narrativas, similitudes e singularidades, preservando,
entretanto, ―cada discurso [...] sua identidade‖. Sobre a distinção entre essas disciplinas,
escreve Chartier (2009) que as suas fronteiras estão claramente definidas caso se aceite a
proposição de que a ficção é um fenômeno discursivo que mimetiza as situações reais,
partindo da verossimilhança, mas sem o compromisso com verdade absoluta; enquanto a
História, percorrendo o caminho inverso, pretende atribuir uma representação objetiva,
adequada ―da realidade que foi e já não é‖ (CHARTIER, 2009, p.24). Não obstante, o
autor, pensando nos aspectos que podem fazer vacilar a distinção entre a Literatura e a
História, aponta duas razões:
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A primeira é a evidenciação da força das representações do passado
propostas pela literatura. A noção de ―energia‖, que tem um papel
essencial na perspectiva analítica do New Historicism, pode ajudar a
compreender como algumas obras literárias moldaram, mais
poderosamente que os escritos dos historiadores, as representações
coletivas do passado [...]. Uma segunda [...] reside no fato de que a
literatura se apodera não só do passado, mas também dos documentos e
das técnicas encarregados de manifestar a condição de conhecimento da
disciplina histórica. (CHARTIER, 2009, p.25-27)

Em termos elementares e breves para fugir de alguma controvérsia e simplificar o
entendimento do texto, Eagleton (2003, p.02), esquivando-se de julgamentos que passam
pelo crivo da ficção – em sentido stricto sensu – e da imaginação, define a Literatura por sua
linguagem estritamente peculiar, corroborando as proposições teóricas do crítico russo
Roman Jakobson, o qual define a disciplina como sendo uma transformadora e
intensificadora da linguagem coloquial, cotidiana.
Noutro plano, trazendo uma colaboração para a concepção de literatura como
documento histórico, Carreri (2003, p.13-14) acentua que a ficção literária não é um
discurso acabado em si mesmo ou um produto perdido na poeira do tempo e do espaço,
como enunciado que se explica e justifica-se unilateralmente, uma vez que traz, em seu
bojo, de forma transparente ou representada, os elementos simbólicos concernentes ao
autor e de seu grupo social, como também lembra Antonio Candido, na obra Literatura e
Sociedade. Nesse viés, Carreri (2003) ainda postula que, direta ou indiretamente, as
representações sociais estão, à sua maneira, inseridas na obra literária, e serão representadas
a partir do momento em que um grupo de personagens ―tiver seu destino ligado ao da
sociedade global de que faz parte, sob o impulso das forças sociais fundamentais que
conferem historicidade às tensões entre indivíduos e grupos‖ (CARRERI, 2003).
Compreendendo os aspectos mais elementares que podem tornar uma obra
manancial de contribuição para o resguardo do tempo/espaço pretéritos e atentando para
os detalhes de um texto que podem traduzir o espírito de uma época, escreve Lucas (1970,
p.50 apud CARRERI, 2003, p.15) que ―há personagens, grupos e classes retratados na
ficção, cuja vida, bem ou mal lograda, numa ordem épica ou trágica, torna-se cabalmente
representativa da situação histórica que a determina‖. Nesse mesmo viés, cabe ressaltar que
os conflitos intrínsecos às questões de ordem social – e pode-se acrescentar também a de
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política – são transpostos nitidamente para discurso literário, seja por um ângulo positivo,
seja por um ângulo negativo.
Após o breve percurso e compreendido, pelas concepções dos vários autores, a
articulação, a interação e a complementação que existe entre História e Literatura, o artigo
segue, na sequência, com uma síntese do conto para, posteriormente, verificar, mais de
perto, as peculiaridades desse texto.
O conto Negrinha, de Monteiro Lobato, narra a triste e comovente história de uma
órfã de sete anos, criada alheia do que sejam cuidados e amor, sobre uma esteira e trapos
imundos na casa da cruel ex-senhora de escravos dona Inácia.
O texto, que remonta aos anos de pós-abolição, traz a mórbida e cruel realidade à
qual é submetida a pobre Negrinha, criança quase sem vida social, pois, em nenhum
momento da diegese, recebeu um nome digno, como todos os seres humanos – a não ser o
próprio apelido que dá título à obra. Ela, conforme acentua Bignotto (2010) não possui
família – tem uma dona que não a afere nenhum tipo de cuidado ou zelo. Sua cor não é
precisamente definida – é uma mulatinha escura e, por isso, não tem um lugar cativo
dentro da cozinha, da casa e, principalmente, naquela sociedade pós-abolição. ―Não é à toa
que parece ―um gato sem dono‖ - sua condição é quase a mesma de um animal. Aprendeu
a andar, mas quase não andava‖ (BIGNOTTO, 2010, s.p.).
Tudo isso é possível perceber porque o narrador onisciente e onipresente expõe os
sentimentos mais pessoais das personagens principais e, desta forma, fotografa a história da
pequena, magra e atrofiada Negrinha – a criança maltratada, violentada nos seus direitos
humanos com crueldade pela ―caridosa‖ dona Inácia. ―Num dezembro qualquer‖,
entretanto, recebendo dona Inácia a visita de umas sobrinhas que traziam com elas,
brinquedos, em especial, uma boneca loura dos olhos azuis, Negrinha percebe, então,
extasiada, a existência de outro mundo como bem descreve Bignotto (2010):

A imaginação de Negrinha, que só ousava acompanhar os movimentos de
um relógio-cuco da patroa, liberta-se durante o ato de brincar. E irrompe
de forma tão forte em seu ―doloroso inferno‖ que, quando as meninas vão
embora e a vida volta ―ao normal‖, Negrinha vai definhando e morre em
sua esteirinha, rodeada de ―bonecas, todas louras, de olhos azuis‖. Sua
humanidade, restaurada pela imaginação, só encontra liberdade na morte.
Antes de tudo se esvair ―em trevas‖, a imaginação, na forma mais dolorosa
de delírio, a rodeia de brancas bonecas e anjos de olhos azuis. (s.p. – grifos
do autor)
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A dramaticidade da vida da pequena que morre, ―como um gato sem dono‖, pela
tristeza infinita de perceber o inferno após conhecer o céu, realidade de muitas crianças
pelo mundo; a hipocrisia social, na pessoa de dona Inácia; e também a falta de articulação
da Igreja enquanto instituição com respeito à escravidão será detalhada no item seguinte.

A realidade por meio da ficção: Um diálogo entre Literatura e História

Antes de qualquer fundamentação mais elaborada do conto Negrinha, é relevante
ressaltar aqui, por meio das considerações de Bosi (2006), a indiscutível importância e a
magnitude de Lobato para a literatura brasileira: ―Lobato era escritor de outro estofo: sabia
narrar com brilho um caso, uma anedota e, sobretudo um desfecho de acaso ou violência‖
(BOSI, 2006, p.216-217).
Corroborando com a mesma ideia de Alfredo Bosi, o crítico literário Afrânio
Coutinho (1971) argumenta que o autor pré-modernista foi, na esteira do conto regional
brasileiro, um grande expoente do gênero, quer por sua originalidade, quer por sua
estilística caldeada ―em uma língua de longo trado com os clássicos da mais pura fonte
portuguesa, a que mistura o saboroso linguajar do caboclo paulista‖ (COUTINHO, 1971,
p.47).
Entendendo, pois, o valor da literatura de Monteiro Lobato por meio da pluralidade
de seres criados por ele, é possível compreender um pouco mais das entranhas de uma
época maculada por resquícios de um duro e obscuro passado de escravidão, entre tantas
outras possibilidades. Como é o caso do conto Negrinha, por exemplo.
Quanto a este, a análise do mesmo permite um olhar mais acurado sobre o período
da pós-abolição, pois, embora o texto de ficção não tenha compromisso com a
representação adequada da realidade como acentua Chartier (2009), fatos que poderiam
passar sem maiores atenções pelo estudo da História, na Literatura são trazidos a lume
intensificado e que, no contexto desse conto, são trazidos pela vida lúgubre e miserável da
pequena.
Poder-se-ia pensar que tal miséria advém da situação histórica e social herdada pela
personagem, visto que, de acordo com o historiador Boris Fausto (2004, p.217) a extinção
da escravidão foi um processo gradual, encaminhada por etapas até os anos finais do século
XIX, mais precisamente nos idos de 1888, e, consequentemente, o fim e os males da
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escravidão ainda deixaram sequelas naquela sociedade. Quanto às etapas às quais se referem
o autor, as mesmas dizem respeito às leis que precederam a Lei Áurea, como a do Ventre
Livre (1871) e dos Sexagenários (1885) e outras manifestações pelo país.
Norteado por um contexto histórico em que o Brasil se percebia fragilizado por
não poder contar com a lealdade de grande parcela de sua população; e também o receio de
uma insurreição dos escravos brasileiros pela aristocracia, dentre outros motivos, culminaram na
lei que pôs fim à escravidão, mas o fato não agradou a classe dominante como afirma Fausto
(2004):
A classe social dominante [...] via no projeto um grave risco de subversão
da ordem. Libertar escravos por um ato de generosidade do senhor levava
os beneficiados ao reconhecimento e à obediência. Abrir caminho à
liberdade por força da lei gerava nos escravos a idéia de um direito, o que

conduziria o país à guerra entre as raças. (FAUSTO, 2004, p.218)
Por toda essa realidade histórica e, principalmente, pela conjuntura social de um
pensamento ainda circundante é possível explicar os sentimentos de dona Inácia, muito
embora tais explicações não justifiquem e nem validam as reações desumanas que tinha
para com Negrinha.
Um dos fatos que podem explicar os sentimentos dela é porque ainda não se
acostumara à nova ordem social, pois, segundo o narrador, ―a excelente dona Inácia era
mestra na arte de judiar de crianças‖, pois ―vinha da escravidão, fora senhora de escravos –
e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau‖ (LOBATO, 1983,
p.3). E mais: ela ―nunca se afizera ao regime novo – essa indecência de negro igual, a
branco e qualquer coisinha: polícia‖. (LOBATO, 1983, p.3 - grifo e parênteses nossos).
Ora, neste contexto, e a partir do olhar de dona Inácia, é possível explicar o porquê
da sua maldade. Como quase todo senhor de escravo, ela não via na menina negra um ser
humano, uma pessoa igual a ela – com ‗alma‘, no sentido religioso dado ao termo, com
sentimentos e muito menos com direitos. Sendo assim, na condição de animal, no caso
nem de estimação, a menina servia como alvo do seu mau humor e maldade, apesar de que,
no papel, ―o 13 de Maio (ter lhe tirado) das mãos o azorrague‖ contudo, na prática, ―não
lhe tirou da alma a gana‖ (LOBATO, 1983, p.5).
Diante do que é expresso no texto, verifica-se o retrato de uma parcela daquela
sociedade que, mesmo com a instituição do fim da escravidão, não fora capaz de superar a
visão de mundo que tinha, nem se desprender das ideologias que norteava o regime
escravista, fato condensado em dona Inácia, senhora de escravos, imagem da classe social
dominante.
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Por outro lado, mas ainda se pensando nos costumes da época, não há como
afirmar se a intenção do escritor está na mesma instância da intencionalidade que obra se
apresenta. Entretanto, o narrador do conto faz um recorte que, aparentemente, demonstra,
de certa forma, uma representação da visão de mundo do autor, Monteiro Lobato, isto é,
uma visão do que ele percebia daquela sociedade de brancos governada por brancos,
restando ao negro, ainda que não fosse mais escravo, a submissão, como é percebido pela
representação das criadas negras e de Negrinha no conto.
A observação do texto permite ainda entender, embora aconteça num segundo
plano, a relação existente entre a Igreja, representada pelo reverendo, e a sociedade
burguesa representada por dona Inácia. Mas, para isso, é preciso antes ter ciência de que
durante o período imperial (1822-1889) a Igreja, até mesmo por conta do padroado28, não
assumiu, enquanto instituição, a abolição da escravidão, ainda que muitos bispos, como os
do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará, fossem abolicionistas confessos. Dessa forma,
nota-se uma ação ambígua da Igreja nesse período, ainda que ela tenha dado suporte à ação
da Princesa Isabel, condecorando-a, posteriormente, com a notável comenda Rosa de
Ouro, oferecida pelo papa Leão XIII, pelo ato de abolir a escravidão. Neste contexto,
portanto, é que podemos entender a relação existente entre a Igreja e a sociedade burguesa
mencionada acima. Ou seja, dentro do conto, fica claro o posicionamento da Igreja pelo
olhar do narrador, ou mesmo, pelo que percebia Lobato daquela relação entre clero e
aristocracia. Na visão do narrador (ou do autor implícito, na teoria do inglês W. Booth, que
seja), visão irônica, diga-se de passagem, dona Inácia era uma

Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada dos
padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu.
Entaladas as banhas no trono (uma cadeira de balanço na sala de jantar),
ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o
tempo. Uma virtuosa senhora em suma – “dama de grandes virtudes apostólicas,
esteio da religião e da moral”, dizia o reverendo. (LOBATO, 1983. p.3 - grifo
nosso)

Sabe-se que a obra literária permite leituras plurais e, considerando essa assertiva, é
possível focalizar ainda no conto, pelo relacionamento opressor e desumano de maustratos de dona Inácia para com Negrinha, uma possível cena comum àquele período

Tratado entre a Igreja e os Reinos de Portugal e Espanha, pelo qual a Igreja Católica delegava aos monarcas
o poder de administrar as Igrejas de seu domínio.
28
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histórico em relação à infância, fato ainda extremamente comum nos dias atuais como se lê
no fragmento a seguir de um artigo de Aquino publicado no sítio da revista Época, em abril
de 2010:
No Brasil, cerca de 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por
dia, segundo a Sociedade Internacional de Prevenção de Abuso e
Negligência na Infância (Sipani). Parentes próximos – mães em primeiro
lugar, pais, madrastas e padrastos – causam 80% das agressões físicas
contra crianças. De hora em hora, morre no mundo uma criança
queimada, torturada ou espancada pelos pais ou responsáveis, segundo o
Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. (AQUINO, 2010, s/p.)

Aquino (2010) ainda menciona em seu artigo de opinião as experiências de um
médico legista aposentado:
Mais chocantes que qualquer pesquisa são as cenas que o médico Jorge
Paulete, legista aposentado e professor de medicina legal, testemunhou:
―Quanto mais deslavada a mentira dos pais, pior. Eu me lembro de uma
criança de 2 anos toda quebrada. E a mãe dizia: ‗O senhor sabe, é que ela
tentou trepar na geladeira para pegar o pinguim‘. Vi criança com bolhas
horríveis na boca, porque os pais, irritados com um palavrão, tinham
esfregado malagueta crua nos lábios. Vi criança queimada porque tinha
feito xixi. Os pais resolveram sentá-la na chapa do fogão para ela aprender
a nunca mais fazer isso. (AQUINO, 2010, s.p.)

As cenas horripilantes, terríveis e brutais desses curtos fragmentos denotam a
realidade pela qual passam centenas de crianças todos os dias, violência já literariamente
denunciada através das atitudes de dona Inácia no conto de quase um século atrás, embora
em um contexto e situação específicos.
Considerações finais
Negrinha é um conto pungente, intenso e que está no passado/presente da história
do Brasil por duas razões: o passado é o próprio conto sobre a vida de Negrinha, menina
que traz na pele as cicatrizes da dolorosa existência e que registra a contextura desumana
daquele momento histórico. O presente é essa lamentável condição de se saber que a vida
de outras(os) tantas(os) negrinhas/negrinhos/branquinhos/pardinhos/amarelinhos –
crianças– são ceifadas, cerceadas, destruídas e imoladas todos os dias na sociedade.
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Diante dessa mistura de ficção e realidade em que a fantasia do escritor parece
mesmo uma notícia de jornal e a notícia, uma elaboração surreal de algum escritor, a leitura
integrada entre Literatura e História possibilita um diagnóstico mais substancial de uma
realidade, fato que viabiliza o olhar com o intuito de uma comunicação mais estreita entre
essas ciências que juntas podem gerar uma terceira razão e compreensão de um mesmo
fato, ou mesmo acrescentar na compreensão de um registro escrito em livros ou guardado
na memória. Uma terceira e, por que não?, quarta, quinta... razão e compreensão de um
mesmo fato.
Em face ao exposto, este artigo é, portanto, uma breve reflexão sobre o conto
Negrinha, de Monteiro Lobato, e que em hipótese alguma teve a intenção de esgotar o
assunto que excede os limites entre duas disciplinas: a Literatura e a História.
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“O Segredo De Brokeback Mountain”: A Sociedade, A

Família E A Sexualidade
“BROKEBACK MOUNTAIN”: SOCIETY, FAMILY AND SEXUALITY

Heliton Diego LAU29
Resumo: Este estudo analisa o conto O Segredo de Brokeback Mountain, escrito por Annie
Proulx em 2006. A autora trata do mito do cowboy agressivo, ignorante, veterano e a
intimidade sexual e homoerótica dos personagens Ennis Del Mar e Jack Twist. Os
acontecimentos que os envolvem abrangem os anos de 1963 até 1983. É relevante
comentar que antes de 1900, autores americanos escreviam histórias acerca da
homoafetividade entre cowboys, vista com naturalidade, pois significava que sem esposa,
filhos ou status social, eles eram livres. A afeição por mulheres destruiria as comunidades
destes e a liberdade, pois geraria filhos. Após 1900, os homossexuais passaram a ser
rejeitados na literatura do Oeste americano. Os objetivos do trabalho foram: desvendar a
identidade queer retratada no conto; evidenciar elementos que contribuem para a
construção de identidade dos personagens no conto em tela. Desse modo, é necessário
considerar que, em se tratando de sexualidade, as pessoas são diferentes entre si, ou seja,
como concebemos nossos corpos, o tipo de erotismo que nos sensibiliza e é prazeroso.
Tais diferenças ocorrem durante toda nossa existência. Autores como Bauman (2005),
Packard (2005), dentre outros, embasaram teoricamente esta pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Cowboys. Identidade. Orientação queer.
Abstract: This paper analyzes Brokeback Mountain, the short story written by Annie Proulx
in 2006. The author explores the myth of the aggressive, ignorant and veteran cowboy, as
well as the sexual and homoerotic intimacy between the characters Ennis Del Mar and Jack
Twist. Events involving them happen from 1963 to 1983. It´s important to mention that
before 1900, american authors used to write homosexual stories between cowboys as
something natural, for they were free not having wife, kids or social status. Their affection
for women and have kids would destroy their communities and freedom. After 1900,
homosexuals wererejected in American western literature. This paper aimed to: unveil
queer identity in the story; show elements that contribute to the construction of the
characters identity in the story. For this, it´s necessary to consider that, when talking about
sexuality, people are different from one another, including how they accept their bodies
and the kind of eroticism that pleasures them. These differences happen during all their
life. This paper was theoretically based on authors, among others, as Bauman (2005),
Packard (2005).
Keywords: Cowboys. Identity. Queer orientation.

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Linguagem, Identidade e Subjetividade da Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Bolsista da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior. Endereço Eletrônico: heliton.diego@hotamil.com
29

109

O conto O Segredo de Brokeback Mountain, escrito por Annie Proulx, em 2006, trata
da história de dois personagens, Ennis Del Mar e Jack Twist, cowboys, que possuíam
somente relacionamento heterossexual antes de se conhecerem. Foram contratados para
cuidar de um bando de ovelhas, na montanha Brokeback, durante determinado período de
tempo. Enquanto permaneceram na montanha, surpreenderam-se devido a uma atração
sexual até então desconhecida por estes.
A intimidade sexual e afetiva foi aumentando, e fez com que os personagens
tivessem dúvidas quanto à própria identidade, principalmente Ennis, isto é, ocorreu a
(des)construção de identidade, e embora tentem negar o fato no início, quando estão na
montanha, Ennis e Jack mantém o referido relacionamento por vinte anos.
A partir dessas questões, são analisados tópicos, tais como: o significado de
identidade, a teoria queer, a homossexualidade e os desdobramentos provenientes das
atitudes dos personagens.
Relações homossexuais na literatura do Oeste americano: breve historicização
Packard (2005), em seu livro Queer cowboys: and other erotic male friendships in nineteenthcentury American literature, inicia questionando o leitor a respeito da imagem de um cowboy,
acerca do qual ele remete às hipóteses: sujeito musculoso, robusto, forte e desprendido de
mulher, um ser solitário.
O referido autor comenta a respeito do mito do cowboy agressivo, pois antes de 1900
era comum haver relações homossexuais entre cowboys apenas como um meio erótico,
prazeroso, afim de não ocorrer relações sexuais com mulheres, pois poderiam engravidá-las
e, com isso, perderiam a ―liberdade‖ supostamente conquistada. A teoria de Packard (2005)
classifica tal atitude como orientação queer, neste contexto, queer significa estranho, pois o
cowboy não segue os padrões definidos pela sociedade, já que este evita o vínculo com
mulheres para não perder a liberdade30. Eles precisam ser sujeitos solitários para terem o
título de cowboy no final do século XIX.
A literatura do Oeste americano do século XIX permite localizar resíduos dos
desejos homoeróticos não ditos, mas conhecidos. Os cowboys não tinham restrições para
saciar seus desejos com os parceiros, eram totalmente desligados da relação macho-fêmea,

Resolvemos parafrasear as teorias em inglês utilizadas no artigo, e colocar nas notas de rodapé o texto
original. ―In other words, the cowboy is queer: he is odd; he doesn‘t fit in; he resists community; he eschews
lasting ties with women but embraces rock-solid bonds with same-sex desire‖ (PACKARD, 2005, p. 2).
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porém, não necessitavam de identidade para constituir tal relacionamento31, como esboça
Packard (2005).
Após 1900, a literatura do Oeste americano se modificou, passando a conceber tais
indivíduos como ―párias da sociedade‖. Retomando a questão da teoria queer, Bonnici
(2007, p.249-250) possui outra opinião, e a conceitua como: ―[...] algo diferente do gênero,
ou seja, caracteriza-se por um desprestígio radical do status de gênero dado pelo discurso
tradicional‖. O sujeito queer vive fora dos padrões da sociedade. Para Louro (2004, p.7-8),
queer abarca todas as formas de orientação sexual: homossexuais, bissexuais, transexuais,
travestis, drags. O sujeito não possui referência, normas, pois ele quer estar desvinculado
das normas regulatórias da sociedade.
Os personagens do conto em tela não se encaixam nos padrões sociais, pois
constituem família durante o transcorrer deste, mas ainda continuam a se relacionar entre
eles e com as esposas. No conto, Proulx (2006) relata as relações homoafetivas entre os
personagens Ennis e Jack, a reflexão acerca do ato que cometeram e o preconceito
existente na época.
Identidade: fatores que (des)constroem o sujeito
Bauman (2005) afirma que a identidade só é composta por meio de ―comunidades‖,
pela sociedade em geral na qual estamos inseridos. Costumes, culturas, comportamentos
adquiridos em função do Outro, segundo o autor, a identidade não é sólida. As pessoas se
modificam de acordo com o ambiente em que se encontram, tornando assim, uma
―identidade líquida‖.
Não nascemos com uma identidade formada, pois muitas vezes ela se constrói em
conflito com a sociedade e a influência do Outro, e com o passar do tempo, o indivíduo já
se encontra inserido nessa ―nova identidade‖.
A esse respeito, Bauman afirma que: ―As ‗identidades‘ flutuam no ar, algumas de
nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas à nossa volta, e é
preciso estar em alerta constante para defender as primeiras em relação às últimas‖
(BAUMAN, 2005, p. 19), ou seja, estamos expostos e criamos diversas identidades para

Cowboy literature and other adventure tales of the nineteenth century are excellent places to locate the
residues of these unspoken but known homoerotic desires. Liberated from the hearth-bound restrictions
implied by male-female pairs, cowboys are free to indulge their desires with partners who require no
dialectical or oppositional constitutive identity. Cowboys are famous for resisting just such strictures; in
desiring his partner, the cowboy erases distinctions, removing the need to explain or define the urgencies or
intimacy or sources of passion in a friendship (PACKARD, 2005, p. 9-10).
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nós mesmos, pois ora somos amigos, colegas de trabalho, tratamos essas diversas
―personas‖ que temos dentro de nós de várias formas.
Apesar de possuirmos várias identidades dentro de nós, precisamos nos conter
perante a sociedade, isto é, qual identidade assumiremos, pois é ela que nos classifica.
Desse modo, Swain comenta:
A sociedade que cria os sentidos circulantes enquanto verdades, normas,
valores, regras de comportamento, que instaura paradigmas e modelos
que decide o que é a realidade, que define a ordem e a desordem, o
natural e aberração, o normal e o patológico, a significação e o nonsense.
(SWAIN, 2001, p.88 - grifo da autora)

Assim sendo, o sujeito queer, atualmente não é visto com bons olhos, pois ainda no
século XXI luta pela igualdade de direitos. Então, ele está na sociedade ―[...] para exprimir
os diferentes aspectos de uma pessoa, um espaço também, para a criação e a manutenção
de uma polimorfia de um discurso que desafia e interroga a heterossexualidade‖ (SWAIN,
2001, p. 95), isto é, para mostrar que ele é diferente, expor sua maneira de pensar, de se
expressar como tal, mostrando a dualidade que possui.
A montanha Brokeback e os segredos de Jack e Ennis: fatores identitários e sociais
O Segredo de Brokeback Mountain, conforme foi comentado anteriormente, relata a
vida de dois cowboys, Jack Twist e Ennis Del Mar e os conflitos ocorridos após terem
mantido relações homossexuais na montanha Brokeback, e fora dela tempos depois:
Eles nunca falavam sobre o sexo, deixavam acontecer, a princípio só na
barraca à noite, depois em plena luz do dia com o sol quente batendo, e à
noite no clarão do fogo, rápido, rude, risadas e roncos, barulho não
faltava, mas sem dizer uma palavra, a não ser uma vez que Ennis disse:
‗Não sou bicha‘, e Jack interveio com ‗Nem eu. Primeira e última vez.
Não é da conta de ninguém a não ser da gente‘ (PROULX, 2006, p.20).

Após o contato sexual, notamos no discurso de Ennis que afirma não ser ―bicha‖, e
a intervenção de Jack que também nega, pois não se importariam com as consequências
disso. Então, percebemos a crise de identidade, pois antes do ocorrido, consideravam-se
heterossexuais. Quanto a essa questão, Bauman respalda que ―[...] os atuais ‗problemas de
identidade‘ se originam [...] do abandono daquele princípio ou do pouco empenho na sua
aplicação e da ineficácia de seu fomento onde isso é tentado‖ (BAUMAN, 2005, p.30 –
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grifo do autor). O sujeito sente-se descentralizado, não sabe por onde ir, pensa que tudo
está errado e precisa do auxílio do Outro para sentir-se inserido na ―nova comunidade‖.
As atitudes dos referidos personagens ao negarem a homossexualidade, remete-os
às imposições sociais, ou seja, a heterossexualidade. Quando Jack comenta que o ocorrido
só interessava a si próprio, denota o temor que o fato se torne público.
A partir dessa rotulação por eles temida, Foster (2003) reflete a respeito do termo
―maricas‖ utilizado em sua teoria, que neste contexto, encaixa-se com o termo ―bicha‖,
utilizado pela autora do conto. Seria um questionamento ou um desafio à hegemonia
patriarcal, e as ―duas conexões desta são mantidas suspensas em uma dialética tênue na
qual ninguém consegue se definir, apesar do poder do exercício da dialética como estratégia
de controle social‖, ou ainda, ―como um pretexto para implantar todos os tipos de
estratégias de controle social‖32. A liberdade desejada pelos cowboys no século XIX foi
perdida e concebida como repulsiva aos olhos dos demais, por esse motivo os personagens
temem assumir tal identidade.
Acerca da crise de identidade dos indivíduos, Hall acentua que: ―Dentro de nós há
identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas
identificações estão sendo continuamente deslocadas‖ (HALL, 2006, p.13). Não somos a
mesma pessoa o tempo todo, possuímos diversas identidades e as utilizamos em nosso
cotidiano. No contexto em que Ennis está inserido não percebe a mudança de identidade,
pois ora ele é pastor de ovelhas, ora companheiro de Jack, ora futuro marido de Alma.
Mais adiante, os dois ficam separados por cinco anos e durante esse tempo, Ennis e
Jack constituem família. Ennis tem duas filhas e Jack um filho, então, desfaz-se o mito do
cowboy desprendido do contato sexual feminino. Packard (2005) explica que é um suicídio
para a identidade do cowboy o sexo para procriação, pois o cowboy do século XIX utilizava-o
apenas com vistas ao prazer, embora fosse praticado em prisões, quartéis militares e
vestiários33. Jack envia uma carta para Ennis e pergunta como estão as coisas e se poderia ir
visitá-lo, então, acontece o reencontro. Quando Jack chega à casa de Ennis, ambos se
cumprimentam com beijos e abraços. A esposa de Ennis, Alma, assiste tudo pela janela.

[…] the term maricón means […] to remind the reader that it neatly serves to cover anything that can be
viewed as a questioning of or a challenge to patriarchal hegemony; of course, this only displaces the need to
identify what is understood to be patriarchal hegemony, and the two prepositions are held suspended in a
tenuous dialectic in which neither gets defined, despite the power that dialectic exercises as a strategy of social
control or as a pretext for deploying all manner of strategies of social control (FOSTER, 2003, p.95- grifo do
autor).
33 In fact, since sex-for-procreation is suicide for a cowboy‘s bachelor identity, one who claims his sex hunger
practically invites what contemporary sociologists call ‗situational homosexuality‘, such as the kind practiced
in prisons, military barracks, and locker rooms. (PACKARD, 2005, p.15)
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Após, apresentam-se formalmente como se nada tivesse acontecido, Jack a cumprimenta e
os cowboys dirigem-se a um motel.
– Sabe, eu estava aqui sentado o tempo todo tentando esconder se eu era
[...] Sei que não sou. Quero dizer, nós dois aqui temos mulher e filhos,
certo? Eu gosto de transar com mulher, sim, mas caramba, não tem nada
igual a isso. Nunca pensei em transar com outro cara [...]. Você transa
com outros caras, Jack?
– Não, porra – disse Jack [...]. – Você sabe disso. A velha Brokeback nos
pegou direitinho e com certeza isso não acabou. Temos que ver o que
vamos fazer agora. (PROULX, 2006, p.33-34)

Após o ocorrido, questionamentos são elaborados por Ennis para Jack. No
discurso do primeiro, ele começa a compreender que é queer, sua ―nova identidade‖ está
sendo construída, pois existe o apoio do Outro, Jack.
No discurso de Jack subentende-se que pretende ter uma vida em comum com
Ennis, mas este argumenta que é impossível, devido a resquícios do seu passado, ou seja, a
existência do preconceito do pai, fez com que temesse assumir a nova identidade. Bauman
explica a questão da redenção, isto é, ―[...] os compromissos, incluindo aqueles em relação a
uma identidade particular, são ‗insignificantes‘ [...] você tende a trocar uma identidade,
escolhida de uma vez para sempre, por uma ‗rede de conexões‘‖ (BAUMAN, 2005, p.37).
Então, Ennis camufla a verdadeira identidade e continua com a identidade heterossexual,
assim, deixa de ser livre e feliz devido ao medo que o envolve, ao contrário de Jack que não
demonstra tanto temor.
Por causa do pai homofóbico, Ennis não pode pertencer a sua ―verdadeira
comunidade‖, a comunidade homossexual. A partir disso, Foster (2003) explica acerca do
patriarcado, o poder machista. A homofobia condena os homens que não cumprem as
regras do patriarcado heterossexual, este, funciona tanto para punir e para excluí-los, muitas
vezes por monte violenta34.
Por mais que Jack esteja sempre ao seu lado, mostrando que fazem parte de uma
nova ―comunidade‖ social, embora desprezada devido à hegemonia patriarcalista, Ennis
nunca irá assumir tal identidade, não terá a vida sonhada por Jack.
Homosociality is understood to refer to the way in which patriarchal society forgers bonds between men
for the orderly transference and maintenance of masculinist power: these bonds not only allow for men to
transmit power from one to another […] but also they allow for the process of inclusion of some men in
power and exclusion of others from it, and they allow for the vigilant scrutiny of men to determine if they are
abiding by the conditions of the patriarchy – that is, if they are worthy exponents of it. It is here, of course,
that homophobia comes in, since homophobia works against those men who do not abide by the
heteronormative rules of the patriarchy, and it works both to punish and to exclude them, often by violent
death (FOSTER, 2003, p.15).
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Foster (2003) teoriza uma estratégia a respeito da legitimação dos direitos
homoeróticos, na qual, envolve a felicidade dos indivíduos. Nesse processo, é necessário
denunciar a miséria que provém da negação e imposição de normas às relações sexuais
entre os sexos. Além disso, torna-se importante analisar e denunciar as estruturas da
homofobia que impedem o processo de reconhecimento do valor social de gays felizes. A
homofobia, também considerada o ―veneno das águas‖ da sociedade, age para abafar todo
o debate sobre a legitimidade dos cidadãos homossexuais; mesmo para iniciar um debate
deste tipo é necessário ter um responsável para com os efeitos da homofobia, que inclui
acusar um de ser ―estranho‖ por definição e, em determinada circunstância, expô-lo à
homofobia, ou seja, violência psicológica e física35. Neste caso, o progenitor de Ennis
impingiu-lhe a violência psicológica.
Posteriormente, Ennis recebe a notícia da morte do companheiro e visita os pais de
Jack. A mãe, convida-o para ver o quarto deste.
No armário, havia duas calças jeans vinculadas a ferro penduradas com
cuidado em cabides de arame, no chão, um par de botas de caubói
surradas de que ele julgava se lembrar. No lado norte do armário, um
discreto desvio na parede criava um pequeno esconderijo, e ali, [durante
muito] tempo pendurada num prego, estava uma camisa. [...] A camisa
parecia pesada até ele ver que havia outra dentro dela, as mangas
cuidadosamente vestidas nas mangas das de Jack. Era a sua camisa
xadrez, perdida, achava ele, muito tempo atrás em alguma lavanderia, o
bolso rasgado, faltando botões, roubada por Jack e escondida ali dentro
da camisa dele, o par igual a duas peles, uma dentro da outra, duas em
uma. Ele colou o rosto no tecido e inspirou devagar pela boca e pelo
nariz, esperando sentir algum leve vestígio do cheiro de Jack, ranço
salgado e doce de cigarro e sálvia da montanha, mas não havia
propriamente cheiro, só a lembrança de um, a força imaginada da
montanha Brokeback da qual nada restava senão o que ele tinha nas
mãos. (PROULX, 2006, p.63-64 - grifo da autora).

Esta citação pode ser relacionada à imagem do armário, pois percebemos onde está
enterrada a verdadeira identidade de Ennis nunca assumida. Sedgwick (2007), comenta a
respeito da epistemologia do armário e justifica ainda a existência desse ―bloqueio‖ do
sujeito homossexual em assumir sua verdadeira identidade perante a sociedade. Entretanto,
[…] one strategy for the legitimation of homoerotic rights must be the promotion of the social value of
happiness as deriving from sexually happy individuals. In the process, it becomes necessary to denounce the
misery […] that derives from the denial of appropriately viable sexual relations. Moreover, it becomes
important to analyze and denounce the structures of homophobia which impede the process of recognizing
the social value of happy queers […]. Homophobia also ‗poison the waters‘ of society by working to close off
all debate over the legitimacy of queers: even to seek to open such a debate is to make one liable to the effects
of homophobia, which includes minimally accusing one of being queer by definition and, in due course,
exposing one to the psychological and physical violence homophobia incites and naturalizes (FOSTER, 2003,
p.33).
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há indivíduos, como Ennis e Jack, que não assumem sua verdadeira identidade e tornam-se
frustrados. Os personagens citados foram vítimas do medo, principalmente Ennis, que
continuou a viver amargamente como heterossexual, no caso em tela. O fato mais óbvio
[...] é que [a orientação sexual] codifica um torturante sistema de duplos vínculos,
oprimindo sistematicamente as pessoas, identidades e atos gays ao solapar, por meio de
limitações contraditórias ao discurso, as bases de sua própria existência (SEDGWICK,
2007, p.26).

Ennis preferiu trancar-se no armário, omitir a verdadeira identidade, com a

opressão e o medo que a sociedade da época, seu passado lhe impunha, como esboça
Sedgwick (2007).
―Numa escala muito mais ampla e com uma inflexão menos honorífica, a
epistemologia do armário também tem sido produtora incansável da cultura e história do
ocidente como um todo‖ (SEDGWICK, 2007, p.23). Isso não repercutiu somente em
Ennis, mas da mesma forma em Jack; a diferença é que cada um tratava a identidade queer
introvertida e extrovertidamente.
A atitude de Ennis, ao omitir sua verdadeira identidade encaixa-se no que Sedgwick
(2007) diz acerca da epistemologia do armário. Quando o sujeito, ao assumir sua orientação
sexual perante a sociedade, ele está infringindo a epistemologia do armário que o assegura
dos perigos, da negação. O cowboy sobrevivente privou-se de uma vida feliz, entretanto, o
deixou vivo e a verdadeira identidade ficou preservada no armário.
Retomando a questão da forma como as camisas estavam guardadas, remete-nos ao
amor que os personagens possuíam. Então, Packard (2005) relata a lealdade e afeição pelo
parceiro, no caso, as camisas uma dentro da outra, e Ennis cheirando-as imaginando Jack.
Isso também denota a solidão, o inferno de Aquiles que Ennis vive em função da lealdade
ao parceiro morto36.
Considerações finais
A partir do estudo realizado, foi possível entender a crise de identidade que cercava
Ennis, o medo da rejeição e até a morte de Jack, fizeram com que Ennis omitisse a
The typical cowboy narrative – told and re-told, imaged and re-imaged almost continually since 1870 –
speaks powerfully to the nation‘s fantasy about its men; the hero of this national fantasy embodies its almost
cherished values and ideals. Often the frontiersman‘s single redeeming virtue is his willingness to express
loyalty and affection to a partner. A cure to violence, to endlessly beset manhood, is same-sex affection. His
lone virtue and also sometimes his Achilles‘ hell is his loyalty to his partner. Again and again in narratives of
conquest, whether on the wrong side of the law or not the right, survival in often hostile territory depends
upon devotion to his partner. These same-sex partnerships are typical of cowboy narratives [...] (PACKARD,
2005, p. 12-13).
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verdadeira identidade e continuasse a desempenhar o papel que a sociedade heterossexista
lhe designara.
Desse modo, a teoria a respeito dos cowboys cuidadores de ovelhas, remete-nos aos
personagens, ou seja, Jack pensou em tentar ser a ovelha desgarrada do rebanho, ser livre,
mas acabou sendo ―devorado pelo lobo‖, ou seja, morto. Já Ennis, a ovelha que ficou presa
ao rebanho, continuou sua vida solitária, separou-se da esposa, continuou sonhando com a
montanha Brokeback e jurando lealdade ao companheiro Jack.
Outro tópico relevante a comentar é a questão da crise identitária pela qual ambos
passaram, conforme as concepções teóricas abordadas, eles assumiram diferentes
identidades, de acordo com a ocasião, ora eram amigos, ou amantes, ou pais de família,
tiveram a oportunidade de encarar o mundo de outro modo, mas no final, submeteram-se à
norma padrão ditada pela sociedade.
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Realismo Maravilhoso No Brasil Insólito De Monteiro
Lobato
MARVELOUS REALISM IN THE UNUSUAL BRAZIL OF MONTEIRO LOBATO

Nerynei Meira Carneiro BELLINI37
Resumo: Saci-pererê, capturado pelo astuto Pedrinho, promete-lhe descortinar a vida
noturna na mata por meio da contemplação de seres monstruosos e arredios, como: Iara,
Jurupari, Boitatá, sem contar a já conhecida e cruel Cuca. A partir dessa proposição inicial,
este trabalho pretende trazer à tona o mundo fantástico do escritor brasileiro Monteiro
Lobato (1882-1948) e a tessitura ficcional de personagens e seres mitológicos
representantes do folclore nacional. Lobato foi um dos precursores ao recriar,
literariamente, espaços, personagens e, sobretudo, figuras de monstros vigentes no
imaginário popular em diferentes regiões do Brasil, isto é, sul, sudeste, norte, nordeste,
centro-oeste. Analisando a presença e a urdidura de monstros do repertório cultural
brasileiro, objetiva-se, ainda, identificar traços do realismo maravilhoso na obra O Saci
(1958), de Lobato, bem como aspectos nacionais. A análise temático-formal, desse texto,
estará embasada em considerações críticas de relevantes teóricos do fantástico, dentre eles,
Todorov, Lovecraft, Carpentier, Chiampi, Furtado, Roas. Os resultados esperados
consistem na identificação do tipo de fantástico que se realiza em Lobato e na
representatividade literária de monstros genuínos da cultura brasileira, assim como seus
possíveis efeitos sobre o leitor.
Palavras-chave: Seres monstruosos. Monteiro Lobato. Tessitura. Realismo Maravilhoso.
Cultura Brasileira.
Abstract: Saci Pererê, captured by the smart boy Pedrinho, promises him to uncover the
nightlife in the woods through the contemplation of monstrous and sheepish beings, as
Iara, Jurupari, Boitatá, not to mention the already known and cruel Cuca. From this initial
proposal, this work aims to bring out the fantastic world of Brazilian writer Monteiro
Lobato (1882-1948) and the fictional organization of characters and mythological beings
representatives of national folklore. Lobato was one of the precursors to recreate, literarily,
spaces, characters, and especially figures of monsters present in the popular imagination in
different regions of Brazil, that is, south, southeast, north, northeast, midwest. Analyzing
the presence and plot of monsters in Brazilian cultural repertoire, this article also aims to
identify traces from the marvelous realism in the work O Saci (1958), by Lobato, in the
national aspects. The theme-formal analysis of the text, will be based on critical
considerations by relevant therorists from fantastic literary school, including, Todorov,
Lovecraft, Carpentier, Chiampi, Furtado, Roas. The expected results consist of identifying
the type of fantastic being held in Lobato‘s work and literary representation of genuine
monsters of Brazilian culture, as well as their possible effects on the reader.
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Este trabalho pretende trazer à tona o mundo fantástico do escritor brasileiro
Monteiro Lobato (1882-1948) e a tessitura ficcional de personagens e seres insólitos, tais
como, Saci-Pererê, Jurupari, Iara e Boitatá, representantes do folclore nacional. Lobato foi
um dos precursores ao recriar, em vastíssima e exímia produção literária, espaços,
personagens e, sobretudo, figuras de monstros vigentes no imaginário popular em
diferentes regiões do Brasil, a saber, sudeste, sul, norte, nordeste, centro-oeste.
Analisando a presença e a urdidura de monstros do repertório cultural brasileiro,
objetiva-se, ainda, identificar traços do realismo maravilhoso na obra lobatiana O Saci
(primeira edição em 1921), bem como aspectos nacionais na recriação do escritor paulista
de seres monstruosos.
A análise temático-formal estará embasada em considerações críticas de teóricos do
fantástico, dentre eles, Todorov, Lovecraft, Carpentier, Chiampi, Furtado, Roas. O trabalho
estará respaldado, ainda, em acepções de Piai e Paccini, sobre o folclore brasileiro e de
Zilberman, a respeito da feitura lobatiana.

Pretende-se, assim, identificar o tipo de

fantástico que se realiza em Lobato e na representatividade literária de monstros genuínos
da cultura brasileira, assim como seus possíveis efeitos sobre o leitor.
Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté, no interior do estado de São Paulo,
Brasil, em 1882 e faleceu em 1948. Nos últimos anos de sua vida, dedicou-se a organizar
sua vasta produção. Escreveu o primeiro livro, A Menina do Narizinho, dedicado ao público
infantil, em 1921, e o último, Os doze trabalhos de Hércules, em 1944. Seguem alguns dados
biográficos:
José Bento de MONTEIRO LOBATO – Romancista, contista e jornalista
brasileiro, nasceu em 18 de abril de 1882, em Taubaté, São Paulo, e faleceu em 4
de julho de 1948, no mesmo Estado. Após estudar nos colégios Coração de
Jesus e Dr. Quirino, de Taubaté, transferiu-se para São Paulo, concluindo os
preparatórios do Instituto Ciências e Letras. Matriculou-se em seguida na
Faculdade de Direito local, onde se bacharelou. Exerceu o cargo de Promotor
Público, em Areias. De volta a São Paulo, fundou a empresa editora Monteiro
Lobato & Cia, fracassando neste empreendimento. Limitou-se então a escrever
peças de literatura infantil à firma sucessora de sua empresa e para a imprensa,
que lhe deve uma colaboração substanciosa e riquíssima. Como Adido
Comercial, partiu em 1927 para os Estados Unidos da América do Norte, em
busca da prosperidade industrial do petróleo e do ferro. Em 1932 retornou ao
Brasil iniciando uma campanha rumorosa, apontando a exploração
conscienciosa desses produtos como o único caminho capaz de levar os
brasileiros a uma era de maior bem estar. Devido a isso, foi preso
temporariamente. Eleito membro da Academia Brasileira de Letras, recusou a
honraria. Entretanto, era titular da cadeira n° 39 da Academia Paulista de Letras,
na vaga de Pedro de Toledo, tendo como patrono Gabriel Rodrigues dos
Santos. A fim de dirigir os trabalhos de tradução e publicação das suas obras, foi
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para a Argentina, em 1945, apresentar seus trabalhos a uma editora daquele país.
Dentre suas publicações estão: Urupês, Cidades Mortas, Negrinha, O Macaco que se
fez Homem, Problema Vital, Mundo da Lua, América, O Choque, Na Antevéspera, Mr.
Slang e o Brasil, Memórias de Emília, Emília no País da Gramática, além de inúmeras
traduções. [...]. Suas obras têm sido traduzidas para quase todas as línguas e
continua inspirando sentimentos nacionalistas.
(Disponível
em:
<http:/www.biografia.ahistoria.com.br/monteiro-lobatoresumo-obra-e-vida/>[Acesso em: 01/12/2014])

O escritor paulistano foi um dos grandes nomes da literatura brasileira, nas palavras
de Zilberman (2005), o ―primeiro grande autor para a infância brasileira‖ (p.26), com
projeção internacional devido à, dentre outros motivos, ser um dos primeiros a engendrar
obras que recuperassem traços geográficos, sociais e, especialmente, culturais do Brasil. A
despeito desse procedimento, Lobato, contudo, soube valorizar as influências externas no
âmbito literário, conferindo nova roupagem à literatura clássica, por exemplo, com a obra
Os doze trabalhos de Hércules. O valor reconhecido desse escritor, acima de tudo, se dá por
meio de seu projeto literário de escrever histórias, genuinamente, voltadas para o público
infantil a fim de recriar seus aspectos peculiares, bem como seus anseios e vivências, por
meio do imaginário.
As personagens de Lobato, por isso, são criadas a partir de mitos, lendas, contos
folclóricos, epopeias, enfim, de narrativas decorrentes da tradição oral, e, as quais, em suas
habilidosas mãos, ganham especificidades e novas significações. O universo desses seres
ficcionais, sobretudo, aproxima o universo fantástico do mundo do leitor e permite-lhe
traçar conjecturas e fazer associações frutíferas ao seu desenvolvimento psíquico e
cognitivo.
Nesse sentido, Bruno Bettelheim, em seu livro A psicanálise dos contos de fadas (1978),
defende a importância da fantasia e do fantástico para a maturação da criança. Ao contrário
das muitas concepções vigentes na época do escritor psicanalítico de que o imaginário dos
contos de fadas seria nocivo aos leitores infantes, uma vez que o alienaria no mundo real, o
autor defende que a fantasiosa retratada nos contos, por meio de personagens, ações e
espaços, daria substrato para o equilíbrio e desenvolvimento do leitor. Os símbolos do
insólito, subjacentes aos textos, a nosso ver, promoveriam identificações e catarses no
leitor, contemplando, em um primeiro momento, seu horizonte de expectativas, para em
outro instante, rompê-lo e ampliá-lo, conforme pressupostos sobre o Método Recepcional
de Leitura (1973), de Bordini e Aguiar, exposto em Literatura: a formação do leitor (alternativas
metodológicas).
Na abertura da obra O Saci (1958), de Monteiro Lobato tem-se a descrição,
pormenorizada, do sítio do Pica-Pau Amarelo onde ocorrem as peripécias fantásticas do
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enredo. Embora o lugar seja descrito com características veristas não é possível localizá-lo
empiricamente, pois o sítio é um mundo independente e autossuficiente, onde tudo pode
acontecer, inclusive, o improvável. Pela fauna e flora retratadas, paradoxalmente, pode-se
dizer que o sítio fica no Brasil, ou ainda, ―que ele é o Brasil‖, conforme afirmou Zilberman
(2005, p.27).
A pesquisadora brasileira, que foi professora titular da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, explana, em sua obra Como e por que ler a literatura infantil brasileira (2005), a
relevância e contribuição da produção de Lobato para o acervo literário brasileiro e, quiçá,
mundial.
[...] ele [Monteiro Lobato] deseja que o sítio mostre como o Brasil é (ou foi, nas
primeiras décadas do século XX) – o predomínio da economia agrícola, a
decadência do mundo rural, o atraso da mentalidade das pessoas que vivem no
campo. De outro, o lugar expressa o que Lobato deseja para o Brasil inteiro, a
saber, a possibilidade de modernização, crescimento e fortuna graças à
exploração das riquezas minerais, em especial, do petróleo. (ZILBERMAN,
2005, p. 28)

A assertiva da escritora revela a preocupação de Lobato com os aspectos
genuinamente nacionais os quais se encontram implícitos em suas obras, por isso, mais
adiante, expõe: ―o sítio é brasileiro, como se fosse uma representação idealizada de nossa
pátria. Em outras palavras, é o Brasil conforme o desejo de Lobato, um Brasil sonhado,
mas sempre um Brasil‖ (ZILBERMAN, 2005, p.29-30).
O enfoque que Lobato conferia ao Brasil revela seu instinto de nacionalidade que,
segundo a professora gaúcha, é bastante peculiar, pois ―o escritor foi, desde os primeiros
livros, como Urupês, de 1918, um ferrenho crítico das mazelas nacionais; mas nunca deixou
de colocar o país no centro de seu pensamento, procurando verificar o que era melhor para
a população‖ (ZILBERMAN, 2005, p.29-30).
A história da literatura infantil brasileira revela que as primeiras produções
firmaram-se em temas, figuras e processos do conto de fadas, baseadas na tradição da
Europa, cuja consolidação respaldava-se na matéria folclórica. A despeito de sofrerem tal
influência, os escritores brasileiros começaram a investigar caminhos mais independentes
da literatura europeia, nacionalizando essa vertente. Por isso, resolveram encaminhar a
atenção para a mesma modalidade, mas privilegiando o que estava enraizado na história da
cultura do Brasil.
Não obstante, o folclore apresentou-se uma alternativa atraente, e alguns escritores,
como Monteiro Lobato, souberam, muito bem, extrair o melhor das histórias, em sua
origem, transmitidas por meio da oralidade, desenvolvendo, assim, o veio até então pouco
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explorado. A obra lobatiana Histórias de Tia Nastácia, de 1937, está embasada nos Contos
Populares do Brasil, de Sílvio Romero, de 1885, com fins a valorizar o folclore nacional.
A etimologia da palavra folclore vem dos dois termos em inglês: folk, que significa
povo e lore, conhecimento, saber. Portanto, diz respeito a um conjunto de manifestações
artísticas, provenientes de certo povo, que identifica suas tradições, conhecimentos,
adivinhações, provérbios e superstições, expressando o caráter tradicional popular
transmitido de geração para geração. O dicionário Houaiss define, ainda, folclore como ―a
ciência das tradições, dos usos e da arte popular de um país ou região‖ (HOUAISS, 2009,
p.911).
As professoras Arlete Piai e Maria Júlia Paccini em seu livro Viajando pelo Folclore de
norte a sul (2004), afirmam, na apresentação da obra, que:
O folclore é totalmente diverso de um país para outro e varia também dentro do
mesmo país. Essa mutação ocorre pela diversidade cultural, de origem e
costumes nascidos basicamente da diversificação da etnia. Assim, no Brasil, o
folclore foi resultado da união da cultura a partir da miscigenação de três povos:
o africano, o indígena brasileiro e o europeu. Mas há certa identidade folclórica
regional resultante basicamente da influência de cada um desses povos
formadores do Brasil. (PIAI e PACCINI, 2004, p.5)

Essa identidade folclórica nacional é encontrada na obra O saci (1958) de Monteiro
Lobato cujo ser sobrenatural saci é descrito por tio Barnabé a Pedrinho (personagens
lobatianos representantes de raças diferentes), a partir da pergunta do menino ao idoso, que
tinha mais de oitenta anos, segundo o narrador heterodiegético, na concepção de Genette.
___ Então conte. Que é afinal de contas, o tal saci?
E o negro contou tudo direitinho.
___ O saci – começou ele – é um diabinho de uma perna só que anda solto pelo
mundo, armando reinações de toda sorte e atropelando quanta criatura existe.
Traz sempre na boca um pitinho aceso, e na cabeça uma carapuça vermelha. A
força dele está na carapuça, como a força de Sansão estava nos cabelos. Quem
consegue tomar e esconder a carapuça de um saci, fica por toda vida senhor de
um pequeno escravo. (MONTEIRO LOBATO, 1958, p.185)

Segundo as pesquisadoras Piai e Paccini, a figura insólita do Saci-Pererê originou-se
no Sudeste do Brasil. Ambas as professoras, ao localizarem geográfica e demograficamente
a região Sudeste, descrevem-na como:
Formada pelos Estados do Espírito Santo, que tem como Capital Vitória –
maior porto de minério do País; Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro – cartão
postal do Brasil; Minas Gerais, capital Belo Horizonte – a capital do ferro e do
aço; São Paulo, capital São Paulo – o motor do desenvolvimento brasileiro. No
século XVIII a mineração atraiu grandes contingentes demográficos de várias
partes do País, aumentando consideravelmente a população da região. Além
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disso, acarretou a vinda de muitos portugueses da Europa, atraídos pelo ouro. O
café também exerceu grande atração demográfica, fixando nas terras do Sudeste
a população negra e, mais tarde, a população imigrante assalariada. Entre os
imigrantes, os que mais se destacaram nesse período foram os portugueses,
italianos, espanhóis e alemães, espalhando-se principalmente pelos Estados do
Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Localiza-se no Estado de São Paulo
a principal concentração de orientais no Brasil, destacando-se como grupo mais
numeroso o dos japoneses. (PIAI e PACCINI, 2004, p.57)

A origem histórica da figura do Saci, por suas características físicas e morais, pode
conotar a época do Império no momento da escravidão e de suas consequências atrozes,
desencadeando imagens estereotipadas do afrodescendente, ladino e arisco, por parte dos
senhores e feitores de escravos, pois é associado àquele que está em toda parte praticando
peraltices. Na ocasião da escravatura, o escravo, subtraído abrupta e brutalmente, de sua
terra e do convívio de seus familiares, provavelmente, necessitava de artimanhas para burlar
a situação opressora e violenta na qual se encontrava. Talvez, por isso, a caracterização do
Saci como aquele que, mesmo desprovido de um membro do corpo, a perna, consegue
saltar agilmente e efetuar façanhas sorrateiramente.
Em Monteiro Lobato a imagem do menino-diabo traquina, configura-se um
monstrinho de mãos furadas, que encarna o imaginário do povo, conforme as palavras de
tio Barnabé: ―Tem as mãos furadinhas bem no centro da palma; quando carrega brasa, vem
brincando com ela, fazendo ela passar de uma para a outra mão pelo furo‖ (MONTEIRO
LOBATO, 1958, p.188). O saci lobatiano, além de conotar astúcia e peraltice também
demonstra um conhecimento profundo dos eventos e seres da floresta, o que pode estar
associado à ideia do saber popular. Nesse sentido, é o saci quem filosofa a Pedrinho sobre
a existência dos monstros e, na sequência, explica suas origens e apresenta-os ao menino,
neto de D. Benta, a erudita proprietária do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na conversa do Saci
com Pedrinho, há indagações sobre o medo e os monstros, conforme se apreende do
seguinte diálogo:
O menino gabava-se de não ter medo de nada, exceto de vespa e outros
bichinhos venenosos. Mas não ter medo é uma coisa e saber que o medo existe é
outra. Pedrinho sabia que o medo existe porque diversas vezes o seu coração
pulara de medo. E respondeu:
__ Sei, sim. O medo vem da incerteza.
__ Isso mesmo – disse o saci. A mãe do medo é a incerteza e o pai do medo é o
escuro. Enquanto houver escuro no mundo, haverá medo. E enquanto houver
medo, haverá monstros como os que você vai ver.
__ Mas se a gente vê esses monstros, então eles existem.
__ Perfeitamente. Existem para quem os vê e não existem para quem não os vê.
Por isso digo que os monstros existem e não existem. (MONTEIRO LOBATO,
1958, p.225-226)
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As palavras do Saci, quanto à incerteza nutrir o medo e esse gerar os monstros, vão
ao encontro da proposição de Todorov sobre a vigência do fantástico, ou seja, a
necessidade de haver hesitação, por parte dos personagens e, consequentemente, dos
leitores que com eles se identificam, como fator decisivo à sua realização. Todorov (1975)
afirmou que o fantástico ―é a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais
que as leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural‖ (p.16).
A sabedoria do saci revela uma inter-relação interessante entre o medo e os
monstros o que torna difícil, a princípio, dissociar e resolver este imbróglio, isto é, o medo
cria os monstros, ou os monstros geram o medo? Na sequência, o saci, esclarece seu
pressuposto, explicando a Pedrinho o seguinte:
Aquela filosofia do saci já estava dando dor de cabeça no menino, o qual
suspirou e disse:
___ Basta, amigo saci. Não quero mais saber de filosofias, quero conhecer os
segredos da noite na floresta. Mostre-me os filhos do medo que você conhece.
Desde que há tanta gente medrosa no mundo, deve haver muitos filhos do
medo.
___ Se há! – exclamou o saci. Os medrosos são os maiores criadores das coisas
que existem. Não têm conta o que lhes sai da imaginação. As mitologias
daqueles velhos povos estão cheias de terríveis criações do medo. Aqui nestas
Américas temos também muitas criações do medo, não só dos índios chamados
aborígines, como dos negros que vieram da África. (MONTEIRO LOBATO,
1958, p.226)

O personagem insólito lobatiano ratifica pressupostos caros aos estudos sobre o
insólito artístico, ou seja, de que as Américas estão, naturalmente, povoadas de seres e
eventos sobrenaturais e de que tal fato ocorre tanto em decorrência de sua pluralidade
geográfica quanto demográfica. Nesse sentido, Carpentier foi precursor ao definir o termo
realismo-maravilhoso defendendo que o real maravilhoso é o insólito cotidiano,
encontrável em estado bruto, latente; onipresente em todo universo latino-americano,
desde os primórdios da história da Conquista da América até os dias atuais.
Com ênfase na produção insólita literária da América hispânica, atrelada a fatores
históricos, a professora e pesquisadora Irlemar Chiampi diz que a ideologia vigente nas
Américas favoreceu o realismo maravilhoso. As Américas, portanto, especificamente, a
América do Sul, onde se localiza o Brasil, por sua exuberância e diversidade de plantas e
animais, configurou-se, na ótica, dos colonizadores um lugar exótico e, até mesmo, mítico.
Defendemos, por isso, que o insólito em Lobato está mais para o realismo maravilhoso (na
terminologia empregada por Chiampi) do que para o fantástico puro, na concepção de
Todorov.
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Contudo, é preciso ratificar a formação desse maravilhoso, especificamente, do
monstruoso, suscitado pela herança cultural de outros povos constituintes do homem
brasileiro, no caso, os negros, os indígenas e o europeu. Esse último traz em sua bagagem
tradições milenares, como bem o revelou Lovecraft em suas considerações teóricas-críticas
sobre a origem do sobrenatural do terror, no capítulo Las albores del cuento de horror, do livro
El horror en la literatura (1984):
Como es lógico esperar de un género tan estrechamente relacionado con las
emociones primitivas, el cuento de horror es tan viejo como el pensamiento y el
lenguaje humanos.
El terror cósmico aparece como un ingrediente del folklore más antiguo de
todas las razas, y cristaliza en las baladas, crónicas y textos sagrados más
arcaicos. En efecto, constituyó una característica destacada de la complicada
magia ceremonial, con sus ritos para la invocación de demonios y espectros, que
floreció ya en tiempos pre-históricos, y alcanzó su máximo desarrollo en Egipto
y en las naciones semíticas. (LOVECRAFT, 1984, p.13)

As influências da cultura de outros povos na formação dos monstros brasileiros
percebem-se na personagem lobatiana, Cuca, uma bruxa velha com cabeça de jacaré e voz
assustadora, que segundo a lenda, devora criancinhas desobedientes. A propósito, a palavra
cuca, na língua tupi, significa tragar ou engolir de uma só vez. Conforme dados do site:
http://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro, a lenda surgiu na Espanha e Portugal,
onde recebe o nome de Coca. Nesses países, era representada por um dragão que havia
sido morto por um santo. A figura aparecia principalmente nas procissões. A lenda teria
chegado ao Brasil junto com os portugueses durante o período da colonização. Foi nas
obras do escritor brasileiro Monteiro Lobato que a personagem Cuca ganhou popularidade.
O narrador do livro O saci descreve o monstro:
Estava sentada diante duma fogueira, de modo que a claridade das chamas
permitia que as ―folhagens‖ lhe vissem a carantonha em toda a sua horrível
feiura. Que bicha! Tinha cara de jacaré e garras nos dedos como os gaviões.
Quanto à idade, devia andar para mais de três mil anos. Era velha como o
Tempo. (MONTEIRO LOBATO, 1958, p.258 – grifo do autor)

É bem provável que essa versão da cuca, um ser metade bruxa, metade jacaré,
sofra influência da região pantanosa do Brasil, Pantanal Mato-grossense no centro-oeste,
em cuja fauna há jacarés. No folclore brasileiro, na região nordeste, há um monstro
semelhante à Cuca, ou seja, a Cabra-Cabriola, terrível criatura que captura crianças
malcriadas e desobedientes. Ela entra nas casas ao farejar que lá dentro, tem infante que
não obedece aos pais ou urina na cama.
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Outros seres monstruosos, que causam terror no interlocutor, bem como a
influência de outras raças na constituição do imaginário popular brasileiro são descritos em
outros trechos dessa obra de Lobato:
Pedrinho lembrou-se do tio Barnabé, que era africano.
___ Tio Barnabé, por exemplo – disse ele – é um danado para saber essas
coisas. Conhece todos os filhos do medo. Foi ele quem me explicou o caso dos
sacis. Conte-me no que é que os índios acreditavam.
___ Os índios, começou o saci, não usavam durante a noite aquelas luzes que
Doa Benta usa lá no Sítio – aqueles lampiões de querosene. Nem usavam a luz
elétrica que há nas cidades. Só usavam fogueirinhas de pouca luz e por isso o
medo entre os índios era grande. Quanto maior o escuro, maior o medo; e
quanto maior o medo, mais coisas a imaginação vai criando. Já ouviu falar no
Jurupari?
___ Não...
___ Pois é o diabo dos índios, o espírito mau que aparece nos sonhos e
transforma os sonhos em pesadelos horríveis. Insônia, mal-estar, inquietação,
tudo que é desagradável, vem desse Jurupari.
___ Mas como é ele?
___ Um espírito sem forma. Um espírito mau que se diverte em agarrar os que
estão dormindo e causar-lhes todos os horrores dos pesadelos. E parece que
segura as vítimas pela garganta, porque elas esperneiam e se debatem, mas não
podem gritar. (MONTEIRO LOBATO, 1958, p. 27)

Jurupari cuja etimologia provém do tupi-guarani yupa‟ri quer dizer diabo, entre os
indígenas (HOUAISS, 2009, p.1140), um ser que se diverte angustiando os índios no
momento em que estão mais vulnerais, ou seja, no sono. Nos primórdios da colonização
brasileira, índios, de distintas tribos, que viviam na costa leste do Brasil, para fugirem da
condição de escravos a que eram submetidos, adentraram o interior, as regiões centro-oeste
e norte e lá se refugiaram, principalmente, na floresta Amazônica, onde há tribos indígenas
até os dias atuais.
Na história do Brasil, sabemos que por volta de 1748, os bandeirantes (sertanistas
do Brasil Colonial, a saber, portugueses e espanhóis), desbravaram o interior do Brasil e
encontrando muitas tribos, cujo contato quase sempre ocorreu de modo hostil e que
disseminou várias lendas e mitos. A respeito da região Norte as professoras Piai e Paccini
expõem:
Uma das maiores e mais belas criações da natureza. A Região Norte, maior área
verde do planeta, é o Brasil do encanto e do mistério, guardando fascinação,
segredos e os perigos do mundo selvagem. É formada pelos Estados de
Roraima, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Constitui a
região mais extensa; corresponde a quase metade do Brasil e é pouco povoada.
(...). Nas matas das florestas e nas reservas habitam os índios. Ao longo dos rios
vivem os caboclos ribeirinhos. O caboclo amazônico tem a mistura do branco,
do índio e do africano que fez nascer um folclore cheio de encantos. As lendas

126

da região norte têm seu berço na mãe natureza: na rica vegetação, nos peixes,
nos pássaros, nas misteriosas águas de seus rios... A fartura e a beleza regional
são fonte de inspiração de poetas e da literatura popular do seu povo. (PIAI e
PACCINI, 2004, p.5)

É nessa exuberante e viçosa região que surge a lenda da Iara, um ser sobrenatural,
que enfeitiça os homens, com seu belo olhar e mavioso canto, para conduzi-los a um
encontro fatal nas águas do rio Amazonas.
Também conhecida como a ―mãe das águas‖, Iara é uma personagem do
folclore brasileiro. A palavra Iara é de origem tupi e significa ―aquela que mora
na água‖. De acordo com a lenda, de origem indígena, Iara é uma linda sereia
(corpo de mulher da cintura para cima e de peixe da cintura para baixo) morena
de cabelos negros e olhos castanhos. A lenda conta que a linda sereia fica nos
rios do norte do país, onde costuma viver. Passa grande parte do tempo
admirando sua beleza no reflexo das águas, brincando com os peixes e
penteando seus cabelos com um pente de ouro. Nas pedras das encostas,
costuma atrair os homens com seu belo e irresistível canto, que ecoa pelas águas
e florestas da região. As vítimas costumam seguir Iara até o fundo dos rios, local
de onde nunca mais voltam. Os poucos que conseguem voltar acabam ficando
loucos em função dos encantamentos da sereia. Neste caso, conta a lenda,
somente um ritual realizado por um pajé (chefe religioso indígena, curandeiro)
pode livrar o homem do feitiço. Contam os índios da região amazônica que Iara
era uma excelente índia guerreira. Os irmãos tinham ciúmes dela, pois o pai a
elogiava muito. Certo dia, os irmãos resolveram matar Iara. Porém, ela ouviu o
plano e resolveu matar os irmãos, como forma de defesa. Após ter feito isso,
Iara fugiu para as matas. Porém, o pai a perseguiu e conseguiu capturá-la. Como
punição, Iara foi jogada no rio Solimões (região amazônica). Os peixes que ali
estavam a salvaram e, como era noite de lua cheia, ela foi transformada numa
linda sereia.
Disponível
em:
<http://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/lenda_iara.htm>
texto
adaptado. Acesso em: 01/12/2014 (grifos originais).

Em O saci, Pedrinho pede ao ser mágico que lhe mostre alguns monstros
tipicamente brasileiros, isto é, a Iara e o Boitatá, cuja configuração provém de regiões
diferentes do Brasil. No caso a Iara, deusa das águas doces, embora originária da região
Norte, pode ser vista nas águas do Sítio do Pica-Pau Amarelo, pois o espaço do sítio é,
antes de tudo, o lugar mágico, onde tudo pode ocorrer. Quanto ao Boitatá, na obra, é
elucidado que vem da região Sul do Brasil.
___ A Iara pode – respondeu o saci – porque há uma que mora por aqui em
certo ponto do rio; mas Boitatá, não. Só existe lá pelo Sul.
___ Como é?
___ Pois o Boitatá é um monstro muito interessante. Quase que só tem olhos –
uns olhos enormes, de fogo. De noite vê tudo. De dia não enxerga nada – tal
qual as corujas. Dizem que certa vez houve um grande dilúvio em que as águas
cobriram todos os campos do Sul, e o Boitatá, então, subiu ao ponto mais alto
de todos. Lá fez um grande buraco se escondeu durante todo o tempo do
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dilúvio. E tantos anos passou no buraco escuro que seu corpo foi diminuindo e
os olhos crescendo – e ficou como é hoje, quase que só olhos. Afinal as águas
do dilúvio baixaram e o Boitatá pode sair do buraco, e desde esse tempo não faz
outra coisa senão passear pelos campos onde há carniça de animais mortos.
Dizem que às vezes toma a forma de cobra, com aqueles grandes olhos em lugar
de cabeça. Uma cobra de fogo que persegue os gaúchos que andam a cavalo de
noite. (MONTEIRO LOBATO, 1958, p.230)

A descrição do personagem lobatiano traz características geográficas do Sul do
Brasil, a saber, os pampas gaúchos, com sua amplidão de pastos e muitas águas. Piai e
Paccini escrevem sobre tal região:
A Região Sul é a menor das regiões brasileiras. Conta com apenas três unidades
da Federação, todas elas litorâneas: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Em virtude das condições climáticas e riqueza de suas águas, apresenta-se bem
alimentada pelas chuvas, o que possibilitou grande potencial hidrelétrico.
Destaca-se a usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do mundo, considerada pela
Unesco patrimônio da humanidade. As cataratas de Foz do Iguaçu formam as
maiores e mais belas quedas d´água do planeta. A ocupação da Região Sul foi
muito diferente das outras regiões do Brasil Em 1808, com a vinda da família
real, o País começou a se abrir para a imigração europeia que era atraída pelo
clima frio, pela viagem gratuita e pelos instrumentos agrícolas que recebiam. Os
primeiros a chegar foram os portugueses, seguidos pelos alemães, italianos,
poloneses e ucranianos. Mais tarde chegaram os japoneses e holandeses em
busca de terra roxa para plantio dos cafezais (PIAI E PACCINI, 2004, p.81).

A descrição que o saci faz do monstro Boitatá, ademais de revelar os traços
regionalistas, mostra a crendice popular, que dava uma explicação mítica para um
fenômeno científico, recuperada por Pedrinho quando afirma: ―- Eu sei dessa história. É
fogo-fátuo. Vovó já nos explicou que esses fogos são fosforescências emitidas pelas
podridões‖ (MONTEIRO LOBATO, 1958, p.231-232). Quanto a essa contraposição entre
saber popular e científico, as considerações de Zilberman, sobre o ponto de vista de
Lobato, problematizam a questão:
Lobato manifestou contrariedade em relação às orientações dadas à
representação do ―povo‖, criticando a leniência e benignidade com que sua
criatividade e personagens eram entendidos. Talvez Histórias da Tia Nastácia,
encarado na perspectiva da ―correção política‖, importante aos olhos de hoje,
pareça preconceituoso e cruel; mas, andando na contramão das ideias vigentes
no final da conturbada década de 1930 [Estado Novo de Getúlio Vargas], talvez
Lobato tenha-se arriscado mais e desafiado com mais vigor o poder do Estado
que seus confrades, ainda quando as personagens populares encontráveis nas
obras desses pareçam ter sido objeto de maior simpatia e consideração.
(ZILBERMAN, 2005, p.94-grifos da autora).

Zilberman explica, ainda, que Lobato foi um homem de seu tempo, posicionandose quanto aos desmandos políticos da época e, nesse sentido, ousou mais que seus
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conterrâneos. A imbricação do real com o insólito parece-nos reiterar a tese do realismo
maravilhoso nas obras do escritor paulistano tanto quanto à criação das personagens
quanto do ambiente. O espaço do sítio, de modo paradoxal, assemelha-se a uma próspera
fazenda de café, da década de 20 do século XX, referência essa que aponta para a histórica
fartura do café brasileiro nesse contexto. Mas que, sobretudo é o lugar mágico onde tudo
pode acontecer. A propósito, Furtado vai dizer que, no fantástico, o sobrenatural (metaempírico) emerge e fixa-se no cotidiano, como uma estratégia cara a sua composição:
[…] na narrativa fantástica, o espaço familiar da natureza circunscreve sempre a
maior parte da acção, constituindo a regra aparente do mundo fictício em que o
fenômeno meta-empírico se insinua [...] [visa a] recorrer sobretudo a processos
descritivos tendentes a acentuar os traços ―realistas‖ do mundo material nele
representado. (FURTADO, 1980, p.126-grifos do autor)

O escritor brasileiro Monteiro Lobato soube, como poucos, habilmente tratar do
Brasil, recriando suas lendas e folclore, conferindo-lhes novas significações, combinando
muito bem, o real com o imaginário e, por isso mesmo, despertando efeitos singulares no
leitor. Nesse sentido, encerro este trabalho com as palavras de Fernández, cuja teoria foi
sistematizada e debatida pelo professor e pesquisador David Roas em seu livro Teorías de lo
fantástico (2001):
La transformación de lo cotidiano en inverosímil – con frecuencia por medio de
su exageración – y la utilización eficaz por medio de un narrador imperturbable
de sucesos increíbles. Relacionada con el relato oral y con la imaginación
infantil, esa manera de narrar insiste en ser el testimonio de una mentalidad no
coartada por el racionalismo. De esa mentalidad, en resumidas cuentas, fue
manifestación el realismo mágico, que parecía dar la razón a quienes pensaban
que las culturas más creativas (literariamente) eran aquellas que se encontraban
más próximas a los orígenes, las que aún conservaban vivo su caudal de mitos y
de leyendas derivadas de los mitos. (FERNÁNDEZ apud ROAS, 2001, p. 291292)
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Resumo: A lei 10.639/03, modificada pela 11.645/08, provocou – ou melhor, evidenciou
– a necessidade de trabalhar a cultura afro-brasileira na escola, o que estimulou a oferta de
materiais específicos para essa finalidade, produção editorial que inclui obras de literatura
infantil e juvenil que tratam do tema. Dentre elas, selecionamos duas obras para análise de
representações da negritude: Betina, de Nilma Lino Gomes, com ilustrações de Denise
Nascimento (Mazza Edições, 2009) e Empresta o lápis de cor?, escrita por Rafaeli Peres e
ilustrada por Gisele Koch (Eduel, 2012). O objetivo é promover uma discussão sobre o
papel da literatura e sua leitura escolar no tratamento de temas como representações
identitárias a fim de contribuir para uma visão crítica do trabalho com literatura em sala de
aula.
Palavras-chave: Negritude. Ilustrações. Literatura infantil e juvenil.
Abstract: The law 10,639/03, modified by the 11.645/08, provoked - or rather, revealed the need to work on african-Brazilian culture in school, which stimulated the production of
specific materials for this purpose, editorial production that includes works of children
literature dealing with the issue. Among them, two works were selected for our analysis of
the representations of blackness: Betina, of Nilma Lino Gomes, with illustrations by Denise
Birth (Mazza Editions, 2009) and Empresta o lápis de cor?, written by Peres Rafaeli and
illustrated by Gisele Koch (EDUEL, 2012). The goal is to promote a discussion about the
role of literature and its school reading in the treatment of subjects like identity
representations in order to contribute to a critical view of working with literature in the
classroom.
Keywords: Blackness. Illustrations. Children literature.
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Introdução
Temas como ética, preservação ambiental e diversidade sexual e étnico-racial têm
habitado a sala de aula nas últimas décadas, prática estimulada por discursos pedagógicos
conscientes de que a escola também é responsável por ser palco de debates de novas
demandas sociais. Vivemos tempos de intensa diversidade, mas ela não tem vindo
acompanhada da mesma dose de exercício democrático de fato (não só de direito) nem de
tolerância – menos ainda de respeito... – em relação a essa diversidade.
A sala de aula é um espaço de encontro da diversidade. E quando os alunos ali
reunidos são crianças ou adolescentes, configura-se um momento especial de construção de
representações sociais e identitárias. É no contato com o outro que o sujeito vai definindo
os contornos de sua própria identidade, compreendendo-se como membro de um grupo
que, inevitavelmente, demarcar-se-á em relação a outros grupos diferentes dele. Nesse
processo, a leitura – além de tantas outras atividades e contingências do ambiente escolar –
tem sua participação.
Além dos livros didáticos, a leitura de paradidáticos – dentre os quais estão livros de
literatura infantil e juvenil – tem auxiliado o professor a inserir em suas práticas
pedagógicas as discussões sobre diversidade, o que tem estimulado escritores e editoras a
investirem nesse filão de mercado, disponibilizando materiais por vezes produzidos
especificamente para essa demanda.
No campo da literatura, mais particularmente no que se refere aos livros
infantojuvenis que trazem imagens da cultura africana e afro-brasileira, sabe-se que nem
sempre eles chegam às mãos de crianças e jovens, seja por falta de divulgação, seja por
dificuldade de abordagem dos temas ali presentes. Encontrar a representação, desde a
infância, das tradições afro-brasileiras na ficção infantil, seja na construção narrativa que
retoma enredos de tradição africana, seja na participação de personagens protagonistas ou
narradores negros torna-se um desafio em meio à predominância de obras que silenciam
essas vozes ao longo da história da literatura infantojuvenil. Em texto crítico sobre Heloísa
Pires de Lima, autora de Histórias da Preta (1998) e Espelho dourado (2003), entre outras obras
de temática africana, Marina Luiza Horta (2011, p.7) aponta a pouquíssima produção de
temas relacionados às questões étnicas:
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Nota-se que a produção infantil afro-brasileira ainda é muito tímida e
com pouca visibilidade no mercado editorial se comparada à literatura
infantil brasileira tradicional. Segundo pesquisa realizada por Eliane
Debus, que mapeia a produção da literatura infantil com a temática
étnico-racial, a editora Companhia das Letrinhas, por exemplo, no ano
de 2005, em seu catálogo de 332 títulos, apenas 13 traziam a presença do
personagem negro. (HORTA, 2011, p.7)

Esse debate envolve, também, a análise de questões ideológicas que perpassam os
textos infantis e juvenis, isto é, uma abordagem do texto literário de modo a ―[...] evidenciar
o reflexo sociocultural ou a intenção de transmissão de valores sociais[...]‖, assim como
perceber como ―[...] a ideologia se inscreve nos textos literários[,] para expressar a visão de
mundo dos diferentes grupos sociais‖ (COLOMER, 2003, p.117).
Neste trabalho, analisamos duas obras dirigidas a crianças e adolescentes que tratam
de representações identitárias da negritude: Betina, de Nilma Lino Gomes, com ilustrações
de Denise Nascimento e publicada por Mazza Edições em 2009 e Empresta o lápis de cor?,
lançada em 2012 pela EDUEL, escrita por Rafaeli Constantino Valêncio Peres e ilustrada
por Gisele Koch. Ambas evidenciam a presença da personagem negra, destacam a temática
relacionada à negritude e enfatizam sua construção no imaginário infantil. Todavia, quando
analisadas sob os mesmos aspectos (representação discursiva do negro; apresentação visual
da personagem negra; inserção de elementos culturais africanos e afro-brasileiros) há
diferenças evidentes. O objetivo do trabalho é promover uma discussão sobre o papel da
literatura e sua leitura escolar no tratamento de temas como representações identitárias a
fim de contribuir para uma visão crítica do trabalho com literatura em sala de aula.
Nossa análise parte do pressuposto que a leitura não existe fora da história, isto é,
de um contexto social, político, econômico que interfere no modo de ser dos sujeitos
naquele momento; portanto, ler é uma ação cultural que mobiliza informações acumuladas
pelo leitor (experiência de vida) e oferecidas pelo texto, sendo sempre, como afirma Britto
(2003, p.100), uma ―representação da representação da realidade presente no texto‖. A
leitura é um ato político – mesmo quando se queira negar essa sua dimensão –, ―um ato de
posicionamento político diante do mundo‖ (BRITTO, 2003,

p.100).

Contar histórias, construir identidades
Contar histórias é uma prática que acompanha o homem desde seu surgimento no
mundo e participa das mais diferentes culturas, afinal, narrar é construir imagens acerca do
homem e do mundo. As narrativas orientais das Mil e uma noites, as novelas de cavalaria
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medievais, as novelle do Decameron de Boccaccio ou os Contos e histórias de proveito e exemplo, do
português Gonçalo Fernandes Trancoso são todos exemplos dessa mesma necessidade
humana de narrar-se, construir representações sobre si em relação com os outros num
contexto histórico específico. E são também exemplos de como narrativas,
independentemente da intenção com que foram criadas ou o público original a que se
destinam, têm sido utilizadas como recurso na educação de crianças, adolescentes e jovens.
O livro Betina, de Nilma Lino Gomes (2009) com ilustrações de Denise
Nascimento, explora esse aspecto fundamentando-o na cultura africana, na qual a oralidade
não só é essencial para a conservação de tradições, mas principalmente para o resgate, por
meio da memória, da história cultural de um povo, processo voltado à construção ou
reconfiguração da identidade negra na contemporaneidade.
A narrativa de Betina gira em torno de uma menina negra e seu convívio com a avó.
Os temas da morte e da ancestralidade estão representados pela personagem da avó que,
enquanto trança os cabelos da menina, ensina-a a preservar suas tradições:
Enquanto trançava, avó e neta conversavam, cantavam e contavam
histórias. Era tanta falação, tanta gargalhada que o tempo voava! E, no
final o resultado era um conjunto de tranças tão artisticamente realizadas
que mais parecia uma renda. (GOMES, 2009, p.6)

Figura 1: Avó trançando os cabelos de Betina. (GOMES, 2009, p.7)41
As editoras Mazza e Eduel autorizaram a reprodução das imagens via comunicação eletrônica.
Agradecemos a gentileza de editoras, autoras e ilustradoras. Houve recorte na dimensão das imagens a fim de
destacar detalhes das ilustrações interessantes à análise.
41
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Em consonância com a matéria textual, a ilustração reforça a importância da
transmissão oral de saberes de geração em geração. Além da avó e da menina, a figura da
boneca, também ela negra e de cabelos trançados, expande a linha geracional de difusão de
conhecimentos, experiências e tradições. Transmitir a habilidade de trançar cabelos é um
modo de preservação da identidade negra, da perspectiva da avó, e de construção ou
afirmação dessa identidade do ponto de vista da criança.
Ao dialogar com a menina, a avó prepara-a para sua morte e, como se passasse para
neta a responsabilidade de preservar a tradição dos ancestrais, simbolizada pelo ato de
trançar os cabelos, ensina-a a fazer tranças:
O tempo foi passando e Betina foi crescendo. Sua avó foi
envelhecendo... envelhecendo... Um dia, a avó falou com a netinha:
— Betina, sinto que, daqui a pouco tempo, vou me encontrar com os
nossos ancestrais.
[...]
— E eu posso ir com você encontrar com os ancestrais, vó? Não quero
deixar você ir sozinha.
A avó sorriu e passou a mão no rostinho da neta:
— Ainda não! Você ainda tem que viver muito nesta terra, querida!
[...]
— Você vai trançar o cabelo de toda a gente, ajudando cada pessoa que
chegar até você a se sentir bem, gostar mais de si, sentir-se feliz de ser
como é, com o seu cabelo e a sua aparência. (GOMES, 2009, p.16)

Metaforicamente, trançar os cabelos equivale às tramas da narrativa, ao ato de
contar histórias como prática cultural que incide sobre configurações identitárias – o bordar
de uma renda identitária no tecido social. De posse do saber transmitido oralmente pela
avó acerca de sua identidade negra – as histórias dos ancestrais – e desenvolvendo a
habilidade de trançar cabelos, Betina estará apta a auxiliar outras pessoas a sentirem-se bem
e felizes com sua aparência. Daí a importância fulcral de a ilustração respeitar os traços
fenotípicos da negritude ao dar materialidade à figura de Betina, como bem faz Denise
Nascimento.
Na literatura infantil e juvenil, as ilustrações ganham relevância e com a introdução
de seus conteúdos em novas interfaces há a possibilidade de despertar o interesse dos
jovens leitores. Esse interesse, uma vez aguçado, possibilita a abertura para a compreensão
dos conteúdos, ampliando o agenciamento dos significados, ou seja, a divulgação de uma
obra e o modo como é feita pode interferir na apreciação do leitor. Mesmo em face de
tantas atrações para a leitura, ainda existem dificuldades para publicação no mercado
editorial de alguns temas raros no espaço da literatura infantil e juvenil, como ocorre com a
temática afro-brasileira. Em 1986, Sonia Salomão Khéde, ao analisar as personagens na
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literatura infantojuvenil e assinalar a influência das ilustrações na composição dessas
narrativas, comenta que
Numa época extremamente audiovisual, a ilustração predominante é
resultado da soma de diversos códigos: o desenho, a fala dos
personagens, a articulação das imagens na página ou na tira e até mesmo
o discurso gráfico-narrativo, que se dá através dos cortes. Essa
multiplicidade é um atrativo a mais para provocar a atenção da criança
para o livro. (KHÉDE, 1986, p.83)

Os traços de Betina são cuidadosamente desenhados – nas descrições e nas
ilustrações – com o intuito de manter as características negras, desde os contornos do
rosto, boca e nariz até os detalhes dos cabelos, eixo central da narrativa:
Quando a avó terminava o penteado, Betina dava um pulo e corria para
o espelho. Ela sempre gostava do que via. Do outro lado do espelho,
sorria para ela uma menina negra, com dois olhos grandes e pretos como
jabuticabas, um rosto redondo e bochechas salientes, cheia de trancinhas
com bolinhas coloridas nas pontas. (GOMES, 2009, p.8)

Figura 2: Rosto de Betina (GOMES, 2009, p.9).

O cuidado no tratamento dispensado à temática afro-brasileira e à caracterização
das personagens contribui significativamente para o reconhecimento e afirmação da
identidade negra no ambiente escolar, sobretudo na infância. O estabelecimento dessas
obras no espaço educacional pode se tornar fundamental para que sejam cada vez mais
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difundidas pelos meios impressos e digitais, promovendo debates a respeito da diversidade
racial e trazendo novos perfis de personagens, heróis e heroínas que refletem de maneira
mais ampla a diversidade cultural escolar:
Certas lendas e contos tradicionais omitem a trajetória de luta do povo
negro e servem mais para constranger a criança negra perante as outras
do que para promover a aceitação e o respeito à diversidade. O contato
com material pedagógico displicente com a diversidade racial colabora
para estruturar em todos os/as alunos/as uma falsa idéia de
superioridade racial branca e da inferioridade negra. (CAVALLEIRO,
2001, p.153-154)

Sabe-se que essas narrativas remetem, muitas vezes, a lendas e mitos africanos de
diferentes países e exigem conhecimento prévio do tema para abordagem das histórias, algo
para o qual o professor em atividade não recebeu formação, assim como o estudante de
licenciatura a vem recebendo de forma ainda incipiente, e até mesmo precária. Outra
hipótese para escassa presença dessas narrativas em sala de aula é a pouca divulgação das
obras.
A abordagem das questões étnico-raciais na Educação Básica depende
muito da formação inicial de profissionais da educação. Eles ainda
precisam avançar para além dos discursos, ou seja, se por um lado, as
pesquisas acadêmicas em torno da questão racial e educação são
necessárias, por outro lado precisam chegar à escola e sala de aula,
alterando antes os espaços de formação docente. (MONTEIRO, 2006,
p.126)

A ilustração final de Betina, adulta e cabeleireira, mantém os traços da mulher negra
e a representação da memória da avó é retomada pelas imagens de pássaros. Ao ser
convidada para falar a alunos de uma escola, a personagem exercita o ato de contar:
— É isso mesmo! Na história da minha família, a arte das tranças foi
ensinada de mãe para filha, de tia para sobrinha, de avó para neta e assim
por diante. Uma mulher foi ensinando para a outra até chegar a mim.
Mas isso não aconteceu só na minha família. É uma forma muito comum
de ensinar e aprender presente na história de muitas famílias brasileiras (e
também de outros países), principalmente, as negras. Em nosso país,
muito do que sabemos hoje, tem sido comunicado dessa maneira –
explicou a cabeleireira, emocionada. (GOMES, 2009, p.22)
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Figura 3: Betina adulta (GOMES, 2009, p.19)

Sala de aula: espaço de diversidade e construção identitária
Empresta o lápis de cor?, de Rafaeli Peres localiza a questão da representação visual do
negro por meio de desenhos de princesas africanas produzidos por crianças após a
narração, pela professora, de ―uma história sobre uma princesa africana, dessas meninas
guerreiras, sonhadoras, deusas e lindas que viviam na África‖ (PERES, 2012, p.6). A autora
toma como argumento narrativo uma situação bastante realista como modo de pautar o
tema da diversidade étnico-racial; uma situação de alunos em sala de aula remete
diretamente a uma criança em de processo de escolarização42, já envolvida com atividades
de leitura e escrita, mas bastante ligada ao aspecto lúdico do processo de ensinoaprendizagem, pois Duda, a protagonista, e sua amiga Keity ―adoravam desenhar e colorir
as atividades, então esperavam ansiosas para usar o lápis de cor‖ (PERES, 2012, p.5).
A primeira ilustração corresponde ao contexto da narrativa e procura representar
ampla gama de diversidade étnico-racial comumente presente em sala de aula, pois há uma
menina descendente de japoneses, com seus olhos puxados e cabelos lisos e negros; um
garoto de pele clara e cabelos castanhos; uma garotinha ruiva; além de um garoto negro e
da protagonista, cuja pele morena e cabelos encaracolados levam a identificá-la ao mulato
brasileiro.
42

A classificação do livro, explicitada na quarta capa é ―Leitor iniciante – 5 a 7 anos‖.
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Figura 4: Diversidade étnico-racial na sala de aula (PERES, 2012, p.7).

Ao confrontar-se com a tarefa de desenhar e colorir uma princesa africana, Duda
tem dificuldade para encontrar o lápis cor de pele e, ao procurá-lo nas caixas de lápis dos
colegas, percebe que cada um lhe aponta uma cor diferente para colorir a pele: a amiga
ruivinha lhe oferece a cor rosa, tradicionalmente chamada de ―cor de pele‖; Josias, um
negro, empresta o lápis marrom, aliás, sua cor preferida; a nipônica Anita estende o lápis
amarelo; até que Daniel, dono de uma caixa de lápis com 24 cores, finalmente questiona:
— Cor de pele? Mas cor da pele de quem? Se você mostrar alguém, a
gente procura uma cor parecida ou podemos misturar algumas cores.
Duda arregalou os olhos, olhou para sua mãe cheia de lápis emprestados
e falou:
— Ahhhhhh, é mesmo, você tem razão! Por isso que todos me
emprestaram cores iguais ou parecidas com a pele deles! (PERES, 2012,
p.21)

A discussão sobre diversidade é mais explícita conforme a narrativa caminha para o
desfecho, quando a voz do narrador se distancia do narrado, assumindo tom
deliberadamente explicativo: ―Cada um tem a pele de uma cor diferente: mais clara, mais
escura, com pintinhas, sem pintinhas, com sardas... Ou seja, existem muitas cores para
imitar a cor da pele de alguém, e não uma cor só‖. Nesse momento, o narrador distancia-se
da fabulação, procedimento explicitado em particular pelo uso de ―ou seja‖, recurso típico
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de discursos que pretendem deixar clara uma ideia, nesse caso, após a breve enumeração de
um conjunto de diferenças possíveis entre sujeitos.
O próximo passo de Duda, após essa constatação – que é dela, mas a voz que
enuncia o postulado é claramente a de um outro, provavelmente adulto, que sintetiza a
lição aprendida pela menina – é colocar o aprendizado em prática, pois toma cada lápis
emprestado e o aproxima de sua pele a fim de verificar se há algum compatível, mas só
ficou satisfeita quando resolveu misturar duas cores cujo resultado foi uma cor de canela.
Duda mistura os lápis de cor porque deseja pintar uma princesa africana parecida
com ela. Como dissemos, é fundamental o confronto com o outro no processo de
construção identitária. Duda, posta diante da necessidade de representar uma princesa
africana, não tem dúvidas que a melhor maneira de fazê-lo é tornar o outro igual a ela.
Considerando que os povos africanos têm marcas fenotípicas bastante específicas – pele
negra, narinas largas, cabelos bastante encaracolados, olhos negros – a proposta da
professora de que cada aluno deveria desenhar e colorir a própria princesa, ―criando e
inventando sem copiar da história‖ (PERES, 2012, p.6), se por um lado atende ao critério
pedagógico de estímulo à criação individual, fugindo a modelos representacionais, por
outro distorce uma representação da qual se esquivar pode significar negar uma
representação imagética do negro, numa espécie de suavização da aparência do negro que
pode resultar num apagamento de sua figura concreta no imaginário da criança. A princesa
africana de Duda, por exemplo, tem cabelos longos e cacheados pintados de marrom – não
de preto... – e a pele cor de canela como a da autora da representação. Não há nada no
rosto ou cabelos da princesa criada por Duda que denotem negritude; pelo contrário, o
desenho da garotinha reproduz um padrão de beleza branco e esbelto, tal como os que
circulam em publicidades e produtos televisivos abertos ao grande público.
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Figura 5: Desenho de Duda (PERES, 2012, p.25).

As ilustrações mostram que Duda não é negra, mas mulata, pois ela não se
identifica com o lápis marrom oferecido por Josias, esse sim negro, conforme a ilustração –
pele escura, cabelo pixaim, diferentemente de Duda, pele morena clara, quase rosa e
cabelos encaracolados.

Figura 6: Duda e Josias (PERES, 2012, p.12).

Não há qualquer descrição física das personagens no enunciado verbal do livro. Só
sabemos como elas são fisicamente pelas ilustrações, outro modo de explicitar o tema da
diversidade. Cada página dupla do livro tem como fundo uma cor diferente: rosa, verde
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bandeira, azul, verde abacate, salmon, laranja, etc; a cor marrom é utilizada especificamente
para a representação de Duda, nas páginas 10 e 11, quando ela se confronta – literalmente,
pois coloca o lápis rosa bem diante do nariz e olha perplexa para ele, imagem utilizada
como capa do livro – com a primeira cor de pele, correspondente a uma representação
convencional e generalizante da pele humana. O marrom impera na capa e quarta capa, na
primeira página dupla, na terceira página dupla, em tons mais ou menos fortes, assim como
na final em que constam os créditos editoriais; excetuando a capa, nas demais há uma
espécie de pano de fundo ou marca d‘água que compõe até mesmo o rosto de Duda
formada por anéis parecidos com os de cabelos encaracolados. A representação identitária
do negro – melhor, do mulato – presentifica-se na obra via ilustração, assim como acontece
com as demais personagens cuja etnia (ruivo, branco, negro, japonês) é identificável apenas
pela imagem. É importante registrar que as ilustrações destacam as diferenças por meio de
cor de pele e cabelos, sem, porém, evidenciá-las nas linhas do rosto, exceção feita a Anita,
de traços nipônicos.
O que chama atenção, contudo, é que a mesma ilustração utilizada para apontar a
diversidade étnica simultaneamente a escamoteia. A figura 6 mostra Duda na carteira de
Josias, a única personagem negra da narrativa. Ela permite uma comparação direta entre os
traços de ambos os rostos e nenhuma diferença é detectável entre eles, salvo o formato
mais arredondado do rosto de Duda, provavelmente algo ligado mais à representação do
feminino do que um elemento étnico-racial. Conclui-se que não há nada na aparência da
criança negra, a não ser a cor da pele, que a diferencie das demais, consideração reforçada
pela observação de outras ilustrações, como a da página 5 em que vemos Duda e Keity, a
ruivinha, lado a lado, ou da página 20, quando vemos Daniel e Duda e também não há
qualquer diferença na representação do rosto das crianças. A única exceção é a ilustração da
personagem Anita, a japonesa, essa sim com evidentes traços nipônicos – cabelo liso, bem
preto, olhos riscados (puxados), em contraste com os olhos redondos de todas as demais.

Figura 7: Comparação Duda/Keity.

Figura 8: Comparação Daniel/Duda.
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A narrativa se encerra com a voz do narrador comentando que os desenhos ficaram
lindos e coloridos, ―cada princesa de um jeito diferente: com cabelos pretos, ruivos, loiros,
castanhos e roupas coloridas‖ (PERES, 2012, p.26); a ilustração correspondente revela que
também a cor da pele dessas princesas é diversa, pois há rostos marrons ou cor de canela,
rosas e amarelos, mas nenhuma delas é negra, assim como as ―roupas coloridas‖ são todas
monocromáticas, distantes do multicolorido típico das vestes femininas em África.
Novamente a imagem confirma nosso debate inicial sobre como a criança se toma como
paradigma para construção de outras identidades. A princípio, não é um problema que cada
criança crie uma princesa africana à sua imagem e semelhança, inclusive porque a diretriz
inicial da professora é bastante clara: cada um deveria desenhar e colorir a princesa africana
de seu jeito, ―[...] criando e inventando sem copiar da história‖ (PERES, 2012, p.6).
Todavia, numa obra que se propõe a discutir diversidade étnico-racial, a não demarcação de
traços fenotípicos do negro no plano da ilustração, assim como no texto, pode levar ao
escamoteamento da diferença em vez de colocá-la em discussão.

Figura 9: Princesas africanas (PERES, 2012, p.26).
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Alguns passos num longo caminho
Não se pode negar ou mesmo questionar o poder da imagem na sociedade
contemporânea. O mesmo pode ser dito sobre a importância dela na construção do
imaginário infantil, como desenvolve Ricardo Azevedo (2014, p.19) no artigo Imagens
iluminando livros, que o autor finaliza destacando a
[...] força poderosa, e muitas vezes esquecida, das imagens como
transmissoras insubstituíveis de conhecimento; das imagens como
ampliadoras de nossa consciência; da importância das imagens na
formação intelectual e ética das pessoas; da influência imensa e difícil de
medir das imagens na construção da ―visão de mundo‖ de cada um de
nós. (AZEVEDO, 2014, p.19)

E imagens não são apenas as ilustrações em um livro; são também aquelas criadas
pelas palavras, como as palavras compartilhadas pela avó de Betina, capazes de enraizar um
saber sobre si mesmo derivado de um saber milenar sobre o mundo.
Imagens e palavras são canais de diálogo entre autores e ilustradores e o leitor
infantil e juvenil. Os livros dedicados a crianças e jovens têm sua parcela de
responsabilidade na formação de valores e visões de mundo desses leitores em formação.
Por isso concordamos com Teresa Colomer (2003, p.120) quando ela alerta que ―[...] a
ideologia não é um conceito suspeito em si mesmo, mas, ao contrário, molda a todos os
indivíduos de uma sociedade, e que as diversas constelações de valores existentes
configuram a imagem que as crianças formam de si mesmas e da sociedade em que vivem‖.
Por isso mesmo é preciso cuidado ao produzir e oferecer materiais de leitura às crianças, o
que não equivale a advogar pela escolha de um livro em detrimento de outros; pelo
contrário, o verdadeiro esforço do trabalho com literatura infantojuvenil na escola é o de
―aprender a localizar a ideologia implícita nas obras de ficção para [...] ensinar às crianças e
adolescentes a ler sem ficar a mercê do que lêem‖ (COLOMER, 2003, p.119).
No caso das obras analisadas por nós, é importante que o professor, como
mediador de leitura, chame a atenção do jovem leitor para o modo como as ilustrações
fazem parte da construção de sentido do texto, razão pela qual é preciso problematizar
possíveis contradições entre palavra e imagem ou mesmo contradições do próprio texto.
As ilustrações de Betina contribuem visivelmente para uma construção realista da
imagem do negro ao assimilar às imagens de neta e avó os traços fenotípicos dos negros, o
que já não temos em Empresta o lápis de cor?. Por outro lado, a primeira obra perde uma bela
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oportunidade de inserir na narrativa uma ou outra história africana contada pela avó à neta.
O resultado é que apenas a importância da transmissão oral de legados culturais é
ressaltada, sem que esse legado seja revelado ao leitor, o que certamente o aproximaria de
um universo cultural pouco conhecido e ainda pouco trabalhado nas escolas. Já o segundo
livro assume claramente a diversidade cultural como tema e objeto da narrativa, mas a
matéria não verbal do livro acaba por descuidar desse aspecto, o que nos preocupa quando
se trata de obras dedicadas ao tema da diversidade étnico-racial, algo novo, polêmico e
fundamental para a construção de uma sociedade de fato democrática.
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Entrevista Com José Roberto Torero E Luis Dill
Inês Cardin BRESSAN43
Juliana Ferreira LEITE44

O grupo de alunos do PIBID-Português45, turma 2014, da Universidade Estadual
do Norte do Paraná, campus de Cornélio Procópio, entrevistou os escritores José Roberto
Torero e Luis Dill, um dos autores de Terra Papagalli (2000) e de Letras Finais (2008),
respectivamente. Os textos literários selecionados orientaram as atividades do subprojeto,
intitulado ―Letramentos na escola: práticas de leitura e produção textual‖, as quais estão
voltadas para o Letramento Literário, a partir dos pressupostos de Rildo Cosson (2006), no
desenvolvimento de atividades sistematizadas de leitura literária, articulando com os eixos
sobre os quais se pauta o trabalho com o ensino da Língua Portuguesa, conforme as
Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná (2006) leitura, oralidade e escrita -, a partir da elaboração de Sequências Básicas e Expandidas. A
seleção dos textos literários em questão vincula-se a uma marca do trabalho em
desenvolvimento, que prevê, ainda, como aporte de material didático, adotar obras literárias
remetidas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola/MEC.
A entrevista com Torero ocorreu no dia 23 de outubro de 2014, durante I Festa
Literária de Maringá (FLIM), que contou com a participação dos pibidianos – graduandos e
supervisora -, da coordenadora do subprojeto, Ana Paula Franco Nobile Brandileone, bem
como dos alunos do 2º ano A, do Colégio Estadual Monteiro Lobato, escola na qual as
atividades foram desenvolvidas.
José

Roberto

Torero

é escritor, cineasta, roteirista, jornalista e colunista de

esportes. Formado em Letras e Jornalismo pela Universidade de São Paulo, é autor de
diversos livros, como O Chalaça, vencedor do Prêmio Jabuti de 1995. Além disso, escreveu
roteiros para cinema e tevê, como Retrato Falado para Rede Globo do Brasil. Cursou, sem
Doutora em Literatura pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Assis. Professora da
Faculdade Cristo Rei de Cornélio Procópio e professora da Secretaria de Estado da Educação do Estado do
Paraná. Bolsista da Capes no Programa PIBID/ UENP, campus Cornélio Procópio. Endereço
eletrônico: inesbressan@hotmail.com.
44 Graduada e especialista em Letras pela Faculdade Estadual de Filosofia Ciências Letras de Cornélio
Procópio (FAFICOP). Professora de Língua Portuguesa e Língua Inglesa da Secretaria de Estado da
Educação do Estado do Paraná. Bolsista da Capes no Programa PIBID/ UENP, campus Cornélio Procópio 2012 a 2014. Endereço eletrônico: julianaferreira20e@hotmail.com.
45 Projeto coordenado pela Profa. Doutora Ana Paula Franco Nobile Brandileone, com a colaboração da
profa. Dra. Vanderléia da Silva Oliveira, conta com dois professores supervisores da rede básica de ensino e
onze bolsistas de iniciação à docência.
43
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concluir, pós-graduação em Cinema e Roteiro. No Jornal da Tarde, de São Paulo, iniciou sua
carreira de cronista e depois começou a escrever para revista Placar textos sobre futebol.
Foi colunista de Esportes da Folha de S. Paulo de 1998 a 2012. Trabalhou como roteirista
em vários longas-metragens, entre eles Memórias Póstumas, Pelé Eterno, O Contador de
Histórias e Pequeno Dicionário Amoroso. É autor dos livros, Galantes Memórias e Admiráveis
Aventuras do Virtuoso Conselheiro Gomes, o Chalaça, Terra Papagalli (com Marcus Aurelius
Pimenta), Santos, um time dos céus (com Marcus Aurelius Pimenta), Futebol é bom pra cachorro
(com Marcus Aurelius Pimenta), Os cabeças-de-bagre também merecem o paraíso, Ira - Xadrez, truco
e outras guerras, Os Vermes (com Marcus Aurelius Pimenta), Dicionário Santista, de A a Z, mas
sem X, Pequenos amores, Zé cabala e outros filósofos do futebol, Uma história de futebol, Nuno descobre o
Brasil (com Marcus Aurelius Pimenta), Chapeuzinhos Coloridos (com Marcus Aurelius
Pimenta), O contador de histórias (roteiro do filme homônimo), Pelé 70, Copa do mundo figurinhas e figurões (com Marcus Aurelius Pimenta), Papis et Circenses, dentre outros.
Abaixo os principais trechos da entrevista:
Alunos PIBID: Ao escrever os 10 mandamentos, foi objetivo seu fazer críticas à sociedade
atual?
Torero: Sim, a ideia com os mandamentos era fazer uma ponte entre a época do
descobrimento e os tempos atuais. Acho que os romances históricos (e também as ficções
científicas) que conseguem fazer esta ponte são mais interessantes. Se fosse só para
entender o passado, melhor seria ler um livro de história.
Alunos PIBID: Gostaria de saber a origem das ironias, a criatividade para a elaboração dos
nomes dos personagens, e toda a ideia do livro?
Torero: São três perguntas numa só. Assim não vale. Vou responder a segunda
(talvez a única da qual eu saiba a resposta): Para fazer os nomes elencamos nomes e
sobrenomes da época, tirados de listas de marinheiros da época, e os misturamos de acordo
com a sonoridade e o sentido. Foi um momento bem divertido.
Alunos PIBID: O que motivou você a escrever um livro sobre o descobrimento do Brasil?
Torero: Numa entrevista, depois do meu primeiro livro (O Chalaça), o repórter
perguntou qual seria o tema do meu próximo livro. Eu achei que seria chato não ter
nenhum projeto e inventei um na hora. Como O Chalaça contava a história da
independência, uma espécie de parto do Brasil, achei que o mais lógico seria contar o
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descobrimento, que de certa forma é a concepção do país. Depois gostei da ideia e o que
era só uma resposta inventada num repente virou verdade.
Alunos PIBID: De onde vem tamanha criatividade para inventar tantas coisas interessantes
e passá-las para o livro?
Torero: De outros autores. Roubei tudo.
Alunos PIBID: Por que detesta posar para fotos?
Torero: Autocrítica.
Alunos PIBID: Foi difícil construir a história? Ela foi preparada devagar ou rapidamente?
Torero: Demoramos três anos para chegar à versão final. Foi demorado, mas
divertido.
Alunos PIBID: Poderia nos dizer um pouco do contexto de produção de seu livro?
Torero: Eu e Marcus Aurelius Pimenta começamos pensando em escrever o livro
sobre João Ramalho. Na verdade, até escrevemos as primeiras duas versões tendo João
Ramalho como personagem principal. O livro seria bem diferente, e teria três tomos. Mas
na terceira versão percebemos que gostávamos mais de Cosme Fernandes do que de João
Ramalho, e mudamos de protagonista.
Alunos PIBID: Desde que idade o senhor se percebeu escritor?
Torero: Eu não me percebi escritor. Eu virei escritor. Para isso estudei letras e
jornalismo. E li bastante. Só aí me arrisquei a escrever algo mais sério.
Alunos PIBID: Segundo Paul Valéry, a escritura de um texto é 10% de inspiração e 90%
de transpiração. O senhor concorda com esta teoria?
Torero: Totalmente.
Alunos PIBID: O que motiva você a ser escritor?
Torero: O prazer de inventar histórias, de achar o ritmo da frase, de criar
personagens.
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Alunos PIBID: Quando escreve suas obras, que são super-criativas, você pensa em quem vai
ler, em como vai ser a recepção da obra?
Torero: Não. Penso em como eu leria aquele trecho. Se não gosto, jogo fora.
Alunos PIBID: Como é escrever a 4 mãos? Há divergências de ideias?
Torero: O nosso método só é ―a quatro mãos‖ no começo e no fim do livro.
Planejamos a história juntos. Mas a primeira versão é feita por apenas um dos dois. A
segunda é feita pelo outro. A terceira é feita pelo primeiro, a quarta pelo segundo e assim
vai. Claro que vamos nos comunicando e trocando ideias durante estas versões individuais.
Então, quando achamos que estamos na reta final, sentamos frente a frente e fazemos
versões coletivas, com os dois lendo e reescrevendo juntos.
Alunos PIBID: O que o inspirou a fazer o “Super Libris”?
Torero: Uma produtora de tevê me perguntou que programa de tevê eu tinha
vontade e fazer. Respondi que gostaria de dirigir um programa de literatura, mas um pouco
diferente: em vez de uma longa entrevista com um escritor, os programas seriam temáticos
e teriam vários quadros, todos ligados ao tema principal. A produtora levou a ideia ao Sesc
e, depois de várias conversas, eles toparam fazer o programa. Já acabamos de fazer as
gravações e começamos a montar os 52 programas de meia hora. Creio que em meados de
2015 deve estar disponível na tevê e na internet.
A entrevista com Luís Dill foi respondida por e-mail, com base em alguns
questionamentos levantados durante discussões de estudo, análise e interpretação do
romance Letras Finais, em proposta coordenada pela Profa. Dra. Vanderléia da Silva
Oliveira. Dill nasceu em Porto Alegre, em abril de 1965. É formado em Jornalismo pela
PUC / RS. Como jornalista já atuou em assessoria de imprensa, jornal, rádio, televisão e
Internet. Atualmente é Produtor Executivo da Rádio FM Cultura na capital gaúcha onde
reside. Como escritor estreou em 1990 com a novela policial juvenil "A caverna dos
diamantes". Possui mais de 40 livros publicados além de participações em diversas
coletâneas. Também é colaborador de jornais e de revistas. Já foi finalista de alguns
prêmios literários tendo recebido o Açorianos na categoria Conto pelo livro Tocata e
fuga (Bertrand Brasil) e na categoria Juvenil com os livros De carona, com nitro (Artes e
Ofícios) e Decifrando Ângelo (Scipiome). Recebeu o prêmio Livro do Ano da Associação
Gaúcha dos Escritores na categoria Poesia com o livro Estações da poesia (Positivo).
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Também foi laureado com o terceiro lugar do prêmio Biblioteca Nacional na categoria
Juvenil com o livro O estalo (Positivo). Destino sombrio (Companhia das Letras) recebeu o
selo Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Na sua
atividade de escritor, participa de feiras do livro e de variados tipos de encontros com
leitores em escolas e universidades. O autor tem o site www.luisdill.com.br .
Alunos PIBID: Como você criou a personagem Oswaldo? Existe alguma inspiração?
Dill: O Oswaldo e muito do que aparece no ―Letras finais‖ tem a ver com minhas
experiências no meu tempo de colégio.
Alunos PIBID: O que o levou a escrever esta obra? Você soube de algum caso parecido?
Dill:Fui convidado pela editora Artes e Ofícios, de Porto Alegre, a produzir um
texto para jovens. É uma obra de ficção, mas alguns fatos refletem nossa realidade.
Alunos PIBID: Deu muito trabalho inserir a mensagem subliminar na obra?
Dill: Sim, muito. Inclusive o livro teria mais capítulos, mas precisei eliminá-los
para conseguir ajustar a mensagem.
Alunos PIBID: Por que ou como você se tornou um escritor?
Dill: Sempre quis ser escritor. Desde pequeno sempre gostei de imaginar histórias.
Mais tarde descobri que escrever me deixa feliz.
Alunos PIBID: Quando criança você gostava de ler?
Dill: Sim, gostava muito. Meus pais me incentivaram a ser um leitor.
Alunos PIBID: As histórias que você conta em seus livros são baseadas em fatos reais?
Dill:Algumas sim. É o caso de Todos contra Dante.
Alunos PIBID: Qual é o livro que você sentiu mais prazer em escrever Letras Finais ou
Todos contra Dante?
Dill: Puxa vida, essa é difícil. Sempre tenho prazer escrevendo, portanto não
tenho como eleger um ou outro livro.
Alunos PIBID: Qual dos seus livros é o seu favorito?
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Dill: Mesmo caso. Gosto de todos. São livros diferentes, cada um tem sua
particularidade, mas não tenho um preferido.
Alunos PIBID: Percebemos que você aborda o “bullying” em algumas de suas obras. Você já
foi vítima de “bullying”?
Dill: Não, nunca enfrentei esse tipo de situação. Não sofri nem cometi.
Alunos PIBID: Você já viveu alguma experiência em relação à aceitação da aparência e do
corpo como Oswaldo?
Dill: Sempre fui baixinho (ainda sou), mas isso nunca me importou.
Alunos PIBID: Você gosta de ler? Qual seu autor favorito?
Dill: Adoro ler. Leio mais do que escrevo. Tenho vários autores favoritos, difícil
elencar apenas um. Gosto de citar o Erico Verissimo e seu livro ―As aventuras de
Tibicuera.
Alunos PIBID: Na obra a personagem Oswaldo se identifica com a poesia? Você também
gosta de poesias? Qual o seu poeta preferido?
Dill: Adoro poesia, leio muito. Difícil destacar um só nome, mas vamos lá: Mário
Quintana.

Chegou: 07-04-2015
Aceito: 12-05-2015
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“O Caso Da Vara”, Um Conto Permeado Pelo
“Servil” E “Ser Vil”
“O CASO DA VARA”, A SHORT STORY PERMEATED BY THE IDEA OF "SERVILE"
AND "BE VILE‖

Alice Silva de ALMEIDA46
Diego Viana BORGES47
Resumo: O presente trabalho permite, por intermédio do estudo do conto O caso da vara
colocar a história oitocentista brasileira para interagir com a literatura própria do autor
Machado de Assis. Assim, pretende-se analisar o conto de modo a fazer caracterizações e
considerações em relação ao gênero literário, ao contexto sócio-histórico que lhe permeia,
ao autor da obra, bem como destacar traços do estilo realista que possam colaborar para a
interpretação e compreensão do conto como conteúdo artístico significativo. Além disso,
este trabalho também tem o intuito de propor, a partir da leitura e análise do conto O caso
da vara, um plano de atividade para ser trabalhado no contexto de sala de aula. Com isso,
levar-se-à em consideração que a proposta será elaborada por dois alunos em formação
docente inicial, bem como será considerado que o trabalho mediado terá lugar em uma
suposta turma do segundo ano do Ensino Médio, em uma escola da rede pública de ensino
da cidade de Rio Grande/RS.
Palavraschave: Literatura Brasileira. Machado de Assis. O caso da vara. Análise. Plano de
atividade
Abstract: This work paper aims a comprehension through the study of short story O caso
da vara. It puts the Brazilian nineteenth-century history to interact with the literature of
Machado de Assis. For this reason, in this work paper, we intend to analyze the tale to
make characterizations and considerations about to the gender literary, about the social and
historical context that it permeates as well as we intend to highlight the marks of the
realistic style that allows to contribute to interpretation and comprehension about this
short story, such as the significant artistic content. Furthermore, this study also aims to
propose, supported on the reading and analysis of the short story O caso da vara, an activity
plan to be applied in the classroom environment. Moreover, this article emphasizes that the
activity plan is proposed by two students in the beginning of their teacher training and it is
assumed that the mediated educative work will take place in a class of the second year of
high school, in a public school from Rio Grande City located in the Rio Grande do Sul
State.
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Introdução
O presente trabalho permite, por intermédio do estudo do conto O caso da vara
colocar a história oitocentista brasileira para interagir com a literatura própria do autor
Machado de Assis. Assim, pretende-se analisar o conto de modo a fazer caracterizações e
considerações em relação ao gênero literário, ao contexto sócio-histórico que lhe permeia,
ao autor da obra, bem como destacar traços do estilo realista que possam colaborar para a
interpretação e compreensão do conto como conteúdo artístico significativo.
Além disso, este trabalho também tem o intuito de propor, a partir da leitura e
análise do conto O caso da vara, um plano de atividade para ser trabalhado no contexto de
sala de aula. Com isso, levar-se-à em consideração que a proposta será elaborada por dois
alunos em formação docente inicial, bem como será considerado que o trabalho mediado
terá lugar em uma suposta turma do segundo ano do Ensino Médio, em uma escola da rede
pública de ensino da cidade de Rio Grande/RS.
Para mais, acredita-se que também é de grande valia ressaltar que o conto foi escrito
pelo autor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis, consagrado nacional e
mundialmente como Machado de Assis. Além disso, é importante levar em consideração
que este conto foi publicado pela primeira vez na Gazeta de Notícias, periódico que circulava
na cidade do Rio de Janeiro no século XIX. O caso da vara, publicado primeiramente no ano
de 1891, mais tarde foi republicado no livro Páginas Recolhidas, uma coletânea de contos
promulgada pela Editora Garnier em 1899.
Antes, porém, que se dê seguimento a este trabalho, é importante que seja
apresentado um breve resumo da obra para que as personagens sejam identificadas e para
que se tenha uma visão panorâmica dos acontecimentos da narrativa. Desta forma, podese dizer que o autor Machado de Assis inicia o conto O caso da vara com a apresentação de
uma das personagens principais, Damião, e atualiza o leitor sobre a situação que o menino
vivencia.
O pai de Damião impõe que seu filho vá para o seminário. O menino,
inconformado com a imposição, foge da instituição religiosa e procura desesperadamente
alguém que possa interceder pela sua causa. Na sua fuga, recorrendo à conhecidos e
familiares, o seminarista acaba por pedir ajuda à Sinhá Rita, uma viúva de grande prestígio
social, respeitada pelo pai e pelo padrinho do menino e detentora de grande autoridade.
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O padrinho de Damião, João Carneiro, havia o levado até o seminário e o
apresentado ao reitor da instituição por ordem do pai do menino. Além das personagens já
citadas, o conto apresenta, em segundo plano, algumas criadas negras que vivem sob as
ordens de Sinhá Rita, que as ensina a fazer renda, crivo e bordado em sua residência.
A casa de Sinhá Rita compõe o espaço principal da narrativa, pois é o local no qual
Damião refugia-se para pedir amparo e apoio frente à imposição de seu pai de enviá-lo para
o seminário. Neste local, o menino aguarda uma tomada de decisão e é onde nasce um
novo episódio decisivo, pois durante os momentos de espera, Damião conta anedotas para
Sinhá Rita enquanto suas criadas fazem renda e também o ouvem. Como consequência
desta ação, uma das criadas, nomeadamente Lucrécia, acaba por atrasar o seu serviço por
ter prestado atenção nas piadas do seminarista.
Sinhá Rita, ao perceber o atraso da menina, decide castigá-la. Damião, na situação
de necessitado de ajuda, pensa em apadrinhar a menina e interceder pela sua causa, já que
se reconhecia culpado por tirar-lhe a atenção. Porém, a senhora da casa, que se dispunha a
ajudar o menino, solicitou que ele lhe alcançasse uma vara para castigar sua criada Lucrécia.
Damião, então, vê-se entre o pensamento de apadrinhar a criada pela consciência de seus
atos e a possibilidade de alcançar o objetivo almejado, sair do seminário com a intervenção
da autoridade Sinhá Rita. Com este novo episódio, portanto, o conto é finalizado. O
seminarista alcança a vara para a ―sua senhora‖ para que a criada seja castigada e ele possa
prosseguir na sua posição de protegido e garantir a ―sua salvação‖.
O conto, um gênero
O conto é um gênero integrado no modo narrativo que nasceu no domínio da
oralidade e foi passado de geração em geração e sendo alterado. Portanto, este gênero tem
sua memória na oralidade, mas, atualmente, pode-se dizer que o conto, nomeadamente o
impresso, é ―filho‖ do jornalismo, do século XIX, e a imprensa periódica foi o seu primeiro
meio de publicação na sociedade. Com isso, acredita-se que é importante ressaltar que o
conto O caso da vara foi publicado primeiramente em um jornal periódico de veículo público
e de amplo acesso chamado Gazeta de Notícias durante o século XIX, que costumava
colocar em evidência temas de grande relevância para o país na época. Assim, com a
publicação do conto no periódico carioca, a população oitocentista do Rio de Janeiro
deparou-se com uma subjetiva, mas representativa ―teia de relações sociais‖.
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O conto, sendo publicado inicialmente na imprensa periódica, tinha como
característica fundamental a configuração material resumida e breve. Sendo o público leitor
variado e crescendo no século XIX o público burguês e feminino, tornaram-se também
características do conto a linguagem ―aparentemente‖ mais simples e, às vezes, até mesmo
coloquial. Para uma melhor compreensão do público leitor em geral, era comum que os
contistas usassem de episódios cotidianos como temas ficcionais para retratar assuntos que
seriam de grande relevância crítica para a época.
Ao logo dos anos, porém, a definição do gênero conto vem sendo considerada uma
tarefa problemática e suscetível de diversas opiniões entre muitos teóricos. Há a ideia, por
exemplo, de que o conto seria um ―laboratório" para o romance, o que pode ser
considerado totalmente falso, pois a pulsão escrita de ambos os gêneros é diferente. A
lógica do conto é distinta e ―expele‖ tudo que é supérfluo, o que pode ser verificado em O
caso da vara, no qual não há longas descrições do seminário, da casa de Sinhá Rita, ou até
mesmo informações de características físicas ou psicológicas sobre o pai do menino
Damião. Além disso, o conto não deve ser uma questão de extensão de páginas e, sim, de
forma processual de escrita, pois há uma ―aritmética‖ verbal para que este gênero literário
possa ser apresentado.
Atualmente, para a caracterização do gênero conto vem sendo frequentemente feita
uma análise contrastiva com o romance, e alguns autores tentam apontar características
invariáveis da forma contística, porém, nenhum aspecto é consensual. A brevidade, por
exemplo, não é uma característica suficiente para a caracterização do gênero, pois há outras
formas também breves no contexto literário como a notícia e a fábula. Contudo, é possível
que se destaque algumas constantes da forma contística que até mesmo podem ser
exemplificadas no conto que é foco de análise deste trabalho.
No que diz respeito à análise contrastiva entre conto e romance, Julio Cortázar
afirma que o ―romance‖ está para o ―conto‖ assim como o ―cinema‖ está para a
―fotografia‖. Ou então, há elementos de semelhança entre o romance e o cinema, e entre a
fotografia e o conto. Assim, pode-se dizer que tanto o romance quanto o cinema agem por
―acumulação‖, pois há a captação de uma realidade mais ampla e multiforme, que é
alcançada mediante o desenvolvimento de elementos parciais, acumulativos, que não
excluem, por certo, uma síntese e que dêem o clímax da obra.
No que tange ao conto e a fotografia, em vez da ―acumulação‖ o que importa é a
―seleção do que é significativo‖, pois é feito um recorte de um fragmento da realidade, com
limites fixados e determinados, mas de tal modo que esse recorte possa atuar como uma
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explosão que abra uma realidade muito mais ampla. Portanto, o fato de escolher e limitar
uma imagem ou um acontecimento,deve ser capaz de atuar como uma espécie de abertura,
de fermento que projete a inteligência e a sensibilidade do leitor em direção a algo que vai
muito além do argumento superficial (CORTÁZAR apud GOTLIB, 2006, p.67-68).
Neste sentido, pode-se dizer que em O caso da vara o autor Machado de Assis
escolhe intencionalmente um episódio específico, nomeadamente uma contenda doméstica
que ilustra marcas da sociedade patriarcal oitocentista como: a escravidão, o poder
senhorial e as relações de dependência, favores e apadrinhamento. Para mais, pode-se dizer
que este episódio também abre o leitor atento para uma realidade muito ampla que é a
denúncia das relações sociais que eram cultivadas antes de 1850 e que ainda refletiam e
tinham grande impacto na sociedade que o autor vivenciava por volta do ano de 1890.
Além do acontecimento singular, estrutura linear e o caminho do episódio para um
fim significativo, existem outras constantes da forma contística. A brevidade e a
condensação do evento único pretendem, por exemplo, proporcionar ao leitor o máximo
de efeito com o mínimo de recursos possível. O espaço e o tempo único também
contribuem para o escasso número de personagem, para a economia de recursos diegéticos
e tendência para a simbolização (CORTÁZAR, 1974).
Como exemplo, o espaço em O caso da vara é, primeiramente, a rua onde o Damião
anda após a fuga do seminário e, posteriormente, a casa de Sinhá Rita onde o menino
procura ajuda e é acolhido. O tempo no conto é cronológico e retrata aproximadamente
uma tarde e vai até o crepúsculo do mesmo dia.
Além disso, é possível identificar outras características do gênero conto como a
economia de personagens, de recursos diegéticos e da simbolização. A afirmação em
relação às personagens pode ser justificada pelo fato de existirem apenas quatro delas:
Damião, João Carneiro, Sinhá Rita e Lucrécia, além da presença ―onipotente‖ e
―onipresente‖ do pai do menino e as outras criadas não nomeadas que permeiam o conto
como personagens secundárias. Os diálogos também são escassos e de pouca extensão e
quando ocorrem, geralmente são entre Damião e Sinhá Rita como, por exemplo: ―- Ande
jantar, deixe-se de melancolias / - A senhora crè que elle alcance alguma cousa? / - Ha de
alcançar tudo (…) Ande, que a sopa está esfriando.” (ASSIS, 1899, p. 9)
A questão da simbolização também é de fundamental importância para uma leitura
mais aprofundada do conto. A vara, que até mesmo ilustra o título da obra, é um elemento
que pode ser identificado como um instrumento no jogo de interesse do menino Damião.
Isso porque, ao ter que decidir entre entregar, ou não, a vara para Sinhá Rita, o seminarista
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deve decidir não só se a criada Lucrécia será, ou não, castigada, mas, além disso, Damião
deve decidir se ele próprio manter-se-à, ou não, como protegido da senhora da casa. Ao
entregar a vara, mesmo consciente da culpa pelo castigo de Lucrécia, o menino decide,
então, pensar em si mesmo e no benefício de sua ação obediente à sua intercessora.
Além da vara, é possível perceber alguns vocábulos em meio ao conto que podem
ser interpretados de uma maneira mais ampla como é ocaso do substantivo ―capuz‖ e os
adjetivos ―frio” e ―cruel”, nas respectivas passagens: a) ―Voltou a reanimar o seminarista,
que estava outra vez no capuz da humildade e da consternação.‖; b) ―Damião ficou frio…
Cruel instante! (…) Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena, que por causa d´elle, atrazára o
trabalho.‖ (ASSIS, 1899, p. 12-13) Neste sentido, o substantivo ―capuz‖ pode indicar que
Damião usa uma ―máscara‖, um instrumento para conseguir o favor, pois somente o
menino precisa encenar para convencer Sinhá Rita de que sua causa merece atenção.
Já os adjetivos ―frio‖ e ―cruel‖ podem ser interpretados como palavras que fazem
parte de um jogo de ambiguidade que marcam a maldade de Damião ao entregar a vara
para que Lucrécia seja castigada, pois o adjetivo ―frio‖ tanto leva o leitor à pensar que o
menino fica frio em razão da emoção de ter sido solicitado por Sinhá Rita, ou pode referirse à indiferença quanto ao destino da criada. Por sua vez, ―cruel‖ pode ilustrar o conflito
moral da decisão, ou simplesmente qualificar a decisão do menino de entregar a vara.
Para mais, é válido ressaltar que o autor Vergílio Ferreira (1993) afirma que o que
mais importa numa obra de arte, principalmente quando diz respeito ao gênero conto, que
é breve, é o que ela não diz, e que o fragmento ou o inacabado acentua a voz do
imaginário. Neste sentido, é possível dizer que a perspectiva deste autor também se justifica
no conto O caso da vara, pois o final do mesmo não abre espaço para uma afirmação ou uma
negação plena, mesmo que no início o narrador dê ao leitor a expectativa de uma decisão
quanto à volta, ou não, de Damião para o seminário. Conforme Ferreira, este conto
também pode ser considerado fragmentado, pois todo ele é permeado por uma teia de
relações de interesse e favores em que tudo se encontra velado e, segundo Aquati (2009), é
próprio de muitos contos de Machado de Assis, deixar o leitor com a tarefa de tudo
decidir, interpretar e, assim, acentuar a voz do seu imaginário.
Conto e contexto social
Segundo Coutinho (1987) há uma sólida ligação entre história e literatura, entre a
obra literária e o contexto social em que ela surge. O autor conta que muitos escritores
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exercitaram-se nos dois domínios e fala que há uma relação permanente de temas que se
projetam de uma sobre a outra, ou seja, o autor afirma que há forte influencia entre a
história social e o produto da arte da literatura. Além disso, para Coutinho, para que se faça
uma análise completa de uma obra literária, é necessário que se investigue relações e
influencias de contextos históricos, dando atenção às fronteiras entre os domínios histórico
e literário que se interpenetram na intelectualidade das produções artísticas.
Então, é válido que se tome o ano de 1850, evidenciado no início do conto como
uma referência temporal importante para a análise do mesmo: ―Damião fugiu do seminario
às onze horas da manhã de uma sexta feira de agosto. Não sei bem o anno; foi antes de
1850.” (ASSIS, 1899, p. 3) A identificação deste ano serve como um marcador do contexto
histórico do episódio narrado, pois foi neste ano que passou a vigorar a lei Eusébio de
Queirós, aprovada em 04 de Setembro, que pôs fim à entrada de escravos no Brasil.
Contudo, chama a atenção o fato de que O caso da vara foi escrito e publicado por
Machado de Assis no ano de 1891, após dois grandes acontecimentos históricos nacionais:
a Abolição da Escravatura (1888) e a Proclamação da República (1889). Isso, portanto,
remete à ideia de que o autor retrocede temporalmente pela escrita do conto para denunciar
que as relações sociais que eram cultivadas antes de 1850, ainda refletiam e tinham grande
impacto na sociedade que o autor vivenciava por volta do ano de 1890.
A partir destas considerações, é possível dizer que Machado de Assis foi um autor
que, mesmo representando em O caso da vara um episódio passado em 1850, não se alienava
em relação aos problemas sociais como a escravidão e à abolição no século XIX. Isso
mostra, portanto, que Machado de Assis não era indiferente às questões do seu tempo e
que por meio da arte da escrita o autor manifestou-se diante dos fatos que marcavam a
sociedade brasileira. Sendo assim, destaca-se a ideia de Lopes (2007) de que o escritor se
fez homem do seu tempo e do seu país mesmo ao tratar de assuntos que ―aparentemente‖
não se encontravam relacionados ao momento histórico vivenciado por ele.
Além disso, pode-se dizer que a temática das relações sociais de dominação
abordadas no conto O caso da vara ainda pode ser ilustrada nos dias atuais e, por isso, ser
considerada uma temática universal. Ainda na contemporaneidade é possível observar
grande veneração ao sistema hierárquico, mesmo depois de serem extintas as
denominações de, por exemplo, ―senhores‖, ―escravos‖ e ―libertos‖. A dependência e a
patronagem estão frequentemente presentes nos ambientes corporativos, públicos e
privados, onde prevalece a vontade da pessoa que ocupa o cargo de maior superioridade.
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No caso de O caso da vara, Machado de Assis usou de uma contenda doméstica para
ilustrar algumas das marcas da sociedade patriarcal oitocentista como a escravidão, o poder
senhorial e as relações de dependência, favores e apadrinhamento (BELLIN, 2013). Por
exemplo, a imposição por parte do pai de Damião para que o menino mantenha-se no
seminário pode ser considerado o primeiro indício da política de dominação no conto, já
que as políticas de dominação vigentes na sociedade brasileira do século XIX podem ser
consideradas fundamentalmente paternalistas, como afirma Chalhoub (2003):
O paternalismo como qualquer outra política de domínio possuía uma
tecnologia própria, pertinente ao poder exercido em seu nome: rituais de
afirmação, práticas de dissimulação, estratégias para estigmatizar
adversários sociais e políticos, eufemismos e, obviamente, um
vocabulário sofisticado para sustentar e expressar todas estas atividades.
(p.58)

A anterior citação de Chalhoub sobre o paternalismo é relevante para que se possa
sublinhar que Damião foi seguir a carreira eclesiástica por imposição de seu pai, que elege
seu padrinho, João Carneiro, como mediador da ida do rapaz para o seminário. O pai,
portanto, representa o poder da instituição familiar e o padrinho, por sua vez, o poder da
instituição religiosa-familiar. Contudo, durante a saga do menino Damião, surge outra
personagem importante, Sinhá Rita, que acaba tornando-se outra figura na escala de poder
e, assim, os acontecimentos passam a se desenrolar por conta de sua influência.
Com isso, vê-se que a lógica de domínio estava presente tanto nas estratégias de
subordinação de escravos quanto de pessoas livre dependentes, e que sua característica
principal era a imagem da inviolabilidade das vontades paterna e também senhoril. A
sociedade escravocrata do século XIX era representada como mera expansão dessa
vontade, e o poder econômico, social e político parecia convergir sempre para o mesmo
ponto situado no topo de uma pirâmide imaginaria (CHALHOUB, 2003). Assim, pode-de
dizer que é possível construir, a partir do conto, uma ―pirâmide social imaginária‖ em que a
autoridade paterna situa-se no topo, pois o pai do menino Damião, que nem sequer
aparece na narrativa, é uma espécie de autoridade ―onipotente‖ e ―onipresente‖ na vida do
filho (BELLIN, 2013) e, a seguir, podem ser posicionadas as outras personagens deste
conto machadiano: Sinhá Rita, João Carneiro, Damião, Lucrécia e as outras criadas.
Machado de Assis & a escrita realista
Superando o impacto romântico, o autor Machado de Assis inflete na direção do
estilo realista, sua narrativa se torna mais curta e condensada e as cenas do cotidiano
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fornecem o material ficcional para sua obra literária. Suas narrativas concentram-se,
portanto, ao redor de um instante em que as personagens vivem o clímax de suas vidas e,
assim, Machado explora o momento privilegiado, característica, por exemplo, do conto
literário produzido desde fins do século XIX no Brasil e procede com segurança de mestre
que não teme o confronto com os expoentes da época (MASSAUD, 2001).
Assim, destaca-se que as circunstâncias da vida de Machado de Assis, os seus
estados psíquicos, a vida cultural do grupo em que ele apareceu e tudo o que constitui a
atmosfera social, política, moral e histórica da sua época, tende a permear a maioria de suas
obras artísticas, incluindo o conto O caso da vara escrito pelo autor no ano de 1891.
Neste sentido, por volta do final do século XIX, ao adotar o estilo de escrita
realista, a literatura de Machado é vista com um todo, em que entram integrantes vários que
o autor retira de sua experiência, graças a sua liberdade criadora, transformando esse
material de experiência numa visão crítica da realidade (COUTINHO, 1987).
O Realismo, como um estilo literário do século XIX, possui sua unidade interna,
sua identidade, sua tipologia e suas características que marcam também o período histórico.
Pode-se dizer, então, que Machado, ao assumir a escrita deste estilo, propõe-se a contar a
essência do homem, em sua precariedade existencial. As suas personagens não apresentam
mais uma estrutura moral unificada e típica, são antes seres divididos consigo mesmos,
embora sem lutas violentas, encontram-se no declive de seus compromissos e da
instabilidade de caráter. Com base em Coutinho (1986), é válido dizer que o homem
machadiano não é mais aquele ser responsável dos romances anteriores e é, por sua vez,
um ―joguete de forças desconhecidas‖, pois o seu livre arbítrio está limitado não só pelos
obstáculos que a natureza oferece, mas pelas contradições e perplexidades internas a ele
próprio. Assim, a cada linha de seus escritos, o autor Machado de Assis começa a revelar a
duplicidade da consciência moral comum do homem que vive em sociedade.
Assim, com o exemplo do conto O caso da vara, é possível observar que Damião é o
―homem machadiano‖ dividido entre a sua consciência moral e o obstáculo que a situação
lhe apresenta. Isso porque no momento em que Sinhá Rita solicita que o menino alcance a
vara, este se vê oscilar na situação de decisão e acaba por contradizer-se internamente ao
entregar a vara para que Lucrécia seja castigada, pois o seminarista havia prometido à si
mesmo que iria apadrinhá-la por consciência de culpa e piedade.
A vara, portanto, é instrumento fundamental no jogo de interesses de Damião e a
criada Lucrécia entra na trama por via de reflexos. A menina é punida para que o
seminarista seja beneficiado. O íntimo impasse e a posterior decisão de Damião, então,
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cristaliza no conto, com uma cuidadosa preparação, a transitoriedade que se opera nos
serem humanos, o momento da decisão, da escolha, da afirmação (AQUATI, 2009).
Além da questão da transitoriedade no conto, também há uma forte tendência de
aproximação de extremos que pode ser observada nos estado de espírito e nas reações de
Damião, de João Carneiro e nas pistas que nos fornece o narrador. Em relação às atitudes
de Damião e Sinhá Rita, por exemplo, a passagem a seguir ilustra que o menino em um
momento suspira ―alto‖ e “triste‖, e instantes depois já conta anedotas, rindo e fazendo
trejeitos a ponto de, para infelicidade de Lucrécia, chamar-lhe a atenção.
Quiz alegrar o rapaz, e, apesar da situação, não lhe custou muito. Dentro
de pouco ambos elles riam, ella contava-lhe anecdotas, e pedialhe outras,
que elle referia com singular graça. Uma d'estas, esturdia, obrigada a
tregeitos, fez rir a uma das crias de Sinhá Rita, que esquecera o trabalho,
para mirar e escutar o moço. (ASSIS, 1899, p.6-7)

Da mesma forma, pode-se observar, com base em Aquati (2009) que Sinhá Rita e
Damião representam opostos extremos como pressupõem as expressões ―gênio
galhofeiro”, referente à senhora, e o ―espírito leve”, referente ao menino. O próprio
seminarista oscila aparentemente entre os sentimentos de ―alegria” e ―tristeza”, pois o
narrador revela que Damião esteve menos alegre ao jantar que na primeira parte do dia e,
mesmo assim ―jantou bem”, como justifica passagem a seguir:
Apezar do gênio galhofeiro de Sinhá Rita, e do seu próprio
espirito leve, Damião esteve menos alegre ao jantar que na
primeira parte do dia. Não fiava do carácter molle do
padrinho. Contudo, jantou bem; e, para o fim, voltou às
pilhérias da manhã. (ASSIS, 1899, p.10)

Em outro momento de indecisão de Damião, quando pensa em fugir da casa de
Sinhá Rita, caso o objetivo de livrar-se do seminário não fosse alcançado, ele hesita entre
escapar por uma rua ou esconder-se na casa de um vizinho. Isso pode ser justificado pelas
palavras do narrador: ―Quis ainda saber se haveria modo de fugir para a rua da Vala, ou se
era melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor de o receber.‖ (ASSIS, 1899, p. 11).
Além disso, o narrador do conto destila uma certa ironia na passagem na qual ele fala que
―Sinhá Rita dispunha justamente de um rodaque, lembrança ou esquecimento de João
Carneiro” e, assim caracteriza personagem de João Carneiro, como a própria ilustração da
indecisão humana. O narrador também conta que o padrinho de Damião, quando tem de
sair, instado por Sinhá Rita, não se resolve: ―João Carneiro não se animava a sair, nem
podia ficar. Estava entre um puxar de forças opostas.” (AQUATI, 2009, p. 89).
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Contudo, pode-se dizer que o momento que mais causa impressão no conto O caso
da vara é aquele que retrata a transitoriedade do ser humano, ilustrado na passagem em que
Damião e Sinhá Rita, cada um a seu modo, condenam a menina Lucrécia ao castigo, à
desgraça social, moral e até mesmo física. O exato momento em que a vara une a mão do
seminarista à mão da viúva, forma em Damião um vínculo entre o ―servil” e o ―ser vil‖
(AQUATI, 2009). Assim, é possível dizer que o autor Machado de Assis trabalha com a
aproximação de extremos do homem na luta pela sua sobrevivência. Através de sua escrita
concisa e realista, Machado deposita em neste conto a consciência da existência de uma lei
natural em relação à seleção dos mais fortes. O autor desnuda as mazelas da vida pública e
apresenta os contrastes da vida íntima, buscando para ambas as causas naturais ou culturais
que lhes reduzem de muito a área de liberdade (BOSI, 1992).
Pirâmide social: interesses e benefícios
Diz-se que os homens reunidos em sociedade estão tacitamente obrigados a
obedecer às leis formuladas por eles mesmos para convivência comum. Há, porém, leis que
eles não impuseram, que acharam feitas, que precederam a sociedades, e que se hão de
cumprir, não por uma determinação de jurisprudência humana, mas por uma necessidade
configurada na luta pela vida e pela sobrevivência (REALE, 1982).
Complementando esta ideia, o autor Afrânio Coutinho (1986) afirma que as
relações humanas tendem à obedecer a uma lógica, dominados e oprimidos pelos que estão
em cima. A ação opressora, segundo ele, é uma das manifestações do mal no universo e se
propaga regularmente em sentido ―vertical”. Além disso, Coutinho conta que é muito
eloquente a cena em que o libertado recentemente, é encontrado a vergastar um outro que
está sendo oprimido, como acontece com Damião e Lucrécia em O caso da vara.
Sinhá Rita é possuidora de grande poder senhorial e a insistência do narrador no
conto em sublinhar o seu caráter autoritário, ilustra não só uma pirâmide de relações
sociais, mas também representa uma complexa rede de opressões. É assim, portanto, que
se vê Sinhá Rita oprimir João Carneiro e a criada Lucrécia, e, em certa medida, também o
menino Damião. Este, contudo, como afirma Aquati (2009), com uma relativa autonomia,
consegue manejar a viúva a fim de alcançar seus objetivos.
Com isso, é válido dizer que a relação das personagens se trava no conto em função
de seus interesses e benefícios, principalmente a pirâmide social estruturada a partir do
favor que almeja Damião. Esta estrutura em O conto da vara, segundo Aquati (2009), indica a
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maneira de como o seminarista trava as relações que podem favorecê-lo. Damião é
apresentado para leitor como um interesseiro astuto que até mesmo usa de teatralidade para
conquistar a proteção da viúva autoritária, já que ela tende a manejar as outras personagens
à sua maneira. Assim, Damião espertamente a maneja segundo seu desejo, porém, o seu
―poder‖ tem um limite, e o seminarista não pode desagradar Sinhá Rita com atitudes
afrontosas, como, por exemplo, dar proteção à Lucrécia.
Damião tem, de certa forma, o poder de salvar Lucrécia, dependendo disso a
ruptura da relação de favor com Sinhá Rita que, segundo a visão do seminarista, essa
atitude implica. Assim, então, configuram-se o ―diálogo‖ e o ―antidiálogo‖. Segundo Freire
(1983, apud AQUATI, 2009) o ―diálogo‖ caracteriza-se pela relação de simpatia que pode
ser observada entre Damião e Sinhá Rita e, do contrário, o ―antidiálogo‖ caracteriza-se pela
quebra de simpatia, como a relação de Sinhá Rita e a criada Lucrécia.
Desta forma, é possível dizer que a necessidade do homem é o que cria o seu
pensamento crítico, de modo que sua decisão dependa em grande parte dos seus objetivos.
Nomeadamente para Damião, o objetivo é o favor da liberdade, que é pleiteado pela criada
Lucrécia, mas inclina-se mais, é evidente, para o seminarista (AQUATI, 2009)
O estudo do vocabulário do conto O caso da vara também é de suma importância
para a compreensão, por exemplo, da autoridade de Sinhá Rita, pois vários verbos e
expressões que se referem à viúva exprimem uma ideia ligada ao poder. Além disso, estes
vocábulos servem como base para a representação da repressão.
No contexto do conto, o vocativo ―Sinhá Rita‖ é uma espécie de patente usada
para que as outras personagens refiram-se à viúva - ―Póde muito, Sinhá Rita; peço-lhe pelo
amor de Deus.” - Este uso revela reconhecimento da suposta patente e consolida uma
relação de respeito e temor entre a matrona, João Carneiro, Damião e a criada Lucrécia.
Por sua vez, os verbos enfatizam a ideia da repressão social. Observe os exemplos a
seguir: ―Ela manda chamar meu padrinho.‖ / ―Diz-lhe que quer que eu saia do seminário.‖
/ ―Que é isto, bradou Sinhá Rita, sentando-se na marquesa.‖ / ―Não entende? interrompeu
Sinhá Rita.‖ / ―Ora, eu lhe mostro se entende ou não.‖. Além disso, também é possível
verificar inúmeros usos de imperativo, principalmente na fala de Sinhá Rita para ficar
marcado o seu caráter autoritário como, por exemplo: ―Descanse e explique-se.‖ / ―Anda,
moleque (…)‖/ ―Lucrécia, olha a vara!‖ / ―Sr. Damião, dê-me aquela vara (…).‖.
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Plano de atividade
Como segundo objetivo deste trabalho, após a anterior análise de O conto da vara,
partir-se-à para a proposta de atividade educativa, supondo que o plano será em uma
suposta turma do segundo ano do Ensino Médio, em uma escola da rede pública de ensino
da cidade de Rio Grande/RS. É válido também ressaltar que o plano foi elaborado por dois
alunos em formação docente inicial, que farão uso de duas aulas de cinquenta minutos cada
e que tomarão por base de trabalho o gênero conto, as características do autor Machado de
Assis, do estilo realista e a orientação do documento Proposta Pedagógica para o Ensino Médio
Politécnico e Educação Profissional para realização da etapa final das atividades.
Além disso, é importante dizer que a proposta didática de leitura para o Ensino
Médio será baseada no conto que foi foco de análise do presente trabalho, nomeadamente
O caso da vara, do autor Machado de Assis. Mediante o gênero contístico, pelo fato de
constituir-se de uma narrativa breve, acredita-se que seja interessante o método didático de
Rildo Cosson, exposto no livro Letramento Literário (2006), que parte do ato de leitura,
sugere ―sequências metodológicas‖, sendo uma sequência básica e uma sequência
expandida. Então, como opção dos mediadores, trabalhar-se-à com a segunda sequência de
Cosson (2006), baseada nas seguintes etapas: 1) motivação, 2) introdução, 3) leitura, 4)
primeira interpretação, 5) contextualização, 6) segunda interpretação e 7) expansão
(COSSON, 2006 apud FRANCO, 2013).
1) MOTIVAÇÃO: como a primeira etapa do plano de atividade, a ―motivação‖ tem por
objetivo despertar o interesse dos alunos. Para isso, acredita-se que seria de grande valia
relacionar duas artes, dois gêneros como o conto e a charge para potencializar a atividade
pela correspondência entre palavra e imagem. Assim, no intuito de apresentar aos alunos
charges que façam referência, mesmo que indiretamente, à temática do conto O caso da vara,
os mediadores pretendem apresentar à turma as seguintes charges:
a)
b)

c)
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d)

FONTES:
a) http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=64&evento=1 Acessado em 08 de
Novembro de 2014.
b) http://forodobrasil.info/fb/category/garantia-da-lei-e-da-ordem/ Acessado em 08 de Novembro de 2014.
c) http://quadrinhosecharges.blogspot.com.br/2013/02/trabalho-escravo.html Acessado em 08 de
Novembro de 2014.
d) http://outrasliteraturas.blogspot.com.br Acessado em 08 de Novembro de 2014.

Com o uso das charges na etapa de ―motivação‖, têm-se o intuito de dar aos alunos
a oportunidade de fazer uma leitura na qual a sua participação social seja redimensionada,
aguçando-lhes o poder de crítica, e levando-os a estabelecer novas concepções e formas de
interagir com o mundo e com as pessoas. Além disso, acredita-se que esta atividade
promoverá o desenvolvimento de competências e habilidades no exercício da leitura dos
alunos e também contribuirá para uma melhor percepção do conto que será lido mais
adiante. Ao serem expostas as charges, então, os mediadores farão questões de cunho
interpretativo para guiar os alunos no que tange a criação de conceitos a partir do que eles
estarão visualizando para que os mesmos possam despertar para a temática de O caso da
vara. A seguir, portanto, encontram-se as questões norteadoras da etapa de ―motivação‖:
A. As charges utilizam os recursos do desenho e, às vezes até do humor, para tecer algum
tipo de crítica a diversas situações do cotidiano. Sobre as charges dadas, analise-as e
destaque qual a temática que elas têm em comum.
B. Você conhece o cenário ou as pessoas retratadas nas charges?
C. Pode haver ambiguidade, ou seja, mais de uma maneira de interpretar os desenhos ou
os textos?
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D. Não há nada de excessivo nas charges! Todo o conjunto é importante para entender a
crítica do autor. Por isso, fragmente sua análise procurando detalhes que te sirvam
como pista para responder a questão seguinte.
E. Pense nas questões sociais, políticas, culturais e ideológicas que envolvem o contexto
das charges. Por que elas foram feitas? Qual o público-alvo? Qual o objetivo das
mesmas? Relacione, também, a imagem e o texto das charges. Ao fazer isso, você a
aproxima de seu significado.
(Fonte adaptada: http://prealfacurvelo.blogspot.com.br/2014_09_01_archive.html Acessado em 08 de
Novembro de 2014.)

2) INTRODUÇÃO: nesta segunda etapa, os alunos serão conduzidos à criação de
expectativas em relação a leitura que farão posteriormente, bem como propor-se-á que os
mesmos percebam os vários significados que convergem, de uma forma mais ampla, para a
mesma temática do conto (relações de interesse; pirâmide social hierárquica). Os
mediadores também articularão uma conversa sobre o quanto a escrita contística
machadiana é oposta à forma da narrativa romântica do mesmo autor. Assim, será exposto
que a técnica do autor Machado de Assis consiste em evitar descrições prolongadas,
encontrando sempre uma forma de inserir o ambiente na trama e nas personagens de
modo que sua presença física se reduzisse ao mínimo necessário para o efeito literário
desejado. Também é importante destacar aos alunos o porquê de Machado de Assis ser um
dos mais importantes contistas de todos os tempos, que a sua obra abrange uma
multiplicidade imensa e que, percorrendo do tradicional ao moderno, o autor adotou uma
diversidade temática que lhe possibilitou encontrar condições de representar a arte e o
artista na sociedade (FRANCO, 2013).
3) LEITURA ORIENTADA: na terceira etapa da planificação de aula a turma será dividida
em cinco grupos de cinco componentes, totalizando a capacidade máxima da turma, que
suponha-se ser de vinte e cinco alunos. Com os grupos já divididos, os mediadores
entregarão uma pequena tira de papel a cada um dos cinco. Em cada uma das tiras estará
contida uma característica do gênero conto proveniente do livro Português, língua e literatura:
2. grau (ESCHER, 1980), que será apresentado no final desta etapa48. Com isso, os
mediadores tem o intuito de que os alunos possam ter acesso às características contísticas e,
a partir disso, possam identificá-las no conto O caso da vara que será lido na etapa seguinte.
48

Tiras de papel para atividade de caracterização do gênero conto.
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Assim, então, os mediadores entregarão a cada um dos alunos uma cópia do conto de
Machado de Assis e, ao final da leitura em grupo e caracterização do gênero, será proposto
aos alunos que eles façam um decálogo com (10) palavras que lhes eram desconhecidas até
o momento da leitura do conto machadiano. Além disso, é importante também ressaltar
que os alunos terão acesso a dicionários para a realização da última atividade solicitada.
O primeiro exemplo (A)é dado pelos mediadores:
A. ―O conto contém um só conflito: num conto só se narra uma história, de maneira
concentrada; no conto todos os pormenores são cuidadosamente selecionados,
convergindo para o mesmo ponto, o único conflito.‖
B. ―Transcorre num tempo de um momento: dada a trajetória da vida de uma personagem,
certamente um momento se caracteriza por essencialmente dramático, conflitivo; o conto
abrangerá tal momento, em total detrimento dos momentos anteriores e dos momentos
posteriores. Isto é, o passado costuma vir rapidamente resumido e o futuro recebe umas
poucas referências.‖
C. ―No conto as personagens agem num espaço cuidadosamente limitado, restrito. Vale
dizer que normalmente as personagens vivem seu drama numa única rua, numa única casa,
num único quarto. O enredo não costuma exigir deslocamento para outro local. Há,
portanto, uma unidade de espaço.‖
D. ―O conto ainda se caracteriza por uma unidade temática: isto é, no decorrer da ação
suscita-se uma única impressão, ou de medo, ou de pavor, ou de piedade, ou de ódio, ou de
ternura, etc. O objetivo do conto é imprimir uma ideia, uma única imagem de vida.‖
E. ―A redução do número de personagens, devido às características de unidade de conflito,
de tempo, de espaço, de tema, da ação participam poucas personagens. Ainda que várias
sejam citadas, a maioria serve apenas de pano de fundo, de paisagem, para os
protagonistas.‖
F. ―A linguagem do conto: sendo uma história curta, a linguagem do conto é naturalmente
objetiva, de simples compreensão, sem malabarismos. O diálogo é o recurso linguístico
indispensável. É que todo o caráter dramático flui de discórdias, de desavenças, de mal
entendidos, de choques pessoais que só o diálogo pode apresentar com objetividade e
imediatez exigidas pelo conto. Sem diálogo não há conto.‖
ESCHER, Célio. Português, língua e literatura: 2. grau. 2. ed. São Paulo: Ática, 1980, p. 87.

4) PRIMEIRA INTERPRETAÇÃO: a quarta etapa da planificação tem início com a
confirmação, ou não, das expectativas criadas anteriormente pelos alunos. Esta etapa é bem
subjetiva, pois compreende a atividade de primeira interpretação do texto, que, a priori,
deve ser pessoal, à qual apenas posteriormente os mediadores agregarão informações. Para
Franco (2013), este é o momento em que fica explícito o papel do professor mediador, pois
sendo uma atividade de caráter prático, requer a ação dos alunos e não uma simples
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exposição de professores em sala de aula. Na sequência, como forma de levar os jovens à
apresentar a impressão geral do que eles leram, os docentes solicitarão que cada
componente da turma faça um depoimento apontando o que conseguiu perceber de
relação entre as charges iniciais e a leitura do conto O caso da vara, de Machado de Assis.
5) CONTEXTUALIZAÇÃO: após a primeira interpretação, partir-se-à para a quinta etapa
da atividade, a ―contextualização‖ que, nomeadamente, acrescentará novas informações à
leitura dos alunos. É válido ressaltar que esta etapa é de suma importância e que ela exige
dos mediadores uma preparação prévia de repertório e conhecimentos para serem
adicionados à leitura dos adolescentes. Segundo Franco (2013), esta etapa pode ser dividida
em alguns itens como, por exemplo: Contextualizacao Teorica, Historica, Estilistica,
Poetica, Tematica, Critica e Presentificadora.
Desta forma, considera-se ―Contextualizacao Teorica‖ o momento em que os
mediadores explicitam ideias que sustentam ou estão encenadas no conto lido pelos alunos.
Logo após, é feita a ―Contextualização Histórica‖, que diz respeito à época ou ao período
da publicação do texto, neste caso, O caso da vara. Nesta contextualização, portanto, os
docentes devem relacionar o texto lido com a sociedade que o gerou ou com a qual ele se
propõe a abordar internamente. Em seguida, é feita a ―Contextualização Estilística‖, cujo
papel é procurar observar o diálogo entre a obra e o período histórico, mostrando como
uma alimenta o outro, estabelecendo relação entre conto e contexto social.
Na sequência, se apresenta a ―Contextualização Poética‖ que, no caso desta
proposta de atividade, será reiterada pelos mediadores para reforço dos conhecimentos
relacionados à estruturação e composição do gênero conto. Por sua vez, a
―Contextualização Temática‖ serve para que os alunos definam um tema, ou temas,
expressos na obra que leram. Além disso, a na ―Contextualização Crítica‖ os mediadores
contribuem para a ampliação do horizonte de leitura da turma, levando-a a fazer possíveis
relações com o conto lido em sala de aula. Além disso, haverá também a ―Contextualização
Presentificadora‖, pela qual os mediadores instigarão a turma à buscar correspondência do
conto com a atualidade.
6) SEGUNDA INTERPRETAÇÃO: para a realização da ―segunda interpretação‖ é
necessário levar em consideração as contextualizações feitas na etapa anterior, pois
acredita-se que este é o meio para que os alunos consigam abordar, por exemplo, aspectos
específicos do gênero conto, concentrarem-se sobre uma personagem, alguma temática,
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algum traço estilístico e questões contemporâneas. Com isso, é importante que os
mediadores solicitem que os jovens façam algum tipo de registo escrito para
acompanharem a evolução de sua interpretação. Ao final desta etapa, têm-se a ideia de que
sempre é possível acrescentar ou ampliar significados de um texto já dado e interpretado.
7) EXPANSÃO: a ―expansão‖ é a última etapa das atividades e com ela os mediadores
buscam destacar a possibilidade de diálogo que toda obra pode articular com textos e
mídias que a precederam ou que lhes são contemporâneos ou posteriores. Assim, será
proposto que os alunos utilizem de recursos como filmes, documentarios, textos, entre
outros, para realizar uma pesquisa comparativa com foco em traços do conto realista
machadiano. A exemplo, os alunos podem relacionar o conto O caso da vara com outros
texto do mesmo gênero e do mesmo autor como: a) Mariana e b) Pai contra mãe. Isso porque
no primeiro conto há uma expressa relação de dependência, de política de favores e uma
forte ideia de que a ―razão‖ pode condenar, mas os ―costumes sociais‖ podem aceitar
perfeitamente e, no segundo conto, é possível identificar a temática da escravidão e os
instrumentos de tortura e decadência dos homens e da sociedade (FLORENTE, 2007).
Os mediadores acreditam que esta proposta de pesquisa comparativa é um processo
que, integrado ao cotidiano da escola, garante que os alunos apropriem-se da realidade
literária e artística e projetem possibilidades de intervenção, comparação, análise e crítica.
Além disso, é importante ressaltar que com metodologia, a pesquisa pedagogicamente
estruturada possibilita aos jovens a construção de novos conhecimentos e, para a escola e
sociedade, a formação de sujeitos pesquisadores, críticos e reflexivos (SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2011).
Deve-se considerar também que o letramento literário, além de ter como objetivo a
formação de uma comunidade de leitores e de prover o protagonismo de sujeitos
pesquisadores, também tem o intuito de que a pesquisa possa aliar-se a uma finalidade
social. Neste sentido, com a proposta de pesquisa, os mediadores possibilitam que aos
alunos de sua disciplina possam dialogar com outras, como Artes e História, no processo
de construção de conhecimento e realização da tarefa proposta. Assim, os alunos terão
condições de fazer uma pesquisa motivada, orientada por mais de um docente nas tarefas
de seleção de informações de fontes confiáveis, na interpretação e elaboração dessas
informações, na organização e relato sobre o conhecimento adquirido no processo.
Desta forma, para finalizar a planificação de atividade e atribuir o caráter social ao
projeto, os mediadores sugerirão aos alunos que, a partir das pesquisas que os mesmo
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fizeram, eles elaborem um ―blog” no qual eles serão os administradores e deverão postar,
ao término de cada pesquisa proposta, os conhecimentos que julgam mais significativos
para compartilhar com a comunidade intra e extraescolar. É válido, porém, ressaltar que
antes de qualquer publicação no blog os mediadores envolvidos no trabalho dos jovens
farão a análise dos conteúdos para que possam dar um ―feedback‖ da pesquisa aos alunos.
Além disso, é importante frisar que a avaliação dos discentes será feita qualitativamente,
por meio de uma ―avaliação processual‖ que é feita de maneira contínua em sala de aula e
leva em consideração a presença, o envolvimento, a participação dos jovens em aula, bem
como a evolução dos mesmos na construção de conhecimento significativo.
Considerações finais
Partindo do primeiro objetivo do presente trabalho, a análise do conto O caso da
vara, é possível identificar que o autor Machado de Assis usou o contexto escravocrata para
expor as relações estabelecidas entre senhores, escravos e libertos, uma representação do
sistema de relações sociais vigente na sociedade brasileira do século XIX. Além disso,
pode-se dizer que este conto possui uma temática universal, mesmo que ele se passe por
volta do ano de 1850, pois pela arte de sua escrita o escritor Machado representou relações
de dependencia, politica de favores, autoritarismo e servilismo social que ainda podem ser
reconhecidas nos dias atuais.
O conto revela-se de cunho sociológico e possui imensos significados históricos,
como foi observado na análise anterior deste trabalho. Deve-se dizer, portanto, que o autor
Machado de Assis, por meio da sua escrita realista desnudou as mazelas da vida pública
oitocentista (BOSI, 1992) e provoca seus leitores à fazerem uma reflexão sobre os
problemas sociais advindos da sociedade escravocrata da época.
Porém, sendo ainda hoje analisado e trabalhado, identifica-se neste conto
machadiano uma temática universal, que transpassa o tempo e a história e pode ser
compreendida ainda na contemporaneidade. Por isso, acredita-se que é de grande valia que
O caso da vara ainda seja texto base de atividades formativas. Como segunda parte do
presente trabalho, procurou-se promover oportunidades para que alunos do Ensino Médio
tivessem um diálogo significativo com o texto de Machado de Assis e que os mesmos
pudessem envolver-se em questões relativas à leitura, interpretação, caracterização de
gênero, e de autor, por exemplo. Além disso, foi proposto que os jovens expandissem seus
saberes e experiências por meio de uma atividade final de extensão, com enfoque na
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pesquisa e na produção de conhecimento coletivo e partilhado, pois é válido pensar como
Silva e Magalhães (2011):
[...] o letramento literário exige uma didática da incerteza, da perseguição
do indizível, do encontro das subjetividades. É uma didática que também
seja prazerosa, que trabalho a corporeidade dos alunos, que possibilite o
desenvolvimento de suas relações sensíveis com o mundo, que
desenvolva a emotividade e a imaginação, propiciando momentos plenos
de respostas às esperas desses alunos, vivências que se converterão em
memórias prazerosas, também importantes no processo de formação do
leitor. (SILVA E MAGALHÃES, 2011. p. 90 apud FRANCO, 2013, p.
02)

Levando em consideração tudo que foi exposto ao longo do presente trabalho, é
válido concluir que, segundo a ideia de Reale (1982), a história e a literatura são como fios
de um tecido que a mão de um tecelão vai compondo, com os seus vários aspectos morais
e políticos, a sociedade e suas obras de arte. Assim, portanto, é possível acreditar que
Machado de Assis possui o dom de tecer, com a sua escrita baseada no estilo realista e
denunciando as mazelas sociais, fios complexos que resultam em uma bela obra artística e
também de caráter critico-social.
Pode-se salientar, ainda, que, com o tempo, não só a história, mas também a
literatura, andam em um ciclo. Isso porque, como foi possível observar na análise de O casa
da vara, as relações sociais têm permeado toda a história da humanidade e, por isso, podem
ser retomadas em diversos textos literários canônicos produzidos séculos atrás, que
poderão ser compreendidos em séculos posteriores, pois possuem uma temática universal.
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