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APRESENTAÇÃO
O volume 11 da Revista Claraboia - Revista do Curso de Letras e do Mestrado
Profissional em Letras – PROFLETRAS - da UENP - apresenta uma coletânea de 10
artigos, os quais discutem assuntos diversos, da análise comparativa entre texto literário e
sua adaptação fílmica, passando pela análise literária de poemas e narrativas, sob a
perspectiva de diferentes linhas teóricas, pelo estudo da transposição da linguagem musical
para a teatral e pelo estudo de autobiografias.
Dentre os estudos relacionados à adaptação de textos literários para outra
linguagem, aqui a websérie, está o artigo de Daiane da Silva Lourenço, que apresenta uma
análise comparativa entre a obra de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, e The Lizzie Diaries,
produzida em 2012 para ser veiculada em mídias sociais. Partindo de pressupostos teóricos
de Linda Hutcheon (201), a autora demonstra que alterações sucedidas no foco narrativo,
no enredo e na construção dos personagens, encaradas como “criações criativas”, tiveram
por objetivo promover a dimensão humana das personagens Elizabeth, Jane, Lydia e
Charlotte. Também sob a perspectiva da transposição, mas tendo como objeto de análise a
canção e o texto teatral, Fernando Bruno Antonelli Molina Benites, em “Dos palcos para
os palcos: o teatro na canção. It’s late (Queen), semiótica e intersemiótica”, busca
compreender quais os signos que permitem a transmutação de uma linguagem para a outra.
Para tanto, vale-se de Roman Jakobson (1969), Julio Plaza (2003) e Luiz Tatti (1997) como
referenciais teóricos.
No único estudo ligado ao gênero poético, Larissa Rizzon da Silva toma como
objeto de análise alguns poemas de Giraluz, de Augusto Meyer, a fim de investigar a relação
do autor e desta obra com o período modernista brasileiro e gaúcho.
Quanto ao gênero narrativo, duas autoras se debruçam sobre um dos seus
elementos centrais, a figuração da personagem. Em “Viagem e escrita: a construção da
identidade em A chave de casa”, Ludovico Omar Bernardi analisa, nesse romance
fragmentado de Tatiana Salem Levy (2007), o processo de construção da identidade da
narradora-protagonista. Já Luís André Nepomuceno explora as personagens dos romances
Lucíola, de José de Alencar, e Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne, com vistas a
perscrutar a exclusão e a difamação sofrida por essas mulheres que, tentando romper com
os paradigmas adotados pelos sistema patriarcal, são condenadas por comunidades de
cunho religioso e moralista.
Ainda na esteira da análise de narrativas, Amanda Neves Berchez, em estudo
intitulado “Uma leitura da alteridade: o encontro de Antoine Saint-Exupery, George Steiner
e C.S Lewis”, discute como a alteridade se manifesta em O pequeno príncipe, sob à luz de
conceitos explorados por George Steiner, em Presenças reais: as artes do sentido, e Um
experimento na crítica literária, de C.S. Lewis. Interessa a Giseli Seeger, por outro lado,
investigar a influência de elementos da pintura – jogos de luz, decomposição das cores,
variações cromáticas - em Voyage autour de ma chambre, de Xavier de Maistre (1794). Já Vitor
Siqueira Macieira propõe-se a analisar a representação social da morte em Vidas Secas, de
Graciliano Ramos. A fim de por em evidência a remissão da identidade do povo negro e,
assim, resgatar e valorizar a identidade desse grupo silenciado e excluído por parte da
sociedade brasileira, Arnaldo Nogari Júnior dá destaque às construções paródicas do
romance de João Ubaldo Ribeiro, Viva o povo brasileiro.
E, por fim, sob o título “A autobiografia brasileira entre o desejo e a repulsa: os
casos de Oswald de Andrade e Manuel Bandeira”, Daniel da Silva Moreira põe em
confronto as autobiografias de Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, Um homem sem
profissão; memórias e confissões; sob as ordens de mamãe e Itinerários de Pasárgada, respectivamente.
É com satisfação, portanto, que publicamos o volume 11, agradecendo aos autores,
aos membros dos conselhos editorial e científico e aos pareceristas ad hoc.
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UMA LEITURA DA ALTERIDADE: O ENCONTRO DE
ANTOINE SAINT-EXUPÉRY, GEORGE STEINER E C. S.
LEWIS
A READING OF ALTERITY: THE ENCOUNTER OF ANTOINE SAINT-EXUPÉRY, GEORGE
STEINER AND C. S. LEWIS

Amanda Naves BERCHEZ1

Resumo: O principal objetivo deste artigo consiste em fazer uma reflexão pontual, de natureza
crítico-interpretativa, acerca de como a alteridade se manifesta na obra O pequeno príncipe, de
Antoine Saint-Exupéry, à luz de conceitos explorados pelas obras Presenças reais: as artes do sentido,
de George Steiner, e Um experimento na crítica literária, de C. S. Lewis. Considerando a trajetória
percorrida pelo protagonista na obra, será oportuno também examinar, principalmente pela
perspectiva ético-moral, em quais circunstâncias se dão os encontros com o outro em sua forma
irredutível na obra exuperiana, bem como as dimensões implicadas e as experiências obtidas pelas
personagens em cada um deles. A partir daí, também será possível fazer uma correspondência
daquilo que tanto Steiner quanto Lewis, em se tratando da experiência de sentido, isto é, a
experiência estética, enxergam como leitura ideal com o exercício de personagens como o
príncipe na referida obra literária.
Palavras-chave: Alteridade. Experiência estética. Encontro.
Abstract: The main aim of this paper consists in making a punctual reflection, in a criticalinterpretive approach, on how alterity is manifested in the work The little prince, by Antoine SaintExupéry, in the light of concepts explored by the works Real presences, by George Steiner, and An
experiment in criticism, by C. S. Lewis. Considering the trajectory performed by the protagonist in
this work, it will also be opportune to examine, mainly from the ethical-moral perspective, under
what circumstances the encounters with the other in their irreducible form occur in the
Exupéry’s work, as well as the implied dimensions and the experiences obtained by the characters
in each one of them. From there on, it will also be possible to make a correspondence of what
both Steiner and Lewis, when it comes to the experience of meaning, in other words, the
aesthetic experience, contemplate as an ideal reading with the exercise of characters like the
prince in the referred literary work.
Keywords: Alterity. Aesthetic experience. Encounter.

Mestranda em Teoria e História Literária pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP). Contato: amandaberchez@gmail.com
1
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“Que sentes, que pensas das possibilidades da vida, das formas
alternativas de ser que estão implícitas na tua experiência de mim,
no nosso encontro?”
George Steiner
Introdução
O homem é o que é graças à linguagem. Por meio dela, é possível que conceba verdades
ou falsidades, faça afirmações ou negações, construa o espaço ou o tempo, formule contrafatos
ou condições hipotéticas, reflita sobre a esperança, o progresso ou a libertação, diferindo-se, em
virtude de tal capacidade discursiva, do animal ou vegetal. Enfim, a linguagem, que, segundo
George Steiner em Presenças reais: as artes do sentido (1993, p. 59), pode possuir e ser “possuída pela
dinâmica da ficção”, permite que o homem crie, invente, seja por meio da nomeação, da
adjetivação, da predicação. O crítico também sustenta que qualquer compreensão acerca dos
modos de ser e de funcionar da linguagem, bem como de comunicar sentido e sentimento, está,
na verdade, alicerçada na suposição da presença de uma alteridade. É justamente com vistas ao
encontro, ao confronto com o outro, que, tal como afirma Steiner (1993), comunicamos em
palavras, mas também que produzimos, por exemplo, formas dotadas de sentido, como é o caso
da literatura.
Assim, a arte atua nos mesmos termos que a linguagem, o que significa que ambas
existem porque o outro existe. Para mais, Steiner (1993) nos adverte de que, em linhas gerais,
quando uma voz humana se volta para outra, um potencial de compreensão e de resposta se
configura. Logo, a experiência do sentido ocasionada por uma criação artística, isto é, a
experiência estética, implica a possibilidade necessária dessa presença, desse encontro, desse
confronto, como já mencionamos, com a alteridade em sua condição de liberdade, condição que
diz respeito à contingência do que não tem de ser e, mesmo assim, vem a ser. E não podemos
deixar de ressaltar que, na medida em que há comunicação entre liberdades, ou seja, em que há
um eu e um outro, uma dimensão ético-moral também se faz presente na experiência estética.
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, v.11, p. 11-21, jan./jun, 2019. ISSN: 2357-9234.
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A primeira demanda para que a experiência estética se dê, diz C. S. Lewis em Um
experimento na crítica literária (2009), é a nossa entrega ao outro, de modo a abrirmos mão de
quaisquer preconceitos, associações ou interesses da subjetividade, defendendo também que uma
criação artística deve ser recebida antes de ser julgada. Se, assim, for feito, a experiência estética
comportará a possibilidade de transcendência, isto é, a jornada para além de nós mesmos capaz
de aprimorar o modo como tratamos e nos relacionamos com a realidade. Devemos reforçar,
como o faz Steiner (1993), que nenhuma interpretação, nenhum juízo estético pode ser verificado
ou falsificado conforme proposições de valor que se pretendam demonstrativas ou diagnósticas
da verdade, pois o horizonte semântico não é, em termos finais, englobável ou comensurável.
Levando tais afirmações iniciais em consideração, propomos, agora, ceder espaço para uma
apreciação interpretativo-crítica, de ordem mais imediata e intuitiva, de O pequeno príncipe (2009),
com ênfase na leitura do encontro com o outro, apontando certos aspectos que podem se
corresponder com concepções/dimensões/enfoques das já citadas obras teóricas de Steiner e
Lewis.
O príncipe e o outro: os encontros segundo parâmetros conceituais de Steiner e Lewis
Ora, como já sugerimos, a obra O pequeno príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, publicada
pela primeira vez em 1943, parece tratar, sobretudo, do encontro de alteridades. A narrativa, em
primeira pessoa, começa já mostrando como um piloto de avião, ao enfrentar uma pane no
deserto do Saara, acaba conhecendo um príncipe em busca de alguém que lhe faça o desenho de
um carneiro, o que nos faz lembrar de que “[...] o que vem bater-nos à porta – tanto no sentido [...]
de alguém que nos visita espontaneamente, quer no de apelo que nos é endereçado – chegará
muitas vezes inesperadamente” e de que a verdadeira entrada no íntimo não acontece por meio
de um ato de vontade (STEINER, 1993, p. 162). O encontro, instaurado por uma abordagem já
extraordinária2, permite que o piloto vá, ao longo dos oito dias de pane, descobrindo cada vez
mais acerca da singularidade misteriosa que lhe é o príncipe, em especial quando este conta sobre
outros encontros que teve em outros planetas.
Em relação aos diversos encontros vistos na obra, percebemos que o que está em jogo,
principalmente se repararmos na passagem do príncipe por outros planetas, é a abertura para o
outro, bem como o acolhimento daquilo que o outro tem a oferecer, seja ele um acendedor de
2

Tomamos “extraordinária”, aqui, com o sentido de algo que excede o comum, o convencional.
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lampião, um geógrafo ou uma raposa. O gesto receptivo, por exemplo, do príncipe – tal como
também é esperado, segundo nos informam Steiner (1993) e Lewis (2009), no que diz respeito à
crítica literária – capacita-o a ultrapassar, a sair de si mesmo, buscando, com a diferença, satisfazer
expectativas e necessidades das quais não tem domínio ou, mesmo, conhecimento, donde
também se instala a dimensão ético-moral. Porém, as afirmações apresentadas, até agora, de uma
forma mais embrionária poderão ser melhor compreendidas se retomarmos o percurso do
príncipe, da saída do próprio planeta à chegada à Terra, de modo a destacarmos como são
estabelecidos os encontros com o outro em sua forma irredutível, assim como as dimensões
implicadas e as experiências obtidas em cada um deles. A partir daí, será possível aproximarmos
ainda mais o que Steiner (1993) e Lewis (2009) vislumbram como leitura ideal com o exercício de
personagens como o príncipe na obra literária em questão.
Ficamos sabendo, já pelos capítulos introdutórios, que o príncipe decide deixar seu
planeta, o asteroide B612, e visitar outros “[...] para ter uma atividade e se instruir” (SAINTEXUPÉRY, 2009, p. 36), mas também por causa do desentendimento com uma rosa, por meio
da qual vimos a conhecer um de seus primeiros encontros com a alteridade. Desde seu extenso
desabrochamento, a rosa, cuja beleza é suficiente para deixar o príncipe fascinado já à primeira
vista, apresenta características ingênuas, orgulhosas e frágeis, seja por acreditar que poderia ser
atacada por um tigre, seja por pedir uma redoma de proteção contra lagartas e ventos. Mesmo
com toda a diligência recebida, a rosa começa a deferir sinais de “doentia vaidade” (SAINTEXUPÉRY, 2009, p. 29-30) que atormentam o príncipe, a ponto de fazê-lo desamparar o próprio
planeta, no qual também estão três vulcões. A relação que estabelecem, além de dor e desgosto,
está repleta de mistério, já que nenhum deles expressa diretamente o amor que sente pelo outro.
É necessária a despedida do príncipe para que a rosa o declare; em contrapartida, é só quando
está ausente que o príncipe, como confessa ao piloto, consegue entender melhor a natureza do
comportamento e do sentimento que nutre pela rosa.
Pode também servir ao príncipe com relação à rosa o que Steiner (1993, p. 159) diz sobre
uma boa leitura resguardar sempre uma distância da obra de arte, distância que, para ele,
compreende “[...] o penhor da experiência da alteridade – a liberdade de ser ou não ser, de entrar
ou não entrar em comércio espiritual conosco [...]”. Quando se trata de um outro, quer seja um
desconhecido, quer seja uma obra de arte, Steiner (1993, p. 159) acredita que “[...] a nossa
compreensão, [...] sobretudo quando se aprofunda em intimidade, continua a ser parcial,
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fragmentária, exposta ao erro e passível de reformulação”. Contudo, sem a aposta na recepção,
sem a aposta no sentido, nenhuma porta se abrirá quando bater a liberdade. É da experiência
estética feita de uma obra de arte que Steiner fala ao fazer tal afirmação, mas, talvez, ela possa
também nos ajudar a entender a experiência do príncipe com a alteridade quando ele decide sair
de seu planeta com o objetivo de visitar e conhecer outros.
O primeiro deles é habitado por um rei de características ostensivamente jactanciosas, o
que é perceptível já pelo manto de arminho trajado, cuja extensão impede que o príncipe se sente,
forçando-o, mesmo cansado, a ficar de pé. O referido rei, como percebemos, não se julga apenas
como absoluto, mas também como universal, na medida em que acredita exercer poder sobre
tudo: outros seres, outras estrelas, outros planetas, em suma, outros. Ou seja, a autoridade que o
rei presume ter e exige ser rigorosamente respeitada depende justamente da alteridade, motivo
pelo qual enxerga no encontro com o príncipe – que é considerado, tal como o são quaisquer
outros com os quais chega a se deparar, como um súdito – uma oportunidade para exercê-la. A
única reserva que, por não tolerar desobediência, faz é a de dar ordens razoáveis em condições
favoráveis, exigindo do outro apenas o que ele é capaz de dar, afinal, “a autoridade se baseia na
razão” (SAINT-EXUPÉRY, 2009, p. 38). Orgulhoso de ter um súdito, o rei, visando à
permanência do príncipe em seu planeta, oferece-lhe o cargo de ministro da justiça, cujo exercício
adquire diferentes proporções conforme o exame em relação a um eu ou em relação a um outro:
“ – Tu julgarás a ti mesmo [...]. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os
outros.” (SAINT-EXUPÉRY, 2009, p. 39). Contudo, o príncipe, por se tratar, como já
constatamos, de uma alteridade de peso irredutível, abandona o planeta do rei.
O segundo é habitado por um vaidoso. Trata-se de uma personagem que, pelo feitio
também jactancioso, procede quase nos mesmos moldes que o rei. Porém, o vaidoso enxerga no
outro, ao invés de um súdito, um admirador, de tal modo que a relação que estabelece com o
príncipe se oriente pela admiração que espera receber. A condição do vaidoso, no entanto, é
levada às últimas consequências, uma vez que só consegue interagir com o outro à medida que
dele obtém elogios, entre eles o de ser “o homem mais belo, mais bem-vestido, mais rico e mais
inteligente de todo o planeta” (SAINT-EXUPÉRY, 2009, p. 42) – ainda que tenha ciência de que
é dele o único habitante. Assim, podemos perceber que até os propósitos finais de enaltecimento
do eu, tanto no que diz respeito ao rei quanto ao vaidoso, necessitam da atuação do outro para se
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consumar. Acontece que o jogo de exaltação do próprio eu acaba se tornando monótono para o
príncipe, motivo suficiente para também fazê-lo deixar rapidamente o planeta do vaidoso.
O terceiro é habitado por um bêbado, que se encontra entre coleções de garrafas vazias e
cheias. Depois de uma breve interpelação, o príncipe descobre que o bêbado, por motivos de
caráter escapista, está como que atado a uma causalidade viciosa, já que bebe para esquecer que
tem vergonha de beber, isto é, quer esquecer a causa com os efeitos que ela proporciona. A
experiência que o príncipe tem do encontro com o bêbado lhe suscita, mais que a estranheza já
experimentada com o rei e com o vaidoso, um estado de espírito de melancolia, tristeza e pena,
ao passo que a presença do príncipe parece prescindível ao bêbado. Vale lembrarmos, com base
em Steiner (1993), de que o encontro com a liberdade da presença do outro, a tentativa de
comunicação com tal liberdade são ações que implicam, além de um voto primordial de
confiança, a assunção de vários riscos, entre eles os de confusão, embaraço, frustração, pois é
também possível que o outro se mostre por um ângulo adverso. Ao que nos parece, são estas
sensações que ficam do bêbado para o príncipe, sendo que este, perplexo e sem conseguir ajudálo, parte ao próximo planeta.
O quarto é habitado por um empresário. De modo semelhante ao que acontece com o
bêbado, a chegada do príncipe parece, à primeira vista, dispensável ao homem de negócios, que
sequer levanta a cabeça para vê-lo. Porém, a indiferença inicial logo é substituída pelo incômodo
que parecem sentir um com a presença do outro: se o príncipe incomoda pelas perguntas que faz,
o empresário também o faz pelas respostas que dá. Acontece que o empresário se encontra
ocupado demais contando milhões de estrelas que supõe possuir e que fazem dele um homem
rico, rico para poder comprar e contar mais estrelas, o que o coloca, segundo o próprio príncipe,
numa condição equivalente à do bêbado. A administração de estrelas, contudo, é um ofício
encarado com extrema austeridade pelo empresário, até porque acredita ser “uma pessoa séria”,
gostar de “exatidão” e não ter “tempo para divagações” (SAINT-EXUPÉRY, 2009, p. 45).
Aproveitando a mesma questão no âmbito da crítica literária, Lewis tem a dizer que nem sempre
seriedade é traduzível em solenidade, mas sempre o é em engajamento. Conforme o crítico,
devemos ler “dentro do mesmo espírito que o autor escreveu”, levar de modo leve o que foi
concebido como leve, de modo sério o que o foi como sério, nunca mastigando chantilly como
carne de caça (2009, p. 16). Nas devidas proporções, parece-nos que o empresário toma suas
estrelas como o chantilly da analogia lewisiana, só conseguindo vislumbrá-las em termos
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quantitativos, jamais qualitativos. Além disso, o empresário não é útil às “suas” milhões de
estrelas da maneira que o príncipe – como ele mesmo afirma (SAINT-EXUPÉRY, 2009, p. 47) –
é à sua única rosa e aos seus três vulcões. Nesse sentido, o encontro com o outro também serve
para reforçar o valor que os estritos pertences têm para o príncipe, que, ainda insatisfeito,
abandona, igualmente, o planeta do empresário.
O quinto é habitado pelo acendedor de lampião, cujas atividades, comparadas às dos
outros, são as que, mesmo no menor de todos planetas, mais fazem sentido para o pequeno
príncipe. Elas consistem em acender e apagar o lampião e se assemelham, respectivamente, ao
nascer e ao adormecer de uma estrela ou de uma flor, motivo pelo qual, segundo o príncipe, são
belas e, por consequência, úteis atividades. Podemos deduzir, do mesmo raciocínio, que a
utilidade repousa também na beleza. Ao descobrir que tal planeta gira a cada ano mais rápido, de
tal modo que não mais sobram intervalos para o repouso do acendedor de lampião, o príncipe se
comove e pensa em possíveis soluções. Assim, parece que também se configura uma dimensão
ético-afetiva, na medida em que o príncipe deseja, para mais que ajudar, tomar o outro como
amigo, só não o fazendo, apesar de amá-lo, porque o planeta é pequeno demais para dois. Além
disso, chama a atenção do príncipe o fato de que o acendedor de lampião, até então, é o único
que se dedica a algo que está para além de si próprio. Daí, segue que quem não clama por
admiração, ao contrário do que fazem o rei e o vaidoso, é, espontânea e verdadeiramente, quem a
recebe. Aqui, a reflexão de Steiner (1993) sobre o apelo da obra de arte ser radicalmente
desinteressado pode até ser aproveitada no que diz respeito à interpelação do acendedor de
lampião por parte do príncipe. A cortesia3, o compromisso do acendedor de lampião com o
regulamento, a atenção do príncipe à maior ocorrência de poentes – que lhe são tão caros – em
tal planeta nos ajudam a entender o porquê de, neste caso, tanto a ocupação quanto o encontro
com o outro fazerem mais sentido para o pequeno príncipe.
O sexto planeta é habitado por um geógrafo, que já enxerga o príncipe como explorador.
Conhecer a localização dos mares, montanhas e desertos é o que, quando indagado, diz ter como
profissão. Por considerá-la, à primeira vista, como promissora, o príncipe trata de fazer outras
perguntas concernentes à geografia do planeta em questão, porém descobre que, ao geógrafo,
cuja visão se revela bastante limitada, cabe, em primeiro lugar, interrogar possíveis exploradores
Para Steiner, a cortesia (ou o tato do coração) é o que organiza os encontros com o outro, como o ser amado (1993,
p. 136).
3
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de modo a selecionar os livres de certa torpeza moral e, depois, registrar a experiência que eles
tiveram em termos geográficos. Contudo, já estamos orientados por Lewis (2009) de que a
condição moral não é determinante em se tratando de uma boa experiência de leitura. A própria
experiência do geógrafo, em relação à do explorador, é de ordem secundária, do mesmo modo,
por exemplo, que Steiner (1993) afirma ser a resposta crítico-hermenêutica em relação à obra de
arte. Bem, a explicação que o geógrafo dá para tanto é a de que os geógrafos são importantes
demais para que abandonem suas escrivaninhas e saiam por aí para contar montanhas, oceanos,
desertos em exploração, o que deixa transparecer que é tão jactancioso quanto o rei ou o vaidoso,
mas também tão interessado em aspectos qualitativos quanto o empresário. Isso porque o
geógrafo declina o que o príncipe, na condição de possível explorador, tem a relatar sobre o
próprio planeta, já que o que é efêmero, como a rosa, não lhe interessa. Apesar de ser um ótimo
exemplo de como o outro, tal como já vimos com Steiner (1993), pode se transformar em
confusão e frustração, o encontro com o geógrafo serve para que o príncipe perceba, ainda que
com um pouco de remorso, o caráter de momentaneidade de sua única e frágil rosa, em virtude
do que, ao contrário do geógrafo, passa a lhe conferir ainda mais valor.
O príncipe, então, se dirige ao último planeta da jornada: a Terra. Ao chegar, alguns
encontros mais breves acontecem, entre eles o com a flor solitária, o com as rosas do jardim, o
com o guarda-chaves e o com o vendedor de pílulas, nos quais podemos notar quebras de
expectativa por parte do príncipe, tanto em relação à originalidade da própria rosa, por exemplo,
quanto às particularidades e ações dos homens. No entanto, os encontros terrestres que mais nos
interessam são os que se dão com a serpente e a raposa. No encontro com a serpente, o elemento
que mais se destaca é o mistério, sobretudo pelo modo enigmático como ela se expressa,
fazendo-nos lembrar do enigma inviolado da alteridade das presenças vivas de que fala Steiner,
bem como da afirmação de que “[...] o porquê do outro e das nossas relações com essa alteridade,
sejam elas [...] de participação íntima ou de diferenças irreconciliáveis, é um mistério ao mesmo
tempo difícil e reconfortante.” (1993, p. 127). Já no encontro com a raposa, o príncipe, por meio
das constantes perguntas4, descobre que, para conhecer e cultivar amigos, é necessário cativar, ato

“[...] repetiu o principezinho, que nunca na vida desistira de uma pergunta uma vez que a tivesse feito.” (SAINTEXUPÉRY, 2009, p. 43). As perguntas do príncipe parecem ter o mesmo caráter de indiscrição das artes discutido
por Steiner, já que ambos – isto é, o príncipe e as artes – interrogam “[...] as zonas extremas da intimidade da nossa
experiência” (1993, p. 131). Para o crítico, contudo, há um apelo, uma proposta de mudança contida na interrogação
feita pelo outro. Em compensação, o príncipe quase não responde às perguntas do outro, como bem mostra o
seguinte excerto narrado pelo piloto: “Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo.” (SAINT-EXUPÉRY, 2009, p.
4
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que consiste em criar laços e implica singularidade, necessidade e responsabilidade ante o outro:
“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa...”
(SAINT-EXUPÉRY, 2009, p. 72). Para Steiner, responsabilidade também diz respeito à noção de
resposta, isto é, de aceitar a obrigação, tal como enxergamos na raposa em relação ao príncipe, de
responder ao e pelo outro, devido ao que a ação se torna, também, de ordem ético-moral. Aliás, o
fato de, com o advento do príncipe, os campos de trigo e as estrelas ganharem novos significados
para a raposa e para o piloto aponta mudanças em suas percepções intelecto-sensoriais de
mundo, confirmando que “[...] a alteridade que entra dentro de nós torna-nos outros” (STEINER,
1993, p. 170). A experiência do encontro com a alteridade faz com que o príncipe, a raposa, o
piloto e quaisquer puros receptores de uma criação artística sofram alterações de compreensão e
de sensibilidade de vários graus e intensidades, ao exemplo dos processos de complexidade,
obscurecimento e enriquecimento por que passam as personagens quando na presença e
recepção do outro em tal obra literária.
Considerações finais
Bem, após examinarmos os encontros com a alteridade na obra O pequeno príncipe de
Exupéry conforme os critérios estéticos de leitura elaborados por Steiner (1993) e Lewis (2009),
algo que podemos constatar é que o protagonista se coloca, ao longo da jornada pelos mais
diversos planetas, na condição do estranho que visa a se tornar hóspede, isto é, do desconhecido
que visa a ser recebido em encontro, e daí também se justifica o fato de as disciplinas da cortesia,
da qual tratamos com maior propriedade há pouco, se tornarem relevantes. Isso porque, assim
como Steiner (1993) afirma acontecer com uma obra artística, depreendemos que aquilo que a
personagem do príncipe, por exemplo, pode comunicar depende, em grande escala, da
capacidade de receptividade ou recusa, de resposta ou indiferença do outro que está em sua
presença. Não é à toa que os encontros mais sensíveis, mais significativos são aqueles em que o
príncipe é, de fato, recebido, como pela raposa ou pelo piloto, em que se efetiva a possibilidade
de apreensão daquilo que a alteridade tem a oferecer, o que comprova que a experiência com o
outro, “[...] embora não seja [...] essencialmente afetiva, moral ou intelectual, tem algo em comum
com os três aspectos” (LEWIS, 2009, p. 119). Assim, torna-se evidente, para nós, que é
justamente por se tratar do encontro entre liberdades – quer dizer, o encontro entre o livre de vir
75). Isso nos faz lembrar de que, “[...] por profundas que sejam a confiança e a revelação, haverá coisas acerca do
nosso viajante que nunca saberemos.” (STEINER, 1993, p. 149).
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ao mundo e o livre de o receber – que se dão tanto a experiência estética quanto a experiência da
alteridade feita em tal obra (em especial, no que diz respeito às relações entre o príncipe e
personagens como a raposa e o piloto5), fazendo sentido por as partes envolvidas se
configurarem, com efeito, como sujeitos, jamais como objetos6. É a expressão, portanto, dos
mesmos ideais de encontro imediato, de compromisso e de responsabilidade ante o outro que
torna possível que enxerguemos aproximações entre O pequeno príncipe de Antoine Saint-Exupéry
e o que os críticos George Steiner, em Presenças reais: as artes do sentido, e C. S. Lewis, em Um
experimento na crítica literária, consideram como imprescindível para a experiência de sentido de
uma obra. Afinal, lembremos, somente o outro é capaz de nos colocar em contato com aquilo
que, na prática, não é nosso.
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A AUTOBIOGRAFIA BRASILEIRA ENTRE O DESEJO E
A REPULSA: OS CASOS DE OSWALD DE ANDRADE E
MANUEL BANDEIRA
THE BRAZILIAN AUTOBIOGRAPHY BETWEEN DESIRE AND REJECTION: THE CASES OF
OSLWALD DE ANDRADE AND MANUEL BANDEIRA

Daniel da Silva MOREIRA1
Resumo: O objetivo do presente artigo é realizar uma leitura em contraponto de duas autobiografias
brasileiras, ambas publicadas em 1954, o Itinerário de Pasárgada, de Manuel Bandeira, e Um homem sem profissão;
memórias e confissões; sob as ordens de mamãe, de Oswald de Andrade. As principais questões levantadas para
comparar os dois textos dizem respeito ao modo como os autobiógrafos buscam insistentemente negar a
intenção de escreverem suas narrativas, o que é lido como um índice de precaução contra possíveis
acusações de narcisismo, a maneira como cada um vai moldar o relato de sua própria vida de modo a
confirmar uma imagem preexistente de suas personalidades e, finalmente, como vão colocar em relação a
escrita autobiográfica com suas obras pregressas.
Palavras-chave: Autobiografia. Literatura brasileira. Oswald de Andrade. Manuel Bandeira.
Abstract: The objective of this article is to read in a comparative perspective two Brazilian autobiographies,
both of them published in 1954, Itinerário de Pasárgada, by Manuel Bandeira, and Um homem sem profissão;
memórias e confissões; sob as ordens de mamãe, by Oswald de Andrade. The main issues raised to put these texts
in relation pertain to how both authors seek strongly deny the intention to write their narratives, what here
is seen as a sign of precaution against possible allegations of narcisism, to the way how the authors shape
the narrative of their own lives to confirm a pre-existing image of their personalities and, finally, to how
they are going to put in contact their autobiographical writtings with their past works.
Keywords: Autobiography. Brazilian literature. Oswald de Andrade. Manuel Bandeira.

Até a década de 1950 os meios editoriais brasileiros permaneceram bastante fechados para
a escrita e publicação de escritos autobiográficos. Ainda que durante a primeira metade do século
XX vários fatores tenham contribuído para a aceitação e publicação de autobiografias, memórias,
diários e cartas, será apenas na segunda metade do século que as condições para que haja um
considerável aumento no volume de obras estarão definitivamente reunidas2. Quando a produção
de testemunhos começou a ganhar corpo, isso, contudo, não significou o fim absoluto da
resistência que tradicionalmente existiu em relação ao gênero no Brasil. Houve antes uma
premência social para que tais testemunhos existissem, ao que os autores responderam, muitas
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vezes, com uma grande dose de má-vontade, tenha sido ela pretensa ou verdadeira. Esse estágio
da produção autobiográfica nacional caracterizou-se por, ainda que houvesse inúmeras obras sendo
escritas, não ter ultrapassado plenamente os limites do preconceito e das acusações de narcisismo,
tópicos recorrentes na abordagem dos escritos de si até aquele período, era então preciso lidar com
tais barreiras e, ainda assim, escrever. Os autores se veem numa situação ambígua, dado que possuem
uma autobiografia, sem muitas das vezes serem possuídos por ela. É justamente essa ambiguidade que
vai ajudar a entender a dinâmica das autobiografias deste período, em que abundam os subterfúgios,
toda uma série de escusas e justificativas por se ter começado a escrever sobre sua própria vida e,
algo ainda mais profundo em suas consequências, a escrita de autobiografias bastante tradicionais,
ou seja, que se restringem quase que unicamente à vida pública de seu autor ou à sua obra pregressa,
em detrimento da vida privada. Nesse sentido, seria o caso de lembrar o Itinerário de Pasárgada (1954),
de Manuel Bandeira, autobiografia que se poderia dizer monocórdia, pois não há nada de
revelações, amores secretos, descobertas juvenis, de mergulhos muito profundos em um ser
desconhecido. Sua autobiografia é apresentada ao leitor como feita sob encomenda – ou mesmo
sob insistência – e dá lugar a uma só voz, a de sua obra, que é reconstituída nos mínimos detalhes.
Paradoxalmente surge, no mesmo ano em que é publicado o livro de Bandeira, a autobiografia de
outro intelectual de relevo e também ligado ao Modernismo de 1922. Oswald de Andrade será
figura única neste cenário, pois, ainda que tenha escrito sua autobiografia num período em que a
prática começava a alvorecer em suas possibilidades e mesmo que se atenha desde o início à recusa
e a um pretenso desinteresse por seu livro de memórias, não demora muito e a leitura de Um Homem
Sem Profissão (1954) faz constatar que Oswald conduz – e talvez seja o primeiro a fazê-lo no Brasil
– a autobiografia a um outro terreno, em que não há apenas a necessidade social de relatar a própria
vida, quase sempre de modo demasiadamente metódico como ocorre com outros autores, mas há
também a presença de uma escrita em que ganha destaque o desejo. E um desejo não só pela vida,
mas – e eu diria principalmente, por ser o mais significativo no presente contexto – o desejo pela
escrita autobiográfica.
As duas obras literárias que acabo de citar, apesar de terem sido escritas por autores de
grande importância e reconhecimento no meio literário brasileiro, ainda são relativamente pouco
lidas e estudadas. O Itinerário de Pasárgada, embora tenha sido obra de considerável repercussão na
época de sua publicação e de suas sucessivas reedições, é obra pouco estudada e tradicionalmente
vista mais como uma curiosidade bibliográfica e como fonte de informação sobre a obra do autor
do que como um texto literário relevante. Um homem sem profissão; memórias e confissões; sob as ordens de
mamãe, de Oswald de Andrade, é obra igualmente carente de um estudo mais aprofundado e que
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leve em consideração sua estreita relação com a afirmação da persona literária de seu autor, que vai
confirmar e legitimar a figura do intelectual transgressor e vanguardista pretendida por Oswald,
influindo substancialmente nas abordagens críticas que seus escritos conheceriam. Publicadas,
como já disse, num mesmo momento e obras de autores de uma mesma geração, ambos ligados
ao Modernismo de 1922, essas duas autobiografias se prestam como nenhumas outras para refletir
sobre esse período ao qual chamei de “autobiografização” da literatura brasileira, sendo capazes de
evidenciar seus principais dilemas e caminhos.
A autobiografia e o teatro da negação
Mesmo antes de o leitor iniciar de fato a leitura do Itinerário de Pasárgada, autobiografia
intelectual de Manuel Bandeira, já se depara com a seguinte dedicatória, anteposta ao texto:
A Fernando Sabino,
Paulo Mendes Campos
& João Condé,
que me fizeram escrever este livro, dedico-o. (BANDEIRA, 1958, p. 07, grifo meu)

Bandeira vai conduzir até o fim seu texto empregando este mesmo tom, de escritor forçado por
terceiros a escrever suas memórias, afirmando, a um dado momento, “Confesso que já me vou
sentindo bastante arrependido de ter começado estas memórias.” (BANDEIRA, 1958, p. 21) ou
ainda, já próximo ao final da obra, “estas memórias já me vão cansando” (BANDEIRA, 1958, p.
104).
O Itinerário de Pasárgada estava, a princípio, destinado a uma revista que Fernando Sabino e
Paulo Mendes Campos pretendiam publicar, a Revista Literária, mas que acabou não saindo. O texto
só foi a público, na forma de livro, pelas mãos de João Condé, editado pela editora do Jornal de
Letras em 1954 (Cf. SABINO, 1996, v.3, p. 265). O poeta toma como ponto de partida de sua
autobiografia suas primeiras recordações de infância, pois, segundo ele, tais lembranças encerrariam
um conteúdo inesgotável de emoção que, diz Bandeira: “A certa altura da vida vim a identificar
essa emoção com outra – a de natureza artística.” (BANDEIRA, 1958, p. 110). A partir de tais
recordações se desenrola toda a narrativa de uma vida em que Bandeira busca reconstituir a origem
de sua poética, trazendo cada lembrança, cada episódio, para dar conta de uma grande questão:
como se configurou o itinerário que levou o menino que fazia versos “com o mesmo espírito
desportivo com que” se “equilibrava sobre um barril” (BANDEIRA, 1958, p. 20) a ser o poeta de
Pasárgada, que, aos 68 anos de idade, afirma “Saibam todos que fora da poesia me sinto sempre
um intruso” (BANDEIRA, 1958, p. 90). A autobiografia de Bandeira é, de fato, um itinerário
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intelectual, ou seja, uma narrativa que busca reconstituir o caminho de sua formação. Por este
caminho, que segue quase que exclusivamente a vida pública de Bandeira, seu vínculo com o
mundo das letras e das artes, passam, ao longo de 21 pequenos capítulos, assuntos como suas
primeiras leituras e os primeiros anos de estudo, as influências que recebeu de outras artes, a
publicação de cada um de seus livros, a composição dos seus principais poemas, sua atuação como
professor, seu ingresso na Academia Brasileira de Letras e seus muitos contatos e amizades
intelectuais. A vida íntima será cuidadosamente resguardada, percebendo-se, assim, um movimento
autobiográfico que se distingue do confessional e que se aproxima em muito do modelo de
autobiografia executado por José de Alencar em Como e porque sou romancista, no qual os “fatos” da
vida interior e mesmo os sentimentos apenas são evocados com o intuito de explicar a obra.
Não muito diferente do início da autobiografia de Manuel Bandeira é o que escreve Oswald
de Andrade logo nas primeiras páginas de suas memórias. Oswald registra a gênese de Um homem
sem profissão com a seguinte declaração: “Antonio Candido diz que uma literatura só adquire
maioridade com memórias, cartas e documentos pessoais e me fez jurar que tentarei escrever já
este diário confessional” (ANDRADE, 2002, p. 36). Um homem sem profissão; memórias e confissões; sob
as ordens de mamãe seria apenas o primeiro volume do projeto autobiográfico de Oswald de Andrade3,
mas terminou sendo o único que foi de fato escrito e publicado alguns meses antes de sua morte.
Em sua autobiografia, Oswald parece cumprir o protocolo confessional anunciado no subtítulo –
memórias e confissões –, optando por compor uma narrativa em que há a predominância do
desnudar-se sem pudor, relatando mesmo os pormenores mais íntimos de sua vida, dando detalhes
que para muitos soariam como bastante embaraçosos. Seu texto parte da recordação da infância e
dos tempos escolares – com destaque à figura da mãe –, passa pela descoberta da sexualidade, pelo
início de sua vida intelectual, a descoberta da Europa, para chegar ao clima de efervescência cultural
que antecedeu a Semana de Arte Moderna de 1922.
Ao comparar as atitudes de Bandeira e Oswald a outros exemplos de autobiografias
intelectuais, pode-se constatar que a negação da intencionalidade do relato é uma constante, não é
raro que o autobiógrafo principie sua narrativa com uma série de escusas e justificativas por ter
começado a escrever sobre sua vida. Diferentemente de outros tipos de testemunho, a
autobiografia intelectual, por via de regra, parte de um indivíduo que já tem uma imagem pregressa
– definida por sua obra ou por sua atuação pública – com a qual deve lidar, seja para preservá-la,
seja para modificá-la. O intelectual, portanto, não parte do zero, não pode se escrever e redefinir
por inteiro. E, para ele, mesmo o ato de ceder à autobiografia precisa ser relativizado – e nesse
3

Os outros três volumes teriam os títulos: O Salão e a Selva, Solo das Catacumbas e Para lá do trapézio sem rede.
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ponto entrariam as profusas negações – para não ser confundido com vaidade desnecessária, com
exercício narcisístico ou egocentrismo exacerbado. Tais acusações se impõem ao autobiógrafo
como uma verdadeira patrulha moral, em que qualquer traço de narcisismo que possa transparecer
na escrita se torna imensamente indesejável. Além disso, o intelectual já figura no senso comum
como aquele que é mais capaz de modular e direcionar seu discurso para atingir seus objetivos,
tudo que escrevesse seria, portanto, tomado como excessivamente intencional e, nessas
circunstâncias, a negação assume o papel de fazer com que o discurso pareça mais imparcial, mais
neutro.
É uma questão bastante complexa, mas também bastante instigante, pensar em alguém –
sobretudo em se tratando de intelectuais que já desfrutavam de um amplo reconhecimento nacional
e já em idade consideravelmente avançada – que se lance ao exercício de refletir sobre sua própria
vida, exercício muitas vezes conflituoso, apenas pela sugestão ou insistência de seus amigos. Podese até considerar que haja uma pressão social – exatamente pelo reconhecimento destas figuras
como intelectuais – para que Bandeira e Oswald escrevam o testemunho de suas carreiras literárias,
pois, nas palavras de Philippe Artières, “é um dever produzir lembranças, não fazê-lo é reconhecer
um fracasso, é confessar a existência de segredos” (ARTIÈRES, 1998, p. 14). Todavia, faz-se
imprescindível questionar até que ponto tal pressão seria capaz de atuar sobre a escrita de uma obra
inteira. E ainda mais: cabe questionar o possível motivo de o autobiógrafo insistir tão
constantemente em sua não-intencionalidade na escrita de suas memórias intelectuais.
Ora, se se considera, como propõe Wander Melo Miranda em Corpos escritos, a autobiografia
“não como um simples enunciado, mas como um ato de discurso ou, mais que isso, um ato de
discurso literariamente intencionado” (MIRANDA, 1992, p. 25) se torna ainda mais complicado
aceitar ipsis litteris a negação tão enfática que estes escritores fazem da modalidade de escrita que
estão praticando. De acordo com essa posição assumida diante da autobiografia é mais aceitável
que se identifique a negação como um mecanismo que dê suporte à própria prática de escrever
sobre si numa condição bastante específica, a do intelectual, já reconhecido, que se vê na situação
de ter de passar sua vida a limpo.
Mas há que se acrescentar que, entre o posicionamento de Bandeira e o de Oswald em
relação às escritas autobiográficas, há diferenças profundas, identificáveis até mesmo na história de
seus escritos. Diferenças estas que vão contribuir, até a escrita de suas autobiografias, para tornar
ainda mais radical a negação e a postura de aborrecimento de um e relativizar a dependência de um
estímulo externo de outro. Quando do chamado de testemunhos empreendido por Edgar
Cavalheiro, nos anos de 1940, Oswald de Andrade responde com o seu Testamento, que integra a
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edição de Testamento de uma Geração (Cf. CAVALHEIRO, 1944, p. 191-198), obra pioneira e
incentivadora das narrativas autobiográficas brasileiras, especialmente daquelas ligadas à Semana
de Arte Moderna de 1922. Enquanto isso, Manuel Bandeira responde negativamente ao pedido de
seu testemunho, o que Cavalheiro faz questão de registrar ao fim de seu volume:
Outro caso digno de algumas explicações é o de Manuel Bandeira. O poeta de
Libertinagem não compareceu ao inquérito, apesar de todas as minhas insistências.
Explicou numa carta as razões. ‘O aparato do inquérito’, escreveu ele, ‘me
assustou: aquilo é para homens de pensamento, e eu sou homem de poesia
apenas. Depois, ando nestes últimos tempos mais conformado com o destino
(pelo amor de Deus não pense que é por causa da Academia) e não quero quebrar
esta euforiazinha, pondo agora a mão na consciência’. (CAVALHEIRO, 1944, p.
279)

E se Bandeira se furtou a escrever sobre si, Oswald começou bastante cedo a escrita do diário
confessional “encomendado” por Antonio Candido e, o que é ainda mais significativo, fez sair na
imprensa trechos de um primeiro esboço de um episódio de suas confissões. É assim que em 15
de junho de 1951 é publicado, no Correio da Manhã, o texto Notas para o meu diário confessional (Cf.
ANDRADE, 1992a, p. 135-138), em que Oswald fala de um período posterior a 1930 e, portanto,
também posterior ao período coberto por Um homem sem profissão, o que faz supor a existência de
um verdadeiro projeto autobiográfico no qual o autor se viu envolvido e que se estendia de fato
para além do volume que foi publicado em 1954, como sugerem também os já referidos títulos dos
outros livros de memórias.
Partindo destas considerações, coloco a hipótese de que a negação constante de Bandeira
do fazer autobiográfico se constitui como um artifício que permite ao autor se entregar à
autobiografia e articulá-la segundo seus interesses na representação de si, sem que com isso seu
depoimento pareça intencional ou premeditado, sem que o leitor possa supor que no que vai escrito
haja o desejo de moldar a realidade, de moldar sua vida em consonância com uma imagem pública
que ambicionava que permanecesse. Assim, o ato de negar constantemente o que se está
escrevendo legitima o testemunho ou a automodelagem, pois sinaliza para o leitor que aquilo que
lhe é apresentado não foi escrito para atender a uma necessidade pessoal e narcísica, mas sim a um
pedido externo, ao qual o autor se representa como absolutamente alheio.
Paralelamente, ainda que Oswald assuma brevemente uma atitude de negação da
intencionalidade de sua narrativa, minha leitura de Um homem sem profissão parte da hipótese de que
a atitude predominante do autor em relação à escrita de sua autobiografia – de entrega e valorização
do que possa haver de mais íntimo –, não é um gesto gratuito, é antes uma estratégia de afirmação
de uma persona literária, que vai confirmar e legitimar a figura do intelectual transgressor e
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vanguardista pretendida por seu autor. À dessacralização da poesia empreendida por sua obra, por
exemplo, poderia corresponder também, paralelamente, uma dessacralização da vida, a retirada da
figura do intelectual de um pedestal, mostrando-o como uma criatura comum, feita de carne e
desejo. Sendo assim, a autobiografia de Oswald se constituiria como um ato crítico continuador da
proposta estética e política de sua obra.
A seguir, busco refletir sobre uma questão em que, creio eu, o Itinerário de Pasárgada e Um
homem sem profissão exercem uma profunda influência: a relação entre estas autobiografias e as obras
de seus autores.

Vida e obra, aproximações e divergências
Neste segmento de meu texto, pretendo examinar a relação que se estabelece entre as
autobiografias de Manuel Bandeira e de Oswald de Andrade e algumas de suas obras poéticas e
ficcionais. Os dois autores, ainda que com diferenças marcantes na forma como o fazem, criam em
suas obras autobiográficas uma espécie de espaço de contato entre estas e seus escritos prévios. No
caso de Oswald, o poeta elabora uma autobiografia que desafia os limites da ficção, enxertando-a
com diversas passagens que antes faziam parte de seus romances, com situações que antes eram
vividas por seus personagens. Bandeira, por sua vez, ainda que permaneça quase sempre no campo
do referencial e opte por escrever uma autobiografia que privilegia a reconstituição da história de
sua obra e de sua vida pública, também se refere a passagens de sua vida íntima que vão ao encontro
de episódios já tratados anteriormente pela sua poesia. Todavia, ao se comparar a escrita
autobiográfica de Bandeira com seus poemas, como tentarei mostrar adiante, é possível ver que na
autobiografia a exposição de Bandeira é bem mais controlada.
Composto entre os anos de 1925 e 1929 e publicado em 1933, Serafim Ponte Grande –
juntamente com Memórias Sentimentais de João Miramar –, é uma das obras de vanguarda fundamentais
da bibliografia de Oswald de Andrade. Escrito dentro do espírito de invenção e provocação estética
do primeiro Modernismo, o romance coloca-se como um desafio ao leitor: apresenta uma narrativa
nada fácil de se acompanhar, organizada em mais de duzentos pequenos fragmentos dispostos das
mais diversas formas, um herói que se confunde com outro personagem e, ainda, personagens que
repentinamente são eliminadas do texto para depois reaparecerem. O estilo da narrativa também é
muito variado e, no interior do romance, vão se misturar cartas, diários íntimos, textos dramáticos,
poemas, abaixo-assinados, um dicionário de bolso que não passa da letra L, diários de viagem, etc.
Um episódio que chama a atenção – em especial a atenção do leitor de Um homem sem
profissão – em Serafim é aquele intitulado O terremoto Doroteu, em que Oswald vai basicamente contar
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a história do romance de Serafim com uma certa Dorotéa Gomes, moça descrita como
“declamadora diseuse e acaba de, para o bem das musas, fixar residência em São Paulo, na Pensão
Jaú” (ANDRADE, 1972, p. 158). Por conta de seu desejo por Dorotéa, Serafim vai preterir sua
amante anterior, chamada na obra de Lalá: “Tomei uma definitiva e irrevogável resolução. Mando
às favas os ciúmes horríveis de Lalá e as eternas tosses compridas das crianças.” (ANDRADE,
1972, p. 159). Esta ligação com Dorotéa, narrada em Serafim Ponte Grande, se assemelha em muito
ao caso com Landa Kosbach, relatado na autobiografia de Oswald de Andrade. Tudo seria apenas
semelhança entre as duas narrativas – e a identificação entre as duas histórias uma mera especulação
– se Oswald não as fizesse, em alguns trechos, se corresponderem textualmente, palavra a palavra.
Assim se, por exemplo, lê-se no livro de 1933 o personagem Serafim dizer: “Por causa de Dorotéia,
vejo tudo possível para mim: Tribunais, Cadeias, Manicômios, Cadeiras Elétricas, etc. etc.”
(ANDRADE, 1972, p. 162), será possível encontrar em Um homem sem profissão algo muitíssimo
parecido. Oswald conta em sua autobiografia que, ao regressar de sua primeira viagem à Europa,
traz consigo a francesa Kamiá, com quem vive durante algum tempo e com a qual tem seu primeiro
filho, José Oswald. Não demoraria muito e Kamiá seria dispensada em favor de uma bela menina
que Oswald conhecera no navio que o levara ao Velho Mundo. A garota, a já referida Landa
Kosbach, uma aspirante a bailarina de cerca de quatorze anos, seria a grande paixão do poeta, que
por ela se desentenderia com o pai, abandonaria Kamiá e o filho e seria exposto pela imprensa da
época como sedutor. Oswald diz que a única solução que via para dar fim aos muitos impedimentos
para a realização daquele amor seria raptar Landa, o que no fim se mostraria uma péssima
alternativa e o levaria a considerar: “Vejo tudo possível – tribunais, cadeias e mais coisas absurdas.
Para salvá-la estou disposto a tudo. Sobe uma velha vontade de me explicar, de me discutir. Quero
tribunais!” (ANDRADE, 2002, p. 134). Como estes, há outros inúmeros trechos em que os dois
textos se encontram.
A figura de Landa, na narrativa autobiográfica de Um homem sem profissão, será eclipsada pelo
surgimento de outra mulher – Deisi, ou Miss Cyclone –, o que é registrado pelo autor nos seguintes
termos: “Escrevo em letras garrafais em meu diário íntimo: “Introdução ao episódio de Miss
Cyclone. Requiescant Landa et Miramar! Chorai por eles!” (ANDRADE, 2002, p.159). A entrada de
Deisi na narrativa é descrita por Oswald no trecho destacado a seguir:
Em minha casa calma da Rua Augusta, a professora de piano de Kamiá, uma
moça chamada Antonieta que mora ao lado, na Rua Olinda, traz para o almoço
uma prima esquelética e dramática, com uma mecha de cabelos na testa.
Chamavam-na Deisi. Parece inteligente. Convido-a cinicamente a amar-me. Ela
responde: – Sim, mas sem premeditação. Quando nos encontrarmos um dia.
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Pergunto-lhe que opinião tem dos homens. – Uns canalhas! – E as mulheres? –
Também! (ANDRADE, 2002, p. 159)

Ocorre que o trecho citado – e eis a importância de chamar a atenção para ele – não é parte apenas
de Um homem sem profissão, mas compõe também a cena de abertura do romance oswaldiano A estrela
de absinto, escrito de 1917 a 1921, refundido inúmeras vezes, e publicado em 1927 na sua forma
primitiva.
Este episódio vai marcar ainda uma importante transição no interior das memórias de
Oswald, uma vez que será a partir deste momento que entrará em cena um outro tipo de escrita,
passa-se do texto narrativo bastante tradicional em que a autobiografia vinha sendo composta a
um texto fragmentário e experimental, em que prosa e poesia se fundem. É o período em que
Oswald se une a Deisi e a outros intelectuais – como Guilherme de Almeida, Vicente Rao, Inácio
da Costa Ferreira, Sarti Prado, Edmundo Amaral, Pedro Rodrigues de Almeida, Leo Vaz e
Monteiro Lobato – em torno de um estúdio alugado no centro de São Paulo, que vai servir como
ponto de encontro do grupo e que será o local de elaboração de uma obra coletiva, um diário em
que todos deixariam suas marcas, seus comentários e criações. No diário da garçonnière – um grande
caderno de duzentas páginas medindo trinta e três centímetros de altura por vinte e quatro de
largura, escrito entre 30 de maio e 12 de setembro de 1918 – há um pouco de tudo: pensamentos,
trocadilhos, reflexões, paradoxos, pilhérias, alusões ao andamento da guerra, a fatos da cidade, a
autores, livros, leituras, músicas e peças teatrais. E há ainda mais: colagens, grampos de cabelos,
pentes, manchas de batom, um poema pré-concreto de Oswald, cartas de amigos do grupo coladas,
charges de jornais da época modificadas, recortes de jornais, cartões de visitas e folhas secas, o que
torna o livro um objeto único e irreproduzível em suas condições originais. Este diário coletivo
não foi conhecido pelo grande público até o início da década de 1980, quando foi editada uma
versão da obra transcrita tipograficamente, sob os cuidados de Jorge Schwartz (apenas alguns anos
mais tarde se publicaria uma edição fac-símile), com o título de O perfeito cozinheiro das almas deste
mundo. É a partir desta edição que é possível comparar o texto de Um homem sem profissão ao diário
da garçonnière.
A partir da entrada de Deisi na vida de Oswald, como já disse anteriormente, a autobiografia
do poeta tomará um rumo novo – bastante ousado para o que se tinha em matéria de escritos
autobiográficos no Brasil até então. O texto autobiográfico linear cede espaço, por uma
considerável quantidade de páginas, ao fragmento. Este texto fragmentário nem sempre é de
autoria de Oswald, muitas vezes o poeta reporta a escrita de outros integrantes do grupo da
garçonnière. Veja-se alguns exemplos retirados de Um homem sem profissão:
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Anoto entre “reflexões sobre Daisy4”: “Se a Cyclone estivesse entre os ventos da
tempestade clássica de Virgílio, Enéas não escapava”.
“Trocadilho paradisíaco de Adão (o primeiro da terra) – É preferível ser pente a
ser mulher”.
A Cyclone também escreve. Declara: “O passado serme-á sempre a grande
chaga”.
***
“Viva o bacanal de Glazunov!”
“O cisne desliza agonizante na fonola. Está tudo azul, o céu, a vida, a tinta. Até
logo. Vou ver se os alemães tomaram Paris”.
Notas sobre a literatura do Pedro que fala do “hinterland da maleita e do
sentimento”.
Meu otimismo voltou depois de encerrado o caso Landa Kosbach: “Trago
rapadura de cidra e uma alma pré-homérica cheia de pinga com limão.
Positivamente amanhece na vida”.
“Lobato esteve aqui e esqueceu as provas dos seus Urupês sobre o sofá”.
(ANDRADE, 2002, p. 164-165)

Ao lado de pequenas intervenções do autobiógrafo, aparecem entre aspas trechos de outra fonte,
que, se não fica muito claramente explícita para o leitor atual, era para o leitor de 1954, que não
dispunha de uma edição do diário, impossível de identificar. Oswald faz uma seleção do texto do
caderno coletivo, pois, como será possível notar, não seria possível citar em sequência e
integralmente os trechos correspondentes aos trechos da autobiografia, pois, reunidos em Um
homem sem profissão em um pequeno espaço entre duas páginas, estão dispersos no diário ao longo
de sete páginas, com longas inclusões entre eles. Veja-se a correlação:
Se a Cyclone estivesse entre os ventos da tempestade
classica de Virgílio, Enéas não escapava.
M.
(...)
Trocadilho paradisiaco de Adão (o primeiro da Terra)
– É preferivel ser pente a ser mulher!
M.
(...)
Oh! o passado ser-me-ha sempre a grande chaga
que sangra e cheira mal...
Cyclone.
É necessário observar que a grafia do nome de Deisi varia conforme a fonte, aparecendo, além de Deisi, Deisy ou
Daisy. Algo parecido ocorrerá com seu nome junto ao grupo da garçonnière, que será grafado como Cyclone e Cíclone.
4
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(...)
Viva a Bacchanal de Glazunow!

M.
O cysne deslisa agonisante na phonola, está tudo azul,
o ceu, a vida, a tinta. Até logo, vou ver se os allemães
tomaram Paris.
M.
(...)
João de Barros, com um pictoresco real que me
dá illusão de leitura, a vida illustra a
vida desse “hinterland” da maleita e do semtimento que dá expressão territorial pelo menos à bandeira verde e amarella dos batalhões
de meninos nacionalistas.
(...)
Trago rapadura de cidra e uma alma pre-homerica,
cheia de pinga com limão Positivamente amanhece
na Vida.
M.
(...)
Lobato esteve aqui e esqueceu as provas dos seus “Urupês”
sobre o sofa. A Cyclone, muito pimpona, attribuiu à sua influência desnorteadora esse gesto do nosso homem do dia.
(ANDRADE, 1992b, p. 10-16)

Creio que, dessa forma, Oswald seja responsável por passar para o terreno da autobiografia uma
boa parcela do valor do objeto criativo e vanguardista que O perfeito cozinheiro das almas deste mundo
representa para a literatura brasileira. Peça rara em sua aparência e concepção, o diário da garçonnière
seria o precursor de várias obras que, durante o século XX, tentaram inovar as formas de
comunicação e de expressão literária, muitas delas, como as de concretistas, poetas marginais e
artistas tropicalistas, tributárias diretas do trabalho de Oswald de Andrade.
Vale ressaltar que não tratei à exaustão das semelhanças entre o texto autobiográfico de
Oswald e sua obra dramática e ficcional, para além dos excertos que destaquei há ainda muitos
outros pontos de encontro. Há também semelhanças de Um homem sem profissão com inúmeras
outras obras do autor. Seria oportuno citar, por exemplo, a história da relação de Oswald com
Landa Kosbach, em sua autobiografia ele é chamado de “arara vermelha” pela avó da moça. No
primeiro volume da Trilogia do Exílio, intitulado Alma, há uma situação muito parecida e é
justamente por “arara vermelha” que o sedutor da trama é tratado.
Acredito que Um Homem sem Profissão, desse modo, rompa as barreiras entre vida e obra:
misturando-as, confundindo-as e fundindo-as em uma coisa só. Oswald usa em sua autobiografia
– ou vice-versa, não há como afirmar com certeza o que é matéria original e o que é reescrita – um
proposital e complexo jogo de referências a seus trabalhos anteriores, cuja principal consequência
será reforçar a sempre referida indissolubilidade entre sua ação escritural e sua ação no mundo
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prático que o rodeava e, assim, a figura que resulta da leitura de Um homem sem profissão é um Oswald
de Andrade com um papel culturalmente combativo ainda mais marcado.
Se a autobiografia de Oswald busca mesclar obra e vida, proponho que, por outro lado, no
Itinerário de Pasárgada, Manuel Bandeira faz a escolha de manter um tom circunspecto na narrativa
mesmo quando se refere a fatos que já lhe haviam servido anteriormente como matéria para a
elaboração de poemas. Quando afirmo esta posição de Bandeira penso, por exemplo, na
comparação que se pode estabelecer entre o primeiro capítulo do Itinerário e um dos poemas mais
conhecidos do autor, Infância. As recordações de infância são o tema de ambos os textos; a forma
como este assunto será tratado, contudo, vai ser bastante diversa.
O primeiro capítulo do Itinerário faz, logo de entrada, menção ao poema Infância, editado
em Belo Belo, livro de 1948:
Sou natural do Recife, mas na verdade nasci para a vida consciente em Petrópolis,
pois de Petrópolis datam as minhas mais velhas reminiscências. Procurei fixá-las
no poema “Infância”: uma corrida de ciclistas, um bambual debruçado no rio
(imagino que era o fundo do Palácio de Cristal), o pátio do antigo Hotel Orleans,
hoje Palace Hotel... Devia ter eu então uns três anos. O que há de especial nessas
reminiscências (e em outras dos anos seguintes, reminiscências do Rio e de São
Paulo, até 1892, quando voltei a Pernambuco, onde fiquei até os dez anos) é que,
não obstante serem tão vagas, encerram para mim um conteúdo inesgotável de
emoção. A certa altura da vida vim a identificar essa emoção particular com outra
– a de natureza artística. (BANDEIRA, 1958, p. 11)

É curioso notar que no gesto de Bandeira se referir a seu poema já publicado parece haver uma
espécie de “compartimentação” de suas lembranças. Minha sugestão é que o poeta parece estar
dizendo àquele leitor interessado em buscar um tipo específico de lembranças – as reminiscências
íntimas – que o indicado seria reportar-se ao texto poético. Bandeira explica, em seguida, qual
variedade de recordações o leitor encontrará em sua autobiografia, ou melhor, de que serviriam
esses fragmentos de memória – “o que há de especial nessas reminiscências” –; suas lembranças
seriam distintas de outras e teriam utilidade por conterem uma grande carga emocional que ele
identificaria, mais tarde, à emoção de “natureza artística”. A palavra que guiará tais reminiscências,
que lhes justificará a existência, será, desse modo, a arte. Algo muito contrastante com os primeiros
versos do poema Infância:
Corrida de ciclistas.
Só me lembro de um bambual debruçado no rio.
Três anos?
Foi em Petrópolis.
Procuro mais longe em minhas reminiscências.
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Quem me dera recordar a teta negra de minh’ama-de-leite...
... Meus olhos não conseguem romper os ruços definitivos do tempo.
Ainda em Petrópolis... um pátio de hotel... brinquedos pelo chão...
Depois a casa de São Paulo.
Miguel Guimarães, alegre, míope e mefistofélico,
Tirando reloginhos de plaquê da concha da minha orelha.
O urubu ousado no muro do quintal.
Fabrico uma trombeta de papel.
Comando...
O urubu obedece.
Fujo, aterrado do meu primeiro gesto de magia. (BANDEIRA, 2004, p. 208)

Bandeira prossegue em sua autobiografia aparentemente decidido em seu intento de mostrar as
recordações de fatos da infância que formaram o intelectual, o artista, e avança seu texto retomando
apenas aquelas recordações que vão explicar seu destino literário, como bem mostram os
fragmentos a seguir:
O meu primeiro contato com a poesia sob a forma de versos terá sido
provavelmente em contos de fadas, em histórias da carochinha. No Recife,
depois dos seis anos. (...) Procuro me lembrar de outras impressões poéticas da
primeira infância e eis que me acodem os primeiros livros de imagens: João
Felpudo, Simplício Olha pro Ar, Viagem à Roda do Mundo Numa Casquinha de Noz. (...)
O meu mais antigo sinal de interesse pela poesia escrita data dos oito ou nove
anos. Lembro-me de por esse tempo andar procurando no Jornal do Recife a poesia
que diariamente vinha na primeira página. (...) Não posso deixar de evocar aqui
as horas de intensa emoção, as primeiras provocadas por um livro lido com os
meus olhos, e foi esse livro o Cuore de De Amicis na tradução de João Ribeiro.
(BANDEIRA, 1958, p. 11-14)

Entram em cena apenas as informações referenciais das primeiras leituras e influências artísticas
recebidas por Bandeira, não há espaço para subjetividade ou detalhes íntimos. Mesmo quando o
tópico em questão é a formação de sua mitologia pessoal, algo que poderia dar margem a uma
narrativa mais subjetiva, o tom prossegue o mesmo, como é possível constatar na última parte do
capítulo:
Dos seis aos dez anos, nesses quatro anos de residência no Recife, com pequenos
veraneios nos arredores – Monteiro, Sertãozinho de Caxangá, Boa Viagem, Usina
do Cabo – construiu-se a minha mitologia, e digo mitologia porque os seus tipos,
um Totônio Rodrigues, uma Dª. Aninha Viegas, a preta Tomásia, velha
cozinheira da casa de meu avô Costa Ribeiro, têm para mim a mesma consistência
heroica das personagens dos poemas homéricos. A Rua da União, com os quatro
quarteirões adjacentes limitados pelas ruas da Aurora, da Saudade, Formosa e
Princesa Isabel, foi a minha Tróada; a casa de meu avô, a capital desse país
fabuloso. Quando comparo esses quatro anos da minha meninice a quaisquer
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outros quatro anos de minha vida de adulto, fico espantado do vazio destes
últimos em cotejo com a densidade daquela quadra distante. (BANDEIRA, 1958,
p. 14-15)

E, mais uma vez, o contraste com o poema deixa evidente a diferença no tom das duas obras. O
Itinerário de Pasárgada nunca admitiria, na forma como é conhecido, uma cena como a de um dos
versos citados adiante:
Descoberta da rua!
Os vendedores a domicílio.
Ai mundo dos papagaios de papel, dos piões, da amarelinha!
Uma noite a menina me tirou da roda de coelho-sai, me levou, imperiosa e
[ofegante, para um desvão da casa de dona Aninha
[Viegas, levantou a sainha e disse mete.
Depois meu avô... Descoberta da morte!
Com dez anos vim para o Rio.
Conhecia a vida em suas verdades essenciais.
Estava maduro para o sofrimento
E para a poesia. (BANDEIRA, 2004, p. 209)

Não quero dizer que o texto autobiográfico de Bandeira seja desinteressante –
definitivamente sua autobiografia tem grande interesse – ou que não estejam sendo consideradas
as especificidades do texto poético, o que se questiona é a atitude extremista do poeta, de relegar à
autobiografia apenas o referencial, o minimamente necessário para traçar seu caminho literário, ou
seja, de se limitar à trajetória intelectual. Bandeira parece a todo tempo movido pela ideia de que
adotar uma escrita poética na autobiografia poderia colocar em risco sua poesia ou, ao menos retirar
um pouco do prestígio e interesse de seus escritos pregressos. E se é antes de tudo como poeta que
Manuel Bandeira se enxerga e representa – “Saibam todos que fora da poesia me sinto sempre um
intruso” (BANDEIRA, 1958, p. 90) –, pode-se imaginar o quão caro lhe seja este posto e o
empenho com que se coloque em defendê-lo. Mas, num mesmo movimento, ao sugerir que se
busque o íntimo na poesia e não na obra declaradamente autobiográfica, Bandeira parece assinar
um “pacto fantasmático”, levando seu leitor a ler, senão o conjunto, mas pelo menos uma boa
parte de sua obra poética dentro de um “espaço autobiográfico” (LEJEUNE, 2008, p. 43). Através
desse tipo de pacto, firmado extratextualmente, “O leitor é (...) convidado a ler os romances não
apenas como ficções remetendo a uma verdade da “natureza humana”, mas também como fantasmas
reveladores de um indivíduo.” (LEJEUNE, 2008, p. 43). No caso de Bandeira, o leitor tem seu
horizonte de expectativa direcionado pelo poeta no sentido de ler sua poesia buscando sua
“verdade da natureza humana” no texto poético, que serviria como nenhum outro a desvelar o real
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sujeito. Lejeune prossegue, evidenciando o quanto esse tipo de estratégia pode ser útil ao
autobiógrafo:
Essas declarações são antes estratégias ardilosas, talvez involuntárias, mas muito
eficazes: escapa-se às acusações de vaidade e egocentrismo, ao demonstrar
lucidez quanto aos limites e insuficiências de sua autobiografia. E ninguém
percebe que, num mesmo movimento, estende-se, ao contrário, o pacto
autobiográfico, sob forma indireta, ao conjunto de seus textos. (LEJEUNE,
2008, p. 43)

Desse modo, colocar em questão o próprio texto autobiográfico serve como nenhuma outra prática
a se precaver contra as possíveis acusações – bastante prováveis no caso do Brasil – de vaidade e
egocentrismo por falar tanto e tão insistentemente sobre si. Além disso, ainda se opera uma
ampliação do espaço autobiográfico da própria obra, que se vê destinada a cumprir o destino de
elucidação de uma personalidade, o que normalmente seria atribuído ao texto autobiográfico. Há
em Bandeira um jogo entre texto autobiográfico e texto poético que talvez se explique pelo
autorretrato que o autor quer fixar: o de um homem que só se explica pela poesia.
Considerações finais
Creio que um dos pontos de maior interesse na análise destas duas obras em contraponto tenha
sido a possibilidade de ver efetivamente como funciona a dinâmica de afastamento e aproximação,
de negação e desejo, pelo escrito autobiográfico e, ainda, criar algumas hipóteses em torno das
motivações para o posicionamento adotado por seus autores. Assim, pude ler o livro de Bandeira
buscando entender sua pretensa má-vontade em criar uma narrativa autobiográfica como uma
oportunidade de legitimar seu testemunho e articulá-lo de acordo com seus interesses na
representação de si e de sua obra, algo que é recorrente nas autobiografias em geral. Oswald de
Andrade, por sua vez, articula sua autobiografia no sentido de que ela seja um ato crítico
continuador da proposta estética e política de sua obra. Além disso, o autor cria um complexo jogo
de ligações entre Um homem sem profissão e suas outras obras, colocando em questão as fronteiras
entre autobiografia e ficção, num processo também identificável, a cada dia com mais intensidade,
na produção autobiográfica brasileira.
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA MORTE EM
VIDAS SECAS, DE GRACILIANO RAMOS
THE SOCIAL REPRESENTATION OF DEATH IN VIDAS SECAS, BY GRACILIANO
RAMOS

Vitor Siqueira MACIEIRA1
Laura Paste de ALMEIDA2
Paulo Roberto SODRÉ3
Resumo: A partir de uma interface interdisciplinar, identifica e analisa a representação social – um saber sobre
um determinado objeto social elaborado a partir das interações do cotidiano que possibilita guiar as práticas
dos sujeitos em relação ao objeto representado, segundo Serge Moscovici –, da morte na narrativa neorrealista
Vidas secas, de Graciliano Ramos. Para tanto, utiliza-se de parte da fortuna crítica de Vidas secas (Ficção e confissão,
de Antonio Candido e Graciliano Ramos, de Sônia Brayner), da Teoria das Representações Sociais (de Serge
Moscovici) e da História social (de Philippe Ariès). Compreende que a representação social da morte no
romance se dá por meio da denúncia da penúria social, econômica e cultural da qual uma parcela dos sertanejos
sofre em decorrência do quadro histórico de descaso político.
Palavras-chave: Narrativa moderna brasileira – Graciliano Ramos. Graciliano Ramos – Vidas secas. Vidas secas
– Representação social da morte. Morte – Tema literário.
Abstract: From an interdisciplinary interface, it identifies and analyzes the social representation - a knowledge
about a certain social object elaborated from the daily interactions that makes possible to guide the subjects'
practices in relation to the represented object, according to Serge Moscovici -, of the death in the narrative
neorealist Vidas Secas, by Graciliano Ramos. For that, it uses part of the critical fortune of Vidas secas (Ficção e
confissão, by Antonio Candido and Graciliano Ramos, by Sônia Brayner), the Theory of Social Representations (by
Serge Moscovici) and Social History (by Philippe Ariès). It understands that the social representation of death
in the novel occurs through the denunciation of the social, economic and cultural shortages of which a part of
the sertanejos suffers as a result of the historical picture of political neglect.
Keywords: Modern Brazilian Narrative - Graciliano Ramos. Graciliano Ramos – Vidas secas. Vidas secas - Social
representation of death. Death - Literary Theme.

I
Vidas secas (1938) é o lugar de tensão. Tensão das vidas oprimidas, da morte, da
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retirada, das artimanhas de exclusão. A narrativa convida o leitor a deparar-se com a dura
realidade sertaneja da década de 1930: a busca por melhores condições de vida, a fuga da
sombra da morte. Fabiano, sinha Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e Baleia
são retratados, pelo narrador em terceira pessoa, com fidelidade, assim como o cenário de
tantas outras famílias retirantes existentes pelo Brasil afora e os seus desafios pela
sobrevivência em meio à miséria política, econômica, social, cultural e material. Organizado
em quadros ou contos, a obra apresenta em cada um deles um estudo psicológico e cujas
personagens “[...] sabem tirar da maior desgraça – a seca – o alimento para suas esperanças”
(MARTINS, 1978, p. 42).
Graciliano Ramos (1892-1953) escreveu uma das obras de maior destaque da
narrativa moderna brasileira. Por meio dela, explica o homem, revelando, a partir do plano
regional de sua obra, as vicissitudes de suas personagens: de um lado, os instintos humanos
pela sobrevivência; do outro, as marcas de um destino guiado pela opressão de quem manda.
Como lembra Wilson Martins (1978, p. 35), o autor “apresenta-se com um estilo mais
profundo e mais sereno, e tanto mais sereno quanto mais profundamente penetra nesse
terreno alucinatório que é o homem dentro de si mesmo”. Este mergulhar no “homem
dentro de si mesmo” aponta para as injustiças sociais e, por meio delas, para o social, em que
a vida se configura, moldando uma imagem do sertanejo, que se apresenta marcada pela
disputa entre a vida e a morte.
Nesse sentido, este artigo apresenta como objetivo principal refletir sobre o tema
literário da morte presente em Vidas secas, analisando-o por meio da Teoria da Representação
Social (TRS) e o seu diálogo com a História social. Diante disso, o trabalho investigativo
organiza-se por meio da leitura da parte da fortuna crítica pertinente à obra literária,
especialmente de Graciliano Ramos, organizado por Sônia Brayner (1978), e Ficção e confissão,
de Antonio Candido (2006a); da sensibilização à TRS pelo livro Representações sociais, de Serge
Moscovici (2015); e o levantamento de dados históricos acerca da morte com o auxílio de
História da morte no Ocidente, de Philippe Ariès (2017).
Sendo a Literatura entendida como um discurso que acontece na e pela sociedade,
ela não pode ser vista de forma apartada, isolada da cultura na qual está inserida, pois,
segundo Antonio Candido (2006b, p. 40), há um “movimento dialético que engloba a arte e
a sociedade num vasto sistema solidário de influências recíprocas”. Assim, ao tratar da morte
como um tema literário, a reflexão proposta versa sobre a análise desse tema auxiliada pela

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, v.11, p. 43-63, jan./jun, 2019. ISSN: 2357-9234.

45

forma como se configura a sociedade, questionando-se como ocorre a incorporação dos
valores propostos por determinada cultura em uma obra. Tal vertente permite a proposição
de uma leitura auxiliada pela TRS, a qual trata de um saber sobre determinado objeto social
elaborado por meio das interações do cotidiano.
Posto que o texto literário caracteriza-se em uma importante fonte de aproximação
a diferentes grupos sociais e a distintas realidades, eles serão pontos de partida de
aproximação das concepções e compreensões que os homens e as mulheres constroem sobre
o mundo em que vivem. Tendo em vista o texto literário como um disseminador de símbolos
e regras culturais, bem como manifestador de valores e crenças (BARCELOS; SCHULZE,
2002), essas concepções enunciariam a representação social da morte balizada pela miséria
econômica, social e cultural das personagens da qual Vidas secas é um retrato. Assim, tornase um meio de materializar as diferentes representações que se fazem de um objeto social,
neste caso, da morte.

II
Serge Moscovici (1925-2014), romeno radicado na França, realizou um primeiro
delineamento formal do conceito da teoria das representações sociais em sua tese de
doutoramento intitulada La Psychanalyse, son image et son public (1961), que originou um livro
homônimo publicado em 1971, pela Presses Universitaires de France, cuja tradução em
língua portuguesa ocorreu em 1978, pela Zahar Editores. Esse trabalho trata do “fenômeno
da socialização da Psicanálise, de sua apropriação pela população parisiense, do processo de
sua transformação para servir a outros usos e funções sociais” (SÁ, 1993, p. 19). Moscovici,
ao partir da investigação sobre como um grupo se apropria de um conhecimento,
apreendendo e transformando-o em uma nova modalidade de conhecimento, inaugurava
uma renovação temática, teórica e metodológica da Psicologia Social (p. 20).
Utilizando-se da teoria de representações coletivas de Durkheim, que, em linhas
gerais, trata dos “instrumentos coletivos de pensamento que os grupos humanos forjaram
ao longo de séculos e através dos quais as inteligências se comunicam, e que expressam coisas
sociais” (QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 2011, p. 98), Moscovici aposta em
uma visão de Psicologia Social mais socialmente orientada, portanto, busca em Durkheim
uma noção inicial de construção de representações de objetos sociais, para que pudesse
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destacar a importância em “considerar tanto os comportamentos individuais quanto os fatos
sociais (instituições e práticas, por exemplo) em sua concretude e singularidade histórica e
não abstraídos como uma genérica presença de outros” (SÁ, 1993, p. 20).
[...] foi Durkheim o primeiro a propor a expressão ‘representação coletiva’.
Quis assim designar a especificidade do pensamento social em relação ao
pensamento individual. Assim como, em seu entender, a representação
individual é um fenômeno puramente psíquico, irredutível à atividade
cerebral que o permite, também a representação coletiva não se reduz à
soma das representações dos indivíduos que compõem uma sociedade.
Com efeito, ela é um dos sinais do primado do social sobre o individual,
da superação deste por aquele. Para Durkheim, competia à Psicologia
Social estudar ‘de que modo as representações se atraem e se excluem, se
fundem umas com as outras ou se distinguem’. Ele ainda não efetuou esse
estudo até agora, o que é uma pena.
Ao se abordar esse estudo, percebe-se que a noção precisa ser
circunscrita com maior rigor. Toda representação é composta de figuras e
de expressões socializadas. Conjuntamente, uma representação social é a
organização de imagens e linguagem, porque ela realça e simboliza atos e
situações que o uso nos tornam comuns. Encarada de um modo passivo,
ela é apreendida a título de reflexão, na consciência individual ou coletiva,
de um objeto, de um feixe de ideias que lhe são exteriores (MOSCOVICI,
1978, p. 25).

Distintas pesquisas (SÁ, 1993; CHAMON; LACERDA; MARCONDES, 2017)
apontam que, no entender de Moscovici, o conceito de representações coletivas continha
aspectos impeditivos de abarcar novas manifestações sociais, pois: o conceito durkheimiano
abrangia um leque amplo e heterogêneo de formas de conhecimento; a concepção era
bastante estática dada a estabilidade dos fenômenos que o sociólogo havia se proposto a
estudar; por fim, na Sociologia, as representações coletivas eram vistas como entidades
explicativas absolutas. Na ótica psicossociológica, porém, as representações sociais eram uma
modalidade de conhecimento específica cuja função era a elaboração e o estabelecimento de
conhecimentos no senso comum, o que sugere a existência de uma plasticidade, mobilidade
e circulação de informações diferentes da época de Durkheim, além de indicar que a
Psicologia Social visava penetrar nas representações para compreender sua estrutura e
mecanismo.
A extensão explicativa do conceito de representações coletivas não seria suficiente
para considerar os “novos fenômenos representacionais, de origem e âmbito bastante
diversos” (SÁ, 1993, p. 22) da então sociedade francesa. Logo, a nova gama de fenômenos
exigiria uma nova forma de estudá-los, acarretando no surgimento do termo representações
sociais. Tais reflexões buscam compreender como o conhecimento é construído e integrado
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pelo indivíduo em grupo e como suas condutas são moduladas por este conhecimento,
revelando uma perspectiva em que os indivíduos constroem a representação social,
rejeitando a ideia de simples passividade, posto que “as representações sociais são conjuntos
dinâmicos, seu status é o de uma produção de comportamentos e de relações com o meio
ambiente, de uma ação que modifica aquele e estas, e não de uma reprodução destes
comportamentos ou destas relações” (MOSCOVICI, 1978, p. 50).
Em suma, a TRS delimita como objeto de estudo as interações sociais, pressupondo
a relação entre sujeito e objeto social e tornando-se uma forma de conhecimento elaborada
e partilhada pelo grupo e que apresenta um objetivo prático. As representações partem de
conceitos científicos, mas são elaboradas por meio do senso comum, corroborando para a
visão de que elas se inserem na interface de dois universos: o reificado (pensamento
científico) e o consensual (pensamento do senso comum). No último existe a alternativa de
criação e de reinterpretação dos acontecimentos, possibilitando ao indivíduo atuar dentro de
suas referências sociais e subjetivas. Assim, o sujeito contribui, no grupo, para a formação de
determinados conceitos, os quais são construídos por meio da interação cotidiana. Desta
forma, distingue-se como sendo uma ação sugestiva do trabalho simbólico, o qual possui o
poder de significar e de construir sentido. Sua formação será a partir de uma necessidade, o
que levará à integração do objeto social ao mundo consensual por meio da formação de sua
imagem e significado. Transformando o estranho em familiar, o subjetivo em objetivo
(CHAMON; LACERDA; MARCONDES, 2017).
Nesse sentido, como citado anteriormente, ao assumir a Literatura como espaço de
propagação de questões ligadas à vida, aos sentimentos, aos desejos e aos modos de
edificação e funcionamento do meio social, a Literatura admitiria uma possibilidade de
construção, reconstrução ou desconstrução de representações sociais, haja vista que estas
contribuem para a formação de uma realidade comum a um tecido social, o qual poderá ser
anunciado e retratado pelas narrativas das obras literárias.
Ao longo das páginas de Vidas secas, o leitor poderá encontrar enunciada uma forma
de representação socialmente elaborada sobre inúmeros objetos sociais, dentre eles a morte.
Tal visão aposta, sobretudo, na ideia de que a atuação dos sujeitos, seus conhecimentos e as
influências da miséria cultural, econômica e social de tantas famílias de retirantes corroboram
para a construção de uma determinada representação da morte.
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III
De acordo com o Dicionário de Filosofia (ABBAGNANO, 1982, p. 653), a morte pode
ser considerada “1º como falecimento, isto é, como um fato que tem lugar na ordem das
coisas naturais; 2º em sua relação específica com a existência humana”. Mais especificamente,
na relação com a existência, também poderá ser entendida “a) como início de um ciclo de
vida; b) como fim de um ciclo de vida; c) como possibilidade existencial”.
Ao partir de sua concepção enquanto uma “possibilidade existencial”, observa-se que
a morte, se analisada sob a ótica de distintos períodos culturais do Ocidente, apresentou-se,
e ainda assim se faz, como um fenômeno impregnado de valores e significados dependentes
do contexto em que se manifesta. Carrega-se, portanto, de significado existencial para além
dos limites da sua ocorrência natural, fim do ciclo vital. Ela também pode se materializar,
por exemplo, enquanto morte social, cultural e econômica (ABBAGNANO, 1982).
Philippe Ariès, em História da morte no Ocidente, uma importante referência sobre a
construção do objeto social da morte, propõe uma terminologia segundo a qual a morte, em
linhas gerais, pode ser analisada a partir de dois momentos: até a metade do século XIX,
quando era considerada domada, isto é, existia uma familiaridade com a morte, pois ela era
esperada no leito, convivia-se com o morrer atrelado a uma ideia de cerimônia pública
simples e organizada:

em um mundo sujeito à mudança, a atitude tradicional diante da morte
aparece como uma massa de inércia e continuidade. A antiga atitude
segundo a qual a morte é ao mesmo tempo família e próxima, por um
lado, e atenuada e indiferente, por outro, opõe-se acentuadamente à nossa,
segundo a qual a morte amedronta a ponto de não mais ousarmos dizer
seu nome. Por isso chamarei aqui esta morte familiar de morte domada. Não
quero dizer com isso que anteriormente a morte tenha sido selvagem, e
que tenha deixado de sê-lo. Pelo contrário, quero dizer que hoje ela se
tornou selvagem (ARIÈS, 2017, p. 38).

Posteriormente, substitui-se pela morte interdita, quando há um deslocamento do local
de morte – não se morre mais em casa, e sim em hospitais –, esvaziam-se os ritos da morte
de uma carga dramática (ARIÈS, 2017, p. 83). Colocam-se, desde então, médicos e equipe
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hospitalar como donos da morte. Em sintonia com as transformações sociais e o
desenvolvimento das sociedades industriais, da medicina e das técnicas hospitalares, começase a observar uma relação com a morte marcada pela solidão, pela angústia. Evita-se “não
mais ao moribundo, mas à sociedade, mesmo aos que o cercam, a perturbação e a emoção
excessivamente fortes, insuportáveis, causadas pela fealdade da agonia e pela simples
presença da morte em plena vida feliz” (p. 83).
O progresso do capitalismo transformou o corpo humano em um instrumento de
produção. Para o homem ocidental moderno, “a morte passou a ser sinônimo de fracasso,
impotência e vergonha. Tenta-se vencê-la a qualquer custo e, quando tal êxito não é atingido,
ela é escondida e negada” (COMBINATO; QUEIROZ, 2018, p. 210). Adoecer, neste
contexto, significa inatividade, afastamento dos ideais de produtividade que emergem de uma
sociedade líquido-moderna.
O sociólogo Zygmunt Bauman, em Vida líquida (2009), sugere que a vida líquida é
precária, pois é vivida em condições de incerteza constante; não se pode deixar parar, deve
modernizar-se, senão perecerá. Vida líquida é uma vida de consumo, sendo esta a única
característica que define a sua função. As relações sociais básicas são aquelas da esfera da
produção e do consumo e, por meio delas, estabelecem-se os modelos de viver:
individualistas, calcados no capitalismo e marcados pela constante (re)construção de
necessidades, sem as quais o padrão industrial-consumista não se sustentaria.
Face a esse quadro, considera-se fulcral para o estudo da morte o entendimento da
sua construção social, que é marcada por contradições e historicidade. Portanto,
compreendê-la perpassa pela necessidade de avaliar o próprio processo histórico constitutivo
do fenômeno da morte. Além disso, permite captar as representações sociais concebidas por
meio do conjunto de conhecimentos sociais direcionados à morte. Afinal, a TRS possibilita
identificar o que pensam os grupos acerca da morte, por que pensam e, ainda, a maneira
como pensam.
No mesmo sentido, o fenômeno literário, emergente a partir da força de seus
elementos e valores estéticos que configuram e singularizam-no, dispõe de uma capacidade
de identificação e reverberação, porquanto retrata uma resposta a um projeto de
conhecimento do homem e do mundo. Estes, desse modo, também carregados das
representações sociais construídas em sociedade, a qual, por sua vez, caracteriza-se como o
meio onde a Literatura se materializa e, muitas vezes, obtém as referências necessárias para
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trabalhar em suas tramas.
Antonio Candido (2006b, p. 31) lembra que “não convém separar a repercussão da
obra de sua feitura, pois, sociologicamente ao menos, ela só está acabada no momento em
que repercute e atua, porque, sociologicamente, a arte é um sistema simbólico de
comunicação inter-humana”. Assim, expressa uma realidade, manifestando a ligação entre
arte e sociedade. Tal ligação se fundamentaria, aposta Candido (p. 33), em um “movimento
dialético que engloba a arte e a sociedade num vasto sistema solidário de influências
recíprocas”.
Antoine Compagnon, em Literatura para quê? (2009), destaca quatro explicações sobre
o poder positivo da Literatura, as quais variam segundo a ótica histórica de que se parte:
clássica, romântica, moderna e pós-moderna. Acima de qualquer definição, ela assume “a
análise das relações sempre particulares que reúnem as crenças, as emoções, a imaginação e
a ação, o que faz com que ela encerre um saber insubstituível, circunstanciado e não
resumível sobre a natureza humana, um saber de singularidades” (p. 47). A Literatura é,
sobretudo, um “exercício de pensamento” (p. 52), de descoberta em que medida a arte, por
exemplo, é expressão da sociedade, tornando-se, assim, meio de exprimir condições de cada
civilização em que ocorre.
Assumindo uma possibilidade de conceder autonomia a quem dela se apropria, a
Literatura se torna significativa não só pela sua capacidade de fruição, mas também por
testemunhar um diálogo entre obra e meio, o qual se estrutura de maneira diversa conforme
o momento histórico (destacando, por exemplo, distintos temas, dever social, trato estético
etc.).
No caso da literatura brasileira, esse diálogo se estreita na década de 1930, da qual
Vidas secas faz parte, ao caminhar para um novo realismo, procurando recriar, esteticamente,
a realidade bruta e díspar que compunha a então problemática sociedade nacional. Assim
sendo, parte do panorama literário passa a apresentar a ficção regionalista, o ensaio social,
proferindo uma visão crítica das relações sociais. Alfredo Bosi (2006, p. 416) destaca: “de um
modo sumário, pode-se dizer que o problema do engajamento, qualquer que fosse o valor
tomado como absoluto pelo intelectual participante, foi a tônica dos romancistas que
chegaram à idade adulta entre 30 e 40”. Por engajamento entende-se a ligação de Graciliano
Ramos a setores de esquerda que se propunha a analisar de maneira crítica o processo
histórico as transformações nos campos político, cultural e econômico na década de 1930
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(MELLO, 2006).
Bosi também indica ter existido no romance brasileiro moderno, da década de 1930
à contemporaneidade, quatro tendências, segundo o grau de tensão entre obra e mundo: a)
romances de tensão mínima; b) romances de tensão crítica; c) romances de tensão interiorizada; d) romances
de tensão transfigurada (2006, p. 418-419).
Em diálogo com tal divisão, Vidas secas se enquadraria no grupo de romances de tensão
crítica, posto que a narrativa expõe a dura realidade sertaneja, revelando as lesões provocadas
pela vida em sociedade, marcada fortemente pela dureza da realidade socioeconômica do
sertão, do sertanejo, da família de retirantes, vítimas do ambiente degradado pela seca.
Marginalizadas e miseráveis, essas personagens são o alvo da crítica do romance que, assim,
denuncia a exploração destas por aqueles que detêm o poder econômico.
O novo realismo, preceituado posteriormente pelo chamado movimento
neorrealista4, segundo as palavras de Benjamin Abdala Junior (1981), marca “que a realidade
não deve apenas ser neutramente representada, mas propiciar a práxis do sujeito (codificador
e descodificador). Se no plano da história o sujeito não modifica o mundo, no plano da
escrita, entretanto, muda a sua posição diante dele” (p. 118), o que significaria um exercício
de questionamento da passividade imposta pela sociedade tecnocrática (p. 119). Na tessitura
narrativa neorrealista, ocorre a disposição dos elementos estéticos de forma que a denúncia
social se corporifique a partir do trabalho ativo do leitor. Espera-se, com isso, descortinar “a
falsa objetividade” acentuadamente parte da cultura do Realismo e do Naturalismo da virada
do século XIX e início do século XX, quando a herança do pensamento positivista
pressupunha a busca da verdade por meio da objetividade e de uma suposta neutralidade
metodológica. O objeto estético concreto, segundo Abdala Junior, portanto, deveria ser
codificado e descodificado por uma comunicação concreta entre emissor e receptor.
E de qual objeto estético concreto Vidas secas trata? As respostas caminham, em certa
medida, alinhadas ao que parte da fortuna crítica da obra propôs-se a estudar: um olhar
socialmente orientado, em que se acredita ter sido utilizada a arte para mostrar uma sociedade
vincada de espoliação e opressão (PATTO, 2012). O cenário da caatinga nordestina desolada

Benjamin Abdala Junior sugere que, a partir da década de 1930, “a literatura ocidental evoluiu pelos caminhos
de um novo realismo, como resposta às tensões sociais originadas pela grande crise econômica em processo
desde 1929” (1981, p. 1). Nesse sentido, observa-se o novo realismo social, uma tendência estética afirmada
em Portugal, sob o desígnio de Neorrealismo, em cujas obras há uma representação da realidade motivada por
processos históricos (p.3). Defende-se a escrita como um meio para revelar a historicidade do seu processo de
formação, em oposição ao conceito de arte pela arte.
4
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pela seca destaca o presente incerto, miserável e sofrido; constrói um retrato das injustiças
sociais. Num cotidiano feito de exploração e perigo, a luta pela vida não seria mero instinto
de sobrevivência.
A morte, desse modo, que tanto acompanha as personagens em sua trajetória de
retirada, costura o tecido social do sertanejo: a batalha pela sobrevivência cultural e
econômica, pelo reconhecimento político, pela superação do “sofrimento ético-político”
construído a partir dos contrastes advindos de uma condição humana de extrema penúria e
alienação.
A locução “sofrimento ético-político” ocorre no livro As artimanhas da exclusão: análise
psicossocial e ética da desigualdade social, de Bader Sawaia (1999). Nessa obra, pela primeira vez,
Sawaia cunha aquele termo, o qual, baseando-se em uma perspectiva marxista de
compreensão da sociedade, reforça a ideia de que o sofrimento ético-político situa-se em
uma sociedade conflituosa, especificamente na vivência dos sujeitos no processo de luta de
classes. Assim, ressalta que se trata de um sofrimento vinculado às relações com a sociedade,
as quais, mediante as interações com situações de exclusão engendrada pela desigualdade
social, observa-se um abaixamento de potência de ação5.
o sofrimento ético-político retrata a vivência cotidiana das questões sociais
dominantes em cada época histórica, especialmente a dor que surge da
situação social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor. Ele
revela a tonalidade ética da vivência cotidiana da desigualdade social, da
negação imposta socialmente às possibilidades da maioria apropriar-se da
produção material, cultural e social de sua época, de se movimentar no
espaço público e de expressar desejo e afeto (SAWAIA, 1999, p. 104-105).

No que concerne a Vidas secas, a análise que se propõe desenvolver a seguir parte do
questionamento de como a relação entre o sofrimento ético-político causado pela
desigualdade social do sertanejo e a luta pela vida corrobora a construção de uma
representação social da morte, a qual a obra enunciaria ao seu leitor graças à concepção
defendida pelo movimento neorrealista de que a função social da arte seria o diálogo ativo
entre emissor e receptor, obra e leitor. Mais do que isso: a análise investiga de que maneira
tal representação imputa ao leitor a compreensão dos contrastes, dos desnivelamentos da
estratificação do corpo social brasileiro.

Sawaia apoia a sua discussão na teoria dos afetos proposta por Espinosa, na obra Ética, segundo o qual
potencializar pressupõe o desenvolvimento de valores éticos na forma de sentimentos, desejo e necessidades
para superar o sofrimento ético-político.
5
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IV
Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os
infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos.
Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante
na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que
procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe,
através dos galhos pelados da catinga rala (RAMOS, 2002, p. 09).

O cenário é a caatinga nordestina desolada pela seca. O risco do rio seco, o voo dos
urubus e as manchas brancas das ossadas acompanham a retirada dessa família. O destino é
incerto, mas a seca impõe a caminhada contra a morte, que vigia a cada passo (PATTO,
2012). Fica-lhe a impressão de que, na vereda aberta pela década de 1930, a narrativa tratará
da seca, mas, logo se perceberá que a temática extrapolará essa experiência pontual,
ampliando-se tal visão, encontrar-se-á a denúncia da penúria social da família de retirantes:
Fabiano, pai de dois meninos; sua esposa, sinha Vitória, e a cachorra Baleia são “viventes”
(RAMOS, 2002, p.11) em meio ao caos da miséria.
Escrito em terceira pessoa, em estilo indireto livre, nota-se que, ao abandonar a
primeira pessoa e extensos diálogos, obtém-se como efeito a apresentação da rusticidade das
personagens, soldando um fluxo entre o mundo interior e o mundo exterior embasado pela
relação com o meio físico. Isto é, entronca-se na representação dessa família a marca
impetuosa da seca do ambiente. Sobre isso, Antonio Candido, em Ficção e confissão (2006a),
sugere: “o drama de Vidas secas é justamente esse entrosamento da dor humana na tortura da
paisagem” (p. 66), o que revela como “ele [Fabiano], sinha Vitória, os dois filhos e a cachorra
Baleia estavam agarrados à terra” (RAMOS, 2002, p.19).
A natureza sertaneja transparece a escassez e “os lances da sua vida [família] são
corolários do meio físico e da organização social a ele ajustada” (CANDIDO, 2006a, p. 67),
o retrato do descaso político, da inutilidade do sertão, da incompatibilidade cultural entre
sertão e centro urbano, onde a economia capitalista cresce, desenvolve e ganha força; a
desgraça daquela família não se resume à falta de chuva. Sofre-se pela falta de atenção
política, de valorização, de reconhecimento e de oportunidade de futuro. Vidas secas, com
isso, ratifica um status de romance de denúncia.
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A morte acompanha essa história. A sua sombra marca, como um selo, o passo de
retirada dessa família em busca da sobrevivência em diversos níveis. A todo momento o
narrador lembra ao leitor que Fabiano, por exemplo, “não queria morrer” (RAMOS, 2002,
p. 23-24); queria explorar a vida, exprimindo o seu potencial alienado pelas adversidades da
natureza, mas sobretudo pelos homens que poderiam (e deveriam) lhe garantir o direito a
essa expressão.
Secas são as relações abusivas estabelecidas entre latifundiários e trabalhador rural,
governo e cidadão, mercado e sociedade. Assim sendo, como aponta Ariès (2017), com a
modificação do sentido de morrer para uma morte interdita, o que também revela uma
mudança do paradigma da função de estar vivo para os novos padrões sociais surgidos nas
sociedades capitalistas, qual seria o sentido da vida seca de Fabiano, de sinha Vitória, dos
dois meninos? A ausência da vida ali é mais ampla do que o título pode sugerir. Em
concordância com o sentimento de fracasso imbuído na ideia de doença e morte atualmente
encontrado nas sociedades globalizadas, apontando para uma interrupção no ritmo de
produção – tão necessário ao modelo capitalista –, a morte que acompanha aqueles retirantes
aventa a dura realidade do sertanejo, que são apêndices considerados inúteis na organização
da parte poderosa do tecido social brasileiro. Afinal, para que servem – pensam os poderosos
– esses homens senão como mão de obra barata, já que sem acesso à saúde, moradia,
emprego e educação de qualidade; dominados, já que afastados do fazer político; irrelevantes,
já que renegados culturalmente. Morrer no sertão é o resultado da força do destino oprimido
ao qual tantos brasileiros são relegados.
A obra foi publicada, como vimos, originalmente em 1938, durante o Estado Novo6,
quando se iniciou um período de transformações nacionais engendradas pelo governo de
Getúlio Vargas, dentre as quais se destacam, segundo Boris Fausto (2008): o
desenvolvimento econômico através da industrialização e a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), que representaram a instituição do salário mínimo, limite de jornada de
trabalho na indústria e no comércio, regulação da jornada das mulheres e do trabalho infantil.
A despeito dos supostos progressos que essa consolidação ensejou, na ótica do discurso
getulista, obtidos na letra da lei, dado o novo pano de fundo nacional em que se apregoava
o desenvolvimentismo, a narrativa de Ramos apresenta, no entanto, uma história de

Foi um regime político estabelecido no Brasil entre 1937 e 1945. Caracterizou-se por ser um golpe de Estado
arquitetado por Getúlio Vargas.
6
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vencidos.
O universo do trabalho descrito em Vidas secas destoa, certamente, do campo dos
avanços industriais urbanos. Confronta-se o desenvolvimento anunciado nos grandes
centros urbanos face à miséria e à injustiça do trabalho rural, o que é identificado, por
exemplo, no capítulo “Soldado amarelo”, quando Fabiano vai à feira para comprar
mantimentos, pois “precisava sal, farinha, feijão e rapadura. Sinha Vitória pedira além disso
uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha” (RAMOS, 2002, p. 26). Como
destaca Gustavo Volaco (2010, p. 22), a cidade é cheia de distrações; a lei que vige naquele
lugar parece-lhe incompreensível. A troco de nada, Fabiano é desacatado, a que revida e, por
ser seu adversário representante do governo, é preso.
– Desafasta, bradou o polícia.
E insultou Fabiano, porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir.
– Lorota, gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vossemecê esbagar os
seus possuídos no jogo?
Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante, desejosa de puxar
questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto de reiúna
em cima da alpercata do vaqueiro.
– Isso não se faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole
e quente é pé de gente.
O outro continuou a pisar com mais força. Fabiano impacientou-se e
xingou a mãe dele. Aí o amarelo apitou, e em poucos minutos o
destacamento da cidade rodeava o jatobá (RAMOS, 2002, p. 29).

Percebe-se no trecho que o personagem Fabiano não é tão destituído de
complexidade caracterológica como sugere na aparência a narrativa. Como se pode observar,
“ao sofrer a injustiça de um pisão de pé unido a injúrias difamatórias que, ao seu ver, são
completamente indevidas, xinga a mãe do soldado” (VOLACO, 2010, p. 25), aquele que, por
abuso de autoridade, o leva à prisão. Sua reação demonstra, embrionariamente, sua intuitiva
noção de ética e de justiça:
Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender
uma acusação medonha e não se defendeu
[...]
Por que tinham feito aquilo? Era o que não podia saber. Pessoas de bons
costumes, sim senhor, nunca fora preso. De repente um fuzuê sem
motivo. Achava-se tão perturbado que nem acreditava naquela desgraça.
Tinham-lhe caído todos em cima, de supetão, como uns condenados.
Assim um homem não podia resistir (RAMOS, 2002, p. 30).

Não é simples escrutinar Fabiano. Com ele andam as contradições profundas que
acompanham a pobreza, a ignorância e a alienação. Na relação com o soldado amarelo,
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representante, neste caso, da instituição Estado e de sua polícia, verificam-se os sinais das
inquietações contra o sistema. Ele estava na cadeia e pensa sobre o que o fez ir parar ali;
estava preso por ser bruto, por não saber explicar-se, por não conhecer o direito que rege os
atos de um cidadão? Os seus pensamentos, como lembra Ana Paula Pacheco (2015, p. 52),
a que parece misturarem-se os do narrador que com ele compartilharia o inconformismo,
são indicativos muitas vezes dos nexos sociais: “Estava preso por isso? Como era? Então
mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade
dele? Vivia trabalhando como um escravo” (RAMOS, 2002, p. 36).
As ambivalências da personagem, demarcadas pelo entroncamento de vozes: ora a
de Fabiano, ora a do narrador, levam à reflexão dos padrões do realismo crítico de Graciliano.
Ao enfrentar a dificuldade de dizer a realidade do trabalho braçal, o autor aposta na denúncia
da necessidade de uma ruptura que não seria só com as formas artísticas convencionadas
afastadas da difícil tarefa de narrar a realidade do cidadão espoliado, mas também com o
papel do intelectual e do escritor7. Emerge a consciência de classe, achacando e tentando
descartar a tradição histórico-política de um país em que educar os pobres era (e continua a
ser ainda) uma ferramenta perversa dos poderosos para posteriormente franquear-lhes uma
expressão política que atendesse, contudo, a sua vontade e arbítrio (PACHECO, 2015, p.
53).
Partir dessa ótica para observar a narrativa de Ramos revela o “sofrimento éticopolítico” daqueles retirantes, cuja existência sugere razões mais profundas do que se imagina.
Tratar de romance que aborda a desigualdade social em um país como o Brasil, onde o seu
processo de formação circunscreve uma história de dominação, aculturamento e exploração,
pressupõe uma reflexão crítica acerca de como os mecanismos de estratificação social
relacionam-se com o surgimento de sofrimentos advindos da carência da população, das
distâncias entre os grupos dominantes e dominados na teia social e da difícil tarefa de atuação
política em face do quadro de corrupção crônico aqui estabelecido; um cenário em que se vê

O romance da década de 1930 marca o reconhecimento do “novo sistema cultural” (BOSI, 2006, p. 411),
quando a poesia, a ficção e a crítica refletiram transformações advindas principalmente do movimento
modernista apresentado pela Semana de Arte Moderna (1922). Diferindo-se do “realismo absoluto” (p. 415),
marcado por sua busca pela cientificidade e impessoalidade, o novo realismo dos romancistas de 30 apostava
em uma visão crítica das relações sociais. Nesse sentido, observa-se que “o panorama literário apresentava, em
primeiro plano, a ficção regionalista, o ensaísmo social e o aprofundamento da lírica moderna no seu ritmo
oscilante entre o fechamento e a abertura do eu à sociedade e à natureza” (p. 412), numa tentativa de decifrar
o “homem moderno” (p. 416), sustentando ideologicamente o romance empenhado. Ilustrando, inclusive, o
novo papel do intelectual, do escritor.
7
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a minimização da potência de ação desses sujeitos à mercê dos que legislam, julgam e
executam, mas muitas vezes sob a lei do oportunismo. Ao atuar aparentemente como
trabalhador, já que efetivamente é tratado como um escravo, Fabiano retrata a penosa
realidade de servidão e o ensurdecimento de uma parcela das vozes brasileiras no tecido dessa
sociedade.
Não só a natureza estava morta. A representação dessa família diante do quadro
social brasileiro também aponta para outra morte, já que vivia uma economia de
sobrevivência. A paisagem dura e agressiva sugere a luta do homem contra o flagelo da seca,
que, por meio da rusticidade extrema das falas dos personagens, revela a condição subumana
sob a qual eles relutariam. A seca, portanto, como sugere Carlos Nelson Coutinho (1978),
resultaria como uma fatalidade dramática, posto que inexistem condições sociais de resistir;
a hostilidade do ambiente social se decalca no desencadeamento de forças naturais
relativamente incontroláveis – uma política de infraestrutura séria atenuaria bastante a
situação do sertanejo – e determinante da impotência do sertanejo – mas não do Estado –
diante dos problemas que a vida lhes coloca (COUTINHO, 1978). Desenvolver tal história
é tipificar o universo sertanejo de exploração posto que a narrativa representa situações e
destinos humanos concretos de exploração social, de frustação das aspirações do camponês,
das possibilidades de ultrapassar a situação de miséria e de alienação.
Como destaca Roger Bastide (2002), “a composição dos romances de Graciliano
Ramos se apresenta assim com toda a sua originalidade: é uma composição por
decomposição” (p. 140). Decompõe-se a paupérie ao ponto de destacar quão
subdesenvolvidos encontravam-se aqueles retirantes em um sertão da seca, “onde a
vegetação não apodrece, mas seca, queima e se calcina” (p. 139). Os polos Fabiano – Soldado
Amarelo, trabalhador – representante policialesco do latifundiário, por exemplo,
corporificam a delação do embate entre sertanejo e descaso político, mão de obra e proteção
injusta do meio de produção. Tais polos ou antagonismos sugerem a existência de uma
relação em que o sertanejo é visto como um apêndice da sociedade, posto que não é operário,
serventia dos grandes centros produtores urbanos.
Apostando nessa compreensão, a personificação de Baleia manifesta-se na medida
em que o bicho ressurge sob a ação de pessoa. Já fazia parte da família, e em meio ao caos,
pouco se diferenciava deles. Tomada por uma enfermidade que a ruía paulatinamente, “[...]
um princípio de hidrofobia” (RAMOS, 2002, p. 85), Fabiano decide matá-la. Neste
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momento, ela se subjetiva de tal forma que chega a raciocinar como um humano. Na voz do
narrador, depois de tomar um tiro, pergunta: “Que lhe estaria acontecendo?” (RAMOS,
2002, p. 88). No período antecedente de sua morte, lê-se:

Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E
lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se
espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme. O mundo ficaria
todo cheio de preás, gordos, enormes (RAMOS, 2002, p. 91).

Eis a ideia da eliminação das agruras da vida para sempre. Ao sonhar, Baleia
humaniza-se ao ponto de levar o leitor a questionar-se que seres são esses que ora são
animais, ora seres humanos? A construção narrativa é tão rica de imagens e de símbolos,
indicativos do zelo do escritor alagoano com “a escolha de palavras, de construções, de ritmo
dos fatos” (CARPEAUX, 1978, p. 25), que tais dúvidas acompanham a leitura do início ao
fim. A humanização da cachorra ao extremo cristaliza a desumanização da família retirante.
A sujeira, a miséria e a luta contra a própria natureza a coloca como animais em busca da
sobrevivência. Fabiano, um ser menosprezado pelos homens de poder, questiona-se,
nivelando-se, inclusive, a animais:
[...] E, pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado
em guardar as coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos
azuis, a barba e os cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava
de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença de brancos e
julgava-se cabra.
Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse
percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando:
- Você é um bicho, Fabiano.
Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de
vencer dificuldades (RAMOS, 2002, p. 18).

Na confluência entre ser homem ou bicho, Fabiano, contudo, reitera ser “capaz de
vencer dificuldades”. Em analogia aos desafios da seca, tornar-se humano em meio à
desumanização apregoada pela capitalização da sociedade emerge como uma possibilidade
diante da morte social, cultural e econômica aos sertanejos destinada. De fato, a
representação social da morte enunciada pela obra dialoga com os preconceitos construídos
acerca do sertão. A força com que Graciliano Ramos ultrapassa um realismo descritivo e
resvala na capacidade de “desvendar o universo mental de criaturas cujo silêncio ou
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inabilidade verbal leva o narrador a inventar para elas um expressivo universo interior”
(CANDIDO, 2006a, p. 147), exprimindo a vida em potencial daquelas personagens. Com
isso, busca-se instituir “a humanidade de seres que a sociedade põe à margem, empurrandoos para as fronteiras da animalidade” (p. 149)
Antonio Candido (2006a, p. 151), sobre a estrutura da obra, destaca que a
justaposição dos segmentos, os capítulos-conto, auxiliam no estabelecimento da
descontinuidade, a qual forma um círculo sem saída que se fecha na vida esmagada da pobre
família de retirantes. Esse círculo aponta para a representação desses retirantes cujo fim seria
sobreviver à sombra da morte; esta, por sua vez, pode ser compreendida como fruto da
atuação dos sujeitos detentores do poder, os quais, ao invés de praticarem uma política de
libertação e de fortalecimento da autonomia das classes empobrecidas da sociedade frente às
aflições da vida, a elas destinam o descaso de políticas públicas, restando a luta dessas classes
pela sobrevivência. Com isso, aposta-se em uma leitura da obra balizada pela justaposição de
segmentos, isto é, ao organizar o romance de tal forma, Ramos constrói o enredo de uma
história em que viver é, na maior parte das vezes, estar acompanhado da sombra da morte –
seja física, seja social –; representar tal morte requer compreender, inclusive, como os
mecanismos de regulação política, de presença do Estado em regiões com quadros
sintomáticos de pobreza, de miséria é falho, corroborando para o acirramento, dentre outras
coisas, da dominação cultural e econômica entre aqueles que detém o poder e outros sujeitos
que a ele devem servir. Por fim, a sobrevivência à sombra da morte é o cenário de
vulnerabilidade social e privação de direitos básicos ao qual não só a família de Fabiano e
Vitória, como muitas outras famílias brasileiras, são destinadas. Ao serem esmagadas pela
seca, a essas famílias restaria retirar-se em busca de novos espaços para empenhar-se na luta
pela vida, ainda que a sombra da morte os acompanhasse durante a busca.
Tomando como base a TRS, a relação estabelecida entre sociedade e o objeto social
morte demonstra como as referências socioculturais atuaram de forma a moldar a
representação feita por Ramos da morte do sertão e do sertanejo. A ação de significar e
construir um sentido para a experiência da servidão, da fome, do descaso e da fragilidade
política de uma família retirante torna possível analisar como tal representação evade-se da
tarefa de atuar junto às agruras do sertanejo cujo “sofrimento ético-político” é ser reduzido
a um anexo da então nova sociedade tecnocrática brasileira, em que desenvolvimento é a
palavra de ordem e a secura do sertão soa, em contraste, como um desconfortável fato a ser
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mascarado e esquecido, porque um sintoma inquestionável da incompetência e, antes,
insensibilidade de um governo.
Trata-se, portanto, por parte de um autor engajado como Ramos, de mostrar a visão
dramática de um mundo opressivo em que se representa uma morte para além da ideia de
fim do ciclo vital. Não parece gratuito que a única morte física destacada no romance seja
justamente a de um animal, Baleia, o que garante a distinção em relação a alguns homens
que, embora tornados “bichos” pela injustiça social, como Fabiano, resistem, porque
insistem, mesmo que instintivamente, em pensar e buscar um horizonte social mais justo em
algum lugar. Assim, simbolicamente, a narrativa procura ilustrar que se morre e mata-se
diante da cultura de maior prestígio social; morre-se e mata-se diante dos interesses
econômicos; morre-se e mata-se diante da falta de representatividade político-institucional,
pois ao sertanejo caberia lutar contra a morte física, que o assombra por meio da seca, e a
morte social, que o marca pela condição de vítima da indiferença a que é destinado. Afinal,
poderiam eles “[...] continuar a viver num cemitério” (RAMOS, 2002, p. 117)?
O cemitério de vivos do qual esses fazem parte não se resumiria, portanto, ao sertão.
Nas palavras do narrador, Fabiano questionava-se sobre a necessidade de sair do sertão, “[...]
seria necessário largar tudo?” (RAMOS, 2002, p. 117). Perseguido por pensamentos que o
atormentavam, Fabiano discutia com Vitória, e ambos acabaram “[...] reconhecendo que
aquilo não valia a pena, porque estariam [continuando no sertão] sempre assustados,
pensando na seca [...] e talvez esse lugar para onde iam fosse melhor que os outros onde
tinham estado” (p. 120-121). Não poderiam continuar a viver, segundo Vitória, como bichos,
escondidos. À medida que a retirada continuava, “pouco a pouco uma vida nova, ainda
confusa, se foi esboçando [...] mudar-se-iam para uma cidade, e os meninos frequentariam
escola, seriam diferentes deles” (p. 125 - 126).
O que sobraria a famílias como a de Fabiano e Vitória? Uma possibilidade seria a de
chegar “[...] a uma terra desconhecida e civilizada”, mas em que “ficariam presos nela. E o
sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes,
brutos, como Fabiano, sinha Vitória e os dois meninos” (RAMOS, 2002, p. 126). A cidade,
neste caso, surgiria como possibilidade em face do quadro de privações a que são expostos,
porém, a chegada da família à cidade também seria a continuação do mesmo problema:
injustiça social, só que em vez de cactos e galhos e ossadas; prédios, leis para pequenoburgueses e violência contra os desassistidos.

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, v.11, p. 43-63, jan./jun, 2019. ISSN: 2357-9234.

61

Nas palavras do narrador, nada os prendia àquela terra dura. Retirar é sobreviver,
retirar é lutar contra a morte, seja ela qual for.
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DA MATRIZ GREGA CLÁSSICA AOS ORIXÁS: O
ROMANCE HISTÓRICO CONTEMPORÂNEO E A
PARÓDIA DAS DIVINDADES EM VIVA O POVO
BRASILEIRO, DE JOÃO UBALDO RIBEIRO
CLASSICAL GREEK ARRAY TO THE ORISHAS: THE CONTEMPORARY
HISTORICAL NOVEL AND THE PARODY OF DEITIES IN VIVA O POVO BRASILEIRO,
BY JOÃO UBALDO RIBEIRO

Arnaldo Nogari JÚNIOR1
Resumo: O romance histórico contemporâneo, dentre as suas diversas características, busca
resgatar e valorizar a identidade de povos que foram silenciados e excluídos socialmente pela elite
dominante e tal resgate pode ocorrer por meio da narração da história pelo ponto de vista do
grupo oprimido. Para tanto, o romance histórico poderá se utilizar de diversos recursos da
linguagem para cumprir sua proposta, que, certamente, serão capazes de levar o leitor a repensar
a história oficial, a qual pode apresentar uma visão falha dos acontecimentos de dado período
histórico. Desse modo, o presente artigo tem por objetivo realizar um estudo do romance Viva o
povo brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, com o intuito de verificar como se configura a remissão da
identidade do povo negro, vítima de preconceito e discriminação racial desde o período colonial.
Partindo desta perspectiva, este trabalho analisará as construções paródicas da obra em questão,
marcas da literatura contemporânea, tendo como base principal a teoria da paródia de Hutcheon
(1985). Na obra de Ribeiro, a paródia se constitui através da representação das divindades de
origem africana, os Orixás, que estão ligadas a dos deuses gregos olimpianos, expostos em Ilíada,
de Homero, uma vez que os deuses, de ambas as crenças, lutam ao lado de seus povos nas
guerras descritas nas narrativas.
Palavras-chave: João Ubaldo Ribeiro; Viva o povo brasileiro; Romance histórico; Paródia.
Abstract: The contemporary historical novel, among its many features, search and rescue and
valorise the identity of people who were silenced and socially excluded by the dominant elite and
such redemption may occur through the narration of the story from the standpoint of the
oppressed group. To this end, the historical novel may use several language features to meet your
proposal, that certainly will be able to take the reader to rethink the official story, which can
present a vision of the events of failure given historical period. Thus, this article aims to conduct
a study of the novel Viva o povo brasileiro, João Ubaldo Ribeiro, in order to check if the reference
identity sets up black people, victim of prejudice and racial discrimination since the colonial
period. From this perspective, this work will analyze the parody constructions of the work in
question, marks of contemporary literature, having as main base the parody theory of Hutcheon
(1985). In Ribeiro’s novel, the parody is constituted by the representation of the deities of African
origin, the Orixás, which are linked to the Greek Olympian gods, exposed in Homer's Iliad, since
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the gods, of both beliefs, fight against the side of their people in the wars described in the
narratives.
Keywords: João Ubaldo Ribeiro; Viva o povo brasileiro; Historical novel; Parody.
INTRODUÇÃO
O romance histórico, em muitos casos, é capaz de expor uma face da realidade que
não foi permitida à história oficial apresentar. Desse modo, esse tipo de narrativa retorna ao
passado para dar voz aos que não puderam se manifestar em dado momento e que tiveram que se
calar, além de serem forçados a adotar uma nova postura, a qual foi imposta de maneira agressiva
e irracional.
A tentativa de oferecer voz aos que foram renegados também se traduz em uma
forma de valorizar os que foram oprimidos, sua cultura, suas formas de expressão e sua ideologia.
A proposta de recontar a história de outro ponto de vista pode se valer de vários recursos
narrativos como a carnavalização, a subjetivação, sátira, a fragmentação da linguagem e da
identidade, a metalinguagem, a ironia, a paródia, a fantasia, eventos insólitos, entre outros.
Assim, com o intuito de verificar como se dá a valorização e o resgate da cultura de
origem e africana, o presente artigo propõe a análise do romance Viva o povo brasileiro (1984),
autoria de João Ubaldo Ribeiro (1941-2014), destacando o uso da paródia no capítulo 14 da
narrativa, no qual os Orixás se fazem presentes na batalha do Tuiuti, guerra do Paraguai, para
lutar juntamente como o seu povo, como também ocorre na epopeia grega Ilíada, de Homero,
quando os deuses olimpianos se fazem presentes na guerra Tróia, ao lado de soldados gregos ou
troianos. As formas paródicas são inerentes à obra de Ribeiro e à proposta do romance histórico
contemporâneo, uma vez que é capaz de subverter as ideologias e discursos oficiais, das classes
dominantes, propondo a polifonia de vozes culturais.
O NOVO ROMANCE HISTÓRICO E SEUS ASPECTOS: EXPRESSÃO DE
VERDADES SUBJETIVAS NA LITERATURA
Como se sabe, a literatura, de modo geral, passou por significativas transformações
estéticas e de conteúdo no decorrer dos tempos. Nota-se de maneira evidente as marcantes
distinções entre os romances produzidos na contemporaneidade e as epopeias clássicas, por
exemplo. Essas distinções estão diretamente conectadas à perspectiva existente de homem e
sociedade de cada período histórico. No mundo grego antigo tinha-se a visão de sujeito como ser
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totalizado, dotado de uma razão que se constrói interiormente, ou seja, sem interferência externa.
Tal concepção para Lukács (2007) remete à perfeição:
Pois totalidade, como prius formador de todo fenômeno individual, significa que algo
fechado pode ser perfeito; perfeito porque nele tudo ocorre, nada é excluído e nada
remete a algo exterior mais elevado; perfeito porque nele tudo amadurece até a própria
perfeição e, alcançando-se, submete-se ao vínculo. Totalidade do ser só é possível
quando tudo já é homogêneo, antes de ser envolvido pelas formas; quando as formas
não são uma coerção, mas somente a conscientização, a vinda à tona de tudo quanto
dormitava como vaga aspiração no interior daquilo a que se devia dar forma; quando o
saber é virtude e a virtude, felicidade; quando a beleza põe em evidência o sentido do
mundo (LUKÁCS, 2007, p.31).

Desse modo, as epopeias clássicas, que são reflexo do conceito de homem do
período de composição do referido gênero, em sua estrutura narrativa, por se tratarem de poemas
heroicos, apresentam uma sucessão de eventos extraordinários, ações gloriosas, as quais
provocam grande admiração e que, ao mesmo tempo, aludem à perfeição, uma vez que até a sua
construção estética se vale de um metro único.
Em oposição à ideia de sujeito totalizado da Grécia antiga, na pós-modernidade
estamos diante do indivíduo fragmentado, “[...] composto de várias identidades, algumas vezes
contraditórias e não resolvidas” (HALL, 2015, p. 11). Tal consideração se deve ao fato da
sociedade, como um todo, sofrer invariáveis mudanças decorrentes aos processos de
modernização e, mais recentemente, de globalização, as quais desestabilizam o homem moderno
e que, naturalmente, tendem a refletir nas manifestações artística, como a literatura. Por assim ser,
a produção literária desse momento, dentre outros objetivos, tem como proposta a tentativa de
problematizar conflitos estabelecidos entre o sujeito e a sociedade e, ainda, entre o sujeito e a si
próprio.
Em uma busca por solução dos conflitos estabelecidos, o homem, muitas vezes,
volta-se ao passado, uma vez que este se traduz como como uma linha condutora do presente e
do futuro. No entanto, a história oficial é uma ciência passível de falha, tendo em vista que os
fatos históricos foram e são documentados a partir da subjetividade de indivíduos, os quais,
certamente, despercebem acontecimentos de extrema relevância. A história também poderá
apresentar apenas o ponto de vista de um lado tido como vencedor ou dominador, deixando a
margem a perspectiva de classes derrotadas ou dominadas. Por assim ser, para Esteves (2010), a
história e a literatura possuem semelhanças: “ambas são constituídas de material discursivo,
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permeado pela organização subjetiva da realidade feita por cada falante, o que produz infinita
proliferação de discursos” (ESTEVES, 2010, p. 17).
Desse modo, embora tratem de fatos distintos, a literatura e a história têm uma
questão em comum, ou seja, narrativas que se organizam a partir de um ponto de vista, na
literatura do narrador e, na história, do historiador. Porém, isso não significa que a ficção literária
possa substituir a história, mas ambas, apesar das diferenças, podem se complementar. Nesse
sentido, Esteves (2010) aponta:
[...] a história faz-se bastante presente na literatura nos últimos tempos. Seja sob a
forma de clássicos romances históricos, escritos segundo o modelo de Walter Scott; seja
sob a forma de narrativas híbridas, como biografias e histórias romanceadas; seja sob a
forma de crônicas, autobiografias e memórias; ou até mesmo sob a forma de narrativas
televisivas ou cinematográficas de caráter histórico. Isso vem ocorrendo
sistematicamente com maior intensidade nos países hispano-americanos, mas o Brasil
não está isento (ESTEVES, 2010, p. 25).

Verifica-se, assim, a presença da história na literatura sob a forma de romances
históricos, as quais certamente contribuem tanto para a literatura, como para a história. No
entanto, faz-se indispensável considerar, em se tratando de literatura, que toda a criação é
ficcional por excelência, o que significa que seu conteúdo não trata de uma verdade absoluta na
realidade empírica. Nesse sentido, para Eco (1994), o leitor deve estabelecer um pacto com a
obra de ficção, ou seja, apenas crer nas verdades da obra durante a realização da leitura e, após
fechar o livro, ter consciência de que o que foi narrado não passou de uma criação ficcional:
Para lidar com a ficção literária, faz-se necessária a aceitação implícita de um acordo
ficcional, ou seja, estar ciente “de que o que está sendo narrado é uma história
imaginária, mas nem por isso deve-se pensar que o escritor está contando mentiras. [...]
Aceitamos o acordo ficcional e fingimos que o que é narrado de fato aconteceu” (ECO,
1994, p. 81)

Tal acordo ficcional ocorre por conta da necessidade humana constante de ficção e
fantasia que, para Candido (2002), “é coextensiva ao homem, pois aparece invariavelmente em
sua vida, como indivíduo e como grupo, ao lado da satisfação das necessidades mais elementares”
(CANDIDO, 2002, 82-83).
Nesse sentido, Freud (2006), em seus estudos no campo da psicanálise, expõe a
função da fantasia na humanidade. Para o estudioso, o aparelho psíquico é gerido pelo princípio
de prazer, o qual se refere a um mundo interno de cada sujeito, carregado de desejos e pulsões
que visam à busca pela satisfação, e pelo princípio de realidade, que alude à conscientização do
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indivíduo de que não pode viver meramente em função dos seus desejos, o que o leva a se
habituar às exigências do mundo real.
Desse modo, diante desta realidade frustrante, a fantasia surge como via de escape
essencial e indispensável aos seres humanos. Freud (2006) defende que “as forças motivadoras
das fantasias são os desejos insatisfeitos, e toda fantasia é a realização de um desejo, uma correção
da realidade insatisfatória” (FREUD, 2006, p. 137).
Dentre as fontes de fantasia e ficção essenciais ao homem está a literatura. Uma vez
que o homem confirma que é muito menos do que sonha, ou seja, quando se depara com a
realidade frustrante da vida cotidiana que não pode alterar, este mergulha no universo ficcional,
onde seus desejos podem ser realizados. Nesse sentido, para Llosa (2004), as mentiras do
romance não são gratuitas, mas são contadas para preencher as insuficiências da vida. De modo a
contribuir com as reflexões de Llosa, Esteves (2010), defendendo o caráter ficcional dos
romances, expõe que estes “[...] não são escritos para contar a vida, mas transformá-la após o
processo de leitura” (ESTEVES, 2010, p. 43).
Todavia, isso não significa que o romance se traduza em uma criação que se utilize
do discurso para abarcar algo que não aconteceu, mas utiliza-se deste para tratar de uma verdade
escondida: “Todos sabemos que os romances mentem, mas é por meio dessa mentira que eles
expressam uma curiosa verdade que só pode expressar-se assim dissimulada, encoberta,
disfarçada daquilo que não é” (ESTEVES, 2010, p. 20).
Dessa maneira, a literatura se vale de distintas ferramentas e formas de se expressar
com o objetivo de trazer ao leitor o que não é contado ou mascarado pela história oficial, seja por
conta da ideologia de dado período ou até mesmo constrangimento por ações adotadas. Nesse
sentido, para Esteves (2010):
Os exageros da literatura servem para expressar verdades profundas e inquietantes que
só dessa forma poderiam vir à luz. Só a literatura [...] dispõe das técnicas e poderes para
destilar esse delicado elixir da vida: e verdade se esconde nos corações humanos
(ESTEVES, 2010, p. 20).

Portanto, os temas abordados na literatura, em especial, neste artigo, os que são
abordados pelos romances históricos, nem sempre são convergentes com a história oficial, mas
isso não significa que a tentativa de releitura do passado não trabalhe com fatos, mas que estes
foram deixados de lado por razões subjetivas, seja pela intenção consciente ou inconsciente do
historiador ou por força da elite dominante. Logo, para Esteves (2010), “o que chamamos de
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romance histórico é um gênero narrativo híbrido, surgido de um processo de combinação entre
história e ficção (ESTEVES, 2010, p. 30).
Assim em uma tentativa de dar vozes aos que foram excluídos ou silenciados pela
história, esse gênero, dentre seus variados aspectos, propõe uma volta ao passado, com o intuito
de dar voz aos que não puderam ou foram impedidos de se manifestar. Nesse sentido, Esteves
(2010) aponta que as “ficções sobre a história reconstroem versões, opõem-se ao poder e, ao
mesmo tempo, apontam para adiante” (ESTEVES, 2010, p. 24-25).
Além disso, em se tratando no romance histórico contemporâneo, Linda Hutcheon
(1991) defende que essa modalidade narrativa retratará questões referentes a identidade e
subjetividade de determinados grupos sociais e, por assim ser, necessitam de um estudo mais
aprofundado:
Os romances pós-modernos levantam, em relação à interação da historiografia com a
ficção, diversas questões específicas que merecem um estudo mais detalhado: questões
que giram em tomo da natureza da identidade e da subjetividade: a questão da
referência e da representação; a natureza intertextual do passado; e as implicações
ideológicas do ato de escrever sobre a história (HUTCHEON, 1991, p. 156).

Na história brasileira, bem como na mundial, encontram-se classes que foram
submetidas a injustos e desumanos processos de dominação, como o povo de origem africana. A
história oficial relata o período de escravidão brasileiro, compreendido de 1530 a 1888, com uma
minimizada forma de narrar o tratamento disposto aos povos negros, desde sua captura no
continente africano, sua viagem até a América e a hospitalidade concedida em solo brasileiro.
Com o objetivo de recontar a história por um outro viés, ou seja, pela visão do povo dominado, é
que o romance histórico contemporâneo proposto para análise neste artigo, Viva o povo brasileiro
(1984), de João Ubaldo Ribeiro (1941-2014), irá se configurar.
O romance de Ribeiro, compreendido como uma nova modalidade do romance
histórico, fundamenta-se em episódios autênticos da história da nossa nação, com a atuação de
personagens fictícios que lutam pela conquista de espaço e uma tentativa de resgate de sua
cultura, que a todo instante é encarada como menor perante a branca, discriminada e até proibida
de se manifestar. Sobre essa questão do resgate cultural estabelecido pelo romance histórico,
Esteves (2010) comenta: “o romance sobre a história tende a reconstruir, e reconstrução quer
dizer recuperação do imaginário e das tradições culturais de uma determinada comunidade, que
depois de se apropriar desses valores lhes dá vida de outra forma” (ESTEVES, 2010, p. 23-24).
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Portanto, em uma tentativa de trazer a realidade do povo brasileiro marginalizado
por um sistema opressor, bem como valorizar a cultura e religião negra que é parte constituinte
da identidade brasileira, João Ubaldo Ribeiro, em seu romance histórico contemporâneo, coloca
em evidência a forte imposição cultural branca sob o povo negro e, ao mesmo tempo, a luta e
resistência desse povo. E, para executar essa proposta, o autor se utiliza da distorção de eventos
históricos, eventos sobrenaturais, o uso da intertextualidade, a carnavalização, a paródia, dentre
outros, que, para Esteves (2010), são características desse novo romance histórico:
De todos os modos, o romance histórico contemporâneo, seja brasileiro, seja hispanoamericano ou universal, adota uma atitude crítica ante a história: ele reinterpreta o fato
histórico, usando para isso todas as técnicas que o gênero narrativo dispõe. Para isso
usa uma série de artimanhas ficcionais: inventa situações fantásticas; distorce
conscientemente os fatos históricos; coloca lado a lado personagens históricos e
ficcionais; rompe com as normas convencionais de tempo e espaço; alterna focos
narrativos e momentos de narração; e especialmente se vale, às vezes até de modo
exagerado, da intertextualidade em suas diferentes formas de manifestação, sobretudo a
paródia e a forma carnavalizada de ver o mundo (ESTEVES, 2010, p. 68).

De modo a reforçar o estudo de Esteves, ao se referir ao novo romance histórico,
Jameson (2011) caracteriza essa modalidade literária renovada, como a que se utiliza do
inverossímil ou do fantasioso para abordar questões da verdade histórica: “hoje em dia a verdade
histórica é abordada não pela via da verificação ou mesmo da verossimilhança, mas sobretudo
por meio do poder imaginativo do falso e do fictício, das mentiras e dos engodos fantásticos”
(JAMESON, 2007, p. 2011).

O ROMANCE HISTÓRICO CONTEMPORÂNEIO E A PARODIZAÇÃO DE
DIVINDADES NA GUERRA: DE TRÓIA A GUERRA DO PARAGUAI
Determinados romances brasileiros, em sua estrutura composicional, evocam
momentos históricos sociais, o que certamente contribui para o enriquecimento da literatura de
modo geral, da história, à medida que provoca reflexões sobre determinada época ou
acontecimento histórico, e do leitor. Além disso, o romance focaliza os problemas sociais, do
passado e que ainda são presentes nos dias atuais, com a intenção de “conhecer e apoderar-se do
comportamento psicológico humano, e narrar isso, exatamente isso, em vez das consequências
fatuais de tal comportamento” (CORTÁZAR, 1993, p. 65).
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Certamente, dentre diversas outras contribuições para a literatura e sociedade, o
romance Viva o povo brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, destaca problemas sociais do passado e
que ainda tem significativa influência no presente. Lançado em 1984, Viva o povo brasileiro
confirmou o lugar de Ribeiro entre os maiores escritores de língua portuguesa. Referência
internacional da mais competente ficção brasileira, contemplado com o prêmio Jabuti de melhor
romance, o livro se volta às origens do Recôncavo Baiano e recria quatro séculos da história do
país, por meio da saga de diversos personagens constituintes da identidade brasileira.
Devido ao tráfico de escravos ocorrido de 1558 a 1856, grupos étnicos chegaram a
terras brasileiras, portadores de diferentes religiões, mitos e rituais, díspares entre si e mais ainda
frente ao catolicismo romano conservador. Essas novas crenças envolviam cultos a orixás, ou
seja, divindades ancestrais africanas correspondentes a pontos de força da Natureza e os seus
arquétipos relacionam-se às manifestações dessas forças.
A respeito da religião afro-brasileira, Cintra (1985) comenta:
O fenômeno da persistência e da contínua expansão dos cultos de origem africana entre
nós é incontestavelmente um dos fatos mais importantes no panorama das religiões no
Brasil de hoje. Este fenômeno tem sido estudado, em seus múltiplos aspectos, por
historiadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos etc. [...] Permanecem entretanto
muitos pontos obscuros, quer na documentação dos acontecimentos quer na exata
interpretação dos fatos.
Também nos meios eclesiásticos, católicos ou reformados, muitos escrevem sobre este
assunto, nem sempre porém com a necessária competência ou mesmo com o
indispensável conhecimento da questão. Não raro, seus estudos são prejudicados pela
polêmica, por preconceitos, pela preocupação apologética, ou pela falta de ecumenismo
(CINTRA, 1985, 09).

Mostrou-se evidente na sociedade da época escravocrata, e ainda nos dias atuais, a
rejeição pela diversidade cultural trazida pelos sujeitos que passaram a habitar terras brasileiras,
por esta mostrar-se diferente do que já havia sido estabelecido até então. Logo, os negros foram
qualificados como inferior aos brancos e, por essa razão, foram compreendidos como seres para
o trabalho servil.
Tendo consciência da desvantagem do povo negro perante a elite branca dominante,
João Ubaldo Ribeiro, em seu romance histórico, expõe o lado do povo marginalizado e
escravizado, como uma tentativa de apresentar uma outra verdade da história que foi mascarada
pela elite branca.
Assim, com o objetivo de valorizar a identidade negra, João Ubaldo Ribeiro propõe
uma releitura da história do Brasil, dando voz ao grupo que foi e ainda é excluído socialmente.
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Nesse sentido, acerca do papel de resgate identitário do romance histórico e, ainda, de uma
tentativa de superação da crise constituída, Esteves (2010) defende sobre o referido gênero:
Resgatando-se e preservando a tradição, sua continuidade pode fornecer elementos
para a construção ou a reconstrução da identidade abalada pelo momento de crise. O
reencontro de heróis e modelos permite a superação da crise e a continuidade da luta
pela conquista da identidade (ESTEVES, 2010, p. 66).

O romance de Ribeiro, embora trate da opressão sobre o negro por conta de suas
tradições de origem africana, também marca a questão da resistência cultural do mesmo povo
que, durante toda a narrativa, é fortemente exposto à assimilação da cultura branca. Tal
resistência é marcada por diversas personagens que perpassam pela narrativa, as quais se
organizam para combater a elite dominante, dentre elas está Maria da Fé, Patrício Macário e a
escrava Meirinha, que, no romance, podem ser compreendidos como heróis ou modelos que
inspiraram outros negros a dar continuidade à superação da exploração a qual são submetidos.
Ainda que o romance de Ribeiro apresente modelos concretos de heróis, ligados à
realidade empírica, outro modelo de herói está presente em Viva o povo brasileiro, o qual é
intimamente ligado à mitologia e que, desse modo, opõe-se à história oficial (SALES, 2007). Esse
modelo de herói se refere à representação das divindades ancestrais do povo negro, os Orixás,
deuses provenientes das religiões de matrizes africanas, que correspondem a pontos de força da
Natureza e os seus arquétipos relacionam-se às manifestações dessas forças. As formas religiosas
de crença, de modo geral, para todos os homens, tratam-se de aparatos simbólicos que atuam
como guia da vida social e espiritual, e que se compõem, de acordo com cada uma das formas de
crenças existentes, de normas e ideologias peculiares. Para WILDMAN (2005), formas religiosas
são essenciais para o entendimento dos aspectos mais profundos da condição humana, pois estas
ajudam
[...] a formar estruturas imaginativas e elementares sobre como nos orientamos ou
deveríamos nos orientar no cosmos. A religião dá forma e ensaia no ritual nossos mais
importantes laços, uns com os outros e com a natureza, e provê a lógica tanto ao
porque destes laços serem importantes como ao o que significa estar comprometido
com eles (WILDMAN apud NEVILLE, 2005, p. 37).

Desse modo, torna-se admissível pensar que a tentativa de extinguir a crença de
povos, destacam-se aqui os negros, ocasionará não apenas a desvalorização cultural e o
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preconceito, mas tal medida será capaz de suprimir desse povo o direito de se orientar e de
estabelecerem ligações com a natureza de acordo com que acreditam.
Como dito anteriormente, o romance histórico pode se valer de vários recursos para
cumprir sua proposta, a qual, no caso da obra de Ribeiro, é o resgate e valorização da cultura e
religião afro. Neste artigo, destaca-se o emprego de um recurso extremamente comum nas
narrativas contemporâneas intitulada paródia, a qual, para Hutcheon (1985), se trata de “uma das
formas mais importantes da moderna auto-reflexividade, é uma forma de discurso interartístico”
(HUTCHEON, 1985, p. 13).
Embora a paródia se traduz em um recurso extremamente importante e significativo
nas narrativas, esta, ainda, é confundida como uma mera estrutura de assimilação ou apropriação
de textos. No entanto, a função paródica possui uma acepção muito mais complexa. Para Bakhtin
(1981), a paródia é um elemento conectado aos gêneros carnavalizados:
A carnavalização não é um esquema externo e estático que se sobrepõe a um conteúdo
acabado, mas uma forma insolitamente flexível de visão artística, uma espécie de
princípio heurístico que permite descobrir o novo e inédito. Ao tornar relativo todo o
exteriormente estável, constituído e acabado, a carnavalização, com sua ênfase das
sucessões e da renovação, permite penetrar nas camadas profundas do homem e das
relações humanas (BAKHTIN, 1981, p.144‑145).

Assim, a visão paródica das manifestações artísticas, como a carnavalização, não se
trata de uma sobreposição sob um conteúdo pronto, mas propõe uma renovação da forma e do
conteúdo por uma inversão irônica dos fatos, os quais nem sempre estão ligados ao texto
parodiado, em que se destaque a diferença entre os textos e não suas semelhanças: “A paródia é,
pois, uma forma de imitação caracterizada por uma inversão irônica, nem sempre às custas do
texto parodiado. [...] A paródia é, noutra formulação, repetição com distância crítica, que marca a
diferença em vez da semelhança” (HUTCHEON, 1985, p.17).
Nesse sentido, para Bakhtin (1981) “a paródia carnavalesca é a paródia dialógica e
não uma simples negação pobre do parodiado” (BAKHTIN, 1981, p.109). Portanto, a paródia se
traduz como elemento ambivalente, à medida que joga com imagens distintas que se parodiam de
vários modos e de distintas visões. Para Hutcheon (1985), a ambivalência paródica nasce “dos
impulsos duais de forças conservadoras e revolucionárias que são inerentes à sua natureza, como
transgressão autorizada” (HUTCHEON, 1985, p. 39). Sob essa perspectiva, a paródia é tida
como uma das formas de carnavalização, seus elementos composicionais provocam e subvertem
as ideologias e os discursos oficiais, propondo a polifonia das variadas vozes culturais.
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O recurso da paródia é intensamente coerente ao romance histórico, em especial em
Viva o povo brasileiro, à medida que se volta ao passado para contrapor-se à ideologia da classe
dominante, ou seja, a branca, a qual massacra a dominada, a negra, tanto no aspecto cultural
como no religioso. Por conta do jogo paródico empregado, ou seja, a menção ao passado com a
subversão da ideologia dominante, a narrativa desse cunho tem um efeito crítico e de reflexão no
leitor muito perspicaz:
Talvez a paródia tenha chegado a ser uma modalidade privilegiada da auto-reflexividade
formal do pós-modernismo porque sua incorporação paradoxal do passado em suas
próprias estruturas muitas vezes aponta para esses contextos ideológicos de maneira um
pouco mais óbvia, mais didática, do que as outras formas. A paródia parece oferecer,
em relação ao presente e ao passado, uma perspectiva que permite ao artista falar para
um discurso a partir de dentro desse discurso, mas sem ser totalmente recuperado por
ele. Por esse motivo, a paródia parece ter se tornado a categoria daquilo que chamei de
"ex-cêntrico", daqueles que são marginalizados por uma ideologia dominante
(HUTCHEON, 1991, p. 58).

No capítulo 14 do romance de Ribeiro, o leitor depara-se com as divindades
africanas, os Orixás, que lutam ao lado do povo negro, os quais foram forçados a participar da
batalha de Tuiuti, na Guerra do Paraguai. Os Orixás citados na obra de Ribeiro são Ifá (a deusa
que tudo sabe), Oxalá (pai dos homens), Oxossi (rei das matas e da astúcia), Ogum (senhor do
ferro), Iansã (senhora da tempestade e dos espíritos), Xangô (lançador de pedras), Exu
(mensageiro dos Orixás) e Omolu (senhor das pestes e da doença). Nesse sentido, para Esteves
(2010), esse episódio, datado na obra de Ribeiro em 1866, parodia passagens da epopeia grega
clássica Ilíada, de Homero, especificamente o canto XX. Na epopeia homérica também é possível
verificar a presença dos deuses da mitologia grega que, autorizados por Zeus, descem do Olimpo
para lutar na guerra de Tróia ao lado dos guerreiros gregos ou troianos. Mediante a participação
das divindades africanas na batalha de Tuiuti representada no romance de Ribeiro, é possível
conceber um diálogo entre a epopeia clássica Ilíada e Viva o povo brasileiro, uma vez que as
estruturas temáticas de ambas as obras são semelhantes, ou seja, as divindades africanas e gregas
são apresentadas como “epítetos que caracterizam a narrativa épica clássica” (GIACON, 2002
Para Moraes (2004), a construção paródica na obra de Ribeiro da epopeia homérica é
iniciada logo no início do capítulo 14, uma vez que a guerra do Paraguai, especificamente a
batalha do Tuiuti, é descrita como um fato ocorrido a partir da intervenção dos orixás, da mesma
maneira que sucede com os deuses gregos na Ilíada. O teórico defende ainda que a forma de
narrar e descrever o episódio da guerra do Paraguai na obra de Ribeiro possibilita de maneira
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evidente não só uma comparação entre os fatos ocorridos nas duas narrativas, mas também uma
comparação entre as divindades gregas e africanas e, essas comparações,
[...] são, evidentemente, um jogo que, a despeito de certa arbitrariedade, podem revelar,
principalmente, as semelhanças estruturais ocorrentes entre diferentes corpos
mitológicos, o que o narrador de Viva o povo brasileiro intuiu ao prestar esse tipo de
homenagem ao narrador da Ilíada (MORAES, 2004, p. 44).

Em se tratando da guerra em Ilíada, do lado dos gregos (aqueus) estavam Hera (deusa
do casamento, da vida e da mulher), Atena (deusa da sabedoria e estratégias em guerras, Poseidon
(deus dos mares), Hefesto (deus da tecnologia, dos ferreiros, do fogo e dos vulcões) e Tétis (ninfa
do mar e mãe de Aquiles), do lado dos troianos estavam Apolo (deus da beleza, da perfeição,
morte repentina, das pragas e doenças, da cura e da proteção contra as forças malignas), Afrodite
(deusa do amor, da sexualidade e da beleza), Ares (deus da guerra), Ártemis (deusa ligada à caça, à
vida selvagem, à lua e à magia) e Leto (deusa do anoitecer). Por outro lado, Zeus (deus do
Olimpo e do trovão) e Hades (deus dos mortos) se mantiveram neutros na guerra. O seguinte
fragmento de Ilíada ilustra os momentos iniciais dos deuses gregos na guerra de Tróia:
Zeus que bulcões acumula lhe disse em resposta o seguinte:
“Adivinhaste Posídon o motivo de ter-vos chamado.
Ainda que estejam fadados à morte com todos me ocupo.
Nos altos cumes do Olimpo pretendo ficar deleitando-me
com a visão dos combates. Vós todos porém para o meio
ide dos homens de Tróia e dos fortes Aquivos conforme
vos aprouver para auxílio levardes a quem vos for grato.
Porque se Aquileu sozinho devesse lutar os Troianos
nem um instante ao Pelida eficaz resistência oporiam
pois sua vista somente lhes causa pavor indizível.
E ora que se acha irritado por causa da morte do amigo
temo que contra o Destino consiga expugnar a cidade.”
Essas palavras do Crónida enorme batalha provocam.
Entram os deuses o campo da luta em dois bandos cindidos:
Hera desceu para as naves ao lado de Palas Atena
do abalador poderoso Posídon e do nume benéfico
Hermes insigne por ser exornado de espírito culto.
Em sua força confiado também desce Hefestos com eles
a coxear afanoso nas pernas recurvas e débeis.
Ares do casco brilhante se foi para os Teucros seguido
de Ártemis deusa frecheira de Febo de intonsos cabelos
40 de Leto e o Xanto e da bela Afrodite dos risos amante.
Enquanto os deuses à parte ficaram dos homens os Dánaos
ledos exultam por causa de Aquileu que alfim retornara
para os combates depois de afastado por tempo tão longo;
mas os Troianos sentiram correr-lhes nos ombros o Medo
trémulos quando o Pelida de rápidos pés perceberam
em suas armas luzentes como Ares aos homens funesto.
Mas quando os deuses do Olimpo na chusma dos Teucros e Aquivos
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se misturaram agita a Discórdia os guerreiros e Atena
grita atroadora ora junto do fosso por fora dos muros
ora da banda dos altos penhascos ao longe ressoantes.
Grita Ares forte também semelhando bulcão tempestuoso
a concitar os Troianos já do alto das grossas muralhas
já da Colina Formosa e das margens do belo Simoente.
Fazem os deuses eternos e beatos assim que se choquem
os contendores renhida batalha entre todos ateando (HOMERO, 2009, p. 282-283).

Em oposição aos heróis gregos que combatem na guerra de Tróia, retratados em
Ilíada, em Viva o povo brasileiro verificam-se os negros escravizados lutando na batalha do Tuiuti,
com o apoio de suas divindades. Desse modo, embora exista uma semelhança entre os
acontecimentos descritos, ou seja, as divindades apoiando seus povos nos combates, encontramse também diferenças, uma vez que em Ilíada são descritos guerreiros nobres e executores de
feitos heroicos e, em Viva o povo brasileiro, evidenciam-se homens negros na condição de
escravizados, os quais, diferente dos heróis da epopeia grega, foram a combate forçados por
conta de sua condição e, sem a interferência divina, não obteriam a vitória, mesmo lutando
bravamente, como expõe Ribeiro (2011):
Mas Oxalá, pai dos homens, vê as batalhas. Oxalá tudo vê, e viu também quando seu
filho Joaquim Leso teve a cabeça decepada por um obus e nunca mais haveria de
encantar a todos na Gameleira com suas maneiras plácidas, seu sorriso amistoso e a
confiança que inspirava. Viu também quando seu filho Oxóssi dardejou para fora dos
matos, visível somente para ele como um raio azulado, e empurrou Zé Popó para um
lado, evitando que o obus o atingisse. Que queria Oxóssi, que fazia, envolvido nessa
batalha dos homens, em que muitos bons haveriam de morrer, se estava escrito assim?
[...]
— Ca-uô-ô-ca-biê-si, salve meu grande irmão, Rei de Oió, senhor do raio, senhor da
igi-ará, Jacutá, atirador de pedras! Acolá, nos campos de um lugar distante chamado
Tuiuti, há uma grande batalha, a maior batalha já vista deste lado do mundo e, nessa
batalha, estão morrendo muitos dos nossos filhos mais valorosos, derrubados por um
inimigo desapiedado e fortíssimo. Não falta valentia aos nossos filhos, que combatem
pela honra carregada no sangue, mas a sorte da porfia é incerta e já temo pela hora em
que não reste de pé um só de nossos bravos filhos. [...] Não cabe a nós ausentar-nos
dessa luta, antes nos metermos nela como se fosse nossa, pois que de fato é. E é por
essa razão que chamo o meu irmão Xangô, mestre do fogo e do machado, de orgulho e
valentia jamais igualados, para que me acompanhe a essa grande batalha em que
morrem nossos filhos mais valorosos, para que, pela força do nosso braço e do nosso
engenho, lhe mudemos a feição.
[...]
E por toda parte lutavam Xangô e Oxóssi, ao lado de seus filhos mais valorosos. Mas
Oxóssi via que, mesmo com seu esforço e a extraordinária valentia de seu irmão, a
posição na batalha não era boa e os perigos aumentavam (RIBEIRO, 2011, p. 418-420).

Dessa maneira, os Orixás vão ao socorro de seu povo, que batalha com coragem e
valentia, assim como os heróis de Ilíada. Portanto, é notória as semelhanças em obras
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mencionadas e, também a distância entre as mesmas, haja visto que se tratam de produções de
diferentes contextos históricos e sociais. Em Viva o povo brasileiro é representado um povo que é
forçado a batalhar em uma guerra que não lhe pertence, em nome dos interesses das classes
elitista, enquanto que na obra Ilíada são apresentados guerreiros nobres, não escravizados,
dotados de feitos heroicos, que vão para a batalha para defender os interesses de seus respectivos
impérios de maneira honrosa. Essas questões remetem-nos à paródia, pois este recurso propõe
repetição de fatos, todavia com distinções, conforme aponta Hutcheon (1985):
A paródia é, pois, na sua irónica «transcontextualização» e inversão, repetição com
diferença. Está implícita uma distanciação crítica entre o texto em fundo a ser
parodiado e a nova obra que incorpora, distância geralmente assinalada pela ironia. Mas
esta ironia tanto pode ser apenas bem humorada, como pode ser depreciativa; tanto
pode ser criticamente construtiva, como pode ser destrutiva. (HUTCHEON, 1985, p.
48).

Sendo assim, averígua-se uma aproximação entre as obras, contudo, ao mesmo
tempo, é inegável a distanciamento entre as mesmas, considerando que foram produzidas em
contextos diferentes. Portanto, a paródia se traduz como recurso “contrário de formas mais
monotextuais, como o pastiche, que acentuam a semelhança e não a diferença (HUTCHEON,
1985, p. 50). É importante ressaltar ainda que Hutcheon menciona a questão da ironia em seus
estudos sobre a paródia, a qual pode ser tanto bem-humorada como depreciativa. No romance de
Ribeiro, lida-se com a escravidão e desumanização do povo negro, bem como o desrespeito de
sua cultura e ritos religiosos, o que aborda, então, um sentido depreciativo da paródia, que não
deixa de ser irônico, considerando que, mesmo havendo uma quantidade significativa de religiões
na humanidade, obviamente com valores subjetivos, apenas a da elite dominante será vista como
a correta e aceitável.
Entretanto, ainda que a religião de origem africana seja vista como divergente perante
a dominante branca, os Orixás não deixam de ir ao socorro de seu povo, assim como os deuses
olimpianos de Ilíada, uma vez que o povo negro, mesmo em desvantagem, dedica fiel devoção a
suas crenças e aos Orixás:
Muitas vezes nos bateram as cabeças, cumpriram suas obrigações com sacrifício,
deram-nos nossa comida em oferenda. Quem agora me lembrará na madrugada, me
dará meu galo e meu cabrito? Quem me saudará à beira da mata? Quem honrará tuas
armas, quem fará teus assentamentos, quem te evocará? (RIBEIRO, 2011, p. 419).
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Consequentemente, é clara na obra de Ribeiro a crítica social acerca da discriminação
ao negro e às manifestações africanas, uma vez que o autor apresenta em sua narrativa uma forma
de culto religioso que atua na vida do povo como qualquer outro tipo, mas que é renegado por
conta do preconceito que se construiu que é reforçado constantemente. A paródia empregada
por Ribeiro é um dos principais recursos narrativos que questiona essa visão social, por se
apropriar de eventos passados que são questionares do contemporâneo, como defende Hutcheon
(1985):
Mas a paródia implica, também, outro tipo de conexão «mundana». O facto de se
apropriar do passado, da História, o questionar do contemporâneo, «referenciando-o»
com um conjunto de códigos diferente, é uma forma de estabelecer continuidade que
pode, em si mesma, ter implicações ideológicas. (HUTCHEON, 1985, p.139)

Devido a essa tentativa de resgate, valorização e reconhecimento da identidade negra
como uma das constituintes da identidade brasileira, para Zilá Bernd (1988), a obra de João
Ubaldo Ribeiro, mesmo que este não tenha sido um escritor negro, encaixa-se impecavelmente
nos desígnios da literatura negra, uma vez que, para a crítica, essa literatura define-se pela
[...] utilização marcada, tanto no nível do vocabulário quanto nos símbolos, pelo
empenho em resgatar uma memória negra esquecida legitimam uma escritura negra
vocacionada a proceder a desconstrução do mundo nomeado pelo branco e a erigir sua
própria cosmogonia (BERND, 1988, p. 22)

Logo, a literatura negra, em sua estrutura composicional, versará a vivência social de
seu povo, seus desafios, lutas e conquistas, bem como pretensões baseadas em sua religião e
crenças. Nesse sentido, para Bernd (1992), ao pensar sobre as produções literárias negras, “O
essencial destas literaturas é precisamente sua força de resgatar as formas onde subsistem as
culturas de resistência, matéria-prima da identidade cultural (BERND, 1992, p. 14). Desse modo,
é importante destacar que o romance Viva o povo brasileiro apresenta os negros como uma raça de
resistência que, mesmo tendo sofrido uma forte imposição cultural, manteve-se firme com sua
cultura e crenças até os dias atuais, ainda que renegada pela elite dominante.
Assim como os gregos, com o apoio dos deuses olimpianos, os negros venceram a
batalha do Tuiuti com o apoio dos Orixás, o que, além de reforçar a coragem e valores deste
grupo, assemelha-os aos guerreiros de Ilíada, os quais são dotados de perfeição na epopeia, por
seus feitos heroicos:
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Ogum desceu sobre o campo de batalha como um vendaval, nada deixando à sua
frente, pois que ignora qualquer barreira e é conhecido como o que vai primeiro. Na
sua frente, sobre um morrote verde, um grupo de soldados combatia em torno do
estandarte da Segunda Companhia de Zuavos dos Voluntários da Pátria, da ilha de
Itaparica, estandarte mantido no ar pelo sargento Matias Melo Bonfim, feito de Ogum
desde os sete anos, um de
seus filhos mais valorosos.
[...]
Assim falou o senhor do ferro, cujo nome é a própria guerra, e partiu para fazer
maismortes entre os inimigos. Omolu, senhor das pestes, mestre da bexiga e dos
furúnculos, o que não come caranguejo, não respondeu nada, nem se viu sua face
variolada por baixo do filá. Mas Oxalá, pai dos homens, o que tem mais nomes, maior
entre todos, viu o rosto de Omolu e sua alegria se ensombreou. A grande batalha em
que combatiam os orixás estava ganha, a paz mortífera que lhe impôs o braço nunca
vencido de Ogum, com a ajuda de seus irmãos, já vinha chegando, junto com a noite
(RIBEIRO, 2011, p. 427-430).

Dessa maneira, fica evidente a utilização da paródia no texto de Ribeiro, a qual não se
trata exclusivamente da retomada da história para dar corpo a uma nova narrativa, mas também
se evidenciam as diferenças entre o texto original e o parodiado, por conta do sistema de ideias
que se diferenciam da Ilíada, ou seja, a tentativa de proporcionar uma visão nobre e realista do
negro por meio do recontar da história, o qual é parte integrante da identidade brasileira e da
sociedade como um todo, por suas contribuições e subsídios.
Por outro lado, Ribeiro apresenta, por meio da reflexão de Oxalá, pai dos homens,
que o mesmo fato dos negros terem vencido a batalha do Tuiuti, ainda não era o fim da guerra e
outros desafios os aguardavam e poderiam ser, como fora para outras personagens, fatais:
Oxalá, o que tudo vê, filho único de Olorum, mais alto entre todos, senhor da alvura,
fonte de harmonia, o que é chamado por mais nomes, suspirou. Tinha observado que
as entidades paraguaias, estranhos seres de inacreditável aparência, estavam prestes a
sair de águas, árvores e nuvens, para também socorrer seus filhos. Oxalá, pai dos
homens, não conhece o medo nem a incerteza. Conhece porém a angústia e de novo
lhe doeu o coração, ao pensar que aquela batalha estava ganha, mas haviam apenas
começado os dias terríveis em que seus filhos mais valorosos pereceriam como moscas,
como flores pisoteadas pelo cruel inimigo, como troncos apodrecidos pela ira de
Omolu, senhor das moléstias, príncipe das pestes, dono das chagas e crecas, o que mata
sem faca (RIBEIRO, 2011, p. 430-431).

O fragmento exposto acima, o qual trata das futuras batalhas da guerra do Paraguai,
pode representar que, mesmo que o povo negro tenha saído vencedor de difíceis batalhas, devido
a sua condição de negro, muitas outras lutas terão de ser travadas para firmarem a sua identidade,
o que envolve o direito e o respeito às manifestações culturais e religiosas, o combate ao
preconceito racial e a discriminação, extremamente marcantes na sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na leitura e análise do romance histórico contemporâneo Viva o povo
brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, é possível reconhecer uma tentativa de dar voz ao povo que foi
e ainda é negligenciado pela sociedade a muitos séculos, mesmo já tendo provado sua
significativa contribuição para a formação do país e ainda da identidade brasileira.
Ainda que exista muito o que se refletir sobre obra de Ribeiro, sua forma de narrar e
seus recursos narrativos, o presente artigo focou em emprego específico da paródia, a qual é
muito comum no romance histórico contemporâneo. Encontra-se em Viva o povo brasileiro
divindades negras que descem para lutar na guerra ao lado de seu povo, episódio que
inegavelmente vai de encontro a guerra de Tróia, cantada na epopeia Ilíada, de Homero, no
momento em que os deuses do Olimpo lutam ao lado dos soltados gregos ou troianos.
A tentativa de aproximação de Ribeiro à epopeia grega busca apresentar o povo
negro, o qual também é dotado de uma identidade, religião e cultura, como herói épico,
semelhante ao das grandes narrativas, uma vez que se traduziram em um povo que, embora tenha
sido submetido a uma forte imposição identitária, torturas e, até os dias de hoje, discriminação
racial, resistiu e não abandonou suas crenças de origem e cultura, o que, talvez, o título da obra
esteja enaltecendo.
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DOS PALCOS PARA OS PALCOS: O TEATRO NA
CANÇÃO. IT’S LATE (QUEEN), SEMIÓTICA E
INTERSEMIÓTICA
FROM STAGES TO STAGES: THEATER IN SONG. “IT´S LATE” (QUEEN), SEMIOTICS
AND INTERSEMIOTICS

Fernando Bruno Antonelli Molina BENITES1
Resumo: Embora acostumados aos primeiros lugares nas paradas de sucesso, é com esta canção - um
lado B que não auferiu as posições habituais – que os membros do Queen nos chamam a atenção,
brindando-nos com uma excelente oportunidade de uma análise sob a luz da semiótica e da tradução
intersemiótica. It’s late afasta-se dos padrões tradicionais das composições, com uma letra que não se
encaixa nos moldes costumeiros da poesia, mas que segue as seções de uma peça teatral, expondo o
conflito cantado em atos e cenas. Dessa forma, a canção traduz as emoções e os acontecimentos
“encenados” por meio de uma série de nuances de andamento, harmonia, vozes e efeitos de guitarra em
seus mais de seis minutos de duração. Intentamos, com o presente estudo, compreender quais os signos
distintivos que permitiram a transposição de um texto teatral para a linguagem musical, lançando mão,
para isso, de vasta leitura abrangendo uma série de teóricos da “transmutação”, dentre os quais destacamse Roman Jakobson (1969), Julio Plaza (2003) e Luiz Tatit (1997). Objetivamos, assim, contemplar os
estudos da área com mais um exemplar, enriquecendo o repertório e possivelmente contribuindo com
alguns esclarecimentos para as futuras produções daqueles que se interessam pela semiótica e disciplinas
correlatas.
Palavras-chave: It’s late. Linguagem teatral. Linguagem musical. Semiótica. Tradução intersemiótica.
Summary: Although used to being ranked in the top positions in the charts, it is with this song - a B-side
that has not gotten the usual positions - that the Queen members call our attention, offering us an excellent
opportunity for an analysis in the light of semiotics and intersemiotic translation. It's late departs itself
from the traditional patterns of the compositions, with lyrics that do not fit the usual molds of poetry, but
which follow the sections of a theatrical play, exposing the conflict sung in acts and scenes. In this way,
the song translates the “staged” emotions and events through a series of nuances of tempo, harmony,
voices and guitar effects in its more than six minutes duration. With the present study, we aim to
understand the distinctive signs that allowed the transposition of a theatrical text into musical language,
using for this purpose a broad reading covering a series of theorists of "transmutation", among which we
highlight Roman Jakobson (1969), Julio Plaza (2003) and Luiz Tatit (1997). We aim to attend the studies
of the area with one more sample, enriching the repertoire and possibly contributing with some
clarifications for the future productions of those who are interested in semiotics and its related disciplines.
Keywords: It's late. Theatrical language. Musical language. Semiotics. Intersemiotic translation.
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Décima faixa do álbum News of the World, de 1977, e lado B do compacto Sheer heart attack,
de 1978, a canção It’s late (74º lugar na Billboard) não figura como um dos maiores clássicos do
Queen, banda acostumada ao top 10 das paradas de sucesso – posto alcançado com Killer Queen,
Bohemian Rhapsody, Somebody to love, We will rock you, We are the champions e muitas outras de suas
obras (All-time best selling singles, disponível em <www.everyhit.com/record4.html>, acesso em 04
jun. 2018). Contudo, há alguns traços marcantes dessa longa e variada composição que merecem
nossa atenção e constituem-se foco do presente trabalho: sua letra, diferentemente da tradicional
linguagem da poesia, segue o esquema de uma peça de teatro, dividida, portanto, em atos e cenas.
Estas seções, apoiadas pelos diferentes acontecimentos narrados e pelas nuances de harmonia e
melodia que as acompanham, despertam-nos para avaliar a transposição do texto teatral para a
canção, arquitetada por seu compositor - o guitarrista Brian May – e delineada pela banda.
Roman Jakobson (1969) foi o primeiro teórico da chamada tradução intersemiótica, ou
“transmutação”, em suas próprias palavras, conceito que, de forma bem resumida, pode ser
definido por “interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais [...] ou
de um sistema de signos para outro, por exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema
ou a pintura” (p. 121). Sabemos que há assuntos que permeiam diferentes obras artísticas,
permitindo-nos uma série de aproximações temáticas entre peças múltiplas e de origem diversa:
William Shakespeare já nos garantia que “são os pequenos acontecimentos diários que tornam a
vida espetacular” (CASTRO, 2015, p. 93) e que “a arte é o espelho e a crônica de sua época”
(ibid., p. 68). No entanto, a transposição de linguagens - a exemplo de Rembrandt e seus retratos
bíblicos, Gaudí e a natureza impressa na arquitetura, ou George Miller e seu cenário apocalíptico
à la T.S. Elliot nas telas do cinema - são fenômenos que alargam nossa visão, pedindo que a
semiótica adentre o horizonte das análises a que procedemos e que a tradução intersemiótica
ocupe o primeiro plano em nossas reflexões.
É isso o que intentamos com o presente artigo: por meio de uma breve análise da canção
em questão, avaliarmos as características da representação de uma linguagem por meio de outra,
esclarecendo quais os procedimentos e recursos musicais utilizados na tentativa de apropriar-se
de um texto não musical - a saber, uma peça teatral – transpondo-o para um sistema de signos
distinto. Não só as assertivas de Jakobson (1969) nos são úteis para tal; semelhantemente, Julio
Plaza (2003), Lúcia Santaella (1980) e Luiz Tatit (1997) nos ajudam a decifrar os signos e códigos
para que a leitura proposta seja relevante e contribua para a formação daqueles que se interessam
pelas mesmas prerrogativas das quais aqui tratamos.

It’s late – letra e música
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Brian May (1989), indagado acerca de sua composição, afirmou despretensiosamente:
[...] é apenas mais uma daquelas “músicas-que-contam-a-história de-sua-vida”. Acho
que retrata várias experiências que eu tive e que acredito que outras pessoas também
tiveram. Mas, ainda assim, prefiro dizer que é algo muito pessoal. Dividi-a em três
partes: na primeira, em casa, estão o “cara” e sua garota. A segunda parte se passa em
algum outro lugar, e, agora, o “cara” está com outra garota – que ele simplesmente ama,
mas sem poder amar. Na última parte, lá está ele com sua garota de novo (It’s late Queenpedia, disponível em <www.queenpedia.com/index.php?title=It%27s_Late>,
acesso em 04 jun. 2018, tradução nossa).

Um aparente descaso que acaba por reduzir o verdadeiro impacto da canção, visto que tal
descrição não passa de um “lugar-comum” em se falando de letras de música. No entanto, a
leitura de tal peça, acompanhada de sua audição, começa a nos revelar a grandiosidade daquilo a
que estamos sendo expostos:
CENA 1

REFRÃO

You say you love me

It's late - mmm, and it's driving me so mad

And I hardly know your name

It's late - yes I know, but don't try and tell me that it's

And if I say I love you in the candle light

Too late - save our love you can't turn out the light

There's no-one but myself to blame

So late - I've been wrong but I'll learn to be right

But there's something inside

It's late - It's late - It's late

That's turning my mind away

But not too late

Woh - how I could love you
If I could let you stay

- Mm, I've been so long
- You've been so long

REFRÃO

- We've been so long tryin' to work it out

It's late - and I'm bleeding deep inside

- I ain't got long

It's late - ooh, is it just my sickly pride?

- You ain't got long

Too late - even now the feeling seems to steal

- We've gotta know what this life's all about, ooh

away
So late - though I'm crying I can't help but hear

CENA 3

you say

You're staring at me

It's late - It's late - It's late

With suspicion in your eye

But not too late

You say what game are you playing?
What's this that you're saying?

CENA 2

I know that I can't reply

The way you love me

If I take you tonight

Is the sweetest love around

Is it making my life a lie?

But after all this time

Oh you make me wonder

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, v.11, p. 82-93, jan./jun, 2019. ISSN: 2357-9234.

85

The more I'm trying

Did I live my life right?

The more I seem to let you down, yes
Now you tell me you're leaving

REFRÃO

And I just can't believe it's true

It's late - ooh, but it's time to set me free

Oh, you know that I can love you

It's late - ooh, yes I know, but there's no way it has to be

Though I know I can't be true

Too late - so let the fire take our bodies this night

Oh, you made me love you

So late - let the waters take our guilt in the tide

Don't tell me that we're through

It's late - It's late - It's late - It's late
It's late - It's late - It's late
Oh, It's all too late

MAY, Brian. It’s late. 1977. Disponível em: https://www.azlyrics.com/lyrics/queen/itslate.html.
Acesso em: 05 jun. 2017.
Erigida por Luiz Tatit (1997), a semiótica da canção considera seu objeto de estudo enquanto
uma “totalidade”, ou seja, o texto musical é analisado a partir da relação entre seus constituintes
de conteúdo (letra) e de expressão (melodia). Nesse âmbito, a peça analisada – em sentido
também teatral -, com suporte na declaração de seu próprio autor a esse respeito, intercala os
diferentes momentos da narrativa com as diferentes inflexões de voz, melodia, harmonia e
andamento. O sujeito da canção é, concomitantemente, a sua única voz, o falante singular, que só
sabemos não estar em um monólogo ou contracenando com o mesmo interlocutor – designado
por you em todos os atos – pela modificação do teor das falas e, principalmente, do refrão:
enquanto o primeiro estribilho revela-nos um sujeito não quer ouvir sua garota dizendo que
“ainda não é muito tarde” (“I can´t help but hear you say – it’s late, it’s late, it’s late, but not too
late”), no segundo coro deparamo-nos com o mesmo sujeito, assumindo uma postura de amante
apaixonado, implorando para que o interlocutor da vez, em um ato de “salvação”, “não diga que
é muito tarde” (“But don’t try and tell me that it’s too late – save our love, you can’t turn out the
light”).
Outrossim, não podemos nos esquecer de que a semiótica parte do pressuposto de que,
independentemente dos traços que particularizam cada texto (o objeto de estudo da semiótica é
sempre assim denominado), todos eles possuem uma lógica subjacente geral (MANCINI, 2011).
Dessa forma, toda narrativa terá como constituintes o sujeito, o antissujeito e o objeto-valor. Não
importa se a história contada é a que preenche os versos de It’s late – um rapaz em um
relacionamento que está muitíssimo próximo do fim, já envolvido em outro caso amoroso, que,
paradoxalmente, não prospera – ou um tradicional conto de fadas: as narrativas sempre se
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desenvolvem em torno de um protagonista (sujeito) em busca de algo (objeto-valor), enfrentando,
em sua empreita, um antagonista (antissujeito – na canção em questão, o próprio sentimento
confuso de sua voz; em um conto de fadas, uma bruxa, um lobo malvado, um gigante, etc.).
Esta constatação nos permite avaliar o sujeito de It’s late em um árduo conflito com suas
próprias emoções e com as convenções que tenta estabelecer – “Você diz que me ama, e eu nem
bem sei o seu nome” (“You say you love me, and I hardly know your name”) / “Como pude te
amar se te deixei permanecer?” (“How I could love you if I could let you stay”) (CENA 1 –
interlocutor: sua garota, tradução nossa); “Depois de todo esse tempo, por mais que eu tente, só
consigo te deprimir” (“But after all this time, the more I´m trying, the more I seem to let you
down”) / “Você me fez te amar, não me diga que não há mais ‘nós’” (“You made me love you,
don’t tell me that we’re through”) (CENA 2 – interlocutor: outra garota, tradução nossa) – na busca
por um objeto-valor enigmático: ele não consegue por fim a seu relacionamento, tampouco dar
andamento ao caso em que se envolveu, deixando a cargo da avaliação da melodia, da harmonia,
e de suas nuances, a revelação de qual era a sua intenção primordial: “É tarde, mas é hora de me
libertar [...] deixe o fogo queimar nossos corpos hoje à noite, deixe as águas levarem nossa culpa
com a maré” (It’s late, but it’s time to set me free [...] so let the fire take our bodies this night, let
the waters take our guilt in the tide”).
Harmonia e melodia complementam o que a letra não nos revela, assumindo importância
fundamental não só na representação dos sentimentos do pobre enunciador, mas também na
transposição das cenas do teatro para a canção, como veremos adiante. Roman Jakobson (1977)
atentava para a íntima relação entre som e sentido, destacando que as relações externas suscitadas
por palavras e sons são, constantemente, complementadas por relações internas estabelecidas
pelo ouvinte, associações estas que são aptas a sugerir imagens, sensações, etc. Assim, em uma
variação compreendendo os acordes “A” e “D”, guitarra e contrabaixo dão o tom lamurioso da
introdução, perfazendo juntamente à voz os primeiros versos (cena 1), que assentem, de modo
conformista, que o amor já se foi, e, por mais triste que isso possa parecer, não há nada a ser feito
a respeito.
A melancólica primeira cena é encerrada por quatro abruptos acordes “A” distorcidos,
marcando a primeira entrada da bateria e constituintes de uma espécie de preparação para o
refrão, em que ouvimos as vozes dos demais integrantes da banda cantando em coro a frasetítulo, e a voz principal, propositalmente esganiçada em uma alternância dos acordes “E” e “A”,
começar a transparecer o desespero do sujeito. Tendo em mente a intencionalidade do refrão –
constituir “uma forma de apreciação empírica da canção” (TATIT, 1997, p. 101) -, e, nesse caso,
sabendo estar tal função combinada a um papel de transição, intercalando as diferentes “cenas”
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cantadas, temos que o estribilho aparece como uma ruptura, introduzindo a existência de um
conflito outro que não o iminente fim de um relacionamento que a primeira cena desvelava. Os
três instrumentistas da banda, a partir de agora, passam a percorrer os tortuosos caminhos do
segundo encontro de nosso protagonista, um homem que não consegue pontuar o fim ou o
princípio dos relacionamentos que está vivendo.
É interessante notar que, embora a melodia que embalava a primeira cena se repita na
segunda, a impressão causada no ouvinte por guitarra, contrabaixo e bateria, combinados a uma
voz que abusa de sua potência no passeio sinuoso em que transforma a escala de “A”, é muito
diversa da perpetrada pela narrativa anterior: o andamento – por conta das marcações de baixo e
bateria – parece acelerado, e a melodia – mérito das oitavas altas alcançadas – logra traduzir um
sentimento não mais de melancolia ou culpa, mas sim de desespero e entrega. A avaliação
sintático-semântica da letra cantada colabora para tal percepção: a espécie de diálogo - falas
alternadas - e possibilidades, aventadas na primeira cena, dá lugar, na cena seguinte, à descrição
do sentimento da outra garota e da triste constatação a que o sujeito chega acerca de seu próprio
papel no relacionamento em questão. O quadro abaixo traz uma comparação entre os versos das
respectivas cenas, acompanhados da tradução nossa (em itálico) para uma melhor compreensão:
Cena 1

Cena 2

You say you love me, and I hardly know your name

The way you love me is the sweetest love around

Você diz que me ama, e eu mal sei o seu nome

O jeito que você me ama é o mais doce que existe

And if I say I love you in the candle light
E se eu disser que te amo à luz de velas

But after all this time, the more I´m trying
Mas depois de todo esse tempo, por mais que eu tente

There's no-one but myself to blame

The more I seem to let you down, yes

Eu sou o único a ser culpado

Eu só consigo te deprimir

But there's something inside

Now you tell me you're leaving

Mas há algo “aqui dentro”

Agora você diz que vai me deixar

That's turning my mind away

And I just can't believe it's true

Que está me deixando “louco” (ou “com a cabeça em outo

E eu não consigo acreditar que é verdade

lugar”)
Woh - how I could love you

Oh, you know that I can love you

Como pude te amar

Eu sei que eu posso te amar

If I could let you stay

Though I know I can't be true

Se te deixei ficar

Mesmo sabendo que não posso ser verdadeiro
QUADRO 1: Cenas 1 e 2. Autoria própria
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Notamos que os versos são, integralmente, construídos por orações de natureza distinta.
Ademais, há versos na cena 2 que não encontram pares na cena anterior: o segundo ato é mais
longo, sendo encerrado pelos já citados versos “Você me fez te amar, não me diga que não há
mais ‘nós’” (“You made me love you, don’t tell me that we’re through”). Na esteira desse
raciocínio e adentrando brevemente o terreno da semiótica greimasiana (PLAZA, 2003), é correto
atribuirmos à primeira cena a qualidade de disfórica, ao passo que a cena seguinte assume traços
de euforia em seu princípio, distinguindo, em seu fim, o verdadeiro conflito que seguirá
pontuando o desenrolar da narrativa: as aflições de seu personagem principal, preso entre dois
amores e de mãos atadas pela indecisão.
Por fim, os acontecimentos do último ato são “encenados” a uma grande distância – de
tempo e de sentido - dos dois primeiros. Dois recursos nem sempre presentes nas canções,
principalmente, em se falando em canções populares modernas (TATIT, 1997) – a ponte e o coda,
que será abordado no próximo parágrafo -, além do indispensável solo de guitarra, parte
distintiva e marcante das longas canções dos grupos de rock, antecedem e sucedem a cena em
questão, fazendo com que o clima (ou clímax?) seja, mais uma vez, divergente do que era no
princípio da narrativa. Após uma ponte em que somos informados de que já é longo o tempo
investido por sujeito e garota na relação (“I´ve been so long / You´ve been so long/ We´ve been
so long/ Trying to work it out”) – “Eu já tentei muito, você já tentou muito, nós já tentamos
muito, que nossa relação desse certo” -, somos apresentados ao possível fim do caso amoroso e
da culpa que acomete o protagonista: “Eu não vou mais, você não vai mais, nós temos que saber
o que é a vida [....] Você me faz perguntar: eu fiz as coisas certas” (“I ain´t got long / You ain´t
got long / We´ve gotta know what this life is all about [...] You make me wonder / Did I live my
life alright”).
É na última cena que o conflito fica, aparentemente, próximo de chegar a uma solução: a
desconfiança da garota e o silêncio do personagem principal (“You´re staring at me / with
suspicious in your eyes [...] I know that I can´t reply”) – “Você está me encarando com
desconfiança em seus olhos [...] e eu sei que não posso responder” – possivelmente, deverão
desempenhar o papel que a falta de coragem do protagonista não lhe permitiu assumir: “It´s late
/ but it´s time to set me free” (É tarde, mas é tempo de me libertar). O coda, sucedendo o último
refrão, é marcado por uma entrada da bateria ainda mais abrupta do que a primeira: uma longa
virada do instrumento transforma o andamento da canção de moderado em rápido, e, por
aproximadamente trinta segundos, antes da última intervenção-solo de bateria, somos postos
como que a bordo das frenéticas batidas de coração de nosso herói na nova fase de sua vida: fim
de relacionamento(s?). E agora?
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Por fim, é interessante notar que a análise do objeto como um todo (letra e música) não é
suficiente para que todas as lacunas sejam preenchidas. A última oração cantada – “It´s all too
late” (“É tarde demais”) – deixa claro que algo terminou. Qual é esse “algo”, se esse “algo” é
“tudo”, e, em ambos os casos, “o que virá depois”, cabe à nossa imaginação: “toda definição
acabada é uma espécie de morte, porque, sendo fechada, mata justo a inquietação e curiosidade
que nos impulsionam para as coisas que, vivas, palpitam e pulsam” (SANTAELLA, 1980, p. 2).
Essa curta e significativa citação, utilizada para caracterizar a própria semiótica, soa suficiente para
descrever a sensação causada pelo fim da narrativa em questão. Entendemos, assim, que a dúvida
é, precisamente, a intenção de seu autor.
O texto teatral no texto musical
Sábato Magaldi (1994, p. 8) enumera os elementos da “tríade essencial” do teatro: ator,
texto e público. Em sua análise, é o ator quem define a especificidade da ação, movimentando-se
sobre um cenário – que, por sua vez, vale-se de caracteres da arquitetura e pintura para sugerir o
ambiente propício à atuação e encenação – e lançando mão da palavra, instrumento da arte
literária que garante que a comunicação com o público aconteça. O estudioso, no entanto,
destaca também que o figurino, a expressão corporal, o jogo de luzes, a música incidental e até
mesmo o silêncio são fatores preponderantes “[...] para que o teatro cumpra seu papel. (E) ele
será tanto mais válido, artisticamente, quanto da melhor categoria for cada um dos elementos que
o compõem e mais feliz a unidade final” (MAGALDI, 1994, p. 11).
Considerando que só nos é possível aferir a verdadeira e completa dimensão do texto
teatral a partir de sua encenação - acompanhada e conduzida por todos os elementos que lhes são
indispensáveis -, temos que a escolha do autor de It´s late pela intertextualidade estrutural com o
gênero literário em questão não foi gratuita, casual ou caprichosa, mas que constituiu,
possivelmente, uma tentativa de abarcar a pletora de signos do texto teatral por meio dos signos
musicais. E, levando em conta essa transposição, é correto afirmarmos que ao cantor foi
conferida a função de ator – que ele desempenha não só como portador da palavra, mas também
como aquele que utiliza de sua voz para sugerir postura, gestos, movimentos e sentimentos do
protagonista – e, aos demais integrantes e seus instrumentos, o background que assegura a essência
da peça: eles traduzem os ambientes próprios para que tenhamos contato com a ação em
desenvolvimento e com a emoção que pontua cada um dos momentos da “peça”. Ator, texto e
público se encontram, assim, de forma diferente da habitual, alcançando, porém, a “feliz unidade
final” da qual Magaldi (ibid.) nos falara.
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Cientes disso e tendo em mente o Interseccionismo, a teoria das sensações proposta por
Fernando Pessoa – “todo objeto é uma sensação nossa e toda arte é a conversão de uma
sensação em objeto. Portanto, toda arte é a conversão duma sensação numa outra sensação”
(PESSOA apud PLAZA, 2003, p. 11) – temos que o dedilhado dos primeiros vinte segundos da
canção conferem a melancolia do cenário soturno em que se dá o primeiro encontro, cenário esse
que abriga uma namorada confessando seu amor (“You say you love me”) e um namorado
culpado de traição respondendo, em pensamentos, que nem mesmo sabe com quem está falando
(“And I hardly know your name”). Os quase cinquenta segundos desta cena, embalados por uma
discreta guitarra distorcida, deixam claro que algo está faltando – na vida, no coração do ator, e
no ambiente cujas luzes podemos imaginar estarem apagadas. Sabemos, empiricamente, que as
longas canções de rock não podem ser embaladas somente por guitarra e contrabaixo, e, assim,
embora presenciemos, nos momentos em questão, o texto teatral em sua integralidade, somos
aptos a sentir que a ação dramática ainda não está completa, e que o conflito ainda está por vir.
Após o refrão, no qual toda a banda passa a se fazer presente, contemplamos, por
aproximadamente um minuto, a trajetória da ação na segunda cena: desta feita, o tom não é mais
melancólico, e, emocionalmente, parecemos estar diante de um protagonista se sentindo pleno –
sugestão de todos os integrantes da banda, ao participarem do arranjo para o cenário atual. Além
disso, declarações do tipo “The way you love me is the sweetest love around” (O jeito que você
me ama é o mais doce que existe), denotam uma completude de sentimentos dissonante dos
espaços vazios antes desvelados. As ideias, emoções, a ação e o cenário revelam-se
diametralmente opostos ao compararmos cenas 1 e 2.
Os vinte segundos de ponte – momento até então de maior crueza e distorção dos
acordes de guitarra - e os longos um minuto e cinco segundos de solo, em que há aceleração de
andamento, uso de efeitos múltiplos de distorção e técnicas diversificadas de guitarra, a exemplo
do tapping (“que consiste em utilizar uma ou duas mãos para “martelar” notas na escala, ligandoas e gerando assim efeito de grande velocidade. Utilizada principalmente em guitarra elétrica” – O
que é tapping, disponível em <http://forum.cifraclub.com.br/forum/3/184928/>, acesso em 02
jul. 2018), parecem configurar a tentativa de construção de um cenário para a narrativa do fluxo
de consciência: não há diálogo nesses momentos, apenas as declarações iniciais do cantor
afirmando que muito, por muito tempo, já houvera sido tentado – estaríamos, assim, diante de
seu caótico pensamento a transitar por cenários tão confusos. Lembramo-nos, a esta altura, de
Antonin Artaud (2004), defensor da busca, pelo teatro, de uma linguagem própria e
paulatinamente afastada do texto, postulando que o fluxo de consciência dava-se na sonoridade,
na visualidade e na experiência estética advinda da combinação de ambos:
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A linguagem do teatro é em suma a linguagem do palco, que é dinâmica e objetiva. Ela
participa de tudo aquilo que pode ser posto sobre um palco em matéria de objetos, de
formas, de atitude, de significações. Mas isto à medida que todos esses elementos se
organizam e, ao se organizarem, se separam de seu sentido direto, visando criar assim
uma verdadeira linguagem baseada no signo em vez da palavra. (ARTAUD, 2004, p.
72.)

Última cena, e, supostamente, estamos de volta ao primeiro cenário. Todavia, a discreta
guitarra dá agora lugar a uma banda completa, recém-saída do solo de guitarra, ainda
evidenciando alguns elementos deste (como o uso da alavanca no princípio da letra, como pano
de fundo para os primeiros versos entoados: “You´re staring at me with suspicious in your eyes”
- “Você está me encarando com desconfiança nos seus olhos”) - e colocando em primeiro plano
a “interpretação” em oitavas altas executadas por seu vocalista. O tom de voz mais alto e a
maneira mais afetada de narrar os acontecimentos, bem como de aventar novas possibilidades –
considerando a ocorrência dessas e sua compatibilidade com o adjetivo a definir o seu caráter –
“If I take you tonight, is it making my life a lie?” (“Se eu tomá-la em meus braços esta noite, isso
fará de minha vida uma mentira?”) – configuram-se a sugestão de gesticulação diversa, postura
distinta e cores novas no já conhecido ambiente. Possivelmente, posto tudo isso, fique mais claro
o intuito de Brian May, o compositor, ao preferir o texto teatral à poesia em sua obra: o gênero
escolhido conta com um número maior de elementos em sua composição e caracterização, que,
na transposição realizada, correspondem à harmonia, melodia e andamento diversos na
constituição dos cenários – signos musicais tão fundamentais para a transmissão e compreensão
da mensagem quanto as palavras selecionadas para figurar no texto verbal.
Júlio Plaza (2003, p. 19) adverte que “a expressão de nossos pensamentos é circunscrita
pelas limitações da linguagem. Ao povoar o mundo de signos, dá-se um sentido ao mundo [...], a
natureza se faz paisagem e o mundo uma ‘floresta de símbolos’”. A tríade essencial (MAGALDI,
1994) e as demais linguagens por ela demandadas, bem como as funções emotiva (ator),
metalinguística (texto) e apelativa (público) da linguagem verbal requeridas para a compreensão
dos espetáculos desse gênero concorrem, em conjunto, para uma apreciação empírica mais
profunda e significativa do conflito narrado pela banda: as tensões assumem um maior
protagonismo quando analisadas sob um prisma mais eclético de linguagens e seus símbolos. Tal
procedimento dá-se em consonância com as assertivas de Roman Jakobson (1969), para quem
certos signos podem ser substituídos por outros – “do mesmo código” (p. 40) para uma melhor
elucidação da mensagem. Assim, em níveis de transmutação, não é errado afirmar que esses signos
podem ser complementados por outros, de outro código, tencionando que “o resultado geral se
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revele, ao passo que o sentido contextual seja determinado pelas conexões com outros signos no
interior da mesma sequência” (ibid., p. 41).
E, assim, temos que, por mais que não sejam muitos os elementos físicos para a execução
dos signos musicais diversos – voz, guitarra, baixo e bateria -, para a adaptação pretendida, eles
cumpriram com excelência seu papel, permitindo-nos fechar os olhos e dar à nossa imaginação o
palco para a encenação delineada. Uma poesia, nesse contexto, não atingiria nossa curiosidade e
engenho tão em cheio quanto o texto teatral o fez.
Considerações finais
Reafirmamos, aqui, que It’s late é uma obra que flerta com o incomum, uma vez que
configura-se em um texto teatral musicalizado, diferindo da quase totalidade de seus pares, que,
invariavelmente, são poemas embalados por acordes, escalas e pelas vestimentas do ritmo
escolhido. Longe de pretendermos afirmar uma superioridade da referida canção sobre outras,
intentamos aqui olhar além dessa primeira divergência, investigando que outros pontos de
contato poderiam existir entre o texto musical e o texto teatral, não nos contentando com
encararmos as escolhas do compositor como mera coincidência ou como alguma forma
inominada de resistência e reafirmação de possibilidades.
E o resultado não nos desapontou, tendo em vista que, apoiados principalmente pelas
obras de TATIT (1997), JAKOBSON (1969, 1970 e 1977) e PLAZA (2003), pudemos concluir
que harmonia, melodia, ritmo e andamento foram elementos cuidadosamente pensados e
executados com vistas a proporcionar ao ouvinte uma experiência muito maior do que a de
apenas uma oitiva; constituíram-se, em verdade, em símbolos que proporcionaram a vivência de
acompanhar as três cenas de uma peça teatral pela audição de uma longa canção. Méritos para o
Queen, banda para quem o teatro é um velho conhecido, afinal, desde o princípio da carreira, seus
integrantes acreditavam que “se você quisesse que as pessoas ouvissem seu trabalho, deveria fazêlo memorável [...] a aparência e o modo de se vestir e como se mexer no palco eram igualmente
importantes” (GILMORE, 2014). It’s late, indubitavelmente, sugere plena conformidade com tal
preocupação.
Por fim, acreditamos que o presente trabalho não só alcançou seu objetivo como também
tem relevância dentro de seus anseios, constituindo-se um bom exemplar para os estudos nas
áreas da semiótica e da tradução intersemiótica, observando, exemplificando e apontando o
diálogo e o tráfego existente entre os palcos teatrais e os palcos das grandiosas apresentações de
rock.
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Resumo: Este artigo visa a analisar alguns poemas de Augusto Meyer, inseridos na obra Giraluz,
publicada em 1928. Para isso, investiga-se a relação do autor e de sua obra com o período
modernista brasileiro e gaúcho. Verifica-se que um conjunto de poemas enaltece o vocábulo
‘pupila’ e transcende o seu significado, o que faz com que se construa uma nova concepção
representativa na poesia de Meyer. Esse olhar prima pela consolidação de um novo período
literário – o Modernismo.
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Abstract: This article aims to analyze some poems by Augusto Meyer, inserted in the work
Giraluz, published in 1928. For this, we investigate the relation of the author and his work with
the Brazilian and Gaucho modernist period. We verify that a set of poems praise the word 'pupil'
and transcend its meaning, which makes it possible to construct a new representative conception
in Meyer's poetry. This glance presses for the consolidation of a new literary period –
Modernism.
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Cem anos após a Proclamação da Independência do Brasil, surge o Modernismo
brasileiro. O movimento literário teve como marco o início da Semana de Arte Moderna, que
ocorreu de 11 a 18 de fevereiro de 1922, em São Paulo, especificamente no Teatro Municipal da
cidade. Os artistas acreditavam que era o momento ideal para renovar a linguagem já utilizada
pelas artes e pela literatura, a fim de promover a liberdade de expressão, romper laços com o
passado e explorar as brasilidades, que até então estavam silenciadas. Através do Modernismo, foi
possível revelar o Brasil miserável, enfermo e esquecido e reinterpretar o atraso e a miséria social.
Para o estado do Rio Grande do Sul, o Modernismo foi um período em que as produções
literárias e culturais afirmavam seu lugar no sistema literário brasileiro, tendo em vista que,
simultaneamente, estavam sendo divulgadas as primeiras obras da Editora Globo, que traziam em
seus livros poesia de estética modernista e simbolista. Para Vianna (2006, p. 10), até então, “no
cenário literário sul-rio-grandense, não tinha havido rupturas drásticas com a estética precedente
à da geração dos modernos”.
Os traços simbolistas e regionalistas eram fortes no Rio Grande do Sul. Assim,
redescobrir e valorizar a terra não constituía uma ressonância significativa para um período
literário, como o Modernismo, que clamava por mudanças, pois os gaúchos já vinham fazendo
isso, ao valorizar o regional, que, devido aos avanços sociais, que fez com que o gaúcho buscasse
“uma autenticidade de dentro para fora” (CESAR, 1969, p. 215). Em Porto Alegre “configurouse um grupo cuja melhor produção resultaria de uma síntese das inovações modernas e do
respeito à cultura gaúcha. É o que se depreende da leitura de Augusto Meyer a partir de Giraluz”
(BOSI, 1994, p. 344).
Além de enaltecer a obra de Meyer, Carvalhal (1976, p. 09) destaca o espírito de
brasilidade encontrado nos poemas do autor gaúcho.
[Meyer] Vê a expansão do individualismo extremo no nosso Romantismo e,
neste, o contraste das posições de Gonçalves Dias e Alencar, manifestações
profundas de brasilidade. Constata e ilustra amplamente a concomitância das
duas manifestações, a alternância permanente entre o “espírito local” e o
“espírito universal”. […] Critica, então, a ausência de espontaneidade nas
intenções verde-amarelistas, a auto-sugestão, o cerebralismo patriótico. Para ele,
estes fatores são a causa nefasta da despersonalização que ocorre, por vezes, na
poesia de Bandeira e de Ronald. Entre todos a única exceção é Mario de
Andrade, “sempre ele mesmo em tudo” (CARVALHAL, 1976, p. 09).
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Em 1926, através de uma crônica publicada no Jornal O Globo, Augusto Meyer expõe que,
antes de defender a brasilidade na criação literária, os poetas gaúchos deveriam ser gaúchos. Ou
seja, cada região deveria se preocupar com as suas temáticas e com as suas cores, para, depois,
pensar em fazer uma poesia que manifestasse as brasilidades. Meyer afirmou a necessidade de ser
local, antes de ser nacional. Primeiramente, os escritores deveriam debruçar-se sobre a poesia
gaúcha, a fim de “compor os seus versos menos inspirados nos poetas da moda do velho mundo
e mais atentos à inspiração da própria terra” (VIANNA, 2006, p. 106).
De modo geral, Meyer buscou confrontar o “brasileirismo doutrinário do movimento
modernista” ao movimento regionalista gaúcho, uma vez que viu neste qualidades de pureza, de
intenções e espontaneidade que faltavam ao outro (CARVALHAL, 1976, p. 09).
Conforme a Academia Brasileira de Letras (2017), Augusto Meyer nasceu em Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul (RS), em 24 de janeiro de 1902, e faleceu na cidade do Rio de
Janeiro, em 10 de julho de 1970. O poeta ocupou a 13ª cadeira da Academia Brasileira de Letras.
Sua eleição foi realizada no dia 12 de maio de 1960, sucedendo Hélio Lobo.
Filho de imigrantes alemães, Meyer estudou em Porto Alegre durante sua juventude,
contudo deixou os cursos regulares para estudar línguas e literatura, dedicando-se a escrever
poemas e ensaios críticos para diversos jornais do estado gaúcho, especialmente o Diário de
Notícias e o Correio do Povo. Conquistou renome nacional quando publicou as obras literárias
Coração verde, Giraluz e Poemas de Bilu (TEMPLO CULTURAL DELFOS, 2017).
Além disso,
em 1926 [Augusto Meyer] fundou com Teodomiro Tostes, Azevedo
Cavalcante, João Santana e Miranda Neto a revista Madrugada. Foi
diretor da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, de 1930 a
1936. Transferiu-se para o Rio e com o grupo de intelectuais gaúchos
trazido por Getúlio Vargas organizou o Instituto Nacional do Livro, em
1937, tendo sido seu diretor por cerca de trinta anos. Detentor do
Prêmio Filipe de Oliveira (memórias) em 1947 e do Prêmio Machado de
Assis, da Academia Brasileira de Letras, em 1950, pelo conjunto da obra
literária. Dirigiu a cadeira de Estudos Brasileiros na Universidade de
Hamburgo, Alemanha, e foi adido cultural do Brasil na Espanha
(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2017, s.p.).
Augusto Meyer, através de versos líricos, introduz o regionalismo em sua poesia e exprime
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sua infância, num misto de memória e sentimento. A presença da paisagem sul-rio-grandense e os
modos de ser e viver do gaúcho estão contemplados em sua poesia, até mesmo nos títulos
(SILVA, 2002).
Alberto da Costa e Silva, durante as comemorações do centenário de nascimento de
Augusto Meyer, que ocorreu na Academia Brasileira de Letras, em 2002, referiu, em uma
conferência, que o poeta tinha suas jogadas de mestre, desde o seu primeiro livro.
Apesar disso,
os Poemas de Bilu representaram um salto para frente na sua poesia. Coração verde
e Giraluz ainda são remanescentes do tardo Simbolismo, pertencem ao espaço
daquilo que se chamou, no Brasil, de penumbrismo. Poemas de Bilu rompem com
esse penumbrismo e com o lirismo bem comportado de seus livros anteriores.
Mas, ao mesmo tempo, continuam esses livros, pois todos os recursos que ele
domina em Poemas de Bilu já vinham sendo exercitados desde antes, já faziam
parte do arsenal poético de um Augusto Meyer que convivera com a
musicalidade verbal do simbolismo de Eduardo Guimarães, como o sentimento
pastoral da vida de Francis Jammes, com o gosto pela palavra simples e humilde
de um Marcelo Gama encharcado de Cesário Verde (SILVA, 2002, p. 15).

Meyer explorou a tênue meia-luz em suas obras de poesia. O meio-tom, a penumbra e o
crepúsculo fizeram-se presentes em sua primeira obra de sucesso: Coração Verde (1926). Já em
Giraluz (1928), o poeta preocupou-se em expressar a ideia de movimento, mudança, dinamicidade
(‘Gira’), bem como de conhecimento, claridade, luminescência (‘luz’). Indubitavelmente, Giraluz
configura um momento de transição entre a névoa expressa em Coração Verde e a vivacidade das
cores e da luz encontradas em Poemas de Bilu (1929).
Após a leitura das obras de poesia de Augusto Meyer, verificou-se que um conjunto de
poemas enaltece o vocábulo ‘pupila’ e transcende o seu significado, o que faz com que se
construa uma nova concepção representativa na poesia de Meyer. Os poemas selecionados, e
escritos sem forma fixa e em verso livre, foram retirados da obra Giraluz, publicada pela Editora
Globo, e cada um, com suas especificidades, remete ao tema da luminosidade, da saída das trevas
e da liberdade de expressão. Essas características primam pela edificação do período literário
modernista.
Primeiramente, antes de resgatar os poemas que enaltecem o vocábulo ‘pupila’ e analisar
os seus significados, será apresentado o conceito de luz e sua representatividade para a obra em
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análise – Giraluz.
Ferreira (2013, p. 118-119) ressalta que
o culto e a importância dada à luz têm uma herança mística, religiosa,
filosófica e hermética. A luz tem uma dupla fonte. Vem do mundo
celestial para iluminar e fazer resplandecer todas as coisas e da “alma
iluminante” do ser humano quando purificado e liberto das impurezas
que obscurecem o seu ser. A imaginação é uma luz que ilumina o poeta e
os seus poemas. Estamos na fonte dessa luz imaginária, dessa luz nascida
em nós mesmos, na meditação de nosso ser, quando ele se liberta de suas
misérias. No lugar do espírito iluminado nasce uma alma iluminante. As
metáforas se aglomeram para dar realidades espirituais. […] os corpos
que são luminosos pela própria natureza estão repletos de todas as
virtudes participantes até mesmo da vital. Não que ele acredite que a luz
por si só dê a vida, ou viva, mas ao menos que ela prepara e dispõe à vida
o corpo que tem capacidade disso pela disposição de sua matéria, na
medida em que, diz ele, tais luzes não deixam de estar acompanhadas de
algum calor, o qual não provém aqui nem do fogo, nem do ar, mas
simplesmente do céu, o qual tem isso de particular: conserva e modera
todas as coisas. Enfim, assim como a alma é uma luz invisível, a luz
também é uma alma visível.
Em um ensaio para a Revista de Letras, Lígia Chiappini Leite analisa a presença da
luminosidade na obra Giraluz. Para a pesquisadora, Meyer sintetiza poeticamente a planta, a luz e
o eu “que se desloca para alcançá-la; imagem da dança e da fixação, da comunhão, dissolvendo-se
no espelhamento. Girar na direção do sol, do outro estando preso a si mesmo: o destino do
girassol é o do eu emparedado” (LEITE, 1975, p. 27).
Sob o ponto de vista da poesia e da alquimia, as cores solares ultrapassam a superfície,
porque, além das formas, “existe algo inefável e incaptável pela visão que se traduz em termos de
valor. […] A cor é energia, intensidade e profundidade. Eis aí a sua beleza” (FERREIRA, 2013, p.
49).
Em consonância com o penumbrismo expresso em algumas obras de Meyer, pode-se
verificar que alguns temas reforçam a ideia da escuridão.
Só vejo as pálpebras caídas e a brasa ardendo no cigarro.
(MEYER, 1928, p. 46)
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Bebe a melancolia dos goles sonolentos
enquanto arde na ponta de cada cigarro
a poesia implacável do tédio feliz.
(MEYER, 1928, p. 47)

Nessas estrofes, percebe-se o quão intenso eram os sentimentos de prostração, tédio e
desalento expressos através da “pálpebra caída” e da melancolia bebida em “goles sonolentos”,
que remetem à tristeza, à lamúria e ao silêncio. Constata-se que, enquanto a brasa arde na ponta
do cigarro, não há nenhuma ação acontecendo, o que torna a cena penumbrosa e fria.
Ferreira (2013, p. 48) cita Michel Leiris para descrever a cor negra. Para o autor,
longe de ser a do vazio e do nada, é antes a tinta ativa que faz sobressair a
substância profunda e, consequentemente, escura de todas as coisas”. E se o
corvo é negro, para Michel Leiris é por causa dos “repastos cadavéricos”, é
negro “como o sangue coagulado ou a madeira carbonizada”. O negro alimenta
toda cor profunda, é a morada íntima das cores. Assim o sonham os obstinados
sonhadores.

Entretanto, a cena só é penumbrosa e escura devido à falta de cor, de refração do
pigmento. Para que houvesse a passagem e a refração da luz, Meyer utilizou o léxico ‘pupila’, em
diversos poemas da obra Giraluz, justamente para permitir o acesso à luz, tornando as cenas
claras e vivas. Os tons de cinza são suprimidos do texto para adentrar as cores solares (amarelo,
vermelho e laranja). Assim,
o amarelo, a cor do sol, que chega de tão longe, surge das trevas como
mensageira de luz e volta a desaparecer a tenebrosidade – é a cor da intuição,
quer dizer, daquela função que, por assim dizer, ilumina instantaneamente as
origens e tendências dos acontecimentos; o vermelho – a cor do sangue
palpitante e do fogo – é a cor dos sentidos vivos e ardentes (CIRLOT, 1984, p.
173).

Para o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (2017, s.p), a pupila tem como função no
corpo humano regular a quantidade de luz recebida. Quanto maior a pupila, maior é quantidade
de luz que entra no olho.
Passada a pupila, a imagem chega ao cristalino, e é focada sobre a retina. A lente
do olho produz uma imagem invertida, e o cérebro a converte para a posição
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correta. Na retina, mais de cem milhões de células fotorreceptoras transformam
as ondas luminosas em impulsos eletroquímicos, que são decodificados pelo
cérebro. Inspirado no funcionamento do olho o homem criou a máquina
fotográfica. Portanto, em nossos olhos a córnea funciona como a lente da
câmera, permitindo a entrada de luz no olho e a formação da imagem na retina.
Localizada na parte interna do olho, a retina seria o filme fotográfico, onde a
imagem se reproduz. A pupila funciona como o diafragma da máquina,
controlando a quantidade de luz que entra no olho. Ou seja, em ambientes com
muita luz a pupila se fecha e em locais escuros a pupila se dilata com o intuito
de captar uma quantidade de luz suficiente para formar a imagem.

Contudo, para a literatura a pupila pode assumir outros significados. Lurker (1997, p. 497)
aponta que os “olhos são a luz do corpo, as lâmpadas do corpo”. É a “janela para o mundo e ao
mesmo tempo espelho da alma”. Os olhos, por meio da visão, facilitam a propriocepção humana,
que resulta no equilíbrio, na resistência e na consciência corporal.
“Espelho” é o primeiro poema a ser analisado. O autor apresenta de imediato o vocábulo
‘pupila’, que, através da sua representação, auxilia-nos a construir e a interpretar o texto.
ESPELHO
Quem é esse que mergulhou no lago lizo do espelho
e me encára de frente a claridade crua?
Tem na iris castanha irradiações mysteriosas,
e o negrume do sonho alarga tanto as pupillas
que o seu labio sensual como um beijo esmaece.
Abro a mão – elle abre a mão.
Meu plagiário teimoso…
Tudo que eu faço morre no gelo de um reflexo
(Elle sorri do meu sarcasmo…)
Não poder fugir da introversão,
tocar a carne da evidencia!
Dóe-me a ironia de pensar que eu sou tu fantasma…
(MEYER, 1928, p. 01, grifos nossos)5.

A indagação expressa nos primeiros versos é um recurso retórico deste eu lírico, que está
ansioso para examinar a imagem que reflete no espelho, ou seja, disfórico por uma autoanálise.
Para Vianna (2013, p. 107), “neste duelo entre o eu lírico e a sua imagem refletida, o resultado é o
sujeito-lírico e o seu fantasma unindo-se para formar a imagem deste eu”. Constata-se que a íris e
a pupila exercem papéis fundamentais no poema, uma vez que permitem que o eu lírico se veja
5 Optou-se por respeitar a grafia original das palavras.
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, v.11, p. 94-106, jan./jun, 2019. ISSN: 2357-9234.

101
no espelho através das radiações da luz.
No poema “Susto”, a pupila labora para enfatizar a bruma expressa no texto. Por mais
que o poeta tenha utilizado alguns vocábulos do mesmo nível semântico, que remetem à
escuridão, como ‘sussurro’, ‘sombra’, ‘terror’ e ‘espanto’, ele também se ampara no vocábulo
‘pupila’ – que está crescida – e na sua representação, com o intuito de reforçar a escuridão da
cena, uma vez que a pupila necessita se dilatar para captar uma quantidade significativa de luz
para construir o cenário assombrado.
SUSTO
Sussurro
piriri na pelle
arrepio
terror.
Meu coração pula si uma folha mexe a sombra.
Tudo maior, tudo grande grande como o espanto…
Cresce a pupilla até tocar no céu sem lua.
(MEYER, 1928, p. 07, grifo nosso)

Em “Balada para os carreteiros” percebe-se a intensidade da luz e o excesso de fragrância
pampeana.
BALLADA PARA OS CARRETEIROS
A carreta avança, parada no tempo,
gemendo a magua da roda vagarosa,
verão e inverno, toldo curvo humildemente,
passivamente, estrada fóra.
- Oôô ... Oôô ...
Mal remove a linha rasa do horizonte.
Monotonia de partir e de chegar.
Os bois reflectem na pupilla a indifferença
e a dor confusa de quem fosse para longe
sem, a confiança de ficar numa querencia,
- Oôô ... Oôô ...
Ha uma doçura fatalista na lonjura.
Ouço a canção do carreteiro muito ao longe.
. . . tudo é longe como um sonho, porque a gente,
quando chegar, não acha pouso no repouso,
e ha-de volve. a uma infinita carreteada
- eternamente... - Oôô ... ôô …
(MEYER, 1928, p. 08, grifo nosso)
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Nesse poema, o escritor elucida que, a partir da imagem refletida na pupila dos bois, é

possível verificar que há uma indiferença em retornar para sua querência, uma vez que o animal
só retorna porque ali foi criado e acostumado a viver – ato instintivo; e não pelo fato de ser seu
lar, por mais que a busca pela morada seja constante e o desalento refletido nas pupilas dos
animais.
Assim como no poema anterior, em “Nocturno das quatro queimadas” o poeta mostra
seu amor pelo Rio Grande do Sul – sua terra. Vianna (2006, p. 116) reitera que, “no bom sentido,
essa poesia é regionalista; mas pelo seu tom moderado, todo pessoal e sua pureza de expressão,
muito difere do regionalismo típico”. Constata-se que Meyer não tem como intenção enaltecer os
costumes gaúchos, mas apresentar as regionalidades do Rio Grande do Sul, que, segundo Arendt
(2012, p. 90), constituem “especificidades que integram [...] uma paisagem cultural”, ou seja, são
particularidades que diferenciam uma região da outra.
NOCTURNO DAS QUATRO QUEIMADAS
Naquella noite macia tremularam queimada.
nos quatro cantos do horizonte.
Perto,
só uma pupilla vermelha furando o negrume.
(Meu companheiro pitava.)
O' noite campeira povoada de assombros,
fumaça,
quatro fógos cor de rósa
e na garganta sêcca o sabor da cinza …
Noite misturando as faiscas do capim ás fagulhas do
céo ...
Desejo acre de arder arder ...
A gaita suspendeu no ar o ultimo verso de uma trova,
longe ...
Accendi a estrellinha do cigarro
e me enrolei no ponche grande da sombra.
(MEYER, 1928, p. 12, grifo nosso)

Já dizia Augusto Meyer, em “Sonetos gêmeos”, que a vindima é a vida, e o vinho, o solposto. Vianna (2006, p. 120) salienta que “Vindima” é “poema lírico em que o eu, enamorado,
convida a amada para a colheita das uvas, as quais ornamentam o cenário do idílio”. Além disso, é
o momento em que o autor evidencia os elementos regionais, a fim de proporcionar ao leitor
informações acerca do constructo cultural gaúcho, dando destaque à uva, ao vinho e ao
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entusiasmo; mas, em nenhum momento, Meyer faz reverência a essas regionalidades, a ponto de
enaltecê-las perante as especificidades das outras regiões.
Em “Vindima”, a ‘pupila’ tem o mesmo papel que nos outros poemas: garantir a
visibilidade do ambiente e tornar o espaço luminoso. Cirlot (1984, p. 427) apresenta a expressão
de Plotino ao afirmar “que o olho não poderia ver sol se não fosse um sol”. Portanto, através da
pupila é possível explorar a essência do cenário. A pupila permite-nos compreender a cintilância
da natureza e do espaço como um todo.
Nesse poema, através de cada cacho de uva maduro, que contém uma pupila, é possível
conhecer o cotidiano das aranhas, perceber a maleabilidade do sol perante os parreirais, elogiar a
amada e compará-la aos bem-feitos da natureza:
VINDIMA
Vamos colher as uvas molhadas pelo orvalho
e taperar de folhas o ingenuo samburá
Em cada cacho maduro ha uma pupilla.
Quem será que ensina a estas aranhas
a tecer o fio fragil do aranhol,
e movimenta à sombra escura da parreira
a dança loura do sol?
Vamos colher as uvas.
Vamos cortar os cachos de ephemero sábor,
As tuas mãos morenas são ageis como aranhas
e têm caricias gulosas para os frutos.
Prova o summo sanguineo.
Tinge os teus labios no sangue da videira.
No teu cabello o sol floresce uma coroa.
Mergulhando os braços na folhagem,
és uma arvore moça,
és uma vinha selvagem que offerece
cachos de beijos para a minha fome!
(MEYER, 1928, p. 17, grifo nosso)

No poema “Noturno da iluminação”, assim como nos textos já citados, o poeta também
evidencia a palavra ‘pupila’ e a compara com a luz. É o momento de iluminar a escuridão, as
trevas e proporcionar vida à sombra noturna do mundo.
NOCTURNO DA ILLUMINAÇÃO
A gora espero: é a hora.
Pula o clarão amarello na parede.
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(O candieiro fica em frente da janella.)
Toda a cidade vae enfiar os seus collares claros …
Bendição para as luzinhas da vida!
Bendição para as luzinhas tremulas de susto e amor!
Brilham rebrilham as constellações do mundo inteiro:
faróes erguidos contra a noite,
janellas - onde a luz é uma pupilla espantada
e uma estrella da vida perdida na morte,
perdida na sombra nocturna do mundo …
(MEYER, 1928, p. 30, grifo nosso)

Ao contrário dos demais poemas já analisados, em “Água parada”, a ‘pupila’, por estar
acompanhada do adjetivo ‘morta’, conduz-nos a entender o silêncio e a escuridão que permeiam
o poema. Para Lurker (1997), a água tem uma relação especial com a lua, ambas são símbolos de
vida, morte e renascimento. No poema em questão, a ‘pupila morta’ expressa a ideia de
taciturnidade, afonia e solidão. Ademais, a partir dos adjetivos ‘misteriosa’ e ‘fria’, remetidos à lua,
é possível vislumbrar a cena penumbrosa, proporcionada pelo poema.
AGUA PARADA
O vento, baixinho, conta uma histeria de alma penada
Olho de gêlo,
meu vulto agoniza no teu espelho.
O' lua nova!
Vem da restinga toda cheirosa cheiro de noite.
Hora calada.'
Silénciosa
lagoa
tão mysteriosa ...
Sonha, longe de tudo, sonha sonha,
fria
como a ironia
desencantada.
Nem uma ruga,
nem uma estrella:
nada nada.
Pupilla morta,
funda,
funda.
(Agua parada ...)
(MEYER, 1928, p. 36, grifo nosso)

Cirlot (1984, p. 231) afirma que “o dualismo trevas-luz não surgiu como formulação de
um simbolismo moral até que a escuridão primordial dividiu-se em sombras e luz”. Esse aspecto
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é constatado no 4º verso do poema “Água parada”, em que a passagem das trevas para a luz está
fortemente empregada no termo ‘lua nova’, devido ao fato de uma das hemifaces da lua
apresentar-se totalmente obscura, enquanto a outra destaca-se pelo seu brilho e pela sua
luminosidade.
Nesse sentido, Meyer libertou-se do crepúsculo apresentado em Coração Verde (1926) e
incidiu na obra Giraluz (1928) a ideia de transição, movimento e dinamicidade, a fim de promover
a aurora e a luminescência. As cenas, que anteriormente eram despigmentadas e penumbrosas,
ganharam vida, e para que pudessem ser prestigiadas, utilizou-se a palavra “pupila” para conceder
o acesso e visibilidade às cores solares.
A partir da maneira como a ‘pupila’ é inserida no contexto poético, é possível construir
um arquétipo para a obra Giraluz, uma vez que os principais propósitos são: deixar a escuridão,
para caminhar e desenvolver-se na direção da luz, do brilho, da cor; permitir que o eu lírico se
reconheça diante das radiações da luz; captar uma quantidade significativa de luz para enxergar o
cenário assombrado; e garantir a visibilidade do ambiente e torná-lo luminoso. De modo geral, a
pupila permite explorar a essência do cenário, compreender a cintilância da natureza e do espaço
como um todo.
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MULHERES DIFAMADAS:
SEGREGAÇÃO FEMININA ENTRE CATÓLICOS E
PURITANOS NO SÉC. XIX
DEFAMED WOMEN: THE FEMININE SEGREGATION AMONG CATHOLICS AND
PURITANS IN THE 19TH CENTURY
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Resumo: O papel atribuído à mulher no corpo social moderno modificou-se através dos séculos,
mas a figura feminina ainda sofre com o legado do sistema patriarcal. Assim sendo, este artigo
procurou compreender a exclusão e a difamação da mulher em comunidades de católicos e
puritanos nos romances Lucíola, de José de Alencar, e A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne,
em meados do século XIX. A exclusão social de Lúcia e Hester Prynne, as heroínas dos romances
em análise, é resultado de uma cruel estratégia de difamação pública e do padrão de normalidade
idealizado por religiões extremistas ou moralistas daquele contexto. Católicos e puritanos revelam
a hipocrisia existente em suas comunidades, dissimulando os vícios morais praticados pelos ícones
do poder patriarcal, minimizando o papel da mulher e submetendo-a a uma espécie de controle da
liberdade social e afetiva. Portanto, a desonra e a segregação dessas personagens ocorrem porque
ambas tentam romper com os paradigmas estabelecidos. Para alcançar o propósito desta pesquisa,
uma análise do corpus literário escolhido, uma revisão histórica das sociedades em análise, bem
como uma breve consideração sobre o romantismo foram realizadas.
Abstract: The role attributed to women in the modern social sphere has been modified along the
centuries, but the female figure still suffers with the patriarchal system legacy. This way, the present
paper aimed at understanding the exclusion and the defamation of women in societies composed
by Catholics and puritans, in the novels Lucíola, by José de Alencar, and The Scarlet Letter, by
Nathaniel Hawthorne, in mid-19th century. The social exclusion of Lúcia and Hester, the heroines
of the novels in analysis, is the result of a cruel strategy of public defamation and of the pattern of
normality idealized by extremist or moralistic religions in that historical context. Catholics and
puritans reveal the hypocrisies latent in their communities, by dissimulating the moral vices
practiced by the icons of the patriarchal power, and also by minimizing the role of women and
submitting them to a kind of control of their affective and social freedom. Therefore, the dishonor
and segregation of these characters occur because both of them try to rupture the stablished
paradigms. To reach the objectives of this research, we fulfilled an analysis of the selected literary
corpus, a historical revision of the above-mentioned communities and brief consideration on
Romanticism.
Palavras-chave: Intolerância Religiosa. Romantismo. Mulher e Sociedade. Literatura e História.
Keywords: Religious intolerance. Romanticism. Women and Society. Literature and History.
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Introdução
Ao final de seu romance histórico A letra escarlate, de 1850, Nathaniel Hawthorne, depois
de colocar em cena a famosa (e supostamente verídica) história de Hester Prynne, a mulher adúltera
que fora forçada a usar a letra “A” bordada em seu vestido, como forma de distintivo e difamação
pública, termina o livro retratando a mesma heroína segregada de sua comunidade e buscando a
vida num casebre junto a sua filha. Alguns anos depois, em 1862, José de Alencar publicaria no Rio
de Janeiro um de seus mais célebres romances, Lucíola, o qual narra a história da jovem que fora
levada à prostituição por conta de circunstâncias pessoais e que, ao final, terminaria seus dias num
casebre no bairro de Santa Teresa, doente e fragilizada, junto à irmã mais nova e ao companheiro
Paulo, único homem a quem ela amou.
As duas narrativas, próximas no tempo, herdeiras ambas de uma estética romântica, lidam
com enredos muito semelhantes, especialmente em seu desfecho, abordando um tema polêmico
para duas culturas distintas: a difamação pública e a segregação de mulheres em sociedades
machistas e patriarcais. No primeiro caso, o de Hawthorne, o romance histórico está ambientado
na Salém de final do séc. XVII, uma das mais importantes cidades na Nova Inglaterra, região das
primeiras colônias americanas, numa época ainda intoxicada pelos furores teológicos do
puritanismo, facção política e religiosa que fugia de perseguições na Inglaterra dos Tudor e dos
Stuart. No segundo caso, a narrativa se passa no Rio de Janeiro de meados do século XIX (1855,
conforme anuncia o narrador), então capital do império, às voltas com uma sociedade católica,
conservadora e patriarcal, socialmente dividida entre homens livres e escravos, e tomada por uma
hipocrisia moral em que os homens ocupavam espaços públicos vetados às esposas, em geral
confinadas no espaço doméstico.
Nas duas situações narrativas, as heroínas são acusadas e publicamente difamadas como
modelos destoantes de suas comunidades: Hester Prynne, como supostamente adúltera, e Lúcia,
como a prostituta cobiçada por toda a corte carioca, mas ao mesmo tempo, confinada a seu espaço
social e a sua condição de inferioridade moral.
Os dois casos são passíveis de uma aproximação comparativa: Hester Prynne e Lúcia
rompem, cada uma a seu modo, com os códigos sociais impostos por determinados modelos
patriarcais e moralistas de seu tempo. E é a ruptura feminina desses modelos que interessa a este
artigo, apto a permear uma discussão entre literatura e história. As aproximações são válidas não
por se tratar de sociedades e tempos históricos identificáveis e comparáveis, mas por se tratar de
personagens expostas a situações que se identificam: mulheres difamadas por terem rompido com
modelos moralizantes, patriarcais e notoriamente hipócritas. Trata-se, em certa medida, de
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personagens expostas à prática da segregação por meio da exclusão da cidadania, por meio de um
veto social como exercício de definição dos espaços públicos e privados. Sob o ponto de vista da
história e da historiografia literária, trata-se de dois escritores tomados pela atmosfera romântica
de meados do séc. XIX e, portanto, ávidos por um julgamento crítico da civilização burguesa de
seu tempo, uma cultura dissimulada e materialista que, a despeito de seus elogios ao amor
romântico, buscou a consolidação do modelo econômico capitalista e das relações afetivas e
familiares regidas pelos interesses de classe social. Nesse sentido, será preciso compreender em que
medida a estética romântica nos revela as motivações dos dois escritores, ao pensar a exclusão
feminina do espaço libertário da vida burguesa.
Alencar e Hawthorne numa atmosfera romântica
O Romantismo foi um marco de transformações políticas e econômicas, mas também de
ideais que revolucionaram primeiramente a Europa para, em seguida, expandir-se para o mundo.
Löwy e Sayre (1993) pontuam que o Romantismo, mais que uma escola literária, foi uma complexa
visão de mundo tomada por um espírito de contrarrevolução aos projetos liberais da Revolução
Industrial. Embora pareça um modelo conservador, passadista, em permanente anseio pelos
tempos pré-capitalistas, manifestando-se como uma espécie de “fuga da realidade”, em busca de
elementos aparentemente utópicos e devaneadores, o Romantismo tem muito de revolucionário:
“até mesmo quando ele toma a forma aparente de uma ‘fuga da realidade’, este ‘irrealismo crítico’
pode conter uma potente carga negativa (implícita ou explícita) de contestação da nova ordem
burguesa (filisteia) em andamento” (LÖWY; SAYRE, 1993, p. 15).
No Brasil, a multiplicidade de olhares nos diversos romances de José de Alencar revela uma
obra a ser apreciada sobretudo pela sua capacidade crítica e denunciadora de uma sociedade
patriarcal no Brasil do Segundo Reinado. A trilogia dos perfis de mulheres alencarianas, Lucíola
(1862), Diva (1864) e Senhora (1875), retratam mulheres de personalidade forte e comportamentos
singulares para a época, as quais rompem com os paradigmas de uma sociedade burguesa, tomada
por dogmas católicos e conservadores. Entretanto, é uma ruptura que causa conflitos interiores nas
jovens. Trata-se da contraditória face psicológica das personagens que, embora desafiadoras e
ousadas, ainda aceitam valores patriarcais impregnados na alma e acabam por se submeter a seus
amados, de tal forma a que o amor romântico e verdadeiro (razão de ser do romance alencariano)
sempre prevaleça. Essa trilogia faz parte dos romances urbanos de Alencar, em que o autor
descreve e critica a sociedade burguesa do Rio de Janeiro nos meados do século XIX.
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Já nos Estados Unidos, à mesma época, encontra-se Nathaniel Hawthorne, autor
influenciado pela rígida tradição religiosa de sua família e pelos rigores da cultura puritana,
impregnada de uma moralidade que vinha dos tempos do calvinismo inglês. Hawthorne (18041864), nascido e criado em Salém, Massachusetts, cresceu com a severidade e a ordem puritana que
regia o comportamento coletivo e reprimia a todos que não seguiam o dogma presbiteriano.
Nathaniel era descendente de um juiz que condenou as famosas “bruxas” no tribunal de Samuel
Sewall e Cothon Mather, na Salém de 1692, quando muitas jovens foram acusadas de feitiçaria e
executadas publicamente. Esse legado sinistro sempre atormentou o escritor, que, em contos e
romances, descreveu pessoas e lugares sombrios, evidenciando o lado obscuro da comunidade em
que viveu. O seu olhar observador e crítico foi o que impulsou a sua literatura, marcada por uma
estética de beleza singular e pela crítica ao pseudomoralismo de uma comunidade severa e à
opressão social que essa mesma comunidade impôs a seus seguidores.
Considerando essas questões, este artigo propõe um estudo analítico e comparativo da
figura transgressora da mulher em meados do século XIX a partir dos romances A letra escarlate, de
Nathaniel Hawthorne, e de Lucíola de José de Alencar. As histórias são situadas em espaços e
tempos diferentes, mas ambas expõem a difamação pública de mulheres em sociedades machistas
e patriarcais, em que as protagonistas são acusadas de vícios morais e segregadas da sociedade como
indivíduos que romperam com determinados códigos sociais: Lúcia, prostituta de luxo da corte
carioca, por ter abandonado o ofício e tentado buscar uma vida conjugal estável, ao lado de Paulo;
e Hester Prynne, adúltera aos olhos de sua comunidade puritana, por ter tido um filho
clandestinamente (com o próprio reverendo da aldeia). Para compreender o que levou à difamação
pública dessas mulheres, será necessário um breve estudo sobre as motivações históricas que
levaram à exclusão e à segregação feminina.
Idealistas e românticos, movidos por um senso de crítica à própria civilização burguesa e
seu aparato técnico e moralista, Alencar e Hawthorne colocaram em xeque o poder patriarcal e
expuseram dramas femininos complexos. Deve residir justamente aí a sua propensão romântica: o
apelo a comunidades orgânicas pré-capitalistas e pré-burguesas, ainda não intoxicadas pelo jogo de
interesses de classe e pela hipocrisia moral. Embora distantes no espaço, os dois escritores
provocaram o conservadorismo moral de seu tempo, ao expor as contradições da classe burguesa,
que perdoa os vícios masculinos, mas estigmatiza a conduta das mulheres.
O pecado escarlate
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A Letra Escarlate, publicado em 1850 por Nathaniel Hawthorne, livro referencial das letras
americanas, registra episódios do fim do século XVII em Salém, Estados Unidos. Trata-se de
período em que os puritanos calvinistas acabavam de se instalar na Nova Inglaterra, fugidos da
opressão anglicana dos Stuart, para praticar sua religião recém-nascida, mantida à custa de rígidos
princípios. Vinham tomados de um espírito utópico e messiânico, como os escolhidos de Deus
para colonizar o novo mundo. Essa utopia política “encarnaba no sólo un éxodo profético del
Viejo Mundo corrupto a la Nueva Canaán de América, sino también un peregrinaje espiritual a
través del desierto inexplorado (‘wilderness’) del mundo hacia la redención” (GARCÍA, 1989, p.
131-132).
Hawthorne, no entanto, ironiza essa “utopia de virtude”, ao expor logo no primeiro
capítulo de seu romance os espaços que compuseram as primeiras necessidades dos grupos
puritanos: “[...] uma nesga do solo virgem a um cemitério, e outro pedaço à sede de uma prisão”
(HAWTHORNE, 2006, p. 55). E antes mesmo de começar sua narrativa, no imenso prólogo que
antecede os acontecimentos, o autor expõe ao leitor uma descoberta sua nos arquivos da alfândega
do porto de Salém (onde Hawthorne efetivamente trabalhou): um “pacote” contendo um “objeto
de leve tecido escarlate, muito puído e desbotado” em que estava escrita a letra “A”, e junto a esse
pacote, documentos relatando a história de uma certa Hester Prynne (HAWTHORNE, 2006, p.41).
Após a descoberta, o romancista decide escrever sobre a vida dessa obscura mulher que saiu dos
arquivos da história para se tornar mais tarde uma heroína da literatura norte-americana.
A narrativa inicia-se na praça pública, onde uma multidão aguarda a chegada de Hester
Prynne, mulher “elegantíssima” com “um ar de grande dama, no padrão da nobreza feminina
daquele tempo”, de “cabelos pretos e copiosos” e “olhos negros e pensativos”, condenada a usar
a letra “A” em escarlate, “artisticamente bordada, e tão exuberante” em seu peito, como símbolo
de sua vergonha, e a se expor no pelourinho para que todos possam presenciar a sua desonra
(HAWTHORNE, 2006, p. 60). Tal punição “serviria de disciplina e adestramento às outras jovens
que talvez passassem pelas mesmas tentações e provas, e que enfrentassem em potencial as mesmas
fraquezas e paixão daquela mulher” (CAMPOS, 2008, p. 6), para que todas se lembrassem da
conduta profana da jovem.
A protagonista deu à luz uma menina chamada Pearl, fruto de uma relação fora de seu
casamento, embora seu esposo tivesse sido dado como morto. Para os puritanos, o adultério é
sentenciado por meio da humilhação pública, e assim sendo, ela é sujeitada a subir no pelourinho
a fim de ouvir sua sentença. No decorrer de sua exposição na praça, após sair da prisão, Hester é
desonrada, mas permanece em silêncio carregando em seu colo a filha. A identidade do pai não é
revelada naquele momento, e ela avista, ao longe, em meio à multidão, o marido Roger
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Chillingworth. O homem se apresenta à comunidade como um médico que, ao longo da trama,
impõe a Prynne que mantenha em segredo sua identificação e ameaça descobrir a identidade de
seu suposto amante. Roger é convidado a morar com o pastor local, crente de uma fé inabalável, o
reverendo Arthur Dimmesdale, que morava sozinho e necessitava de cuidados médicos por se
mostrar debilitado. Chillingworth também aproveita para pressionar Dimmesdale, que ele
desconfia ser o pai de Pearl.
A história acontece em um intervalo de sete anos, período em que Hester torna-se
costureira e bordadeira da comunidade e educa sua pequena Pearl. A adúltera é sempre motivo de
comentários por onde passa, e sua filha é excluída pelas outras crianças, já que é o símbolo vivo do
pecado. Hawthorne compõe o retrato de uma comunidade fria e severa. Grubba afirma que “o
autor demonstra um interesse intenso pelo ser humano e também apresenta o lado obscuro da
comunidade puritana, essencialmente no que tange aos rígidos valores religiosos e à dignidade
humana” (GRUBBA, 2013, p. 232). O puritanismo predominante na pequena comunidade
considera imprescindível doutrinar seus seguidores com valores morais severos para que estes
tenham condutas exemplares; dessa forma, a violação do dogma empreendida por Hester é
abominada por todos, visto que foge à ordem puritana. Durante esse mesmo período, o reverendo
sofre de aflição e de uma moléstia que ataca sua alma, porém, mais que isso, ele sofre da tortura
feita por Roger, o suposto amigo, confidente e médico. Hawthorne, ao longo da narrativa, arrasta
o leitor ao entendimento de que o pastor é o pai legítimo da pequena Pearl, e por isso, vai-se
compreendendo que Dimmesdale carrega em si o peso do arrependimento, porque o pecado
cometido por ele e Prynne o atormenta, já que ele fora criado nos dogmas e valores do puritanismo
(CAMPOS, 2014).
Com a chegada de estrangeiros em um navio vindo da Velha Inglaterra, Hester Prynne
propõe ao reverendo partir com ela e Pearl para longe. No entanto, o jovem pastor, corroído pela
consciência e pelo anseio de confissão, deseja revelar a verdade diante de todos. Para isso, o
sacerdote confessa à comunidade a dissolução de sua alma e sua vergonha de não ter admitido, nos
últimos sete anos, sua relação ilícita com Hester Prynne e de não ter reconhecido a paternidade de
Pearl. Ele também carregava em seu peito, mas em sua própria carne, a letra “A” como sentença e
punição de sua perversão. Depois da confissão, o sacerdote dá o seu último suspiro em um gesto
de livramento. Anos depois, após a partida de Pearl, a menina que herdou todo o patrimônio de
Roger Chillingworth, sua mãe, a dona da letra escarlate, regressa à sua comunidade e falece.
O anjo diabólico
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O principal expoente da prosa romântica brasileira publicou em 1862 uma de suas obras
mais emblemáticas, que marcaria o Romantismo brasileiro e a história da literatura no séc. XIX.
Lucíola, de José de Alencar, tem como cenário a cidade do Rio de Janeiro em 1855, e Lúcia como
protagonista, descrita pela primeira vez por Paulo como “uma linda menina”, com um “rosto
mimoso” e provavelmente de “pura alma” (ALENCAR, 2014, p. 19). Ao conhecê-la na festa da
Glória, Paulo mostra-se à primeira vista um provinciano ingênuo, incapaz de perceber a
imoralidade dos homens da capital e a dinâmica social que move a cidade grande.
A pirâmide social conservadora do Segundo Reinado apresenta, de um lado, homens livres
e escravos, e de outro, mulheres ocupadas em suas tarefas domésticas, sempre acompanhadas de
seus esposos ou familiares do sexo masculino. Isso logo permite compreender que Lúcia não era
somente uma “mulher bonita” (ALENCAR, 2014, p. 17), mas sim uma das mais cobiçadas cortesãs
do Rio e, portanto, uma espécie de intrusa na alta sociedade carioca. Valdeci Borges (2001),
estudando a obra de Machado de Assis, faz um mapeamento dos “intrusos” na ordem autoritária
do casamento e da família nuclear patriarcal (concubinas, celibatários, solteironas, libertinos e
mundanas), e identifica as prostitutas como representativas do vício, da sedução e da infidelidade:
“trazem infortúnios aos lares, famílias e esposas, consumindo fortunas, paz doméstica e, mesmo
assim, sendo infiéis” (BORGES, 2001, p. 179).
O relacionamento carnal entre Lúcia e Paulo suscita a condenação de ambos porque, para
a sociedade daquele tempo, a relação entre um jovem de boa família e uma acompanhante de luxo
é absolutamente infundada (MIRANDA FILHO, 2007). Ao desnudar-se na casa de Sá na frente
dos convidados de uma festa orgíaca (cap. 7 do livro), o anjo diabólico iguala-se a um objeto banal,
confirmando a ideia de que a mulher é objeto de pecado, conforme algumas tradições do
cristianismo (embora não haja aqui a intenção da generalização: SILVEIRA; MALUF-SOUZA;
FERNANDES, 2014), o que causa ainda mais a maledicência de todos. O desnudamento revela a
punição moral e sexual que a personagem inflige a si mesma por opressão social. Apesar do
desgosto diante das atitudes de Lúcia e do seu constante medo de se envolver com a jovem, Paulo
continua a vê-la como uma moça bela e pura. Instala-se, então, uma transitória relação de confiança
entre os dois, mas o anjo pecador tem enraizados em si os mesmos valores e preconceitos de sua
sociedade, dificultando o elo que há entre o casal. A própria Lúcia não consegue discernir as
motivações da percepção de si mesma como objeto do desprezo social, não consegue compreender
que é objeto de descarte no mercado dos prazeres, e que a ela não é dado inserir-se em certos
círculos sociais. Sobre o mercado das relações humanas, Valdeci Borges (2007, p. 86) pontua
questões importantes:
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Ao problematizar e denunciar a mercantilização das relações humanas, da
prostituição do corpo feminino, da extrema coisificação da pessoa
transformada em mercadoria, Alencar trabalha as idéias da mulher
incompreensível, da duplicidade do feminino em demoníaco e divino, da
degradação humana imposta pelo dinheiro, da dissolução da família, do amor
às mercadorias representado na figura da prostituta.
Por diversas vezes, Lúcia tenta romper com o mundo exterior a fim de viver seu amor com
Paulo, mas a sociedade carioca, com valores familiares e tradicionais regidos pelos dogmas do
catolicismo, julga-a, condena-a e difama-a, porém a recebe clandestinamente no mundo da
prostituição, evidenciando a hipocrisia burguesa do século XIX (FORTES, 1992). Numa passagem
em que Paulo encontra a cortesã lendo A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, história que
retrata também a vida de uma prostituta, percebem-se o drama de consciência e a punição que a
moça inflige a si mesma, numa espécie de aceitação do estigma social:
Eu?... Que ideia! Para que amar? O que há de real e de melhor na vida é o
prazer, e esse dispensa o coração. O prazer que se dá e recebe é calmo e
doce, sem inquietação e sem receios. Não conhece o ciúme que desenterra
o passado, como dizem que os abutres desenterram os corpos para roerem
as entranhas. Quando eu lhe ofereço um beijo meu, que importa ao senhor
que mil outros tenham tocado o lábio que o provoca? A água lavou a boca,
como o corpo que serviu ao festim; e o vinho não é menos bom, nem
menos generoso, no cálice usado, do que no cálice novo. O amor!... O
amor para uma mulher como eu seria a mais terrível punição que Deus
poderia infligir-lhe! Mas o verdadeiro amor d’alma; e não a paixão sensual
de Margarida, que nem sequer teve o mérito da fidelidade. Se alguma vez
essa mulher se prostituiu mais do que nunca, e se mostrou cortesã
depravada, sem brio e sem pudor, foi quando se animou a profanar o amor
com as torpes carícias que tantos haviam comprado (ALENCAR, 2014, p.
87).
Numa nova tentativa de regenerar-se, já que ela renega sua imagem de cortesã, Lúcia revela
sua verdadeira identidade a Paulo, como Maria da Glória, jovem ingênua que entrou no mundo da
prostituição para cuidar de sua família que sofrera com a epidemia de tuberculose, o que permite
sua redenção para, enfim, sua nova experiência de amor com Paulo. Para isso, Maria da Glória se
desfaz de suas riquezas, transforma-se numa mulher simples e vende sua casa, deslocando-se para
o bairro de Santa Terezinha para morar num casebre com sua irmã mais nova e seu amado, a fim
de se tornar uma mulher do lar. Maria da Glória busca adequar-se a um modelo que lhe fora hostil.
A mudança de ambiente para modificar a imagem da prostituta é reveladora do estigma que se lhe
havia imposto. Ao afastar-se da vida mundana, a cortesã se recusa a ter contato físico com Paulo,
pois para ela é necessário purificar o corpo e, sobretudo, a alma marcada pela imoralidade da corte
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carioca. Mas ao descobrir sua gravidez, a punição e o conflito interior, cruelmente alimentados pela
hipocrisia moralista, causam a morte da jovem. Para ter seu filho, o casamento era a única
possibilidade, mas seria inaceitável, visto que era impossível “conciliar a virgem e a prostituta, dois
seres de natureza inconciliáveis” (FORTES, 1992, p. 68). A condenação à morte que Lúcia aplica
a si mesma é advinda do conceito de que ela não é digna do amor de Paulo, por ter seu corpo
impuro e carregar em si o fruto desse amor. A única forma de redenção e purificação é o
falecimento de Maria da Glória, que a liberta de seus pecados, já que a gravidez é, a seus olhos, um
castigo de Deus.
A força do anjo pecador e da puritana pecadora
Lucíola e A Letra Escarlate são narrativas próximas no tempo, herdeiras de uma estética
romântica, escritas por dois autores diferentes, que, no entanto, lidam com enredos semelhantes.
Tanto Alencar quanto Hawthorne escrevem histórias ambientadas num tempo diferente daquele
em que vivem. No primeiro caso, Lucíola é publicada em 1862, mas os fatos acontecem em 1855,
sendo a publicação ficticiamente atribuída à senhora G.M, que reúne as cartas de Paulo, conforme
posto na epígrafe do livro. Já no segundo caso, Nathaniel publica A Letra Escarlate em 1850, mas
as ações da trama são desencadeadas no século XVII. Conforme o próprio autor relata na
introdução de seu romance (“A Alfândega”), a descoberta do pacote que permitiu a escrita de uma
das maiores heroínas da literatura do romantismo norte-americano revelou acontecimentos da
época dos primórdios da colonização inglesa. Nas duas tramas, os escritores arrastam seus leitores
para a factualidade, numa tentativa de tornar as circunstâncias ainda mais reais, como se os
acontecimentos fossem não exatamente ficcionais, mas históricos. Para Antonio Candido (1997, p.
210), no caso de Lucíola, na “visualização artística, compondo uma atmosfera de cores, formas e
brilhos para celebrar a poesia da vida americana (...), o senso visual era quase sempre diretamente
descritivo, construindo por vezes certas visões sintéticas de um luminoso impressionismo”. Já Van
Doren (1967, p. 127) assevera que “Hawthorne finalmente encontrou indivíduos que podem
absorver todo o seu pensamento, e de maneira tão natural, que até ele próprio se esquece qual era
esse pensamento. Ele pode pensar nesses indivíduos, não no que eles significam”. Percebe-se,
então, uma capacidade de criação descritiva, mas também de criação psicológica das protagonistas,
propondo ao leitor uma projeção ambígua que transita entre o imaginário ficcional e a realidade
factual e histórica das ações narradas. É como se os narradores nos quisessem convencer de que
não contam narrativas ficcionais, mas registram episódios da história local, um artifício muito usado
no Romantismo nacionalista.
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O fato é que a “história local” de cada um dos autores, o brasileiro e o norte-americano,
compõem-se de narrativas de perseguição, exclusão, discriminação, misoginia, autoridade patriarcal
e, sobretudo, difamação. Mais que segregadas (o que já não é pouco para as nossas heroínas que
não contam com a proteção do senhorio masculino), essas mulheres são difamadas, são alvo do
escárnio público, são objeto do desprezo social, são vítimas de uma detração cruel e dos olhares
daqueles que, julgando-se puros e inocentados pela razão ética, veem-se como juízes da
deformidade alheia e, portanto, autoridades de um tribunal invisível a eles concedido. Se o
Romantismo promove uma espécie de “irrealismo crítico”, que pode, no entanto, “conter uma
potente carga negativa (implícita ou explícita) de contestação da nova ordem burguesa (filisteia) em
andamento”, conforme definira Löwy e Sayre (1993, p. 15), essa “nova ordem burguesa” constituise como o retrato da hipocrisia de uma classe social que, escondendo os vícios e as deformidades
próprias, investe rancorosamente no julgamento das depravações alheias.
Desde os primórdios, a detração, também conhecida como maledicência, ou difamação, fez
parte da história da humanidade, de homens e mulheres, da aristocracia aos plebeus, dos mais
devotos aos mais incrédulos, enfim, o dito maldoso fez e faz parte da condição humana, pois onde
há um grupo de pessoas, há sempre detratores blasfemando contra terceiros. A detração é definida
por Leandro Karnal (2016, p. 15) como “a intenção de atacar, de diminuir, de jogar lama no alvo
do meu veneno”. Para o autor, as injúrias proferidas pelo detrator, verdadeiras ou falsas, servem
para atingir o outro, sem atingir a si mesmo ou ao grupo a que pertence: o importante é denegrir a
imagem do outro. A detração é usada por interesses políticos ou pessoais, ou até mesmo por
malícia, a fim de simplesmente ferir e ofender.
Lúcia é alvo da maledicência da corte carioca pela sua beleza cativante e invejável, mas
também por ser uma prostituta cobiçada. Ela é invejada pelas outras cortesãs que desejam
frequentar os homens ricos e receber os presentes mais luxuosos a que ela tem acesso; suas atitudes
atípicas e seu comportamento eram também motivos de especulação. Ao metamorfosear-se numa
mulher do lar, Maria da Glória é cruelmente excluída da sociedade, porque não pode transitar entre
espaços sociais distintos, como a prostituição e a respeitabilidade da família burguesa patriarcal.
“Não toques em coisa que pertença a esta mulher! É uma perdida!” (ALENCAR, 2014, p. 122),
dirá uma moça, irmã de Couto, referindo-se ao trabalho doméstico de Maria da Glória. É
sintomático que a heroína busque a costura como atividade doméstica depois de sua mudança de
espaço social. É o símbolo da submissão feminina. Hester também deverá exercer o ofício da
costura como meio de sobrevivência, e será capaz, inclusive, de sugerir novos modelos entre os
puritanos. Mas jamais será convidada a “bordar o véu branco destinado a cobrir os cândidos
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rubores de uma noiva” (HAWTHORNE, 2006, p. 82). Era a exceção discriminadora contra o
pecado da adúltera.
Assim como Lúcia, Hester é vítima do maldizer de sua comunidade, ela é difamada por ter
mantido relações sexuais com o pastor da aldeia e ter tido com ele uma filha, ainda que os ouvidos
curiosos não conheçam a origem da menina. Por se tratar de uma comunidade pequena e
fervorosamente religiosa, as calúnias contra Prynne eram ainda mais vigorosas e maliciosas. No
tempo em que vive em Salém, Hester é segregada e afastada do convívio social; sua filha também
sofre as consequências da penalidade atribuída a sua mãe: Pearl não podia brincar com as crianças,
pois elas se distanciavam sempre que a menina se aproximava.
Em ambas as narrativas, para além dos inúmeros subtemas abordados, as protagonistas são
excluídas do corpo social, segregadas como modelos inaceitáveis, não apenas porque transgridem
os códigos de moralidade, mas sobretudo porque ousam transitar entre espaços sociais e morais
distintos. A segregação ocorre não porque o modelo seja inaceitável, mas porque ele anseia por se
transformar e se inserir no código social que lhe fora vetado. Não é uma separação de classes, mas
de condutas morais. Conforme Karnal (2016), a detração e os preconceitos estão interligados, pois
para ele, “o detrator, com frequência, cria um padrão de normalidade e de comportamento aceitável
ao contar para alguém (que compartilha supostamente desse código) sobre um terceiro que estaria
fora do código dito ‘normal’” (KARNAL, 2016, p. 91). Sendo assim, as mulheres de Alencar e
Hawthorne sofrem a calúnia de comunidades que criam estigmas e não abrem espaço para a
regeneração do vício. Lúcia regenera-se não pelo acolhimento social, mas porque acredita que tem
em si “a virgindade do coração” (ALENCAR, 2014, p. 122), ainda que, na consciência, aceite o
estigma.
A detração contra as heroínas românticas existe a partir de conceitos que fazem parte do
padrão de normalidade segundo os grupos sociais. Essa “normalidade” fora concebida por meio
de ideais religiosos: a moral católica, no caso de Lucíola, e a ética puritana, em A Letra Escarlate. O
catolicismo influenciou culturas e constituiu um poder para estabelecer normas de conduta, bem
como para intervir em aspectos políticos e econômicos. Dessa forma, a sociedade católica,
patriarcal e tradicionalista do século XIX alimentou princípios rígidos, em que os vícios eram
condenados, sobretudo os vícios sexuais. O sexo feminino era visto como objeto de pecado, já que
a primeira pessoa a cometer uma perversão fora uma mulher. Portanto, a tradição cristã orientava
que as mulheres deviam aprender os afazeres domésticos e não podiam sair sem a presença de um
homem, já que a pureza da mulher era vista como virtude. O padrão de conduta novecentista
pregava o modelo de família patriarcal em que a mulher era concebida para se casar e cuidar de
seus filhos (PRIORE, 2011).
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Num contexto historicamente diverso, encontram-se os puritanos, fugidos de perseguições
religiosas e políticas rumo à Nova Inglaterra, por volta do século XVII. Esse grupo de religiosos,
conforme já mencionamos, procurava constituir uma sociedade nova, numa terra igualmente nova,
a partir de supostos modelos inaugurais do cristianismo para pregar a doutrina do protestantismo
calvinista: “o interesse principal do puritano é por uma Igreja pura, uma Igreja verdadeiramente
Reformada (LLOYD-JONES, 2016, p. 301). Esses religiosos “exerceram um controle muito
grande sobre todas as atividades dos indivíduos” (Karnal, 2007, p. 29), isto é, todos os desejos da
carne eram condenados e a luta contra o mal devia ser combatida para a grandeza do espírito. Para
eles, os vícios e os pecados deviam ser abominados como modelos papistas que fogem à ordem
puritana. Por isto, havia um regime governamental que condenava com austeridade aqueles que
desobedeciam às leis religiosas como forma de purificação (CAMPOS, 2014).
De um lado, Lúcia se opõe ao paradigma católico porque tratar-se de uma cortesã que se
deixa levar pela luxúria, pelos pecados da vida mundana, à qual ela se submete, e pela riqueza que
essa vida lhe oferece. No entanto, note-se que a tendência romântica de Alencar nos oferece uma
explicação razoavelmente aceitável para a conduta da personagem, uma vez que sua imagem
revelada ao fim da narrativa é consequência das condições de sua vida pregressa, quando a família
se encontrava enferma na época da epidemia de febre amarela. A prostituição viera-lhe como
caminho único, sob a sedução de Couto, uma figura sob nenhuma suspeita, na alta burguesia da
capital do Império. Alencar praticamente vira o jogo da percepção do leitor ao final de seu romance,
quando vitimiza Lúcia e responsabiliza o patriarcalismo burguês pelas mazelas da deterioração
moral de seu tempo.
De outro lado, é possível compreender que a figura de Hester parece também contradizer
os ideais morais e históricos construídos ao longo de todo um século, uma vez que a heroína rompe
com todos esses valores: casara-se muito nova com Roger Chillingworth, bem mais velho que ela
e, ao acreditar que o marido estava morto, a jovem ainda viveu a plenitude de sua mocidade, numa
aventura ilícita com o pastor de uma aldeia estrangeira no novo mundo.
Em cada uma das comunidades retratadas, espaços sociais fechados à intolerância e, de
certa forma, ainda pouco cosmopolitas (mesmo a capital do Império em 1855 é uma cidade
“interiorana”), a hipocrisia e a maledicência reinam como valores de troca. Em Lucíola, o autor
descreve a corte carioca como um cenário propício para a prática de vícios, em que os componentes
do grupo social descartam aqueles que não seguem os padrões impostos ou excluem aqueles que
se tornam desinteressantes como objetos sem valor. Lúcia é usada pelos homens para satisfazer
seus prazeres, mas é descartada quando busca outra perspectiva de vida. Mary del Priore (2011, pp.
55-101) define o séc. XIX no Brasil como “o século hipócrita”, em que a fanática perseguição
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católica contra os vícios sexuais, movida por estudos médicos e psicológicos importados da
Europa, convivia silenciosamente com a permissividade e a prostituição, mesmo entre as famílias
abastadas. Em outros termos, a sociedade condena Lúcia, mas acolhe-a clandestinamente em seus
jogos de prostituição. E até mesmo a própria personagem pode ser acusada de hipocrisia, já que a
jovem vive de ostentação, mas tenta regenerar-se e falha por inúmeras vezes porque a vida
mundana se apresenta sempre mais fácil. Por fim, o amor por Paulo permite que a cortesã se
reencontre consigo mesma.
Nathaniel Hawthorne, por sua vez, preocupou-se severamente com a denúncia da
hipocrisia puritana, para além de seu romance-chave, como no caso do conto “O jovem Goodman
Brown”, por exemplo, publicado inicialmente em 1835, e depois incorporado à coletânea de
narrativas curtas Mosses from an old manse (1846). No conto, um jovem de boa família é seduzido a
participar de um culto diabólico na floresta, às escondidas de sua esposa, e lá encontra-se com um
sem-número de figuras importantes da sua aldeia religiosa: o pastor, o governador, o prefeito e até
mesmo a sua professora de catecismo. A trama apresenta uma atmosfera que transita entre a
realidade e a confusão onírica, de tal forma que não se sabe o que é verdade e o que é a imaginação
delirante do personagem. Atormentado com o que presenciara, Goodman Brown, tempos depois,
vê-se desiludido com sua comunidade fervorosamente religiosa, acreditando que todos estariam
pactuados com o demônio, sem compreender que, tendo delirado uma boa parte de sua
experiência, só poderá ter a única certeza de que ele próprio esteve motivado a participar do sabat
diabólico. O conto lida com a questão do julgamento moral dos outros, mas também com a
hipocrisia religiosa que envolve esse mesmo julgamento. A partir daí, compreende-se que a
trajetória do autor, que advém de uma família essencialmente puritana, acaba por sofrer o impacto
de uma tradição religiosa que acredita e tenta combater os seres sobrenaturais e os demônios
pecaminosos. Em A Letra Escarlate, o autor, sempre às voltas com o tema das influências diabólicas
e com os horrores da luxúria e do pecado, “denuncia a falsa moral de uma sociedade envolta em
hipocrisia, mas que não lhes apresenta chance de conserto ou de, com ela, reconciliar-se”
(OLIVEIRA, 2013, p. 25). Apesar de oferecer seus préstimos à comunidade, de fazer trabalhos
manuais e ajudar os menos favorecidos, Hester é afastada de todos, o que revela uma espécie de
parede invisível entre os eleitos e os impuros (OLIVEIRA, 2013).
Há uma notável desigualdade de gêneros que se apresenta nas sociedades descritas por
Alencar e Hawthorne. Essa desigualdade está presente desde o princípio das narrativas, referindose a uma espécie de cultura que define a mulher como frágil, um ser incapaz de realizar as mesmas
atividades que os homens. Essa cultura vem de ideais religiosos, mas também de teses biológicas
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que acreditam que o sexo feminino é inferior ao masculino. Nesse sentido, Gilberto Freyre (apud
Priore, 2011), define o sistema patriarcal da seguinte forma:
O homem tenta fazer da mulher uma criatura tão diferente dele quanto
possível. Ele, o sexo forte, ela, o fraco; ele, o sexo nobre, ela, o belo. O
culto pela mulher frágil, que se reflete nessa etiqueta e na literatura e
também no erotismo de músicas açucaradas, de pinturas românticas; esse
culto pela mulher é, segundo ele, um culto narcisista de homem patriarcal,
de sexo dominante que se serve do oprimido – dos pés, das mãos, das
tranças, do pescoço, das ancas, das coxas – como de alguma coisa quente
e doce que lhe amacie, excite e aumente a voluptuosidade e o gozo. Nele,
o homem aprecia a fragilidade feminina para sentir-se mais forte, mais
dominador” (PRIORE, 2011, p. 72).
Priore (2011) revela que as mulheres adúlteras no “século hipócrita” podiam ser
condenadas à pena de morte, mas os homens eram poupados com menos austeridade: “a falta de
fidelidade masculina [era] vista como um mal inevitável que se havia de suportar” (PRIORE, 2011,
p. 67). A historiadora afirma também que as prostitutas eram impuras e imorais, visto que
deixavam-se levar pelos desejos do corpo. Havia um senso de normalidade que resguardava os
homens que frequentavam as prostitutas, pois a necessidade sexual do homem era considerada
maior. A contradição dos valores e princípios impostos em ambas as sociedades mostram o
contraste entre homens e mulheres. Tanto Lúcia quanto Hester tentam romper com os paradigmas
de suas respectivas sociedades, por isso são excluídas do convívio social e difamadas, uma vez que
o grupo com o qual convivem recusa consentir, no caso de Lúcia, a mudança que ela deseja fazer;
e de Hester, o pecado cometido pela jovem puritana. Diante disso, as duas protagonistas, a fim de
se afastarem dos olhares críticos, deslocam-se para espaços distantes dos olhos preconceituosos e
ferozes. Lúcia vai morar num casebre no bairro de Santa Teresa, junto à irmã mais nova e ao
companheiro Paulo, para recomeçar a vida. Hester muda-se para um casebre, onde encontra paz
em sua solidão e educa a sua filha, longe da crueldade daqueles que a condenam.
José de Alencar e Nathaniel Hawthorne descrevem heroínas fortes que lutam contra a
exclusão, a difamação e a hipocrisia. Segregadas e descartadas pela vigilância pública, lutam contra
modelos culturais que, impondo a soberania patriarcal e a rigidez ética, não permitem que o pecador
se regenere. A difamação é uma estratégia que molda estigmas, que cristaliza modelos, que engessa
o indivíduo em paradigmas inaceitáveis, mas que, sobretudo, não lhe confere espaço para a
restauração de seus princípios. É uma fórmula excludente, que revela que, sob o olhar da
intransigência religiosa, o pecado tem infinitamente mais peso do que a virtude. Entre os puritanos,
por exemplo, o pavor do diabo fazia-os esquecer as virtudes do homem puritano. Na corte carioca
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do Segundo Reinado, o estigma não concedia à prostituição a honra da regeneração. Os dois
autores deixam a seus leitores uma reflexão sobre o direito e a cidadania, sobretudo das mulheres,
na literatura, mas também no quotidiano das sociedades capitalistas do século XXI.
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ORGULHO E PRECONCEITO EM MÍDIAS SOCIAIS: A
ADAPTAÇÃO DE ELEMENTOS NARRATIVOS PARA
UMA WEBSÉRIE
PRIDE AND PREJUDICE ON SOCIAL MEDIA: ADAPTING ELEMENTS OF NARRATIVE TO
A WEB SERIES

Daiane da Silva LOURENÇO1
Resumo: A websérie The Lizzie Bennet Diaries (2012) é uma adaptação da obra Orgulho e Preconceito,
de Jane Austen, produzida para ser veiculada em mídias sociais. Este artigo apresenta uma análise
do processo de transposição do romance para os vídeos a partir de uma perspectiva pósestruturalista dos estudos de adaptação, baseando-se principalmente em Hutcheon (2011). O
objetivo é discutir alguns efeitos que os adaptadores conseguiram criar na websérie ao transpor o
texto para outra mídia e outro contexto. O resultado da pesquisa demonstra que durante o processo
de adaptação foram feitas alterações no foco narrativo, no enredo e na construção das personagens.
Tais modificações são abordadas como criações criativas que contribuíram para o aprofundamento
das personagens Elizabeth, Jane, Lydia e Charlotte.
Palavras-chave: Adaptação literária. Mídias sociais. Personagens. Websérie.
Abstract: The Lizzie Bennet Diaries web series (2012) is an adaptation of Pride and Prejudice, by Jane
Austen, produced to be aired on social media. This paper presents an analysis of the process of
transposing the novel into web videos from a poststructuralist perspective of adaptation studies,
based on Hutcheon (2011). The objective is to discuss some effects that the adapters created in the
web series by transposing the text to another medium and context. The research results indicate
that during the adaptation process shifts were made in the narrative point of view, the plot and the
characters construction. Those changes are studied as creative creations that added depth to
Elizabeth, Jane, Lydia and Charlotte as characters.
Keywords: Literary adaptation. Social media. Characters. Web series.

Introdução
O romance Orgulho e Preconceito, publicado pela primeira vez em 1813, é considerado um
clássico literário pela forma como a escritora Jane Austen empregou uma linguagem irônica em sua
elaboração e construiu personagens com densidade psicológica. Ambientada na Inglaterra rural do
final do século XVIII, a narrativa aborda questões comuns para a sociedade da época. O narrador
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onisciente e algumas personagens revelam um discurso de questionamento de diferenças entre
classes sociais, de relações baseadas em dinheiro, da educação para as mulheres, de regras morais e
comportamentais que deviam ser seguidas.
Jane Austen escreveu em um período no qual a escrita era uma atividade essencialmente
masculina. Apesar de haver críticas sociais no romance mencionado, elas são inseridas de uma
forma contida, principalmente quando o papel da mulher na sociedade é discutido, pois a escritora
poderia ter dificuldades para publicar sua obra se não atendesse aos padrões de escrita de romance
esperados pelas editoras em uma época em que acreditava-se que os livros tinham efeitos nocivos
sobre as mulheres. Mesmo nesse contexto, a escritora dedicou-se a abordar o universo feminino
em seus textos. As personagens protagonistas são sempre mulheres, o universo doméstico é
abordado constantemente por ser o espaço feminino, e o casamento é um assunto predominante
porque era a garantia de estabilidade financeira, visto que mulheres não podiam herdar bens da
família.
Apesar do reconhecimento da qualidade da obra da escritora pela crítica literária, nas
últimas décadas parece ter sido a alusão à história de amor idealizada pela indústria cinematográfica
entre os personagens Elizabeth e Darcy que fez com que o interesse pela obra fosse ampliado.
Mesmo sendo um clássico constante entre os mais vendidos no mundo, as vendas do romance
aumentaram consideravelmente após adaptações para a tela produzidas a partir da década de 1990.
Em 1995, a minissérie produzida pela BBC, com direção de Simon Langton e roteiro de Andrew
Davies, instituiu a “Austenmania”. A adaptação foi aclamada por fãs por considerarem a
“fidelidade” ao texto literário, pois praticamente todas as ações descritas no romance estão
presentes, assim como diversos diálogos; e pelo foco dado ao personagem Darcy, representado de
uma forma mais sensível e sensual. Na década seguinte, várias adaptações para a tela foram
produzidas, também destacando a relação entre Elizabeth e Darcy, e tiveram um papel importante
na popularização do romance.
As adaptações favorecem a circulação da literatura por recontextualizarem as obras e
aproximá-las de um público que não está familiarizado com a linguagem literária. São vistas neste
trabalho como um processo de (re)interpretação e (re)criação de um texto literário ao realizar a
transposição para outra mídia. Não são menores ou ruins, mas são novos textos com características
próprias e mantêm um diálogo com o texto anterior. Os estudos de adaptação têm o objetivo de
averiguar as escolhas feitas por um adaptador ao realizar a tarefa de transpor uma obra de um
sistema de signos para outro. As modificações criadas consideram o contexto histórico e cultural,
a mídia e o público-alvo. Durante muito tempo esse campo de estudos esteve focado em
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adaptações de obras de literatura dentro do vetor literatura-filme, porém no início do século XXI
as pesquisas têm sido ampliadas e incluem outros textos.
Em 2012, a websérie The Lizzie Bennet Diaries tornou-se a primeira adaptação da obra a ser
veiculada em mídias sociais. A narrativa foi adaptada para o formato de vlog no YouTube e utilizou
outras plataformas para contar partes da história por meio de perfis de personagens (Twitter,
Facebook, Tumblr). O enredo contado da perspectiva de Lizzie Bennet foi atualizado para o século
XXI e alguns conflitos foram modificados. Os adaptadores mantiveram o foco nas personagens
femininas, eliminaram as discussões em torno de casamento e vida doméstica e mostraram
mulheres jovens preocupadas com a carreira profissional e a vida pública. Dessa forma, a adaptação
distingue-se das anteriores — filmes e minisséries — por ter sido produzida para circular no
ciberespaço, portanto com foco em um público acostumado a acessar ao mesmo tempo diversas
plataformas, e por dedicar-se à construção de personagens femininas. Como resultado, a narrativa
conquistou um público jovem internauta composto sobretudo por mulheres. Noventa por cento
do público que acompanhou a websérie enquanto estava sendo veiculada era composto por
mulheres, sendo que desse percentual setenta por cento eram mulheres com menos de vinte e cinco
anos2. O público jovem feminino identificou-se com as personagens construídas na adaptação
provavelmente por vivenciarem situações parecidas em seu cotidiano.
Neste trabalho, analisamos o processo de adaptação do romance Orgulho e Preconceito (1813)
para a websérie The Lizzie Bennet Diaries (2012) e discutimos alguns efeitos que os adaptadores
conseguiram criar no novo texto. A (re)criação do texto literário envolveu mudança de mídia e de
contexto, por isso alterações foram feitas no foco narrativo, no enredo e na construção dos
personagens. O resultado da produção é um texto independente da obra de Jane Austen que
proporciona ao espectador o contato com um texto novo (The Lizzie Bennet Diaries) e um texto
conhecido (Orgulho e Preconceito) ao mesmo tempo.
A websérie The Lizzie Bennet Diaries
A ideia de produzir The Lizzie Bennet Diaries partiu de Hank Green, um vlogueiro que possui
diversos canais no YouTube. Há anos trabalhando com a produção de vídeos online, Hank Green
fez uma proposta para Bernie Su, produtor de webséries, para criar uma adaptação de uma obra
literária em formato de vlog no YouTube em 2012. Com uma experiência com vídeos que difere

Informações apresentadas por Bernie Su no evento Transmedia Meetup que aconteceu em San Francisco em 2013.
Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ITv5ryeAWm0&t=191s>. Acesso em 19 out. 2018.
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das produções cinematográficas, acostumados com o uso do ciberespaço, a circulação de textos
em múltiplas plataformas e a interação online, Hank Green e Bernie Su produziram a primeira
adaptação de Orgulho e Preconceito em múltiplas plataformas.
Para compreender o processo de transposição do romance para a websérie é importante
ressaltar que, ao contrário do texto literário, as plataformas utilizadas na adaptação têm
características que não são fixas. Houve uma mudança de mídia (do texto impresso para páginas
na internet) que exigiu que diversas alterações fossem feitas no texto de partida. As alterações
realizadas pelos adaptadores envolvem não apenas mudanças na narrativa (narrador, personagens,
enredo), mas também a adequação do novo texto às plataformas escolhidas, as quais exigem o uso
de linguagem multimodal (texto, imagem, som) e a possibilidade de o usuário navegar de uma
página para outra em busca de novas informações.
Vlogs e webséries são gêneros que se desenvolveram no YouTube porque encontraram um
espaço propício para sua divulgação. Os adaptadores optaram por adequar a narrativa do romance
a esses formatos e atender às demandas de um público acostumado a utilizar os recursos
disponíveis no YouTube: curtir, comentar, compartilhar. O uso do formato de vlog e de websérie
para a produção teve o objetivo de atrair um público jovem, usuário da internet, interessado em
navegar em diversas páginas ao mesmo e em participar do processo de criação de uma narrativa
online por meio dos recursos de interação disponíveis nas plataformas.
Os vlogs surgiram como diários online com publicações de vídeos. Os profissionais que
mantêm um vlog são chamados de vloggers ou vlogueiros e empregam recursos na gravação dos
vídeos para estabelecer uma relação de proximidade com seus viewers (espectadores), como falar
diretamente com a câmera encenando um diálogo com quem está assistindo. A filmagem costuma
ser realizada em um ambiente particular, geralmente o quarto, revelando um pouco da vida privada.
Em The Lizzie Bennet Diaries, a personagem principal e narradora é Lizzie Bennet, uma
estudante de mestrado em comunicação que propõe um projeto de elaboração e postagem de
vídeos pessoais em um vlog como trabalho final de uma disciplina sobre mídias. A proposta é
relatar os dramas de sua vida como estudante universitária com dívidas de crédito estudantil, sem
emprego e sem perspectivas para o futuro, pois considera estar investindo em uma carreira
arriscada. É uma jovem de 24 anos que ainda mora com os pais e as irmãs Jane e Lydia. Sua família
é de classe média e enfrenta dificuldades financeiras para manter as filhas e pagar a hipoteca da
casa. Os vídeos revelam diversas questões pessoais, brigas com a amiga Charlotte, dificuldades de
relacionamento com a mãe e com a irmã mais nova, e o fato de não gostar de um rapaz que
conheceu recentemente chamado Darcy. A maior parte dos vídeos foram gravados no quarto de
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Lizzie, um quarto típico de estudante com diversos livros e pôsteres na parede, com a câmera
parada e a personagem conversando diretamente com o público.
Embora The Lizzie Bennet Diaries tenha o formato de vlog, é uma narrativa organizada como
websérie, uma produção audiovisual seriada distribuída no ciberespaço que apresenta traços de
algumas produções televisivas (novelas, minisséries, séries), porém foi adequada para o contexto
das plataformas online, com mudanças em sua produção e distribuição, e feedback imediato dos
espectadores. De acordo com Hergesel (2014), a brevidade e o orçamento baixo das webséries
costuma fazer com que o número de personagens seja limitado, espaço restrito, tempo mais ágil.
O enquadramento é alterado devido ao tamanho da tela, menor do que a televisão e o cinema, por
isso os planos gerais são evitados, já que os detalhes ficariam difíceis de serem visualizados, e o
primeiro plano predomina. Apesar de tais alterações, as webséries são textos narrativos em
linguagem visual que contêm os elementos básicos para a elaboração de uma história de ficção:
personagens, enredo, narração (ou foco narrativo), tempo (ou ambientação) e espaço.
A websérie estudada tem cerca de 100 episódios e gerou mais de nove horas de material,
sendo a adaptação mais longa do romance Orgulho e Preconceito para a tela. Os vídeos têm cerca de
cinco minutos, foram publicados duas vezes por semana ao longo de um ano, entre 09 de abril de
2012 e 28 de março de 2013. A narrativa central aparece no canal The Lizzie Bennet Diaries, mas os
criadores aprofundaram as personagens Lydia Bennet, Charlotte e Georgiana Darcy por meio da
produção de spin-offs. Os canais que narram paralelamente eventos da vida dessas personagens são,
respectivamente: TheLydiaBennet, MariaOfTheLu e Domino:GigiDarcy.
Além dos vídeos disponíveis no YouTube, nos canais citados, a produção utilizou outras
plataformas para acrescentar informações sobre a narrativa no intervalo entre as publicações
semanais dos episódios. A maioria dos personagens possuía perfis na mídia social Twitter, como
se fossem pessoas reais, onde publicavam a respeito de atividades cotidianas, acontecimentos da
narrativa e dialogavam com outros personagens. Os usuários que queriam uma experiência mais
imersiva com a narrativa podiam acompanhar ao longo do ano de produção os posts diários desses
personagens e lhes enviar mensagens.
No dia 9 de abril de 2012, às 9h, o primeiro episódio da websérie foi disponibilizado no
YouTube. No episódio, a compra de uma casa em Netherfield é mencionada e comentada pela
família de Lizzie Bennet. No mesmo dia, Bingley iniciou um diálogo com sua irmã, Caroline, e seu
amigo, Darcy, no Twitter para informá-los sobre o assunto. O público teve a oportunidade de ver
mais detalhes sobre os eventos do episódio 1 ao seguir os personagens no Twitter e ler a conversa
na qual Bingley confirma a compra da casa e avisa a irmã e o amigo que vão adorar o lugar. Os
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perfis permitiram que os usuários conhecessem a história através das diferentes perspectivas dos
personagens, pois os tuítes revelavam o posicionamento de cada um sobre os eventos. Além disso,
a plataforma favoreceu a interação entre público e personagens. Algumas ações da narrativa eram
comentadas, questionadas ou sugeridas pelos usuários no Twitter.
Estudos sobre adaptação
Neste trabalho, adotamos a perspectiva pós-estruturalista dos estudos de adaptação, a qual
propõe a desconstrução da ideia de que o texto “original” é hierarquicamente superior. Ao estudar
um texto literário e sua adaptação, essa linha crítica considera que são textos independentes, porém
relacionados, e questiona a visão de que é possível restituir completamente o sentido de um texto
ao traduzi-lo. Diante disso, como a palavra “original” sugere uma hierarquia com sua adaptação,
passou-se a empregar o termo “texto de partida” para a obra antes considerada como “fonte”.
A crítica pós-estruturalista acredita que a fidelidade ao texto de partida não é possível na
adaptação porque não é um processo neutro. As alterações feitas no texto são mediadas pelo
adaptador, que é um sujeito inserido em um contexto histórico-cultural específico, e suas
intervenções no texto não são isentas, revelam sempre sua própria avaliação (RODRIGUES, 2000).
Por isso, não existe equivalência entre textos, existe um processo de criação a partir do texto de
partida que “recontextualiza a obra literária original, gerando outras imagens, reescrevendo-a numa
outra realidade na qual é percebida” (AMORIM, 2005, p. 29).
A visão de superioridade do texto literário em relação às adaptações ainda predomina na
academia, e também está presente entre leitores que não têm experiência com a literatura. A
percepção de que uma adaptação tem que ser “fiel” ao texto literário para ter qualidade é cultivada
e análises são feitas com o objetivo de verificar as “perdas” provocadas ao transpor o texto para
outra mídia. Em contrapartida, um estudo voltado para a adaptação em uma perspectiva crítica
pós-estruturalista estará focado em averiguar os efeitos que o processo conseguiu ou não criar
(CORSEUIL, 2009) ao invés de voltar-se para “perdas” em relação ao texto de partida. O campo
dos estudos de adaptação tem ampliado sua abordagem e caminhado em direção a pesquisas que
refutam a visão de fidelidade, e consideram elementos externos, como o contexto históricocultural, o processo de produção e de recepção, a circulação do texto e como esses aspectos são
significativos para que sejam feitas alterações no texto de partida durante a criação da adaptação.
Hutcheon (2011) não considera ser necessário discutir a questão da fidelidade e justifica
que o posicionamento a favor das adaptações “fiéis” ainda está presente porque a sociedade ainda
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tem uma desconfiança em relação ao visual e uma atitude de olhar para a escrita como algo sagrado.
Apesar disso, as adaptações existem porque as pessoas sentem prazer em vê-las. Elas estão em
todos os lugares atualmente, “nas telas da televisão e do cinema, nos palcos do musical e do teatro
dramático, na internet, nos romances e quadrinhos, nos fliperamas e também nos parques
temáticos mais próximos de você” (HUTCHEON, 2011, p. 22). A autora afirma que as adaptações
dialogam com o texto de partida, existem como repetição e lembrança de um texto, mas com
variação e surpresa.
A relação entre a adaptação e o texto de partida é apontada por Bruhn (2013) como uma
questão relevante para estudo. Bruhn (2013) afirma que a adaptação deveria ser considerada um
processo de mão-dupla ao invés de mão única. Nós deveríamos estudar tanto o texto de partida
quanto o resultado da adaptação como dois textos que dialogam infinitamente, mudando de
posição, sendo fonte um para o outro na recepção dentro do processo de adaptação. Essa relação
dialógica entre os textos é chamada de intertextualidade por Stam (2013). O autor enfatiza que
nesta abordagem focada na relação intertextual, ao contrário de análises centradas na fidelidade, a
adaptação não é vista como secundária, mas como obra independente, capaz de recriar, criticar e
atualizar os significados do texto adaptado.
Tanto Hutcheon (2011) quanto Stam (2013) baseiam-se no estudo de Genette, publicado
na obra Palimpsestos, para afirmar que existe um diálogo entre diferentes obras, que um texto pode
ler outro texto, e o público no ato de recepção da obra tende a observar os aspectos familiares e os
desconhecidos da narrativa. Quanto maior o repertório do leitor, mais condições ele terá de
explorar a intertextualidade da adaptação como se fosse um palimpsesto.
Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para se
traçar outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode lê-la por
transparência, o antigo sob o novo. Assim, no sentido figurado, entenderemos
por palimpsestos (mais literalmente: hipertextos) todas as obras derivadas de uma
obra anterior, por transformação ou por imitação (GENETTE, 2010, p. 7).

Nesse sentido, uma adaptação de uma obra literária faz com que o espectador experimente
mais de um texto ao mesmo tempo. “Quando dizemos que a obra é uma adaptação, anunciamos
abertamente sua relação declarada com outra(s) obra(s)” (HUTCHEON, 2011, p. 27). Por isso, as
adaptações são obras “palimpsestuosas” assombradas pelos textos anteriores. Se o espectador
conhece o texto anterior, sente constantemente sua presença pairando sobre a adaptação. Quando
não há o conhecimento dos outros textos, a adaptação é experienciada sem a duplicidade
“palimpséstica”.
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A websérie The Lizzie Bennet Diaries estabelece uma relação intertextual com o romance
Orgulho e Preconceito e também com outras adaptações da obra. O público que assiste aos episódios
pode ver a websérie como uma adaptação do texto de Jane Austen e verificar as semelhanças e
diferenças entre os textos por conhecerem o texto de partida; ou, caso não tenham lido o romance,
podem considerá-la como um texto novo, sem estabelecerem relações de intertextualidade. Nossa
proposta é analisar algumas transformações realizadas pelos adaptadores, portanto a visão
intertextual é importante para compreender certos efeitos alcançados pela websérie.
Os efeitos da transposição do romance para a websérie
A primeira mudança significativa na adaptação estudada é a transposição do texto literário
para outra mídia: do texto impresso e verbal para vídeos em uma plataforma no ciberespaço,
empregando a linguagem multimodal. Esse aspecto foi sugerido por Hutcheon (2011) como o
estudo da adaptação como uma entidade ou produto formal. “Essa ‘transcodificação’ pode
envolver uma mudança de mídia (de um poema para um filme) ou gênero (de um épico para um
romance), ou uma mudança de foco e, portanto, de contexto” (HUTCHEON, 2011, p. 29). Em
The Lizzie Bennet Diaries, houve uma mudança de mídia que implicou em outras modificações: foco
narrativo, personagens, enredo.
O texto foi atualizado para o ano de 2012. Acontecimentos da narrativa contextualizada no
final do século XVIII precisaram ser repensados para fazerem sentido no século XXI. As decisões
dos adaptadores “são feitas num contexto criativo e interpretativo que é ideológico, social,
histórico, cultural, pessoal e estético” (HUTCHEON, 2011, p. 153). A atualização diminui a
distância entre o romance e o leitor contemporâneo. Por causa disso, Kozak (2016) afirma que a
websérie conversa com o público de uma forma bastante diferente de adaptações anteriores das
obras de Austen. É um texto moderno, pensado para novos leitores e que, apesar de transformar
o texto de partida, faz uma homenagem à obra da escritora ao manter e aprofundar alguns temas
presentes no romance.
Para que a narrativa fosse adequada para o formato de vlog, o foco narrativo foi modificado.
No romance o foco narrativo é em terceira pessoa, com um narrador onisciente. Como na
adaptação a personagem Lizzie é retratada como uma vlogueira, os fatos são contados de sua
perspectiva. A personagem se apresenta da seguinte forma: “Sou uma universitária de 24 anos com
uma montanha de dívidas em crédito estudantil, morando com os pais e se preparando para uma
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carreira. Mas para minha mãe a única coisa que importa é que eu sou solteira3” (Ep. 1, 0’16”-0’23”).
Ao inserir a personagem protagonista como narradora dos fatos, a adaptação passa para o público
a ideia de veracidade porque a pessoa que vivencia os acontecimentos está fazendo o relato. Por
outro lado, a escolha de adotar o ponto de vista de Lizzie faz com que exista um limite do que pode
ser mostrado para o público, pois ela precisa ter conhecimento dos fatos e vontade de compartilhálos.
O formato de vlog faz com que a fronteira entre o real e o ficcional seja borrada por passar
a impressão de que Lizzie é uma pessoa real e comum que está expondo sua intimidade em vídeos
online. Apesar de o público saber que é uma personagem, a forma como Lizzie conversa com os
viewers nos vídeos constrói uma relação de proximidade, um efeito que as diversas adaptações
anteriores do romance não conseguiram produzir. Esse efeito produzido demonstra que os
adaptadores souberam aproveitar as especificidades desse meio ao transpor o romance.
Apesar de a atualização procurar seguir o enredo do romance, inclusive permitindo ao
público que conhece o texto de partida acompanhar o desenrolar da narrativa capítulo por capítulo,
também faz diversas alterações, adições e supressões para que as ações e conflitos sejam
contextualizadas para o século XXI e para a nova mídia. O baixo orçamento da websérie também
influenciou em algumas decisões tomadas para a adaptação, como não contratar atores para
representar alguns personagens e diminuir o número de locações para as filmagens. A diminuição
no número de personagens permitiu o aprofundamento de Jane, Lydia e Charlotte, pouco
desenvolvidas em adaptações anteriores. Não há cinco irmãs na narrativa, mas apenas Jane, Lizzie
e Lydia por se tratar de uma família de classe média estadunidense em 2012 e esse ser um número
de filhos mais comum.
Na websérie, não há a presença de atores interpretando o senhor e a senhora Bennet, nem
os tios Gardiner ou Lady Catherine de Bourgh. O senhor e a senhora Bennet são apresentados ao
público por Lizzie por meio de costume theatre (imitação). Lizzie utiliza um chapéu azul de aba larga,
brincos grandes de pérolas e colar, e um lenço jogado sobre os ombros quando quer representar
sua mãe e revelar ao público sua opinião. O Sr. Bennet é retratado por Charlotte com um chapéu
e um cachimbo. Toda a visão que temos do Sr. e da Sra. Bennet é a partir da perspectiva de Lizzie.
Ao longo da narrativa, percebemos que o fato de não haver a presença de pais e tios na websérie
faz com que o foco se limite ao cotidiano, conflitos e decisões das personagens jovens.

Transcrição e tradução nossa da seguinte fala da personagem: “I’m a 24 year old grad student with a mountain of
student loans, living at home and preparing for a career. But to my mom, the only thing that matters is that I’m single”.
3
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Essas escolhas são parte do que Hutcheon (2011) chama de processo de criação. A
adaptação sempre envolve uma (re)interpretação do texto de partida e uma (re)criação. Corseuil
(2009) concorda com esse posicionamento e argumenta que a riqueza de significados de um texto
literário é melhor atualizada quando a adaptação é criativa. A autora afirma que ao produzir um
texto o adaptador busca “equivalências” entre diferentes sistemas de signos para os vários
elementos da história, dentre os quais alguns são mais fáceis de serem transpostos para outra mídia,
por exigirem poucas mudanças, enquanto outros precisam passar por modificações mais radicais.
A transposição dos personagens, por exemplo, exige uma construção de sua caracterização que
será exposta ao espectador, a qual pode não estar completamente descrita no romance e precisará,
portanto, ser criada.
Como cada mídia tem suas próprias particularidades, a caracterização de um personagem
no romance é diferente de sua caracterização em um filme. Chatman (1980) considera que a tarefa
do escritor é mais fácil do que a de um produtor de filmes, pois o autor nomeia os atributos dos
personagens e os leitores os aceitam. Por outro lado, no filme a equipe de produção realiza um
trabalho conjunto para convencer o público sobre as pistas verbais e não-verbais. O público deve
aprovar a caracterização dos personagens por meio do roteiro, do cenário, da iluminação, do
figurino, da trilha sonora, entre outros. Assim sendo, tanto o romance quanto o filme têm
limitações e possibilidades.
Em um romance, as personagens podem ser: planas, caracterizadas com um número
pequeno de atributos, pouco complexas; ou redondas, mais complexas e com uma variedade maior
de características (GANCHO, 2006). Em Orgulho e Preconceito, Elizabeth e Jane são personagens
complexas, e Lydia e Charlotte são personagens planas. Na websérie, todas essas personagens
foram aprofundadas e são tridimensionais, apresentam características físicas, sociais (classe social,
família, nível de escolaridade, profissão) e psicológicas. As características físicas das personagens
citadas não são apresentadas no romance, porém os adaptadores precisaram decidir como seriam
esses aspectos porque a websérie é baseada no visual, no mostrar. Chatman (1980) considera essa
a principal característica do vídeo: ele não diz: “Lizzie é magra, tem estatura mediana, pele clara,
cabelo ruivo, olhos claros, cerca de 24 anos”, ele mostra. As características sociais e psicológicas
são reveladas aos poucos no romance, levando o leitor a interpretar as qualidades e os defeitos das
personagens a partir de suas falas e ações. Na websérie, ao contrário, alguns aspectos psicológicos
e sociais podem ser percebidos pelos espectadores ao verem as personagens na tela, por causa da
roupa, penteado, maquiagem, postura, olhar, expressão facial, tom de voz, gestos. Ainda que não
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sejam apontados verbalmente no vídeo, esses outros aspectos podem fazer com que o espectador
deduza tais características.
Na perspectiva adotada na adaptação, o casamento não é o ponto central e não é a principal
forma de as mulheres conseguirem estabilidade financeira, como acontecia na Inglaterra no século
XVIII. A atualização do enredo para o ano de 2012 procurou focalizar as relações entre as
personagens femininas, como irmãs e como amigas, e as dificuldades que enfrentam como jovens
mulheres na contemporaneidade. As falas das personagens ressaltam desde o início da narrativa
preocupações relacionadas à carreira profissional. Além disso, a websérie também aborda a busca
das mulheres por uma identidade que não seja definida a partir de um homem e o discurso de
repressão da sexualidade feminina. Como a adaptação é também um ato de revisão do texto
anterior (SANDERS, 2006), possibilita que os adaptadores olhem de uma forma diferente para a
narrativa e para o papel social da muher. Dessa forma, os eventos presentes no romance foram
revisados na websérie para que façam sentido no século XXI, mas ainda alcançam efeitos parecidos
no público e lembram o enredo do texto de Austen.
A personagem Lizzie tem um papel significativo na narrativa por ser a vlogueira-narradora.
Considerada pela irmã Lydia como uma “solteirona encalhada” e “nerd”, é uma jovem que passa
bastante tempo na biblioteca e não costuma ir a festas ou bares. No segundo episódio, apresentase da seguinte maneira: “Eu gosto de chuva, livros clássicos e qualquer filme estrelado por Colin
Firth. Estou na faculdade estudando comunicação, então eu leio muito, escrevo muito e
especialmente neste momento falo muito4” (0’34”-0’43”). A personagem dedica a maior parte do
seu tempo aos estudos e tenta mostrar aos viewers como a vida de estudante universitária exige
dedicação. Apesar de ser uma pessoa dedicada e estudiosa, Lizzie julga as pessoas negativamente,
acredita que está sempre certa, não ouve os outros e não reconhece seus erros, demonstrando
orgulho e preconceito em diversas situações. Nos primeiros episódios, faz duras críticas à irmã
mais nova, porém diversos acontecimentos fazem com que perceba o erro que está cometendo. O
mesmo acontece em relação a outros personagens. A caracterização da personagem é aprofundada
pelo fato de os eventos serem contados de sua perspectiva e seu amadurecimento é acompanhado
pelo público.
No romance, Elizabeth realiza duas viagens: uma visita à sua amiga recém-casada Charlotte
e um passeio com os tios, no qual conhece a casa de Darcy, Pemberley. Ambas as viagens são
transpostas para a websérie como atividades de estágio acadêmico. Lizzie visita Charlotte em seu
Transcrição e tradução nossa da seguinte fala da personagem: “I like rain, classic novels, and any movie starring Colin
Firth. I’m in grad school studying Mass Comunication, so I read a lot, I write a lot, and especially at this moment talk
a lot”.
4

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, v.11, p. 123-139, jan./jun, 2019. ISSN: 2357-9234.

134

novo emprego e aproveita para desenvolver um projeto da faculdade na empresa. Em San
Francisco, agenda o desenvolvimento de um estágio na Pemberley Digital e, após iniciar as
atividades, descobre que a empresa é de Darcy. As transformações realizadas no enredo ressaltam
aspectos comuns atualmente na vida de jovens buscando estudar e adquirir experiência para
construir uma carreira profissional. O ato de revisão inseriu eventos contemporâneos próximos da
realidade do público.
Charlotte aparece no primeiro episódio como a melhor amiga de Lizzie e é a pessoa que
contribui com a gravação e edição dos vídeos para o vlog. Charlotte Lucas é transformada em
Charlotte Lu, uma estudante de mestrado em comunicação de descendência asiática. A personagem
é a filha mais velha de uma família de classe média que está com dificuldades financeiras inclusive
para possibilitar que ela continue seus estudos. A estudante não é sonhadora, é bastante realista e
sabe que devido à sua idade e às condições de sua família precisa tomar decisões para ajudar aos
pais e se manter financeiramente. Em uma conversa na qual Lizzie afirma que Charlotte será uma
pessoa famosa e de muito sucesso porque é inteligente e trabalha bastante, Charlotte diz: “Desculpa
acabar com o seu sonho Lizzie, mas o sucesso acontece por sorte. Sorte, trabalho duro, e mais
sorte. Já vi acontecer5” (Ep. 16, 2’52”-3’00”). A personagem é mais racional do que emocional, é
apaixonada pelo curso de comunicação e pelo trabalho com vídeos, mas tem consciência de que
não é fácil construir uma carreira nesta área.
Os adaptadores revisaram a proposta de casamento de Mr. Collins para Elizabeth Bennet.
Na websérie, Ricky Collins é um amigo de infância de Lizzie que gerencia uma empresa na área de
comunicação e mídia. Como a proposta de casamento devido ao fato de ser herdeiro dos bens da
família soaria estranha na atualidade, Ricky Collins oferece uma posição na empresa na qual
trabalha. O personagem afirma que assistiu aos vídeos, percebeu o sucesso do vlog de Lizzie na
internet, e considera que os conhecimentos sobre produção e distribuição de vídeos online da
personagem serão relevantes para a sua empresa. Apesar de a proposta ser lucrativa, Lizzie recusa
a oferta de emprego. O episódio estabelece uma relação intertextual com o romance e recria o
diálogo em que Mr. Collins insiste em repetir os aspectos positivos de sua proposta e Elizabeth
nega diversas vezes apontando os aspectos negativos. A atualização da cena conseguiu alcançar um
efeito similar ao do texto de partida, mas abordando as preocupações das jovens mulheres na
contemporaneidade. Lizzie afirma que não aceita trabalhar com vídeos instrucionais, como a
empresa de Collins faz, pois quer dedicar seu tempo a algo que ama fazer. Em contrapartida,

Transcrição e tradução nossa da seguinte fala da personagem: “I hate to burst your bubble Lizzie, but success is
mostly luck. Luck, hard work, and more luck. I’ve seen it”.
5
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Charlotte Lu convence Ricky Collins a lhe fazer a mesma proposta de emprego e a aceita por
considerar que está em uma situação econômica difícil e não quer perder uma oportunidade
lucrativa como essa. Esta mudança significativa no enredo revela as diferenças de contextos sociais
entre o romance e sua adaptação.
No romance e nas adaptações anteriores os leitores pressupõem que Charlotte
provavelmente induziu Mr. Collins a pedi-la em casamento. Na websérie, um episódio é produzido
para mostrar aos espectadores Charlotte Lu convencendo Ricky Collins a lhe oferecer o emprego
que havia proposto para Lizzie. Diante da negativa de Lizzie, aproveita um momento de conversa
com Collins e o manipula de forma que recebe a mesma oferta de emprego e a aceita. O diálogo
apresentado no episódio demonstra como a personagem Charlotte na websérie é mais complexa e
uma mulher determinada a atingir seus objetivos profissionais, mesmo que para isso precise aceitar
uma proposta de emprego interessante, porém ao lado de um sócio difícil de tolerar. Sua
participação na narrativa é ampliada na adaptação e participa de conflitos importantes. Quando
Lydia envolve-se com George Wickham, por exemplo, é Charlotte quem avisa Lizzie sobre a
tentativa de publicação de um vídeo de Lydia na internet, enquanto no romance e em outras
adaptações é Jane quem traz essa informação.
Lydia também é construída como uma personagem mais complexa. Apesar de ainda ter
traços de imaturidade, atitudes infantis e embaraçosas, ela é uma mulher que lida com conflitos
contemporâneos: sua relação com os pais, a dificuldade de ser aceita por sua irmã Lizzie, o fato de
a sociedade ainda exigir determinados comportamentos das mulheres, a vontade de se divertir, mas
a necessidade de estudar e trabalhar por ser de classe média. Lydia é uma personagem com várias
camadas e profundidade, o que podemos perceber ao longo da narrativa. No início, aparece como
uma jovem de vinte anos, descontraída, despreocupada com o futuro, sempre alegre, louca por
homens e ingênua. Lizzie não aprova o comportamento despreocupado com o futuro da irmã mais
nova Lydia e sua presença contínua em bares e festas. A apresenta ao público afirmando que:
“estamos muito orgulhosos pelo fato de agora ela ser muito velha para participar de algum reality
show sobre gravidez na adolescência6” (Ep. 2, 1’04”- 1’08”). No entanto, Lydia começa a
demonstrar insatisfação com o julgamento constante da irmã e começa a amadurecer como pessoa,
principalmente após sua relação conturbada com George Wickham.
Em sua busca por aceitação e não se sentindo acolhida pela família, Lydia começa a gravar
seus próprios vídeos. Segundo Kozak (2016), o público começa a rever os conceitos pré-

Transcrição e tradução nossa da seguinte fala da personagem: “We’re all very proud she is now too old to be on any
reality shows about having babies in high school”.
6
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estabelecidos sobre a personagem ao acompanhar seu vlog e ouvir sua perspectiva sobre os fatos.
Lydia discute com Lizzie por causa do julgamento constante sobre seu comportamento, afasta-se
das irmãs e sente-se sozinha, momento no qual George Wickham aparece. Os vídeos do canal
TheLydiaBennet revelam a construção de um relacionamento abusivo, pois Wickham repete
constantemente para Lydia que a família da personagem não se preocupa com seus sentimentos
enquanto ele está o tempo todo ao seu lado, a apoiando no que precisar. A adaptação revela como
Wickham influenciou as decisões de Lydia neste período por meio do spin-off, enquanto no romance
o leitor não é informado sobre o que aconteceu entre Lydia e Wickham até o momento em que
fogem juntos. Dessa forma, a adaptação mostra uma perspectiva difente sobre os eventos.
No romance, a fuga de Lydia com George Wickham sem se casarem é um conflito
importante, pois naquele período era um escândalo social. Contudo, o mesmo conflito não geraria
a mesma indignação atualmente. Na transposição para a adaptação, o conflito foi transformado em
uma tentativa de Wickham de divulgar na internet um vídeo do casal fazendo sexo. Lydia não sabia
da intenção do namorado ao gravar as imagens. A adequação realizada na narrativa buscou alcançar
um efeito de escândalo na sociedade contemporânea. Assim como no romance, o escândalo
envolve um comportamento da mulher considerado inapropriado por convenções sociais.
A fim de aproximar-se da veracidade, os adaptadores construíram uma página de um site
no qual afirmava-se que no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados nos Estados Unidos, o vídeo
de Lydia estaria disponível (lydiabennettape.com). O público ficou comovido com a situação e
enviou mensagens para Lydia apoiando-a, enquanto escreviam para o perfil de George Wickham
pedindo para desistir do plano. A adaptação conseguiu criar um efeito de comoção entre o público
que, provavelmente pela primeira vez, decidiu que a personagem Lydia não era culpada pelos
acontecimentos, havia sido enganada e não deveria ficar com George Wickham. Após a solução do
conflito, realizada com a contribuição de Darcy e sua irmã Gigi, Lydia demonstra amadurecimento
e Lizzie também. A relação entre as irmãs torna-se mais próxima. As críticas de Lizzie são
substituídas por expressões de companheirismo.
A irmã mais velha Jane tem 26 anos, já terminou a graduação e trabalha no departamento
de moda de uma empresa, no entanto, ganha pouco, tem dívidas de financiamento estudantil e está
tentando conquistar um emprego melhor em sua área. É educada, tímida, calma, preocupada com
as outras pessoas, dedicada ao trabalho. Apesar de ser romântica, coloca sua carreira antes de um
relacionamento. Ao contrário da construção da personagem no romance, na adaptação não age
como se não houvesse futuro após o término de sua relação com Bing Lee (no romance Bingley).
Vive momentos de tristeza, mas retorna às suas atividades diárias. Jane decide seguir com sua vida
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sem Bing Lee e demonstra não ter medo de mudanças para atingir seu objetivo de conseguir um
emprego melhor no ramo da moda. Aceita uma proposta de emprego que sua empresa havia feito
para trabalhar em Los Angeles e ao retornar para casa para uma visita afirma: “Eu estou em uma
nova cidade. Tenho um emprego que eu adoro, com pessoas que são legais e interessadas em coisas
legais. Não preciso de um relacionamento que deu errado para me definir7” (Ep. 70, 2’09”-2’20”).
A personagem demonstra crescimento após o término do relacionamento e a mudança para outra
cidade, assim como afirma que não quer que sua identidade como mulher seja definida em relação
a um homem. Ao final da narrativa, a personagem recebe uma proposta de trabalho em Nova York
e decide aceitá-la. Quando Bingley a procura para reatar o namoro, a personagem avisa que está se
mudando e ele pode decidir acompanhá-la ou não.
No processo de adaptação, diversas escolhas foram realizadas pelos adaptadores para que
a narrativa de Orgulho e Preconceito fosse atualizada para o público do século XXI e contada em forma
de vlog. Como a websérie é composta por mais de cem episódios, somando mais de nove horas de
material, a ideia de mostrar ao público a perspectiva de cada personagem sobre os eventos narrados
fez com que a caracterização de cada uma fosse aprofundada. Lizzie, Jane, Lydia e Charlotte
mostram ao público o que pensam e como se sentem nas diversas situações, um aprofundamento
que ainda não havia sido criado em outras adaptações do romance para a tela.
Considerações finais
As transformações realizadas no foco narrativo, nas personagens e no enredo demonstram
que a adaptação produziu alguns efeitos sobre o texto distintos do romance, mas, ao mesmo tempo,
possibilitam que a presença do texto anterior seja percebida enquanto acompanhamos a websérie.
A construção das personagens na websérie baseia-se em suas características no romance e as amplia.
O aprofundamento da caracterização das personagens Lizzie, Charlotte, Lydia e Jane é possibilitado
devido ao número de horas de vídeos e à perspectiva narrativa adotada. O objetivo da adaptação é
revelar ao público as percepções de cada uma dessas personagens e isso foi proporcionado por
meio da transposição do texto para o formato de vlog.
O enredo pode ser acompanhado pelo público que está lendo o romance, pois os
adaptadores decidiram manter a maior parte dos acontecimentos apesar de atualizá-los. As
modificações atenderam ao contexto histórico e cultural da época da produção, assim como à nova

Transcrição e tradução nossa da seguinte fala da personagem: “I’m in a new city. I have a job that I love with people
that are very cool and interested in cool things. I don`t need one failed relationship to define me”.
7
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mídia e ao público. O resultado do processo de adaptação é um texto novo que apresenta
semelhanças e diferenças em relação ao romance.
A produção preocupou-se em atender à demanda de um público jovem internauta,
interessado em narrativas fragmentadas, em episódios breves e em interagir, de alguma forma, com
o enredo, porém não deixou de investir na elaboração das personagens. Diferente das personagens
do romance, com identidades fixas, na websérie os sujeitos são fragmentados, com identidades
fluidas, em busca do seu lugar na sociedade contemporânea. Apesar de ser uma narrativa comercial,
a construção das personagens é original, diferente das adaptações anteriores do romance, e
significativa para o público, principalmente entre as mulheres jovens. Provavelmente esse público
identificou-se com as quatro personagens principais da narrativa, vivendo seus conflitos pessoais e
profissionais, e com o fato de que a história não é centrada na relação amorosa entre Lizzie e Darcy,
mas na relação de amizade e irmandade entre Lizzie, Jane, Lydia e Charlotte.
A websérie conseguiu recriar o texto de Austen de uma forma criativa que manteve um
diálogo com a narrativa de partida, mas recontextualizou o texto com variações em uma linguagem
multimodal. É possível assistir aos vídeos e perceber a presença de textos anteriores, em uma
intertextualidade explícita.
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A PINTURA EM VOYAGE AUTOUR DE MA
CHAMBRE
THE PAINTING IN VOYAGE AUTOUR DE MA CHAMBRE

Giseli SEEGER1
Resumo: Este artigo reflete sobre a influência da pintura em Voyage autour de ma chambre (1794),
de Xavier de Maistre. Nessa obra, o narrador revela um interesse especial pelos jogos de luz, pela
decomposição das cores e pela influência das variações cromáticas sobre os homens; assim
também, certas impregnações discursivas e modos de tecer visões do mundo denunciam no
narrador o pintor de quadros. Tal influência contribui para instaurar o privilégio da viagem
interior, considerada a grande inovação da narrativa de Maistre e seu maior contributo à tradição
literária posterior.
Palavras-chave: Voyage autour de ma chambre. Xavier de Maistre. Pintura.
Abstract: This article analyzes the influence of painting in Xavier de Maistre’s Voyage autour de ma
chambre (1794). In this work the narrator reveals a special interest in the plays of light, the
decomposition of colors and the influence of chromatic variations on men; furthermore, certain
discursive impregnations and ways of weaving world’s vision denounce in the narrator the
paintings of tableaux. Such influence contributes to instituting the privilege of the interior
journey, considered the great innovation of Maistre's narrative and its greatest contribution to the
later literary tradition.
Key-Words: Voyage autour de ma chambre. Xavier de Maistre. Painting.
No ensaio que dedicou a Xavier de Maistre, em 1839, Sainte-Beuve apontou como um
dos grandes méritos do escritor a simplicidade, “le goût simple”. Para ele, um narrador como o
de Voyage autour de ma chambre (1794) fornece “une quantité de réflexions philosophiques aussi
fines et aussi profondes que le fauteuil psycologique en a jamais pu inspirer tout son méthodique
appareil aux analyseurs de profession” (SAINTE-BEUVE, 1911, p. 14-15). O próprio escritor
reconhece que “l'étude approfondie du monde ramène toujours ceux qui l'ont faite avec fruit à
paraître simples et sans pretentions” (MAISTRE, 19--, p. 294). A aparente simplicidade da Voyage
reside em que, em vez de deslocar-se de um ponto a outro do globo terrestre, como fizeram
muitos heróis desde Homero até Sterne, o narrador protagonista percorre o espaço exíguo de
“um retângulo que mede trinta e seis passos” e que comporta uma variedade diminuta de objetos
– uma lareira, uma secretária, uma escrivaninha, seis cadeiras, duas mesas, um busto, uma
poltrona, um leito, quadros e estampas, um espelho e algumas prateleiras que servem de
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Contato:
giseliseeger@gmail.com
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biblioteca. Dada a exiguidade do espaço e o prosaísmo dos elementos que o compõem, a história
pode mesmo parecer demasiado simples à primeira vista; e o tom despretensioso com que o
narrador anuncia seu roteiro corrobora a primeira impressão:
Todavia, a minha viagem há de conter mais do que isso [os trinta e seis passos
de que é formado o retângulo do cômodo]: atravessarei o quarto muitas vezes
no comprimento e na largura, ou então diagonalmente, sem seguir regra nem
método. – Farei até ziguezagues, e percorrerei todas as linhas possíveis em
geometria, se a necessidade o exigir. (MAISTRE, 2008, p. 15)2

Ora, a principal inovação da obra-prima de Maistre consiste na introdução de “uma nova
maneira de viajar” (MAISTRE, 2008, 12): num momento histórico em que proliferam os relatos
de viagem aos cantos mais exóticos do globo, a Voyage processa-se na imaginação do narrador. O
que encontramos nesse diário de viagem são os escrutínios a que o viajante submete seu íntimo,
meditações sentimentais, morais e filosóficas cuja amplitude transcende muito as paredes
limitantes do aposento que percorre. Mas, se a viagem se passa in absentia do mundo externo, o
conteúdo das digressões não é desligado da realidade histórica. Isso porque o contexto com o
qual a ficção de Maistre dialoga é precisamente o da Revolução Francesa, com sua imensa
variedade de implicações sociais, morais e intelectuais. Em seu itinerário imaginativo, o narrador
articula os temas universais da morte, do abandono, da amizade, da miséria, da traição com os
motivos temáticos específicos do traumatismo de guerra e dos progressos científicos e industriais.
Ao leitor, que vai sempre ao lado do viajante, cabe ter em vista que acompanha duas
criaturas heterogêneas, porque, segundo ele, o homem é composto de uma alma (l’âme, isto é, a
consciência) e de um corpo (la bête ou l’autre, ou seja, o animal, a matéria, o instinto): a besta, ente
sensível e perfeitamente distinto da alma, tem seus próprios gostos, inclinações e vontades – não
está acima dos animais senão por ser melhor educada e provida de órgãos mais perfeitos. Ambas
as partes são absolutamente distintas, mas se encontram de tal modo encaixadas e sobrepostas
que é necessária à alma uma certa superioridade sobre a besta para estar em condição de
distinguir-se (MAISTRE, 2008, p. 18). Se a alma pode fazer-se obedecer pela besta, esta obriga
muitas vezes aquela a agir contra a sua vontade:
Quando estais lendo um livro, caro senhor, e uma idéia mais agradável entra de
repente em vossa imaginação, a vossa alma imediatamente se deixa agarrar e
esquece o livro, enquanto os olhos vão seguindo maquinalmente as palavras e
No original, “Mon voyage en contiendra cependant davantage ; car je traverserai souvent en long et en large, ou
bien diagonalement, sans suivre de règle ni de méthode. — Je ferai même des zigzags, et je parcourrai toutes les
lignes possibles en géométrie, si le besoin l’exige” (MAISTRE, 19--, p. 31).
2
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as linhas; acabais a página sem compreendê-la e sem vos lembrardes do que
lestes. – Isto vem do fato de que a vossa alma, tendo ordenado à companheira
que continuasse a leitura, não a advertiu da ligeira falta que ia fazer; de modo
que a outra continuava a leitura que a vossa alma não mais ouvia. (MAISTRE,
2008, p. 20)3

A proposta metafísica sobre a dupla composição do homem, para além de instaurar o
privilégio da introjeção e permitir a exploração da experiência subjetiva, é uma estratégia narrativa
que permite ao narrador saltar alternadamente entre os planos da ação externa e da ação interna
sem prejuízo da coerência da obra: é que, concedida à alma a possibilidade de escapar a fronteiras
espaciotemporais ao sabor das digressões, a ação não se limita ao espaço do quarto, tampouco o
alcance temporal da história fica reduzido aos quarenta e dois dias de reclusão do narrador:
Desde a expedição dos argonautas até a assembléia dos notáveis, desde o mais
profundo dos infernos até a última estrela fixa para lá da Via-Láctea, até os
confins do universo, até as portas do caos, eis o vasto campo por onde passeio
de um lado para o outro, e muito à vontade; pois o tempo não me falta mais
que o espaço. (MAISTRE, 2008, p. 65)4

Quanto ao estilo, destaca-se a liberdade formal da narrativa, manifesta em capítulos
curtos, no recurso constante a anacronias e suspensões e na inserção de pequenas narrativas
aparentemente destituídas de conexão temática entre si.
É consenso entre a crítica que a obra de Maistre é um dos textos fundamentais para a
formação do romance moderno, acompanhando, na ficção de língua francesa, aquela renovação
operada por Defoe, Switft, Richardson, Fielding e Sterne no terreno da ficção de língua inglesa.
Não obstante esse reconhecimento, uma parcela de estudiosos, desde Sainte-Beuve, insistiu em
considerá-lo mero imitador de Sterne, a quem deveria sua tonalidade intimista e muito do seu
humor irônico. É certo, porém, que, como observa Valentin Facioli (2008, p. 158), Maistre é
muito mais do que “sobrinho literário” do escritor irlandês. O autor encontra sua filiação numa
tradição que vem de muito longe, em matrizes como o Don Quijote (1605/1615), de Cervantes, La
vie de Gargantua et de Pantagruel (1532/1564), de Rabelais, os Essais (1580), de Montaigne, e o
Jacques, le fataliste (1796), de Diderot:
“Lorsque vous lisez un livre, monsieur, et qu’une idée plus agréable entre tout à coup dans votre imagination, votre
âme s’y attache tout de suite et oublie le livre, tandis que vos yeux suivent machinalement les mots et les lignes ; vous
achevez la page sans la comprendre et sans vous souvenir de ce que vous avez lu. — Cela vient de ce que votre âme,
ayant ordonné à sa compagne de lui faire la lecture, ne l’a point avertie de la petite absence qu’elle allait fair e; en
sorte que l’autre continuait la lecture que votre âme n’écoutait plus” (MAISTRE, 19--, p. 35).
4 “Depuis l’expédition des Argonautes jusqu’à l’assemblée des Notables, depuis le fin fond des enfers jusqu’à la
dernière étoile fixe au delà de la voie lactée, jusqu’aux confins de l’univers, jusqu’aux portes du chaos, voilà le vaste
champ où je me promène en long et en large, et tout à loisir ; car le temps ne me manque pas plus que l’espace”
(MAISTRE, 19--, p. 76).
3
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Essas matrizes podem, de modo geral, ser vistas sob o ângulo da ruptura com a
tradição clássica. Elas operam primeiramente e, sobretudo, o estatuto de uma
grande liberdade inventiva de gênero e formas literárias que lhes garante o
pioneirismo e a permanência de um “certo espírito moderno”. São
prenunciadoras de conquistas técnicas e estilísticas que só seriam incorporadas
e consolidadas pelo romance séculos depois. Ao mesmo tempo, essas formas
livres anunciam, por assim dizer, a face eclética e compósita que o romance
passaria a ter a partir de meados dos setecentos, passando a expressar o
“desencanto” do quotidiano burguês em formação. (FACIOLI, 2008, p. 158)

Além disso, se foi influenciado por uma larga tradição, que por certo abrange seus
contemporâneos, não só ingleses, mas também alemães, Maistre também desempenhou sobre
seus sucessores franceses uma influência forte demais para ser obliterada. O escritor foi “um dos
primeiros escritores da língua francesa a prenunciar, ainda no século XVIII, o romantismo que
revolucionaria em seguida as artes no Ocidente” (FACIOLI, 2008, p. 153). No momento
histórico em que escreve sua Voyage, começam a entrar em curso aquelas grandes convulsões que
vieram projetar o Romantismo como a concepção do mundo dominante entre os anos finais do
século XVIII e meados do século XIX. Como se sabe, a sensibilidade que nasceria da transição
entre o Ancien Régime e o liberalismo consolidou-se na literatura francesa somente a partir da
década de 1830. Porém já em Xavier de Maistre, o eu narrador figura como centro da realidade e
a vida interior, como sinônimo de profundidade e liberdade. Aliás, dotada de uma tonalidade
pessimista e melancólica, a Voyage de Maistre prefigura na ficção de língua francesa não apenas o
privilégio da subjetividade e da imaginação, como também muitos outros aspectos caros ao
Romantismo, dentre os quais a valorização da arte como tradução do que se passa no interior do
artista e o entendimento da Natureza como espetáculo envolvente, em profunda correlação com
as mais díspares tonalidades de que se colore a vida interior do artista.
Entre os aspectos da obra mais explorados pelas críticas portuguesa e brasileira, estão as
afinidades entre a obra de Maistre e as de Almeida Garret e Machado de Assis. É sempre
lembrada a conhecida abertura das Viagens na minha terra (1846), em que o narrador viajante
concede que “viaje à roda do seu quarto quem está à beira dos Alpes, de Inverno, em Turim, que
é quase tão frio como S. Petersburgo”, mas reconhece que, com o clima português, “com este ar
que Deus nos deu, onde a laranjeira cresce na horta, e o mato é de murta”, o próprio Maistre, se
ali escrevesse, “ao menos ia até ao quintal” (GARRET, 1972 p. 9); examinam-se principalmente
as semelhanças entre seus estilos livres e digressivos. Já quando se apontam as afinidades entre
Maistre e Machado de Assis, para além de retomar-se a menção às “rabugens de pessimismo”
(ASSIS, 1997, p. 513) que o defunto autor admite ter tomado emprestado de Maistre nas suas
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Memórias Póstumas (1881), atenta-se ao grau em que o brasileiro deve ao saboiano a adoção do
princípio metafísico da dualidade da personalidade e sua “técnica de narrador caprichoso,
digressivo e arbitrário” (FACIOLI, 2008, p. 162).
Menos explorados por nossa crítica são os aspectos mais ou menos intrínsecos à obra de
Maistre, entre eles, aquele que neste trabalho nos importa especialmente: a importância concedida
à pintura. Em Voyage autour de ma chambre, o narrador apresenta-se como pintor e deixa entrever
em seu relato um particular interesse pelos jogos de luz, pela decomposição de cores e pela
influência das variações cromáticas sobre os homens. Neste romance, observamos impregnações
discursivas e modos de tecer visões do mundo que denunciam no narrador o pintor de quadros.
São sobretudo as dissertações do narrador em torno da pintura que nos permitem inferir
a importância que ele concede a esta arte e o modo como compreende seu exercício. Nas
primeiras páginas do relato, o viajante evoca uma meditação empreendida por sua alma enquanto
conduzida pela besta ao palácio do rei:
“Que arte sublime é a pintura!”, pensava a minha alma; feliz aquele que foi
tocado pelo espetáculo da natureza, que não é obrigado a fazer quadros para
viver, que não pinta unicamente por passatempo, mas que, impressionado pela
majestade de uma bela fisionomia e pelos jogos admiráveis da luz que se funde
em mil tons sobre o rosto humano, esforça-se por alcançar em suas obras o
efeito sublime da natureza humana. Feliz também o pintor a quem o amor da
paisagem arrasta a passeios solitários, que sabe exprimir sobre a tela o
sentimento de tristeza que lhe inspira um bosque sombrio ou um campo
deserto! Suas produções imitam e reproduzem a natureza; ele cria mares novos
e negras cavernas desconhecidas pelo sol: à sua ordem, verdes bosques saem do
nada, o azul do céu reflete-se nos seus quadros; [...] a imaginação se perde nas
estradas silenciosas desse país ideal; azulados longínquos confundem-se com o
céu, e a paisagem inteira, repetindo-se nas águas de um rio tranquilo, forma um
espetáculo que nenhuma língua pode descrever. (MAISTRE, 2008, p. 20-21)5

O tom da meditação é laudatório, em consonância com a própria concepção de arte
veiculada: uma concepção expressivista, segundo a qual o artista bem sucedido é, antes de tudo,
movido pelo espetáculo inefável da natureza. Tendo sido “impressionado” por tal espetáculo,
“« Que la peinture est un art sublime ! pensait mon âme ; heureux celui que le spectacle de la nature a touché, qui
n’est pas obligé de faire des tableaux pour vivre, qui ne peint pas uniquement par passe-temps, mais qui, frappé de la
majesté d’une belle physionomie et des jeux admirables de la lumière qui se fond en mille teintes sur le visage
humain, tâche d’approcher dans ses ouvrages des effets sublimes de la nature ! Heureux encore le peintre que
l’amour du paysage entraîne dans des promenades solitaires, qui sait exprimer sur la toile le sentiment de tristesse que
lui inspire un bois sombre ou une campagne déserte ! Ses productions imitent et reproduisent la nature ; il crée des
mers nouvelles et de noires cavernes inconnues au soleil : à son ordre, de verts bocages sortent du néant, l’azur du
ciel se réfléchit dans ses tableaux ; [...] : l’imagination se perd dans les routes silencieuses de ce pays idéal ; des
lointains bleuâtres se confondent avec le ciel, et le paysage entier, se répétant dans les eaux d’un fleuve tranquille,
forme un spectacle qu’aucune langue ne peut décrire »” (MAISTRE, 19--, p. 36).
5
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esforça-se por “exprimir”, “imitar” ou “reproduzir” na obra o seu efeito sublime. A noção de
expressivismo comunicada pela obra de Maistre já é cara, nesse momento, ao Romantismo
germânico em curso: a arte tenta reduplicar, ainda que de maneira sempre insuficiente, os objetos
naturais, “a linguagem dos sentimentos e das próprias coisas”. Ao “poder cognoscente”,
“mediador entre o Eu e a natureza exterior”, os românticos dão o nome de “gênio”, a que
associam a inspiração, a “intuição” simultaneamente criadora e expressiva, da imaginação poética.
Nos românticos, também vemos aprofundada tal concepção dialógica entre artista e natureza: “as
formas naturais com que o artista dialoga, e que falam à sua alma, falam-lhe de alguma outra
coisa; falam-lhe do elemento espiritual que se traduz nas coisas”, estas que são ao mesmo tempo
“signos visíveis e obras sensíveis” e que atestam “a existência do invisível e do supra-sensível”
(NUNES, 1993, p. 64-67).
Na sua segunda dissertação em torno da pintura, o viajante defende a preeminência da
pintura em relação à música. Para sustentar sua tese, vale-se de dois argumentos: o da
permanência dos efeitos encantatórios da pintura no decurso dos séculos e o da necessidade do
pleno emprego das competências da “alma” na sua execução. Segundo ele, “a música está sujeita
à moda, e a pintura não o está – os trechos de música que enterneciam nossos avós são ridículos
para os amadores dos nossos dias”, enquanto “Os quadros de Rafael hão de encantar a nossa
posteridade como já arrebataram nossos antepassados” (MAISTRE, 2008, p. 44)6. De acordo
com seu princípio da dualidade do homem, propõe ser possível ensinar “a besta humana a tocar
cravo”, mas impossível, por outro lado, “pintar a coisa mais simples do mundo sem a alma
empregar aí todas as suas faculdades” (MAISTRE, 2008, p. 46)7. É certo que, ao empreender tal
dissertação, o viajante interessa-se menos por explorar as especificidades e virtudes de cada arte
do que por apontar as armadilhas da argumentação: se a princípio adota um tom dogmático, logo
as objeções de Mme. de Hautcastel vêm esfacelar sua convicção inicial. Ainda assim, as premissas
de que se vale explicitam as principais concepções que regem sua obra: a pintura tem o condão de
influir profundamente sobre os homens; e ao pintor é necessária uma aguda consciência técnica.
Na Voyage, a vocação artística do pintor revela-se, com efeito, na acuidade sensorial de
certas descrições. Algumas são dotadas de nuances cromáticas que parecem ter sido vislumbradas
por artista habituado a captar as incidências da luz sobre os objetos:

“[...] la musique est sujette à la mode, et la peinture ne l’est pas. Les morceaux de musique qui attendrissaient nos
aïeux sont ridicules pour les amateurs de nos jours” ; “Les tableaux de Raphaël enchanteront notre postérité comme
ils ont ravi nos ancêtres” (MAISTRE, 19--, p. 57).
7 “[...] élever la bête humaine à toucher du clavecin”; “peindre la chose du monde la plus simple sans que l’âme y
emploie toutes ses facultés” (MAISTRE, 19--, p. 58).
6

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, v.11, p. 140-155, jan./jun, 2019. ISSN: 2357-9234.

146

Depois da minha poltrona, caminhando para o norte, descobre-se o meu leito,
que está colocado ao fundo do meu quarto, e que estabelece a mais agradável
perspectiva. Ele está disposto da maneira mais feliz: os primeiros raios do sol
vêm divertir-se em minhas cortinas. – Eu os vejo, nos belos dias de verão,
avançarem ao longo da parede branca à medida que o sol vai subindo: os olmos
que ficam diante da minha janela dividem-no de mil maneiras e os fazem
balançar sobre o meu leito, cor-de-rosa e branco, que espalha para todos os
lados uma luz encantadora pela sua reflexão. (MAISTRE, 2008, p. 17-18)8

Aqui, é digna de nota a precisão com que, a partir dessa posição, vai acompanhando o
avanço dos raios de luz desde as cortinas e a parede branca até ao leito e ao cômodo; o modo
como constrói pictoricamente a divisão, a oscilação e a disseminação dos raios; e finalmente, a
valorização do efeito encantatório do fenômeno sobre o sujeito que vê. O particular interesse do
narrador pelos “admiráveis jogos da luz” (MAISTRE, 2008, p. 20) manifesta-se ainda na seleção
lexical da obra, que privilegia o campo semântico da luminosidade através de termos como “sol”
(“soleil”), “luz” (“lumière”), “faísca” (“étincelle”), “cores” (“couleurs”), “prisma” (“prisme”),
“brilhantes” (“brillants”) e “radiosa” (“ravissante”). O mesmo interesse revela-se na valorização da
influência das nuances cromáticas sobre os homens. Conforme o viajante, “as cores influem
sobre nós a ponto de nos alegrarem ou entristecerem, segundo os seus tons” (MAISTRE, 2008,
p. 26)9. Graças a esse influxo é que os agradáveis cor-de-rosa e branco de seu leito contribuem
para o prazer que ali encontra:
O cor-de-rosa e o branco são duas cores consagradas ao prazer e à felicidade. –
A natureza, dando-as à rosa, deu-lhe a coroa do império de Flora; e quando o
céu quer anunciar ao mundo um formoso dia, pinta as nuvens com essa tinta
encantadora ao nascer do sol. (MAISTRE, 2008, p. 26-27)10

Para dar “o mais belo exemplo imaginável da superioridade dessas duas cores sobre todas
as outras, e da sua influência sobre a felicidade dos homens” (MAISTRE, 2008, p. 27)11, evoca o
dia em que, ao acompanhar uma jovem de nome Rosália por um atalho íngreme, o narrador e
seus companheiros deslumbram-se diante da imagem da bela figura:
“Après mon fauteuil, en marchant vers le nord, on découvre mon lit, qui est placé au fond de ma chambre, et qui
forme la plus agréable perspective. Il est situé de la manière la plus heureuse : les premiers rayons du soleil viennent
se jouer dans mes rideaux. — Je les vois, dans les beaux jours d’été, s’avancer le long de la muraille blanche, à mesure
que le soleil s’élève : les ormes qui sont devant ma fenêtre les divisent de mille manières, et les font balancer sur mon
lit, couleur de rose et blanc, qui répand de tous côtés une teinte charmante par leur réflexion” (MAISTRE, 19--, p.
32).
9 “[...] les couleurs influent sur nous au point de nous égayer ou de nous attrister suivant leurs nuances” (MAISTRE,
19--, p. 41).
10 “Le rose et le blanc sont deux couleurs consacrées au plaisir et à la félicité. — La nature, en les donnant à la rose,
lui a donné la couronne de l’empire de Flore ; et lorsque le ciel veut annoncer une belle journée au monde, il colore
les nues de cette teinte charmante au lever du soleil” (MAISTRE, 19--, p. 41).
11 “le plus bel exemple imaginable de la supériorité de ces deux couleurs sur toutes les autres, et de leur influence sur
le bonheur des hommes” (MAISTRE, 19--, p. 42).
8
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[...] a amável Rosália caminhava adiante; a sua agilidade dava-lhe asas: não
podíamos segui-la. – De repente, chegando ao cume de um outeiro, ela se
voltou para nós [...]:. – Jamais talvez as duas cores que elogio teriam um triunfo
assim. – As suas faces afogueadas, os seus lábios de coral, os seus dentes
brilhantes, o seu pescoço de alabastro, sobre um fundo de verdura,
impressionaram todos os olhares. [...] Não digo nada dos seus olhos azuis nem
do olhar que nos lançou, porque sairia do meu assunto e, além disso, porque é
uma coisa em que penso o menos possível. (MAISTRE, 2008, p. 27)12

A cor de fogo, o coral, o branco brilhante, o branco do alabastro, o fundo verde e o azul
compõem um quadro cromático de tal modo encantador que o narrador-viajante prostra-se
impedido de recomeçar seu trabalho. No próximo capítulo, é incapaz de proferir qualquer palavra
além de “outeiro” (“le tertre”), a qual situa no centro de uma sucessão de linhas pontilhadas –
excentricidade gráfica da qual Machado mais tarde tiraria proveito. Ainda no capítulo seguinte,
admite que “são baldados os esforços de seguir sua viagem: é preciso abandonar a partida e
descansar aqui bem contra a vontade: um alto militar” (MAISTRE, 2008, p. 28)13. O estado de
êxtase do artista viajante é tão intenso e duradouro que sua narrativa só é retomada dois capítulos
após a evocação do episódio.
É igualmente significativo quanto às influências das cores sobre os homens o capítulo
destinado ao seu lamento pela morte de um amigo em guerra. Nele, o viajante demonstra o
particular influxo dos estágios da luz natural sobre seu luto: a passagem de um estado espiritual
de intensa melancolia a outro de radiante esperança. A meditação compreende dois momentos, a
noite e o dia:
[...] à noite, enquanto a lua brilha no céu e eu medito próximo desse triste lugar,
ouço o grilo prosseguir alegremente o seu canto infatigável, oculto debaixo da
erva que cobre o túmulo silencioso do meu amigo. A destruição insensível dos
seres e todas as desgraças da humanidade, nada contam no grande todo. [...] O
homem não é mais que um fantasma, uma sombra, um vapor que se dissipa nos
ares... (MAISTRE, 2008, p. 40)14

“L’aimable Rosalie était en avant ; son agilité lui donnait des ailes : nous ne pouvions la suivre. — Tout à coup,
arrivée au sommet d’un tertre, elle se tourna vers nous pour reprendre haleine, et sourit à notre lenteur. — Jamais
peut-être les deux couleurs dont je fais l’éloge n’avaient ainsi triomphé. — Ses joues enflammées, ses lèvres de corail,
ses dents brillantes, son cou d’albâtre, sur un fond de verdure, frappèrent tous les regards. [...] Je ne dis rien de ses
yeux bleus, ni du regard qu’elle jeta sur nous, parce que je sortirais de mon sujet, et que d’ailleurs je n’y pense jamais
que le moins qu’il m’est possible” (MAISTRE, 19--, p. 41-42).
13 “Les efforts sont vains ; il faut remettre la partie et séjourner ici malgré moi : c’est une étape militaire” (MAISTRE,
19--, p. 42).
14 “[...] le soir, tandis que la lune brille dans le ciel, et que je médite près de ce triste lieu, j’entends le grillon
poursuivre gaiement son chant infatigable, caché sous l’herbe qui couvre la tombe silencieuse de mon ami. La
destruction insensible des êtres et tous les malheurs de l’humanité sont comptés pour rien dans le grand tout. [...]
L’homme n’est rien qu’un fantôme, une ombre, une vapeur qui se dissipe dans les air” (MAISTRE, 19--, p. 53).
12
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Coberto o mundo de sombra, ou, antes, iluminado pela luz débil da lua, o narrador
lamenta a indiferença da natureza à sorte do homem. É sob a influência desse estágio do dia que
observa a imagem do grilo a prosseguir alegremente o seu canto sob a erva que cobre o túmulo
do amigo. Ao reconhecer na imagem a cruel insistência da vida, desespera-se e fixa sua
desesperança no aforismo final, que equipara o homem ao fantasma, à sombra e ao vapor que se
dissipa nos ares – todos os três termos vêm confirmar a soturnidade da hora e sua consonância
com o estado de espírito da personagem. Passando-se, porém, da sombra à luz, da noite ao dia,
desvanecem-se também suas negras conclusões e então considera já não a morte, mas a
imortalidade da alma:
Mas a alva matinal começa a branquear o céu; as idéias negras que me agitavam
desvanecem-se com a noite, e a esperança renasce no meu coração. – Não,
aquele que inunda assim o oriente de luz não a fez brilhar aos meus olhos para
mergulhar-me dentro em breve na noite do nada. [...] Não, o meu amigo não
entrou no nada; qualquer que seja a barreira que nos separe, hei de tornar a vêlo. Não é num silogismo que eu fundo a minha esperança – o vôo de um inseto
que atravessa os ares basta para me persuadir; e muitas vezes o aspecto do
campo, o perfume dos ares e não sei que encanto derramado em torno de mim,
elevam de tal modo meus pensamentos que uma prova invencível da
imortalidade da alma entra com violência na minha alma e a ocupa inteira.
(MAISTRE, 2008, p. 41)15

Xavier de Maistre prefigura na ficção de língua francesa um motivo já bastante caro ao
Romantismo alemão em curso – o entrosamento entre elementos naturais e espirituais, ou ainda,
o entendimento interno da natureza. Se, no primeiro momento, deve-se aos influxos da sombra
noturna a conclusão de que a vida e a morte do homem são irrisórias no fluxo da natureza, no
segundo, é a alva matinal quem influencia a confiança do narrador-personagem na imortalidade.
Neste, como no primeiro momento, a convicção é fixada mediante a observação do fluxo
infatigável da natureza – o inseto a atravessar os ares e muitas vezes o aspecto do campo, o
perfume dos ares e não sei que encanto derramado em torno de si. Diante do mesmo
acontecimento (a prossecução do fluxo da natureza), o que se altera é a disposição do
observador, sua passagem da melancolia ao entusiasmo, influenciada pela incidência da luz. É esta

“Mais l’aube matinale commence à blanchir le ciel; les noires idées qui m’agitaient s’évanouissent avec la nuit, et
l’espérance renaît dans mon cœur. — Non, celui qui inonde ainsi l’orient de lumière ne l’a point fait briller à mes
regards pour me plonger bientôt dans la nuit du néant. [...] Non, mon ami n’est point entré dans le néant ; quelle que
soit la barrière qui nous sépare, je le reverrai. — Ce n’est point sur un syllogisme que je fonde mes espérances. — Le
vol d’un insecte qui traverse les airs suffit pour me persuader ; et souvent l’aspect de la campagne, le parfum des airs,
et je ne sais quel charme répandu autour de moi, élèvent tellement mes pensées, qu’une preuve invincible de
l’immortalité entre avec violence dans mon âme et l’occupe tout entière” (MAISTRE, 19--, p. 53).
15
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que, num jogo de reflexão especular entre sujeito e mundo natural, faz corresponder sombra e
desesperança, por um lado, e alva e esperança, por outro.
A mais ostensiva manifestação da pintura na narrativa de Maistre processa-se, entretanto,
entre os capítulos XX e XXVII, em que o narrador submete a exame os quadros e estampas
fixados à parede do cômodo. Sendo a mais evidente manifestação da pintura na obra, não é a
menos relevante na sua tessitura ideológica.
A primeira estampa é uma pintura de Charlotte e Albert, personagens de Die Leiden des
jungen Werthers (1774), e alude ao momento em que a heroína enxuga as armas de Albert, de que
Werther se valeria para por cobro à própria vida:
Negros pressentimentos e todas as angústias do amor sem esperança e sem
consolo se vêem impressos em sua fisionomia, enquanto o frio Alberto,
cercado de pilhas de processos e de papéis velhos de toda espécie se volta
friamente para desejar boa viagem ao seu amigo. (MAISTRE, 2008, p. 38-39)16

A seleção desta cena tanto confirma a influência do Romantismo alemão em curso sobre
a narrativa quanto deixa entrever certas proximidades entre os caracteres do narrador de Maistre
e Werther: guardadas as diferenças entre a história da paixão devastadora deste e o relato
imaginativo daquele, já à primeira vista podemos detectar em ambas o vigor com que o sujeito e
seu mundo interior se evidenciam, o privilégio da viagem interior e a identificação entre vida
interior, profundidade e libertação. De fato, algumas sentenças que abrem o diário de Werther
bem poderiam ter saído da boca do narrador de Maistre: “Meto-me dentro de mim mesmo e
acho aí um mundo” (GOETHE, 2012, p. 24) e “por mais limitado que esteja em seus
movimentos, ele [o homem consciente] mantém no coração a doce sensação da liberdade,
sabendo que poderá deixar o cárcere quando quiser” (GOETHE, 2012, p. 25).
A segunda estampa consiste na imagem da família de Ugolino, a sucumbir de fome.
Trata-se do conde Ugolino della Gherardesca, personalidade histórica ficcionalizada por Dante
no canto XXXII do “Inferno”. A cena recria o terrificante castigo do conde Ugolino. Uma das
principais autoridades de Pisa, este procura evadir-se à divisão do poder com Nino, seu neto.
Para isso, trai seu próprio partido ao aliar-se ao arcebispo Ruggieri, com quem confabula a
eliminação de Nino e seus correligionários. Tendo assumido o poder e temendo vê-lo em risco,
trama ainda o assassinato do próprio sobrinho, Anselmo da Capraia. Mas é Ruggieri quem
finalmente acaba por traí-lo ao acusá-lo de deslealdade à população – de onde decorrem uma
insurreição popular e sua condenação à reclusão perpétua numa torre (a “torre da fome”) junto
“De noirs pressentiments et toutes les angoisses de l’amour sans espoir et sans consolation sont empreints sur sa
physionomie ; tandis que le froid Albert, entouré de sacs de procès et de vieux papiers de toute espèce, se tourne
froidement pour souhaiter un bon voyage à son ami” (MAISTRE, 19--, p. 51).
16
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dos filhos Uguccione e Gaddo e dos netos Anselmuccio e Brigata; todos estes expiram famintos
em pouco tempo.
É a família do infeliz Ugolino morrendo de fome: em torno dele, um de seus
filhos está estendido, sem movimento, a seus pés; os outros estendem-lhe os
braços enfraquecidos e pedem-lhe pão, enquanto o infeliz pai, encostado a uma
coluna da prisão, o olhar fixo e esgazeado, o rosto imóvel – na horrível
tranquilidade que dá o último período do desespero – morre ao mesmo tempo
sua própria morte e a de todos os seus filhos, e sofre tudo quanto a natureza
pode sofrer. (MAISTRE, 2008, p. 42)17

Como na imagem anterior, nesta predomina a sombra da morte e convocam-se os
sentidos da dor, do sofrimento, do desespero. Na imagem extraída dos sofrimentos de Werther,
esses sentidos se reúnem sob o signo do padecimento espiritual; aqui, o sofrimento do corpo, a
dor fisicamente entranhada, vem servir-lhe de complemento.
A terceira estampa é a representação pictórica de Nicolas de Assas (1733-1760), capitão
francês do Régiment d'Auvergne, lembrado pela sua morte heroica, às vésperas da batalha de
Kloster Kampen, em 1760, durante a Guerra dos Sete Anos. Ao adentrar a floresta onde, no dia
seguinte, ocorreria a batalha, foi repentinamente cercado e morto por cem soldados ingleses
munidos de baionetas. Antes de expirar, teria pronunciado um grito de alarme aos companheiros
franceses, a denunciar a presença de inimigos. “Bravo cavaleiro de Assas”, exalta o narrador de
Maistre, “eis-te expirando debaixo de cem baionetas, com um esforço de coragem, com um
heroísmo que já não se conhece em nossos dias!” (MAISTRE, 2008, p. 42)18. Aqui, o sofrimento
e a morte são igualmente convocados, mas a primeira é revestida de uma apreciação positiva ao
associar-se aos valores dignificantes da bravura e da coragem.
A quarta é a imagem de uma negra a chorar a traição e o abandono do amante debaixo de
palmeiras. Segundo a professora Sandra Stroparo (2009), é possível que a imagem corresponda à
ilustração da história de “Narrative of Joanna”, uma das crônicas contidas em Narrative of a Five
Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam (1796), do soldado britânico holandês John
Gabriel Stedman. Nessa narrativa, Joanna, grávida de seu raptor inglês, é vendida como escrava
na América do Sul. De acordo com Stroparo, histórias como essa, “datadas de fins do século
XVIII e início do século XIX, já retratavam o horror [...] que a Europa começava a sentir em
relação ao mundo escravocrata que ela própria tinha criado” (MAISTRE, 2009, p. 50).
“C’est la famille du malheureux Ugolin expirant de faim : autour de lui, un de ses fils est étendu sans mouvement à
ses pieds ; les autres lui tendent leurs bras affaiblis et lui demandent du pain, tandis que le malheureux père, appuyé
contre une colonne de la prison, l’œil fixe et hagard, le visage immobile, — dans l’horrible tranquillité que donne le
dernier période du désespoir, — meurt à la fois de sa propre mort et de celle de tous ses enfants, et souffre tout ce
que la nature humaine peut souffrir” (MAISTRE, 19--, p. 55).
18 “Brave chevalier d’Assas” ; “te voilà expirant sous cent baïonnettes, par un effort de courage, par un héroïsme
qu’on ne connaît plus de nos jours !” (MAISTRE, 19--, p. 55).
17
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[...] e tu que choras debaixo dessas palmeiras, infeliz negra! Tu a quem um
bárbaro, que sem dúvida não era inglês, traiu e abandonou – que digo? Tu a que
ele teve a crueldade de vender como uma vil escrava, apesar do teu amor e dos
teus serviços, apesar do fruto da tua ternura que trazes no teu seio. (MAISTRE,
2008, p. 42-43)19

Se a ironia do narrador-viajante reforça o tom pessimista que atravessa as demais imagens,
a frase exclamativa e a interpelação da personagem representada conferem intensidade emotiva
ao seu lamento.
A quinta estampa é a imagem de uma pastora a cuidar de seu rebanho nos Alpes. A
possível referência, aqui, é ao quadro La Bergère des Alpes (1763), de Vernet, cujo tema da pintura é
inspirado num dos contos morais de Jean-François Marmontel, La bergère des Alpes, pastorale en trois
actes (1766), em que é narrada a história de Adélaïde, um jovem nobre forçada a guardar ovelhas
após a morte do marido. A personagem revela a sua desgraça ao conde de Fonrose, apontando
para a tumba do marido, situada sob a mesma árvore que abrigara seus amores.
é uma jovem pastora que guarda sozinha o seu rebanho no cimo dos Alpes:
está sentada num velho tronco de abeto derrubado e embranquecido pelos
invernos; seus pés estão cobertos pelas largas folhas de uma moita de cacalia,
cujas flores roxas se elevam da sua cabeça. A alfazema, o tomilho, a anêmona, a
centáurea, flores de toda espécie, que se cultivam a custo nas nossas estufas e
nos nossos jardins e que nascem sobre os Alpes com toda a sua beleza
primitiva, formam o tapete brilhante sobre o qual vagueiam as suas ovelhas. [...]
Mas, ai!, não tardará a desvanecer-se a doce tranquilidade de que hoje gozas: o
demônio da guerra, não contente em assaltar as cidades, vai em breve levar o
tumulto e o assombro até o teu retiro solitário. Já os soldados avançam; eu os
vejo subirem montanha após montanha e se aproximarem das nuvens – o
estrondo do canhão se faz ouvir na alta morada do trovão. (MAISTRE, 2008, p.
43)20

Nesta imagem, aguça-se mais uma vez o olhar do narrador, que procura imprimir em sua
descrição verbal o pitoresco do quadro que contempla. A beleza deste é avivada pelos tons de
“Et toi qui pleures sous ces palmiers, malheureuse négresse ! toi qu’un barbare, qui sans doute n’était pas Anglais, a
trahie et délaissée ; — que dis-je ? toi qu’il a eu la cruauté de vendre comme une vile esclave malgré ton amour et tes
services, malgré le fruit de sa tendresse que tu portes dans ton sein, — je ne passerai point devant ton image sans te
rendre l’hommage qui est dû à ta sensibilité et à tes malheurs !” (MAISTRE, 19--, p. 55).
20 “C’est une jeune bergère qui garde toute seule son troupeau sur le sommet des Alpes : elle est assise sur un vieux
tronc de sapin renversé et blanchi par les hivers ; ses pieds sont recouverts par de larges feuilles d’une touffe de
cacalia, dont la fleur lilas s’élève au-dessus de sa tête. La lavande, le thym, l’anémone, la centaurée, des fleurs de toute
espèce, qu’on cultive avec peine dans nos serres et nos jardins, et qui naissent sur les Alpes dans toute leur beauté
primitive, forment le tapis brillant sur lequel errent ces brebis. [...] Mais, hélas ! la douce tranquillité dont tu jouis ne
tardera pas à s’évanouir : le démon de la guerre, non content de désoler les cités, va bientôt porter le trouble et
l’épouvante jusque dans ta retraite solitaire. Déjà les soldats s’avancent ; je les vois gravir de montagnes en
montagnes, et s’approcher des nues. — Le bruit du canon se fait entendre dans le séjour élevé du tonnerre”
(MAISTRE, 19--, p. 55-56).
19
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branco, sinal do inverno no tronco delido, pelo verde das folhas e pelo colorido brilhante das
flores que formam o tapete sobre o qual vagueiam as ovelhas. A minúcia descritiva faz contrastar
a beleza do quadro com a imagem terrificante que se projeta na consciência do narrador: à
amenidade da representação pastoral, o viajante imagina sobrepor-se o horror da guerra, que vem
aniquilá-lo e a seu encanto. Novamente, o que o artista faz é fruir a paisagem externa (ou antes, a
paisagem externa representada) de modo a compreendê-la internamente, chegando a uma
inferência sobre o desconcerto do mundo; por isso é que aconselha à pastora que fuja – “já não
há repouso nesta triste terra” (MAISTRE, 2008, p. 43)21.
A sexta estampa é o célebre Autorretrato (1506) de Rafael, colocado pelo viajante ao lado
do retrato de La Fornarina (1518):
Rafael, o teu retrato não podia ser pintado senão por ti mesmo. Quem, se não
tu, ousaria tentá-lo? Teu rosto aberto, sensível, espirituoso, anuncia o teu
caráter e o teu gênio.
Para ser agradável à tua sombra, coloquei ao pé de ti o retrato de tua amante, a
quem todos os homens, de todos os séculos, hão de eternamente pedir conta
das sublimes de que tua morte prematura privou as artes. [...] A minha alma,
admirando-o, experimenta um movimento de indignação contra essa italiana
que preferiu o seu amor ao seu amante, e que apagou no seu seio aquele facho
celeste, aquele gênio divino. Infeliz! Não sabias que Rafael tinha anunciado um
quadro superior ao da Transfiguração? – Não sabias que apertavas em teus braços
o favorito da natureza, o pai do entusiasmo, um gênio sublime, um deus?
(MAISTRE, 2008, 46-47)22

O cuidado do narrador consiste menos em comunicar a especificidade dos retratos do
que em tecer um comentário de ordem moral. É bastante conhecida a especulação biográfica
segundo a qual a bela Margherita Luti, amante de Rafael e filha de um padeiro romano, era
imensamente cortejada, o que provocava ciúmes no pintor. A sombra de supostas traições de
Fornarina a Rafael até hoje vêm turvar a memória da bela. O pintor morreu aos trinta e sete anos,
acometido, acredita-se, de uma febre repentina cujas causas permanecem indescobertas, mas a
que muitos associam as perturbações emocionais causadas pela infidelidade da Fornarina. Nesse
fragmento, é mais uma vez a traição o que vem mobilizar o lamento do narrador, confirmando
sua crença no desconcerto do mundo.
“il n’est plus de repos sur cette triste terre” (MAISTRE, 19--, p. 56).
“Raphaël ! ton portrait ne pouvait être peint que par toi-même. Quel autre eût osé l’entreprendre ? — Ta figure
ouverte, sensible, spirituelle, annonce ton caractère et ton génie. Pour complaire à ton ombre, j’ai placé auprès de toi
le portrait de ta maîtresse, à qui tous les hommes de tous les siècles demanderont éternellement compte des ouvrages
sublimes dont ta mort prématurée a privé les arts. [...] — Mon âme, en l’admirant, éprouve un mouvement
d’indignation contre cette Italienne, qui préféra son amour à son amant, et qui éteignit dans son sein ce flambeau
céleste, ce génie divin. Malheureuse ! ne savais-tu donc pas que Raphaël avait annoncé un tableau supérieur à celui de
la Transfiguration ? — Ignorais-tu que tu serrais dans tes bras le favori de la nature, le père de l’enthousiasme, un
génie sublime, un dieu ?” (MAISTRE, 19--, p. 59).
21
22
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O último quadro é o espelho, ao qual, como vimos, o narrador louva como o mais
perfeito de todos, em razão de suas inalteráveis imparcialidade e verdade. Após exaltá-lo, pondera
a invenção de um “espelho moral”, “onde todos os homens se pudessem ver com os seus vícios
e com as suas virtudes” (MAISTRE, 2008, p. 49)23. Logo, porém, suas reflexões provam-lhe a
inutilidade da descoberta, dada a força ilusória do amor-próprio, que impede o homem de ver
tanto suas imperfeições físicas quanto suas imperfeições morais:
Ora, como os espelhos comuns anunciam em vão a verdade, e como cada um
está contente com a sua cara; como eles não podem fazer conhecer aos homens
as suas imperfeições físicas, para que serviria o meu espelho moral? Pouca
gente para ele deitaria os olhos e ninguém se reconheceria, exceto os filósofos –
e mesmo destes eu duvido um pouco. (MAISTRE, 2008, 49-50)24

O mesmo ceticismo quanto à virtude moral dos homens perpassa o capítulo XV. Nele, o
criado Joanneti nota que o retrato de Mme. de Hautcastel, pendurado a uma das paredes do
cômodo, parece olhar sempre para si, a despeito da posição em que se encontra no quarto.
Intrigado com o fenômeno, o criado solicita ao amo que lhe explique sua razão, ao que este
pondera ironicamente a semelhança moral do retrato da amada e seu modelo.
Que raio de luz! Pobre amante! Enquanto te mortificas longe de tua amada,
junto à qual já estejas talvez substituído, enquanto fixas avidamente os teus
olhos no retrato e imaginas (ao menos em pintura) ser o único para quem ela
olha, a pérfida efígie, tão infiel como o original, dirige os seus olhares para tudo
o que a rodeia, e sorri para toda gente. Eis uma semelhança moral entre certos
retratos e o seu modelo, que nenhum filósofo, nenhum pintor, nenhum
observador tinha ainda percebido. Caminho de descobertas em descobertas.
(MAISTRE, 2008, p. 31)25

Este momento da obra (o exame das pinturas) é um daqueles em que sua carga ideológica
adensa-se e faz ceder o tom descontraído inicial a outro bem mais “sinistro” (MAISTRE, 2008, p.
44). Mesmo naquelas imagens em que o desconcerto do mundo não está propriamente
representado, as ponderações do narrador emprestam-lhes as cores escuras do pessimismo e da
melancolia. O mote da reclusão forçada é justamente aquilo que possibilita ao narrador fornecer,
“où tous les hommes pourraient se voir avec leurs vices et leurs vertus” (MAISTRE, 19--, p. 61).
“Or, puisque les miroirs communs annoncent en vain la vérité, et que chacun est content de sa figure; puisqu’ils ne
peuvent faire connaître aux hommes leurs imperfections physiques, à quoi servirait un miroir moral? Peu de monde y
jetterait les yeux, et personne ne s’y reconnaîtrait, excepté les philosophes. — J’en doute même un peu” (MAISTRE,
19--, p. 62).
25 “Quel trait de lumière ! Pauvre amant ! tandis que tu te morfonds loin de ta maîtresse, auprès de laquelle tu es
peut-être déjà remplacé ; tandis que tu fixes avidement tes yeux sur son portrait et que tu t’imagines (au moins en
peinture) être le seul regardé, la perfide effigie, aussi infidèle que l’original, porte ses regards sur tout ce qui l’entoure
et sourit à tout le monde. Voilà une ressemblance morale entre certains portraits et leur modèle, qu’aucun
philosophe, aucun peintre, aucun observateur n’avait encore aperçue. Je marche de découvertes en découvertes”
(MAISTRE, 19--, p. 45).
23
24
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a partir dessas pequenas narrativas imagéticas, uma visão panorâmica de sua realidade. É curioso
que, por vias tão singulares como o exame de certas obras de arte destituídas de correlações
temáticas e cronológicas, o narrador consiga fornecer uma imagem consistente de seu tempo, um
momento a que não alude diretamente, mas que demonstra ser um período de guerras, mortes e
imoralidades. Sabemos que a obra de Maistre dialoga com aquele contexto revolucionário que
vem assinalar o que chamamos o início da Era Moderna, porém, frente às profundas alterações
no tecido social, a posição do narrador não, é definitivamente, otimista: a revolução mostra-se-lhe
em suas faces mais terríficas, significando, entre outros danos, o estilhaçamento dos laços
afetivos, a corrupção dos costumes e a disseminação da morte e da dor; todos esses sentidos
figuram espalhados ao longo da obra, mas, em nenhum momento, como neste, são tão
habilmente congregados pelo olhar aguçado do narrador-pintor.
Entre outros motivos, é por prefigurar na ficção de língua francesa aspectos como o
expressivismo da arte, o entrosamento entre artista e natureza e o privilégio da viagem interior,
que Voyage autour de ma chambre é considerada uma obra fundadora. Seus desdobramentos são
localizáveis não só na ficção romântica que então se anunciava, como também em boa parte da
literatura moderna – é sobretudo uma viagem interior o que encontramos em Proust, Joyce ou
Woolf. E à presença da pintura deve-se muito desse estatuto fundador: através dela, a narrativa
de Xavier de Maistre recupera o componente visual que a limitação espaciotemporal subtrai;
pode-se mesmo dizer que muito da “nova maneira de viajar” introduzida pela narrativa se
cumpre por seu intermédio.
Isso porque a pintura na obra de Xavier de Maistre é tanto um estilo de representação
narrativa quanto uma via de observação crítica da realidade histórica. Como modo de escrita, sua
presença impregna o discurso de luz e cor. No interior do mundo ficcional, sob a forma de
nuances cromáticas, influi determinantemente sobre as disposições psicológicas do narrador
protagonista. Ao fazer da natureza evocada e pintada a sua companheira sentimental, este
experimenta os mais diversos estados de espírito e demonstra serem as fronteiras de sua
imaginação muito mais maleáveis do que as fronteiras físicas.

Já o recurso do viajante à

observação da paisagem por meio dos retratos e estampas, ao facultar à viagem o componente
básico da descrição de uma certa realidade, confere à obra muito de sua tonalidade crítica, como
se nos dissesse que não é preciso sair o homem em longas jornadas para comunicar as
particularidades de sua terra. Para isto, basta o próprio homem, ou antes, o próprio artista – se
este é capaz de exprimir o sentimento que lhe inspiram “os bosques sombrios” (MAISTRE,
2008, p. 20) de seu tempo, é igualmente capaz de transcender todos os limites materiais.
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VIAGEM E ESCRITA: A CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE EM A CHAVE DE CASA
TRAVEL AND WRITING: THE CONSTRUCTION OF IDENTITY IN A CHAVE DE CASA

Ludovico Omar BERNARDI1
Resumo
Este artigo tem por foco o romance de Tatiana Salem Levy, A chave de casa (2007), cujo enredo é
construído mais de sugestões do que de fatos, com vistas a privilegiar a memória que brota de uma
construção fragmentada. Nele, o que me proponho a analisar é a viagem e a escrita como
reconstrução da narradora-protagonista. Isso porque ambas se conjugam para atingir a um fim
determinado, resultando, pois, em dois processos de construção da identidade da personagem, já
que a “chave” (enquanto forma de acesso a um interior), não se confunde com a “escrita” (com o
“dar nome às coisas”) e com a “viagem”, tornando-se estas metáforas de um exercício interior de
descoberta, de formação de uma possibilidade. Afinal, o que importa ao caminheiro é o caminho e
não o ponto-final.
Palavras-Chave: identidade; memória; mobilidade; viagem.
Abstract
This article focuses on the novel by Tatiana Salem Levy A chave de casa (2007) whose plot is
constructed more of suggestions than of facts, with a view to privileging the memory that springs
from a fragmented construction. In it, what I propose to analyze is the journey and the writing as
reconstruction of the narrator-protagonist, since both combine to reach a determined end resulting
therefore in two processes of construction of the identity of the character, since the "Key" as a
form of access to an interior is not to be confused with "writing", with "giving name to things" and
with "trip" becoming these metaphors of an inner exercise of discovery, formation of a possibility.
After all, what matters to the walker is the path and not the end-point.
Key words: identity; memory; mobility; travel

Introdução
Este estudo tem por foco o primeiro romance de Tatiana Salem Levy, A chave de casa (2007),
cujo enredo nos apresenta elementos autobiográficos. Isso porque a obra nos é contada por uma
narradora, que assim como a autora, é uma brasileira descendente de judeus turcos que foram
expulsos de Portugal pela Santa Inquisição. Ela recebe do avô a chave de uma casa e a missão de
procurar a antiga casa da família em Esmirna, Turquia, para que ele, o avô, possa se reencontrar
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com seus parentes. Nas palavras da própria Levy (2011) quanto a este tom memorialístico, em
entrevista concedida à saraivaconteudo.com.br:
Trata-se mais da memória do que de autobiografia. Não gosto muito quando
falam que o romance é autobiográfico... Eu me defendo e as pessoas perguntam:
“Por que se defende? Afinal de contas é autobiográfico”. Não é um romance
autobiográfico, no sentido que aquilo ali não é a minha vida. Tem muitas coisas
que estão no livro que eu experimentei, mas transformei essa experiência em
outros personagens, outras situações. E brinquei, é claro, com a fronteira de
autor, narrador e personagem. Existe essa brincadeira, mas não um livro
autobiográfico.

Isso justifica o fato de o enredo ser construído mais de sugestões do que de fatos, com
vistas a privilegiar a memória que brota de uma construção fragmentada, não sendo falaciosa a
observação de que o texto é marcado por contradições e supressões, as quais são resolvidas pela
autora via um processo sistemático de desconstrução. Segundo a autora, na mesma entrevista à
saraivaconteudo.com.br:
Eu mexo, basicamente, com a memória: memória da imigração, memória da
minha família que sai da Turquia para o Brasil, memória do exílio durante a
ditadura... A memória é muito fragmentada, estilhaçada, isso me interessa. Em
uma autobiografia, você tem a ideia de que está reconstruindo alguma coisa com
um pouco mais de certeza. Não certeza absoluta porque autobiografia é sempre,
num certo sentido, uma ficção. Eu queria trabalhar muito com incertezas,
dúvidas... É um romance que levanta muitas questões. Eu não diria que é
exatamente autobiográfico. Às vezes, as pessoas me fazem essa pergunta: ‘Como
é escrever A experiência do fora e depois fazer um livro tão de dentro...” i É uma
questão que nem sempre sei responder. É um livro que trata de questões como
morte, amor, relação com os antepassados... O fora talvez venha daí. (LEVY,
2011) (GRIFOS MEUS)

A arquitetura do romance tem a ver com a diversidade de tempos, num jogo constante,
sistemático e organizado, de recuo e avanço de grande efeito, além da amplitude de espaços e
personagens. Assim, de um lado, tem-se a mobilidade, o deslocamento, a necessidade da narradora
em reconstruir sua identidade em outras paragens para além do Brasil, primeiro na Turquia, em
Esmirna, e depois em Portugal; de outro, seu aprisionamento simbólico em uma cama, o peso de
uma herança cultural, de uma tradição que a fere, a imobiliza. Trata-se, em síntese, da sobrevivência
em um jogo de múltiplos pertencimentos, no qual ela, narradora, se vê protagonista, cabendo-lhe
a reconstrução em uma espécie de teia paradoxal, já que carrega consigo a condição errante nômade
do povo judeu, o constante movimento de busca, ao mesmo tempo que, do ponto de vista cultural
e de seus costumes, se faz enrijecida, cristalizada, presa a uma tradição.
Nasci no exílio: em Portugal, de onde séculos antes a minha família havia sido
expulsa por ser judia. Em Portugal, que acolheu meus pais, expulsos do Brasil
por serem comunistas. Demos a volta, fechamos o ciclo: de Portugal para a
Turquia, da Turquia para o Brasil, do Brasil novamente para Portugal. Não teria
sido menos penoso, menos amargo, se não tivéssemos sido obrigados a fazer
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esse longo percurso? Por que tivemos de sair de um lugar para voltar ao mesmo
lugar?
Nasci no exílio, onde meus pais estavam sem querer estar. Nasci fora do meu
país, no inverno, num dia frio e cinzento. Duas horas de contração sem poder
parir, porque eu não tinha virado e a anestesia não estava lá. Penou, a minha mãe,
para me ter. E, quando vim ao mundo, ela nem pôde me segurar nos braços,
tinham-lhe dado anestesia geral. Pior: quando acordou, percebeu que lhe tinham
feito um corte na vertical. Teria para sempre a cicatriz do meu nascimento, um
traço reto e em relevo unindo o vão entre os seios ao púbis.
Nasci no exílio: e por isso sou assim, sem pátria, sem nome. Por isso sou sólida,
áspera, bruta. Nasci longe de mim, fora da minha terra – mas, afinal, quem sou
eu? Que terra é a minha? (LEVY, 2007, p. 25) (GRIFOS MEUS)

Nesse sentido, podem ser percebidos dois movimentos na construção do romance,
conforme salienta Augusto (2013): i) a construção de percursos paralelos das personagens
secundárias, com várias linhas a correr a narrativa, sem, no entanto, a perda da relação com a
protagonista; ii) via um procedimento inverso de recolha, tal como são colhidas as velas lançadas
ao vento quando do aporte dos barcos ao cais, a protagonista reúne todos os sentidos dispersos
em si, elucidando as dúvidas e estreitando os fios narrativos. Em síntese, a narradora constrói todo
o romance a partir de um grande mosaico de vozes:
Quase todos os dias há momentos em que faço alguma coisa e logo em seguida
penso: não sou eu. Coisas bobas, do cotidiano, como sorrir, encolher o corpo no
sofá para ler o jornal ou segurar a xícara de café com as duas mãos. De repente,
no meio do gesto, sou acometida pela sensação de que não sou em quem está ali.
Quando emendo uma gargalhada na outra, por exemplo, e não consigo parar,
tenho a certeza de que é você quem está rindo. [É verdade, somos muito
parecidas. Também já tive essa sensação, olhava você e pensava: como somos
iguais.] Mas não é só isso, é uma sensação esquisita, uma certeza absoluta de que
não sou eu. Nem sempre é você, às vezes é o papai, às vezes o vovô, às vezes
nenhum de vocês. Às vezes sinto que é alguém que nunca conheci, mas que fala
através de mim, do meu corpo. Como se meu corpo não fosse apenas meu, e a
cada momento eu percebesse essa multiplicidade, a existência de outras pessoas
me acompanhando. (LEVY, 2007, p. 49) (GRIFOS MEUS)

Não menos relevante, nessa miscelânea de vozes, é a resultante “dor” dentro da vida da
narradora, já que esse sentimento ganha contornos irredutíveis no enredo. As causas dessa “dor”:
a herança dos múltiplos pertencimentos dela, narradora, ao lado de um estigma da eterna busca
pela casa, própria da diáspora judia. Isso porque quando se fala “da casa” para um judeu, ou mesmo
“do voltar para casa”, toca-se em um imaginário de dor e de angústia de alguém que nela não está,
mas que a ela quer retornar. Isso porque para a cultura judia há sempre uma casa, a “terra
prometida”, a ponto de se tornar essa dor, para a protagonista, imobilizadora, já que ela não
consegue encontrar um pertencimento confortável para si mesma. Nesse sentido, logo no primeiro
capítulo, esse sentimento nos é apresentado como elemento capaz de limitar o corpo e a alma da
protagonista, a ponto de paralisar os movimentos de ambos, fato este que nos suscita algumas
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indagações: o porquê desse estado, que acontecimentos podem justificá-lo? O que pode levar
alguém a uma autocomplacência desse grau?
Escrevo com as mãos atadas. Na concretude imóvel do meu quarto, de onde não
saio há longo tempo. Escrevo sem poder escrever e: por isso escrevo. De resto,
não saberia o que fazer com este corpo que, desde a sua chegada ao mundo, não
consegue sair do lugar. Porque eu já nasci velha, numa cadeira de rodas, com as
pernas enguiçadas, os braços ressequidos. Nasci com cheiro de terra úmida, o
bafo de tempos antigos sobre o meu dorso. Por mais estranho que isso possa
parecer, a verdade é que nasci com os pés na cova. Não falo de aparência física,
mas de um peso que carrego nas costas, um peso que me endurece os ombros e
me torce o pescoço, que me deixa dias a fio – às vezes um, dois meses – com a
cabeça no mesmo lugar. Um peso que não é de todo meu, pois já nasci com ele.
Como se toda vez que digo “eu” estivesse dizendo “nós”. Nunca falo sozinha,
falo sempre na companhia desse sopro que me segue desde o primeiro dia.
(LEVY, 2007, p. 09) (GRIFOS MEUS)

O próprio romance, por sua vez, através da construção das subjetividades de cada
personagem – secundárias ou protagonista, permitindo-lhes voz, existência, arbítrio, desvendará as
dores e segredos partilhados: “Eu sou o resultado das dores de toda a minha família”. (LEVY,
2007, p. 106). Assim, neste trabalho, o que me proponho a analisar é: i) de que modo a errância e
o nomadismo podem causar imobilidade na narradora, em função da não identificação desta com
seu pertencimento a uma tradição a que se vê obrigada a herdar, ainda que não lhe faça sentido
nela estar? ii) Viagem e escrita não representariam, no romance, um processo de reconstrução, já
que se conjugam para atingir um fim determinado? iii) Viagem e escrita não resultam, pois, em dois
processos de construção da identidade, já que a “chave”, enquanto forma de acesso a um interior,
não se confunde com a “escrita”, com o “dar nome às coisas” e com a “viagem”, tornando-se uma
metáfora de um exercício interior de descoberta?

Escrever para lembrar e escrever para esquecer
Quando se trata de memórias, há um momento em que o indivíduo precisa narrá-las, de
modo a transpô-las para além dos limites físicos do corpo, interpondo-as nos outros por meio da
linguagem. Para Pierre Janet:
O ato mnemônico fundamental é o ‘comportamento narrativo’, que se
caracteriza antes de mais nada pela sua função social, pois se trata de comunicação
a outrem de uma informação, na ausência do acontecimento ou do objetivo que
constitui o seu motivo (apud. LE GOFF, 2013, p. 389).

Nesse sentido, para Le Goff (2013), pode-se dizer, por um lado, que as memórias podem
ser contadas pela necessidade de não se esquecer, e que escrever ou memoriar pode estar associado
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à preservação, podendo assim a escritura se transformar num espaço de resistência. Por outro lado,
nem tudo que fica reservado na memória se quer lembrar ou até mesmo se pode considerar bom
lembrar. Ou seja, a memória tem por seu par o esquecimento, havendo, por conseguinte, o que Le
Goff (2013) denomina de esquecimento de preservação, isso porque não se esquece do vivido, mas
ficam guardados na mente fatos que se revelaram traumáticos ao sujeito, a ponto de se
rememorados cotidianamente impossibilitarem sua vida.
No caso de A chave de casa, a narradora-protagonista de Tatiana Salem Levy inicia seu ato
de rememoração fundindo viagem e escrita, em prol de uma eminente reconstrução a ser efetivada,
ao longo do romance, via desconstrução do estigma do movimento que, paradoxalmente,
impossibilita-lhe o empreendimento de suas próprias buscas:
No entanto, as palavras ainda me escapam, a história ainda não existe. Enquanto
os músculos pesam e permanecem, o sentido se esvai. Quem sabe aos poucos,
quando conseguir dar os primeiros passos, quando conseguir me libertar do
fardo, não consiga também dar nome às coisas? E por isso, só por isso escrevo.
(LEVY, 2007, p. 10)

Tem-se o que Assmann (2011) define por escritas do corpo. Estas, por sua vez, surgem
através de longa habituação, através do armazenamento inconsciente e sob pressão da violência.
Por conseguinte, compartilham a estabilidade e a inacessibilidade, e a depender do contexto, podem
ser avaliadas como autênticas, persistentes, ou até mesmo prejudiciais. Vale lembrar que não se fala
na bíblia hebraica sobre uma “marca da alma”, mas de “tábuas do coração” quando se trata do ato
de cunhagem confiável, e o que é gravado no interior, por ser inalienável, vale como inapagável. A
esse propósito, aliás, para Platão e Aristóteles, a confiabilidade e a duração de uma cunhagem são
dependentes da dureza do material:
Cera pode voltar a ser alisada sem deixar rastros; barro precisa ser queimado;
processamento de pedra é o mais custoso e durável. A letra entalhada em pedra
pode estragar ou ser apagada violentamente, mas resta então o próprio ato de
apagar enquanto traço visível [...] (ASSMANN, 2011, p. 260).

A esse propósito, se retomada a peça Hamlet, perceber-se-á o trabalho de Shakespeare com
a metáfora da memória como escrita. No drama, um caderno de notas é utilizado pelo protagonista,
correspondendo este às tábuas do coração, já que o estudante de Wittenberg carrega-o consigo
para escrever o que ele chama de “my tables”, vindo a retirá-lo do bolso como um aide mémoire em
um ponto crucial do enredo. Isso porque o “table-book”, conforme explicitado no soneto 77 do
próprio Shakespeare, correspondia, na cultura cortesã, a uma espécie de livro com páginas em
branco, o qual as pessoas se presenteavam para tomar nota de todo tipo de verso ou máxima
memorável. Isso porque para Assmann (2011), os melancólicos têm dificuldade para memorizar
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algo, a ponto de se alguma coisa se assentar em suas mentes, eles então a retêm de um modo bem
mais seguro. Nas palavras da autora alemã:
Essa intensidade da inscrição entranha-se no afã de extinguir. Pois para poder
escrever essa mensagem incomum na tábua da sua memória, Hamlet precisa
antes eliminar todos os traços de escrita acumulados ao longo dos anos. Toda a
sua existência e identidade anterior será posta em questão pela memória
imperativa paterna. O traço de escrita total e totalitário que não quer se inserir
em outras anotações e que apaga todas elas tem caráter notadamente traumático.
O imperativo paterno remember me! torna o filho em superfície escrita passiva, uma
tábula rasa (ASSMANN, 2011, p. 262-263).

Ainda para Assmann (2011), estas escritas dizem respeito à latência, ou seja, ao antiesquecimento, que por sua vez pressupõe o não esquecimento, impossibilitando ao indivíduo
qualquer possibilidade de reconciliação com o passado. Ou seja, o sujeito não verbaliza, não narra
a história, já que a narração consistiria em uma forma de libertação do passado, do trauma, do peso.
Assim, retomado o par esquecimento e memória de Le Goff (2013) por Assmann (2011), pode-se
afirmar que nem sempre narrar serve para preservar a memória, e que pode a verbalização permitir,
por vezes, a libertação de marcas como torturas, mortes, crimes, etc. Em síntese, narrar é também
uma maneira de se livrar do passado.
Nietzsche, por sua vez, desenvolveu a teoria da dor como forma de mnemotécnica, dizendo
que apenas o que dói é o que fica na memória. Vem dessa perspectiva, aliás, a ideia de marcar a
fogo, de entalhar no corpo aquilo que não se quer esquecer. Nas palavras de Pierre Clastres (apud.
ASSMANN, 2011, p. 264):
Depois da iniciação, quando já ficou esquecida a dor, ainda resta algo, um resíduo
irreversível, os vestígios que a faca ou a pedra deixam no corpo, as cicatrizes das
feridas recebidas. Um homem iniciado é um homem marcado [...]. As marcas
impedem o esquecimento, o próprio corpo traz em si as marcas da memória, o
corpo é memória.

Nesse sentido, o trauma, para Assmann (2011), é caracterizado como uma escrita duradoura
do corpo, oposta à recordação. Isso porque a recordação é sempre intermitente, incluindo
necessariamente intervalos de não presença. Segundo a pesquisadora alemã, “não se pode recordar
algo presente, o que se faz é corporificar tal coisa” (ASSMANN, 2011, p. 265), isso porque as
recordações estão entre as coisas mais incertas e volúveis que existem, a ponto de diferentes
culturas em todos os tempos terem recorrido a estabilizadores materiais, sejam estes
mnemotécnicas objetais e visuais ou mesmo a escrita. A memória, por sua vez, “ajusta o passado
continuamente ao presente, de maneira elasticamente funcional” (ASSMANN, 2011, p. 268). Nesse
sentido, retomando Le Goff (2013), é importante lembrar que a memória é seletiva, e quando o
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indivíduo seleciona, organiza-a, havendo nesse processo oscilações e até mesmo apagamentos
permitidos.
Com relação ao romance A chave de casa, o mecanismo corporificador do passado ao
presente escolhido pela narradora protagonista está na viagem. É o deslocamento que lhe permite
ajustar o passado, elasticamente ao presente, preenchendo-lhe a sensação de vazio por meio da
busca, tornando-se toda a trajetória percorrida pela personagem mais relevante que os encontros
com a casa, com os antepassados turcos, até mesmo com o novo amor português, já que é no
caminho que a protagonista encontrará o sentido para seu nome, para seu corpo. É nele, enfim,
que ela se reconstruirá. Nas palavras da narradora:
Não tenho a mais ínfima ideia do que me aguarda nesse caminho que escolhi. Da
mesma forma, não sei se faço a coisa certa. Muito menos se existe alguma lógica,
alguma explicação admissível para essa empreitada. Mas ando em busca de um
sentido, de um nome, de um corpo. E por isso farei essa viagem de volta, para
ver se não os esqueci perdido por aí, em algum lugar ignoto. (LEVY, 2007, p. 12)

Inegável também, conforme Le Goff (2013), o fato de que quem conta sua história o realiza
por seu ponto de vista. Por conseguinte, escrever se revela uma maneira de o sujeito viver para
além de seu tempo cronológico – nascimento e morte. Associado a esse fato, vale lembrar que para
Assmann (2011), o indivíduo via uso da língua estabiliza suas recordações, já que os signos
linguísticos funcionam como nomes com os quais objetos e situações podem ser evocados. Ainda
para a pesquisadora alemã, “quando ocorre a verbalização, não nos lembramos mais dos
acontecimentos em si, mas da nossa verbalização deles” (ASSMANN, 2011, p. 268), sendo muito
mais simples, nesse sentido, a recordação de algo que tenha sido verbalizado do que de algo que
nunca tenha sido formulado na linguagem natural.
Em se tratando de recordações autobiográficas Assmann (2011) destaca que recordação e
afeto acabam por se fundir em um completo indissolúvel, a ponto de serem afetadas todas as
recordações do indivíduo, por estar fora de seu controle sua participação afetiva, fato este que
demandará ao memorialista ir muito a fundo em sua investigação, elegendo a si próprio como
suspeito. Na visão de Rousseau, que entendeu a impossibilidade de reconstrução de situações
passadas com precisão, refutando qualquer pretensão de verdade objetiva para suas recordações:
[...] Eu tenho somente um guia, com o qual eu posso contar, que é a cadeia dos
sentimentos, os quais têm acompanhado o desenvolvimento da minha existência,
da qual os eventos têm sido causa ou efeito. Eu facilmente esqueço de minha
desgraça, mas não posso esquecer de meus erros, e ainda menos esqueço de meus
bons sentimentos. Sua lembrança é tão cara para mim que jamais poderia
desaparecer do meu coração. Eu posso deixar lacunas nos fatos, eles se movem,
posso atrapalhar-me com as datas, mas não posso me enganar sobre o que senti (apud.
ASSMANN, 2011, p 270-271).
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Nesse sentido, para Jean Starobinski (apud. ASSMANN, 2011), Rousseau compartilha não
a localização exata de fatos biográficos, mas focaliza sua relação estabelecida com o passado,
representando este esmiuçar uma verdade que foge das leis da verificação. Ou seja, para o filósofo
francês não se está mais no campo das histórias verdadeiras, mas sim no campo da autenticidade.
Por conseguinte, os significados serão reconstituídos depois, não estando mais nas recordações em
si mesmas ou percepções, sendo dependente a estabilidade de uma parte essencial dessas
recordações da possibilidade de invenção ou acréscimo de um significado ou não por parte do
indivíduo. Para Assmann (2001, p. 276):
Enquanto um currículo se compõe de dados pessoais verificáveis objetivamente,
uma história de vida está baseada em recordações interpretadas que se fundem
em uma forma rememorável e narrável. Tal formação chamamos de sentido; ela
é a espinha dorsal da identidade vivida.

Assim, retomando Le Goff (2013), a ficcionalização surge das lacunas de memória,
tratando-se de seu preenchimento, haja vista que a memória é inconsistente e, por isso, na falta de
um fato, o indivíduo gera um boato, e se esse boato se repete, passa a ser assumido como autêntico,
transformando-se em um episódio. Por conseguinte, o texto da memória não lida com datas como
o texto histórico, sua base são referências, isso porque a memória falha, o calendário não. A
memória, portanto, é um mundo paralisado à espera de movimento – lembrança, narração,
ficcionalização através de um texto –, vindo a narrativa memorialística, segundo Halbwaches
(1990), a reconciliar o indivíduo com o que ficou no passado.
No caso da voz da narradora de Levy (2007), contar as memórias é voltar-se para
dentro, daí, aliás, a “chave”, é tentar descobrir um lugar de pertencimento, entender as origens, a
posição de fala. Esta descoberta, por sua vez, se dará primeiro frente à diáspora judia escrita pelos
antepassados da personagem principal, em especial pelo avô; depois, frente ao exílio dos pais e seu
consequente nascimento; por fim, e não menos importante, dirá respeito à construção de sua
sexualidade e subjetividade frente aos seus amores, culminando com sua reconciliação quanto à
capacidade de amar, em Portugal. Em outras palavras, para a protagonista, via viagem e narração,
dar-se-á a construção material de uma história aparentemente exterior, estabilizadora de suas
recordações, cujos vértices se refletem na desconstrução de “autênticas verdades interiores”, se é
que estas, por sua vez, possam um dia assim ter sido vistas por ela mesma. Isso porque ao realizar
a verbalização, a narradora não se lembra mais dos acontecimentos em si, mas de sua verbalização
sobre eles, de sua expressão e versão, fato este que justifica sua autoflagelação, seu
autocompadecimento, sua dor, sua atitude de escrever para lembrar.
Será que encontraria a casa dos meus antepassados? Que a chave ainda seria a
mesma? Eu tentava acreditar nessa história que tinha inventado para mim
mesma, nessa história que ainda invento e que é a única capaz de me dar alguma
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resposta. Nessa história que pode ser a mais descabida, mas também a mais real.
Não sei até que ponto são verdadeiras as histórias do meu avô, até que ponto é
verdadeiro o que vivo agora. Nem mesmo sei se é verdadeira a minha viagem.
Parece que quanto mais me aproximo dos fatos mais me afasto da verdade.
(LEVY, 2007, p. 99) (GRIFOS MEUS)

Identidade
As identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos
quais elas são representadas. Nesse sentido, nas palavras de Hall (apud. SILVA, 2009, p. 08), “a
representação atua simbolicamente para classificar o mundo e nossas relações no seu interior”.
No caso da narradora protagonista de A chave de casa, a “chave” é o elemento simbólico
material que salta, logo nas primeiras páginas do romance, aos olhos do leitor, permitindo à
protagonista o adentrar ao imaginário da identidade e da cultura judia. A personagem, por sua vez,
inicia uma busca por uma casa na Turquia, um imóvel onde, a exemplo do avô, ela ainda não está,
mas quer voltar, por mais que todo esse paradoxal senso de pertencimento/não pertencimento e
de procura venha a lhe ferir, a ponto de tê-la metaforicamente imobilizado, quando das primeiras
páginas do romance.
Sem me levantar, pego a caixinha na mesa-de-cabeceira. Dentro dela, em meio a
pó, bilhetes velhos, moedas e brincos, descansa a chave que ganhei do meu avô.
Tome, ele disse, essa é a chave da casa onde morei na Turquia. Olhei-o com
expressão de desentendimento. Agora, deitada na cama com a chave nas mãos,
sozinha, continuo sem entender. E o que vou fazer com ela? Você é quem sabe,
ele respondeu, como se não tivesse nada a ver com isso. As pessoas vão ficando
velhas e, com medo da morte, passam aos outros aquilo que deveriam ter feito
mas, por motivos diversos, não fizeram.
E agora, cabe a mim inventar que destino dar a essa chave, se não quiser passála adiante. (LEVY, 2007, p. 12-13)

Observe-se, aliás, a riqueza de detalhes que a narradora nos dá quando do acesso ao
artefato: a “chave” não se encontra em uma gaveta, sobre um móvel, mas em uma caixinha, ao
fundo, em meio a pó, bilhetes, moedas e brincos. O objeto está descansando, tal qual o corpo da
narradora e sua cultura, ainda que esta imobilidade contraste com a condição nômade, errática,
historicamente construída pelos judeus.
Ao mesmo tempo, para Woodward (2000, apud. SILVA, 2009), a identidade é relacional,
ou seja, depende, para existir, de algo fora dela, de uma outra identidade, de uma identidade que
ela não é, que difere, mas que, entretanto, fornece as condições para que exista. Por sua vez, a
identidade é marcada pela diferença, ainda que essa asserção envolva, por vezes, a negação de que
não existam quaisquer similaridades entre dois grupos, sustentando-se a diferença pela exclusão.
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Por outro lado, se a identidade é marcada por meio de símbolos, havendo uma associação entre a
identidade da pessoa e as coisas que ela usa, pode-se depreender que toda construção identitária se
dá, ao mesmo tempo, em um plano simbólico e social, tendo toda luta para afirmação de diferentes
identidades causas e consequências materiais. Ainda na visão de Woordward (2000, apud. SILVA,
2009, p. 11), “uma das formas pelas quais as identidades estabelecem suas reivindicações é por
meio do apelo a antecedentes históricos”, isso porque a redescoberta do passado é parte integrante
do processo de construção da identidade do indivíduo.
No caso do romance de Levy (2007), todo esse processo de construção identitária
desemboca na desconstrução e reconstrução, a qual é vivida pela narradora protagonista junto às
vozes das demais personagens presentes na narrativa (o avô, a mãe, o tio-avô, o primo, o vendedor
de joias, as mulheres no banho turco, etc), tanto no plano simbólico quanto social. Em síntese,
nessa redescoberta e reconstrução identitária, a narradora se vê como uma mediadora de vozes em
um mosaico polifônico, do qual brotam as diferenças, o resgate da história e de sua materialidade,
afinal, são múltiplos os elementos simbólicos na narrativa por ela resgatados (os anéis, os cheiros
e aromas, as comidas, a língua e demais costumes turcos), de modo a trazer à baila as diferenças, a
história, a vivência diaspórica e sua não “verdadeira identidade”, mas sua identidade. Isso porque
para Woordward (2000, apud. SILVA, 2009), há que se considerar que as identidades não são
unificadas, e podem haver contradições no seu interior, as quais têm que ser negociadas.
[A história não é só dele, a vida nunca é de uma única pessoa. Se lhe entregou a
chave, é porque acredita que ela faça parte de sua história. Você conhece o meu
pai: nada para ele é sem razão. Ele poderia ter dado essa chave a mim ou a um
dos meus irmãos, mas nunca o fez. Não conheci a Turquia e agora já não posso
mais. Poucas vezes ouvi as histórias de sua vinda. Não estou querendo dizer que
haja um destino, uma missão que só você possa cumprir. Você sabe, poucas
pessoas são tão céticas quanto eu. Mas tampouco acho que possamos estar por
aí a refutar o que nos oferecem. Quanto tempo faz que você está abandonada
nessa cama? Talvez essa seja uma boa maneira de se mexer, sair do
encarceramento desse quarto para ir a um país desconhecido. Acredite nessa
história que seu avô lhe oferece: vá em busca de sua casa e tente abrir a porta.
Reconte a história do seu avô, reconte a minha também: conte-as você mesma.
Não tenha medo de nos trair. Tome essa possibilidade como uma chance de sair
do lodo onde se soterrou. Mesmo que não dê em nada, que não ache casa alguma,
que não reencontre a parte da família que lá ficou, não importa. Ao menos estará
conhecendo novos – e tão antigos – ares.] (LEVY, 2007, p. 18) (GRIFOS MEUS)

Segundo Woordward (2000), existe uma considerável sobreposição entre “identidade” e
“subjetividade”. Esta, por sua vez, sugere a compreensão que se tem sobre o “Eu”, envolvendo os
sentimentos e pensamentos mais pessoais. “Entretanto, só vivemos nossa subjetividade em um
contexto social no qual a linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos de nós
mesmos e no qual nós adotamos uma identidade” (WOORDWARD, 2000, apud. SILVA, 2009, p.
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55). Assim, os sujeitos são sujeitados ao discurso, devendo, eles próprios, assumi-lo como
indivíduos, posicionando-se a si próprios. Por sua vez, as posições assumidas e com as quais os
sujeitos se identificam constituem suas identidades.
Nesse sentido, o conceito de subjetividade pode ser tanto racional quanto irracional,
permitindo uma exploração dos sentimentos que estão envolvidos no processo de produção da
identidade e do investimento pessoal que se faz em posições específicas de identidade. Ainda para
Woordward (2000, apud. SILVA, 2009, p. 59), “encontrar uma identidade pode ser um meio de
resolver um conflito psíquico e uma expressão de satisfação do desejo – se é que essa resolução é
possível”.
Retomado o paradoxo do estigma do movimento que impossibilita a busca da narradora
protagonista, percebe-se que sua ânsia reside, cada vez mais, na necessidade de redescoberta de si
mesma, na criação de uma narrativa que lhe venha a justificar o acesso a seu interior. Nesse
processo, há medos confessos: encontrar ou não a casa dos antepassados; ser a chave ainda a
mesma; a condição de crença na história que ela mesma se vê inventando e que, a priori, pode lhe
ser capaz de dar respostas; serem as histórias do avô verdadeiras, haja vista que nem a própria mãe
as conhecia a fundo; a percepção de que verdade e criação narrativa cada vez mais parecem se
mostrar mais distantes, dado o fato de que é preciso assumir uma posição perante si mesmo. Nas
palavras da personagem:
Será que encontraria a casa dos meus antepassados? Que a chave ainda seria a
mesma? Eu tentava acreditar nessa história que tinha inventado para mim
mesma, nessa história que ainda invento e que é a única capaz de me dar alguma
resposta. Nessa história que pode ser a mais descabida, mas também a mais real.
Não sei até que ponto são verdadeiras as histórias do meu avô, até que ponto é
verdadeiro o que vivo agora. Nem mesmo sei se é verdadeira a minha viagem.
Parece que quanto mais me aproximo dos fatos mais me afasto da verdade.
(LEVY, 2007, p. 99) (GRIFOS MEUS)

Nesse sentido, parece clara, na obra de Levy (2007), a necessidade da narradora
protagonista retomar-se a si em meio a um mosaico polifônico, dizendo-se “sim, esta sou eu”, tal
qual Woordward (2000, apud. SILVA, 2009) justifica-nos a retomada de Althusser da
“interpelação”, de modo a explicar a forma pela qual os sujeitos, ao se reconhecerem como tais,
são recrutados a ocupar certas posições-de-sujeito. No caso da protagonista de A chave de casa, de
Levy (2007), essa interpelação se revela via mecanismo simbólico cultural, já que em meio a um
jogo de forças, a narradora se vê inquirida a assumir sua identidade turca-judia, seu reconhecimento
e/ou pertencimento cultural, calcada fortemente em suas origens, nas histórias de seu avô, que é
quem lhe concede a “chave”, de modo a que ela venha se constituir sujeito nesse universo. A
localização desse processo: no nível do inconsciente, consistindo-se como uma forma de descrever
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como os indivíduos acabam por adotar posições-de-sujeito particulares, tratando-se, em síntese, de
uma forma de incorporar a dimensão psicanalítica, a qual não se limita a descrever sistemas de
significado, mas tenta explicar por que posições particulares são assumidas.

A errância como “sede do infinito”
Na visão de Maffesoli (2001, p. 23), vivemos sob os efeitos do paradoxo contemporâneo:
“[...] diante de uma sociedade se afirmando perfeita e “plena”, expressa-se a necessidade do “vazio”,
da perda, da despesa, de tudo que não se contabiliza e foge à fantasia da cifra. Do imaterial, de
qualquer modo”. Trata-se, pois, da observância da contraposição moderna à pós-modernidade,
haja vista que aquela objetivou trazer tudo à ordem, codificar e, em sentido restrito, identificar, a
ponto que alguns “dirigem e organizam a vida social em lugar de seus diversos protagonistas; estes
se tornam uma coisa estranha com a qual não é preciso se preocupar coletivamente”
(MAFFESOLI, 2001, p. 24). Desdobramentos: a domesticação, a qual é vista na passagem do
nomadismo para o sedentarismo, como estratégia de manutenção do indivíduo em posições prédeterminadas.
Em essência, no homem pós-moderno a circulação recomeça, de modo a se quebrarem os
limites estabelecidos, já que o nomadismo se revela antitético em relação à forma de Estado
moderna, a qual se viu preocupada em suprimir o que considerava a sobrevivência de um modo de
vida arcaico. É preciso, pois, considerar, que segundo Maffesoli (2001, p. 24), “fixar significa a
possibilidade de dominar”, e o que se move escapa, por definição, à câmera sofisticada do “panóptico”, sendo próprio do político desconfiar daquilo que é errante, daquilo que escapa ao olhar.
Trata-se, a título de ilustração, da retomada da aporia do mentiroso cretense, já que quando um
cretense dizia que todos os cretenses são mentirosos, se ele estivesse dizendo a verdade, ele estaria
mentindo, logo, não estaria dizendo a verdade; entretanto, se ele estivesse mentindo, ele estaria
dizendo a verdade, logo, não poderia estar mentindo.
O homem pós-moderno se vê, portanto, impregnado de errância, a ponto de, a fim de
domesticar o termo, tonar-se possível falar de mobilidade. Essa mobilidade é feita de migrações
diárias: as do trabalho ou as do consumo. São também as migrações sazonais (do turismo e das
viagens, sobre as quais é possível prever um importante desenvolvimento). Há ainda a mobilidade
social ou os deslocamentos maciços de populações induzidas pelas disparidades econômicas. É
preciso considerar que, para Maffesoli (2001, p. 31-32), “a própria palavra existência (eksistência)
evoca o movimento, o corte, a partida, o longínquo. Existir é sair de si, é se abrir a um outro, ainda
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que através de uma transgressão”. O próprio autor também nos lembra que, apesar de tudo isso
ser muito vulgar, contém em si uma importante dose de aventura, uma modulação contemporânea
do desejo do outro lugar que, regularmente, invade as massas e os indivíduos, já que a errância
consiste, pois, na “expressão de uma outra relação com o outro e com o mundo, menos ofensiva,
mais carinhosa, um tanto lúdica, e seguramente trágica, repousando sobre a intuição da
impermanência das coisas, dos seres e de seus relacionamentos” (MAFFESOLI, 2001, p. 28-29).
É este desejo de errância que invade a narradora protagonista de A chave de casa, desde as
primeiras páginas do romance. Para escrever ela precisa sair de onde está, arrancar-se de seu quarto,
o qual fora seu cárcere nos últimos anos, fadando-a à imobilidade, e partir rumo ao estabelecimento
de outras relações com o mundo, abrir-se ao outro, sobre certos aspectos até mesmo transgredir,
ser objeto de desconfiança alheia de outrem, mesmo que estes sejam “imóveis”, viver, enfim, as
tragédias que sua existência lhe apresentar, encontrar-se com o imaterial a qualquer modo. Esta
urgência, aliás, é-lhe clara:
Para escrever esta história, tenho de sair de onde estou, fazer uma longa viagem
por lugares que não conheço, terras onde nunca pisei. Uma viagem de volta, ainda
que eu não tenha saído de lugar algum. Não sei se conseguirei realizá-la, se algum
dia sairei do meu próprio quarto, mas a urgência existe. (LEVY, 2007, p. 12)
(GRIFOS MEUS)

O denominador comum desse estado: uma sensibilidade voltada para o intemporal, que
deságua no “desequilíbrio”. Mas em que consiste, por sua vez, esse “desequilíbrio”? Para Maffesoli
(2001), trata-se de uma boa metáfora da época pós-moderna, na qual, em todos os domínios, seja
sexual, político, ideológico, artístico, religioso, “nada nem ninguém vale se não for vaporoso,
ambíguo, nebuloso, se não está no devir, se não segue o Caminho, se não está preocupado com a
realização de si em alguma coisa que, justamente, transcende a si” (MAFFESOLI, 2001, p. 151152). Essa busca, por sua vez, leva ao “território flutuante”, não um território que invoque um
simples enraizamento, mas que se refira a algo de mais complexo, de ambivalente: um enraizamento
dinâmico. Nesse sentido, ainda segundo Maffesoli (2001), impossível expressar melhor a força de
arrancamento, empurrando para longe das raízes do ninho, da família. Em outras palavras, depurarse para melhor se reintegrar.
No caso da narradora-protagonista de Levy (2007), esse depuramento é construído a partir
da reflexão sobre suas origens e sobre seu sentimento de exílio, de não pertencimento a lugar algum,
consequente dos arrancamentos de ninhos, de nação, seja dela ou de seus ascendentes, a ponto de
essas extrações lhe impelirem a descobrir-se, a reconstruir-se. Isso porque a narradora não só nasce
no exílio, mas em um país (Portugal), de onde há alguns séculos sua família fora expulsa por ser
judia; há ainda um agravante a mais nesse processo: ela chega a Portugal porque seus pais foram
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expulsos do Brasil, a mesma terra que recebeu seus avós, porém que exilou seus pais, por estes
serem considerados comunistas. Advém dessa sucessão de fatos o vazio, o vaporoso, o ambíguo.
Dar uma volta para nada, percorrer um longo caminho para chegar ao mesmo lugar, para se ver no
ponto de partida de todos, para estar em um país que não se queria estar, nascer nele, colecionar
dores e não se sentir próxima de si mesmo, não se reconhecer.
Nasci no exílio: em Portugal, de onde séculos antes a minha família havia sido
expulsa por ser judia. Em Portugal, que acolheu meus pais, expulsos do Brasil
por serem comunistas. Demos a volta, fechamos o ciclo: de Portugal para a
Turquia, da Turquia para o Brasil, do Brasil novamente para Portugal. Não teria
sido menos penoso, menos amargo, se não tivéssemos sido obrigados a fazer
esse longo percurso? Por que tivemos de sair de um lugar para voltar ao mesmo
lugar?
Nasci no exílio, onde meus pais estavam sem querer estar. Nasci fora do meu
país, no inverno, num dia frio e cinzento. Duas horas de contração sem poder
parir, porque eu não tinha virado e a anestesia não estava lá. Penou, a minha mãe,
para me ter. E, quando vim ao mundo, ela nem pôde me segurar nos braços,
tinham-lhe dado anestesia geral. Pior: quando acordou, percebeu que lhe tinham
feito um corte na vertical. Teria para sempre a cicatriz do meu nascimento, um
traço reto e em relevo unindo o vão entre os seios ao púbis.
Nasci no exílio: e por isso sou assim, sem pátria, sem nome. Por isso sou sólida,
áspera, bruta. Nasci longe de mim, fora da minha terra – mas, afinal, quem sou
eu? Que terra é a minha? (LEVY, 2007, p. 25) (GRIFOS MEUS)

Nesse sentido, Maffesoli (2001) define o nomadismo como uma espécie de ascese, um
exercício de ser melhor, de estar bem. Em outras palavras, uma espécie de renúncia ao prazer ou
mesmo à satisfação de algumas necessidades primárias, um processo de santificação pessoal.
Dentro dessa perspectiva, aliás, é que o autor defende a aproximação do nomadismo ao hedonismo,
entendido aqui não como a busca de um gozo vulgar e egoísta, mas como aquilo que permite um
ampliamento de si para qualquer coisa de maior, englobando o mundo em sua totalidade, quer
dizer, o divino que está em nós, que está em todas as coisas. Nas palavras de Maffesoli (2001, p.
153):
Nesse sentido, o deserto (metáfora do nomadismo) favorece o caminhar para o
outro, depois para o grande Outro. Sendo de toda parte e de parte alguma, o
homem nômade, por oposição ao estabelecido, está em caminho com o outro,
para o outro, e daí com o absoluto, para o absoluto. É assim que se deve
compreender a inutilidade do nômade: a abertura para o imaterial e para seus
benefícios.

Rememorado o pensamento judeu, segundo o Abécassis (apud. MAFFESOLI, 2001, p.
161), “é o caminhar que salva e não o enraizamento”. Isso mostra bem que a “dinâmica” garante
uma estabilidade muito mais sólida do que aquela que poderia dar a “estática” do espaço. E é nesse
sentido que se mostram os comportamentos e anseios da narradora de Levy (2007), já que viagem
e escrita passam a possibilitar, no romance, seu processo de reconstrução. Se nos atentarmos um
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pouco ao exercício interior de descoberta vivido pela personagem, podemos dizer que viagem e
escrita resultam, pois, em dois processos de construção de sua identidade.
Eu estava com a passagem nas mãos e tinha poucos dias para arrumar a mala.
Iria primeiro à Turquia, depois a Portugal. Como era verão, nem precisava me
preocupar com roupas de frio. Em todo caso, arrumar mala é sempre uma
mistura de alegria e angústia. Que bom, vou viajar, repetia para mim mesma.
Logo em seguida me vinha um medo de que nada desse certo. [...]
Mal ou bem, era uma possibilidade de encontrar algum sentido para as minhas
dores e tentar me desfazer delas. Queria voltar a andar, encontrar o meu caminho.
(LEVY, 2007, p. 27) (GRIFOS MEUS)

Maffesoli (2001, p. 162) nos chama a atenção acerca do que não se pode esquecer sobre a
errância: “a inclusão em um conjunto global, seja comunitário ou natural”. Para o autor, a errância
é responsável por voltar a dar vida, reanimar, já que quebra o enclausuramento individual, a
impermanência de todas as coisas, restaurando a mobilidade, ultrapassando as estabilidades
identitárias, sejam profissionais, ideológicas, sexuais. Restaura, pois, uma visão mais flexível, mais
natural, mais ecológica da realidade humana. Ainda segundo Maffesoli (2001), a errância inaugura
um andamento iniciático para o qual a existência não tem valor a não ser que se consuma na
intensidade, na despesa. A partir dela, todas as coisas passam a ser vistas com uma certa liberdade
em relação aos valores estabelecidos, com uma preocupação de uma busca espiritual. Em síntese,
a errância nos permite “o desejo de uma vida que não se reduza ao consumo um tanto materialista,
mas que se preocupe, ao contrário, em expressar o dinamismo e a força do imaterial (MAFFESOLI,
2001, p. 164).
Em A chave de casa, de Levy (2007), escrita e viagem coexistem, representando o processo
inverso, o da reconstrução, por isso conjugam-se para atingir a um fim determinado, apesar de
apenas insinuado no início do romance. Nesse sentido, não são duas ações, são dois processos em
construção de identidade, fazendo com que o objeto “chave”, enquanto forma de acesso a um
interior, se confunda com a “escrita”, com o “dar nome às coisas” e com a “viagem”, tornando-se
metáfora de um exercício interior de descoberta.
Para escrever esta história, tenho de sair de onde estou, fazer uma longa viagem
por lugares que não conheço, terras onde nunca pisei. Uma viagem de volta, ainda
que eu não tenha saído de lugar nenhum. [...]
Não tenho a mais ínfima ideia do que me aguarda nesse caminho que escolhi. Da
mesma forma, não sei se faço a coisa certa. Muito menos se existe alguma lógica,
alguma explicação admissível para essa empreitada. Mas ando em busca de um
sentido, de um nome, de um corpo. [...]
Sem me levantar, pego a caixinha na mesa-de-cabeceira. Dentro dela, em meio a
pó, bilhetes velhos, moedas e brincos, descansa a chave que ganhei do meu avô.
Tome, ele disse, essa é a chave da casa onde morei na Turquia. Olhei-o com
expressão de desentendimento. Agora, deitada na cama com a chave nas mãos,
sozinha, continuo sem entender. E o que vou fazer com ela? Você é quem sabe,
ele respondeu, como se não tivesse nada a ver com isso. As pessoas vão ficando
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velhas e, com medo da morte, passam aos outros aquilo que deveriam ter feito
mas,
por
razões
diversas,
não
fizeram.
E agora cabe a mim inventar que destino dar a essa chave, se não quiser passá-la
adiante. (LEVY, 2007, p. 12-13) (GRIFOS MEUS)

Em Istambul, a protagonista vê-se como turista, por entre os bazares, as mesquitas e os
banhos. Tudo é novidade, ao mesmo tempo em que não se diferencia muito do Brasil. Talvez a
percepção da personagem fosse a mesma se estivesse no Brasil, no Rio de Janeiro. Contudo, essa
primeira parte da viagem também se institui como um ritual: é o contato inicial com a terra dos
antigos, de reconhecimento de traços que ela traz em sua própria fisionomia. Ao mesmo tempo,
será o momento de se sentir não pertencente à cultura judia, ainda que ela mesma tivesse se incluído
até então, de se sentir afastada de suas origens, diante de sua incapacidade de falar a língua dos
avós.
Mas você não fala a nossa língua? Todos me olhando com ar de recriminação,
como se tivesse cometido uma falta grave, se não mortal. Eu, acuada, ouvindoos, inconformados, falar entre si na língua que não falo. Raphael, sem jeito, à
minha frente, me olhando com cumplicidade, como quem pensa que poderia ser
eu, que talvez pudesse ter nascido em outro país e não falar a língua dos avós. [..]
Em algum momento quis me justificar: é uma questão de sobrevivência. Meu avô
precisou esquecer o passado e por isso nunca falou ladino com minha mãe. Um
verdadeiro judeu não esquece o passado, retrucou firme o Raphael avô. Talvez
meu avô não fosse um verdadeiro judeu, pensei, sem dizer nada. (LEVY, 2007,
p. 159)

Depois da visita a Istambul, só em Esmirna a protagonista percebe o verdadeiro sentido da
“chave”, quando descobre que a casa já não existe e que o seu exercício, previsto pelo avô, fora
simbólico. A última referência, em flashback, encontra-se no último fragmento do romance,
reforçando o processo de mútuo reconhecimento de gerações distintas, de memória, por um lado,
e de afirmação e descoberta, por outro:
Sem me levantar, pego a caixinha na mesa de cabeceira. Dentro dela, em meio a
pó, bilhetes velhos, moedas e brincos, descansa a chave. Ele estica o olhar e vê o
mesmo que eu. Ele me encara, e já não preciso dizer nada. Pego a chave, assopro
a poeira em que está mergulhada e, esticando o braço, alcanço a mão do meu
avô. Seguro-a com força, e permanecemos com as mãos coladas, a chave entre
nosso suor, selando e separando as nossas histórias. (LEVY, 2007, p. 213)
(GRIFOS MEUS)

Lisboa acontece depois de Istambul, completando o processo de re-identificação. Do ponto
de vista narrativo, o processo é perfeito, apenas apresentando as cenas necessárias. Da cidade, para
além dos cafés e dos doces de eleição, pouco se fala ou descreve. Ao mesmo tempo, a narradora
recupera a memória da mãe e a figura do avô, em capítulos intercalados. O leitor assiste à morte de
um ciclo e ao nascer de outro, à morte de um amor que não era, dadas as circunstâncias de obsessão
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e violência, e ao emergir de uma relação luminosa e natural. Antes do acontecimento do novo amor,
há um fragmento fundamental:
Vim a Portugal descobrir minhas origens e o que descobri foi outra coisa: não
tenhas medo da palavra amor. Ele me disse isso com os olhos verdes quase a
arder os meus, disse-me a palavra amor mesmo sabendo que não me amava (não
ainda), e o amor ficou ecoando no quarto, ressoando, ressoando. Quis segurar a
frase, prender os sons entre os braços. Não sei se algum dia tive medo do amor,
mas a palavra assim, solta no quarto, nunca ouvira nada tão doce. Não tenhas
medo da palavra amor.
Não, não tenho medo. (LEVY, 2007, p. 181) (GRIFOS MEUS)

O enamoramento implica a negação do medo, a aceitação do sentimento que os dias trazem
à flor das horas, continuando um processo de regeneração começado com a escrita, com a viagem,
com a casa que já não existia e uma chave simbólica. Aliás, com esta última conquista de si mesma,
o regresso ao Brasil é feito em “paz”: “E assim pude partir em paz, voltar para o Brasil com a
certeza de que minha relação com Portugal não era mais uma relação com o passado, nem do
passado”. (LEVY, 2007, p. 205)
Nesse sentido, o último fragmento do romance, que retoma um tempo anterior, agora pode
ser lido de outra forma, igualmente atribuindo-se a ele um outro sentido: as mãos dadas, dela e do
avô, entre elas uma chave, passam a estabelecer pontes entre dois tempos, e mesmo que cúmplices,
mostram-se necessariamente conscientes de que estão em tempos e em histórias diferentes.
Ele insiste, quer saber se estou pronta ou não [para a viagem]. Chamo-o para
perto e, receoso, ele senta ao meu lado. Vejo o quanto está envelhecido e pela
primeira vez penso que não há diferença entre seu rosto e suas mãos, são todos
a mesma pele murcha. Sem me levantar, pego a caixinha na mesa-de-cabeceira.
Dentro dela, em meio a pó, bilhetes velhos, moedas e brincos, descansa a chave.
Ele estica o olhar e vê o mesmo que eu. Ele me encara, e já não preciso dizer
nada. Pego a chave, assopro a poeira em que está mergulhada e, esticando o
braço, alcanço a mão do meu avô. Seguro-a com força, e permanecemos com as
mãos coladas, a chave entre nosso suor, selando e separando as nossas histórias.
(LEVY, 2007, p. 206) (GRIFOS MEUS)

Algumas Considerações
Se retomarmos Bauman (2005), comprometermo-nos com uma única identidade para toda
a vida, ou até menos do que a vida toda, porém por um longo tempo, em nosso mundo fluido, é
algo extremamente arriscado. Isso porque as identidades são para usar e não para manter,
armazenar. E se “você diz ‘falsas identidades’... Mas só pode dizer isso pressupondo que exista algo
como uma única ‘identidade verdadeira’” (BAUMAN, 2005, p. 97). Isso porque a ambivalência que
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a maior parte de nós experimenta a maior parte do tempo ao tentarmos responder à questão da
nossa identidade é genuína.
Dessa forma, retomando Bauman (2005, p. 25):
Perguntar “quem você é” só faz sentido se você acredita que possa ser outra coisa
além de você mesmo; só se você tem uma escolha, e só se o que você escolhe
depende de você; ou seja, só se você tem de fazer alguma coisa para que a escolha
seja “real” e se sustente.

Em se tratando da narradora protagonista de A chave de casa, de Levy (2007), é notória a
consciência da possibilidade de escolhas, que inclusive lhe arrancam para a errância, motivam-na
por sua não identificação com o pertencimento a uma tradição a que se vê obrigada a herdar, ainda
que não lhe faça o menor sentido nela estar. Por conseguinte, pode-se dizer que, na narrativa,
viagem e escrita representam um processo de reconstrução, já que se conjugam para atingir a um
fim determinado. Nesse aspecto, resultam, pois, em dois processos de construção da identidade, já
que a “chave”, enquanto forma de acesso a um interior, não se confunde, com a “escrita”, com o
“dar nome às coisas” e com a “viagem”, tornando-se uma metáfora de um exercício interior de
descoberta, de formação de uma possibilidade. Nas palavras da narradora,
Se me perguntassem, diria que nunca tinha pensado em viajar em busca do
passado. Sempre acreditei que de nada adianta cutucar as ruínas do que não existe
mais. Toda lembrança é um vestígio de lágrimas, e, com o passar do tempo, essas
lágrimas secam no rosto de quem já se foi. (LEVY, 2007, p. 152)

Em síntese, a errância permite à personagem não se comprometer com uma única
identidade, mas usar aquelas que o passado lhe reflete, tornando-se um pouco do que Maffesoli
(2001) define como um rebelde, menos um indivíduo do que uma pessoa, a cópia do que um “tipo”,
a reprodução do que uma figura. Por conseguinte, ela acaba por produzir uma espécie de jubilação,
de efervescência que impressiona o observador atento e desprevenido, já que seu ambiente social
selvagem é alegre, e ela, enquanto errante social, espiritual, passional, divaga nas megalópoles pósmodernas, tratando-se de causa e efeitos de um “espírito do tempo” feito uma desenvoltura e de
uma insolência um tanto libertárias. Em síntese, o que importa ao caminheiro é o caminho, não o
ponto-final.
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