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Ilustração de capa
Stanis David Lacowicz

Apresentação
O número 13 da Revista Claraboia - Revista do Curso de Letras e do Mestrado
Profissional em Letras – PROFLETRAS - da UENP - apresenta uma coletânea de 11
artigos, que trazem à tona discussões ligadas à interface da Literatura com conflitos de
ordem social, política e/ou econômica, seja na poesia ou na prosa, análise de obras sob a
perspectiva comparativa, do duplo, passando, ainda, pela reflexão sobre a prática da
tradução poética, do ensino da literatura e do percurso de cronista de Mário de Andrade.
Sob o viés da relação da Literatura com o engajamento social, Andrius Felipe
Roque, em “Aspectos da ficção histórica para compreensão de Diário da cadeia, de Eduardo
Cunha (pseudônimo)”, discute a interface entre ficção, história e política, a fim de
problematizar essa intersecção. Com o objetivo de verificar como o discurso literário
contribui para construção da imagem da nação e do sujeito angolano afetado pela
experiência da guerra, Adriano Carlos Moura e Ana Beatriz Rodrigues Gonçalves analisam
o romance de Pepetela, Mayombe, publicado em 2013. Também examinando a figuração de
conflitos histórico-sociais na Literatura, Luís Carlos Alves de Melo analisa a poesia do
poeta timorense João Aparício, a fim de evidenciar de que a forma a história das guerras,
golpes e abalos nacionais estão literariamente retratos na produção poética do autor,
especialmente em Uma casa e Duas vacas, publicado em 2000. Em “Violência e precariedade
em O filho da mãe”, Lucas Demingos de Oliveira estuda o romance de Bernardo Carvalho,
com o objetivo de analisar dois contextos de violência presentes na Rússia e na
Tchetchênia representados na obra: a Segunda Guerra da Tchetchênia e a homofobia
institucionalizada, a partir de estudos teóricos de Rothberg (2008) e Judith Butler (2006;
2015). Igualmente com o objetivo de evidenciar a vinculação da Literatura com questões de
ordem social e política, Mariana Klafke, em “O americano tranquilo e O prisioneiro:
engajamento na literatura”, propõe uma análise dos romances O americano tranquilo, de
Graham Greene (1955), e O prisioneiro, de Erico Verissimo (1967), tendo Jean-Paul Sartre e
Theodor Adorno como aporte teórico para discutir a questão do engajamento.
A fim de jogar luz sobre conceitos como homem, pátria, estado, virtude e guerra,
considerando diferentes épocas e contextos históricos, Fernando Bruno Antonelli Molina
Benites empreende a análise de dois excertos, do Canto VI de Ilíada, de Homero, e do
Capítulo IX de Nada de novo no front, de Erich Maria Remarque, considerando os diálogos
travados entre Heitor e sua esposa Andrômaca e entre os “irmãos de armas” Paul, Albert,
Tjaden, Kat, Kröpp e Müller, respectivamente. Ainda sob a perspectiva comparativista,
Thayane Verçosa, em “Cidades discursivas: imagens de vaidade, imagens de pobreza”,
examina, segundo a proposta imagológica de Pageaux, a representação das imagens de
cidade em “Um e Outro”, de Lima Barreto, “Modern girls” e “As mariposas do luxo”, de
João do Rio. Ainda na seara da prosa, Beatriz Simonaio Birelli apresentar o percurso de
Mário de Andrade na crônica, desde seu início de carreira como jornalista até a publicação
de seu primeiro e único livro de crônicas Os Filhos da Candinha. A autora dá destaque ao
período em que o escritor contribuiu para o periódico Diário Nacional e busca verificar
como o elemento estrangeiro é incorporado nas crônicas, a fim de enfatizar o diálogo
intertextual ocorrido entre o Brasil e a França, no século XX. Sob a temática do duplo
Felipe Benicio de Lima, em “Artifícios da construção narrativa: o duplo e o cinema como
alegoria para o duplo em Clube da luta”, propõe-se a analisar o romance de Chuck Palahniuk
(1996), buscando a sua ligação com o cinema que, segundo o autor, é também alegoria para
a figuração do duplo na obra.
Na poesia, João Victor Leite Melo apresenta um panorama da prática da tradução
poética de obras de Ovídio. A partir de excertos de diversas traduções do poeta latino, o
autor destaca o papel do conceito de transposição criativa, cunhado por Roman Jakobson

(1969). No que se refere à Literatura e seu lugar no contexto escolar, Camila Teixeira
Gabriel discute a educação literária, a partir da análise de entrevistas e questionários
respondidos por professores de uma escola estadual do município de Vitória -ES, e das
habilidades e competências previstas na Base Comum Curricular (BNCC), a fim de avaliar
os contrapontos que envolvem teoria e prática e, assim, formular estratégias que possam
auxiliar no êxito das aulas de Literatura, contribuindo para a formação de alunos leitores
mais ativos e competentes.
Em mais uma edição da Revista Claraboia, manifestamos nossa satisfação e gratidão
em publicar o número 13, agradecendo aos autores, aos membros dos conselhos editorial e
científico e aos pareceristas ad hoc.

Ana Paula Franco Nobile Brandileone
Editora-gerente
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ASPECTOS DA FICÇÃO HISTÓRICA PARA
COMPREENSÃO DE DIÁRIO DA CADEIA, DE
EDUARDO CUNHA (PSEUDÔNIMO)
ASPECTS OF HISTORIC FICTION TO THE COMPREEHENSION OF DIÁRIO DA CADEIA,
FROM EDUARDO CUNHA (PSEUDONYM)

Andrius Felipe ROQUE1

Resumo: Eduardo Cunha (pseudônimo), autor ainda não canonizado no meio literário, publicou
neste ano de 2017 seu livro Diário da Cadeia – com trechos da obra inédita Impeachment, gerando polêmica
não na Crítica Literária, mas no âmbito jurídico. A despeito disso, este trabalho se propõe a analisar
como essa obra se constitui como ficção em interface com a história e a política, problematizando
o romance em relação ao domínio da ficção histórica, a partir de características específicas desse
tipo de literatura. Para tal, percorre o contexto de publicação e recepção do livro, direcionando-se,
finalmente, às contribuições da Teoria Literária sobre a ficção história, em suas formas clássicas e
contemporâneas. Por fim, apresenta análise de como os domínios do público e do privado se
reorganizam na temática e na estrutura desse romance.
Palavras-chave: Ficção histórica. Crítica Literária. Ricardo Lísias.
Abstract: Eduardo Cunha (pseudonym), author still not classic in the literary field, published in
this year his book Diário da Cadeia – com trechos da obra inédita Impeachment, creating controversy not
in the Literary Criticism, but in the legal field. Despite this, this work aims to analyze how this
book constitute itself as fiction in relation to history and politics, problematizing the novel in
relation to the historical ficction domain, starting from specifics characteristics of this kind of
literature. In order to this, we walks through the contexto of publication and reception of the book,
going to the contributions of Literary Theory about historical fiction, in its classic and
contemporary forms. At last, we present an analyze about how the public and private domains
organize themselves in the theme and structure of this novel.
Keywords: Historical fiction. Literary criticismo. Ricardo Lísias.

Introdução
Nos últimos anos que sucederam às eleições presidenciais de 2014, o Brasil viu o cotidiano
político se tornar parte do cotidiano da população. A política do país se tornou paixão nacional,
repleta de ódios e amores, tomando até mesmo o lugar do futebol. Taffarel, Romário e
Ronaldinhos, nomes que faziam parte do imaginário brasileiro, símbolos do Brasil no mundo que
1

Mestre em Letras (Estudos Literários) pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).
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levaram o país ao delírio nas décadas de 1990, deram lugar a Sérgio Moro, Odebrecht, Lula, Michel
Temer, Aécio Neves, a Eduardo Cunha. O Maracanã escoou para a Praça dos Três Poderes, agora
dividida em dois por grades de proteção. Os apitos pararam nas mãos dos Tribunais Superiores e
os foguetes comemoraram liminares, prisões, votos do Congresso e impedimentos de mandatos.
Mais ou menos assim, nesse clima competitivo, escreveu-se a história recente do país. E a
construção de ídolos heroicos por meio de narrativas, unanimidade entre as estrelas do futebol – a
exemplo de livros como Romário (MORAES, 2009) e Ronaldo: a Jornada de um Gênio (MOSLEY,
2006), e como apresentado em estudos como Helal (2003) – abriram espaço nas vitrines das
livrarias para os relatos de políticos, juristas e outros envolvidos no debate – tais quais A Luta
Contra A Corrupção: A Lava Jato e o Futuro de Um País Marcado Pela Impunidade (DALLAGNOL, 2017),
Quando a política vale a pena (NEVES, 2014) e À sombra do poder (ALMEIDA, 2016).
Na verdade, a política não tomou o lugar do futebol no coração do brasileiro; considerar
tal seria simplificar demais a situação. Mas a comparação vale para representar como a política
exaltou os afetos do povo nos últimos anos e promoveu o contexto para a publicação de Diário da
Cadeia, de Eduardo Cunha (pseudônimo), objeto de análise deste estudo. Essa obra reúne relatos,
impressões e projetos da personagem Eduardo Cunha, um político brasileiro preso em Curitiba
como réu da operação Lava Jato, após decisão do juiz Sérgio Moro. Em sua cela, ele reflete sobre
a situação sua, do país e dos demais envolvidos nos recentes acontecimentos históricos. Também
se propõe a revelar pontos controversos e polêmicos da política nacional, em especial sobre o
impeachment que retirou o Partido do Trabalhadores da presidência da república, que serve de tema
ao seu livro, escrito simultaneamente ao diário.
Eduardo Cunha, Carlos Andreazza, Paulo César Farias, Michel Temer: tratam-se, portanto,
de entidades empíricas da atualidade, conhecidas nossas dos noticiários? Sim e não. Sobretudo,
consideremo-las personagens. Já a sua relação com a história nacional e com os referentes,
complexamente construída nessa obra de ficção, são pontos que serão debatidos neste trabalho,
que tem por objetivo geral analisar como Diário da Cadeia se constitui como ficção em interface
com a história e a política, problematizando o romance em relação ao domínio da ficção histórica,
a partir de características específicas desse tipo de literatura. Os objetivos específicos, por sua vez,
são 1) levantar e apresentar informações gerais sobre a obra, que dizem respeito à sua produção,
publicação e recepção e 2) discutir como forma e conteúdo do texto dialogam com as convenções
da ficção histórica e política, especificamente a dualidade histórico-individual. Para tal, servirão de
fundamento os postulados da Teoria Literária que abordam a ficção histórica, partindo da
concepção de romance histórico de Lukács até as considerações sobre esse subgênero na pósmodernidade.
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.13, p. 8-22, jan./jun, 2020. ISSN: 2357-9234.
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Embora tais linhas não necessariamente se harmonizem, elas fornecem, cada qual em seu
espaço, caminhos férteis para uma análise mais aprofundada da obra que, devido à recente
publicação, ainda não foi devidamente estudada pelos pesquisadores da área de Letras ou mesmo
das Humanidades de modo geral. Por esse motivo, norteia este trabalho o desejo por contribuir
para a apropriação de Diário da Cadeia ao universo dos estudos literários e das narrativas de ficção
histórica, além do intuito em revelar elementos para compreensão da obra. Nessa empreita, este
artigo se divide em duas partes. A primeira, Judicialização da Publicação e Politização da Recepção, trata
da publicação e recepção da obra, reunindo os capítulos Censura prévia: um caso de justiça, Fortuna
Crítica: o olhar jornalístico e Eduardo Cunha (pseudônimo): quem é o autor?. A segunda, Diário da Cadeia:
Literatura, História e Política, aborda a obra em relação à ficção histórica, decompondo-se no capítulo
Publicização da vida privada e a privatização da vida pública: conteúdo e forma do texto literário. Vistas em
panorama, essas leituras nos levarão a observar como Diário da Cadeia, sendo literatura, é objeto da
história e da política, e ainda do jornalismo e do judiciário. Sobre sua inserção nestas duas últimas
esferas, vejamos o capítulo que se segue.
Judicialização da publicação e politização da recepção
A grande visibilidade que essa publicação alcançou nos últimos meses se deu
majoritariamente pela censura à Editora Record, impetrada por Eduardo Cunha, e
minoritariamente pelo êxtase da recepção do grande público leitor. Essa polêmica extravasou os
limites dos tribunais e levantou questões importantes ao mercado editorial e ao universo da
literatura. Há limites éticos para a ficção? Quando a ficção pode parar na justiça? Qual o impacto
da Literatura na vida social (política, econômica e social)? Como o público brasileiro recebe e lê a
ficção em relação ao mundo empírico?
Longe de responder tais perguntas, este capítulo apresentará como Diário da Cadeia foi
julgado pelos tribunais e pela mídia, abordando ainda, uma breve discussão sobre o papel
pseudonímico do autor.
Censura prévia: um caso de justiça
Diário da Cadeia, muito antes de ser objeto de análise dos doutores em Letras e
Humanidades esteve em pleito dos doutores da lei. O ex-presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), obteve notícias a respeito do livro, informações precárias como capa,
título, autor e tema, preliminares comuns aos lançamentos editorias. Diante disso, sentiu seus
direitos afrontados e moveu ação na Justiça fluminense para suspenção prévia da comercialização
do livro, liminar que foi concedida pela juíza Ledir Dias de Araújo, da 13ª Vara Cível da Capital,
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.13, p. 8-22, jan./jun, 2020. ISSN: 2357-9234.
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determinando também a retirada de trechos e promoções do livro do site da Editora Record e a
urgente nomeação do real autor da obra, sob pena de multa diária de R$400 mil em caso de
descumprimento (VEJA, 2017).
As alegações do ex-deputado eram de que a publicação se aproveitava comercialmente de
expectativas do grande público sobre sua sugestão a certo livro que ele estaria escrevendo na prisão,
aproveitando a indicação de seu nome como pseudônimo para confundir os leitores sobre a autoria,
utilizando, ainda, a obra para escarnecer de sua honra e imagem, proferindo inverdades que
maculam sua personalidade e a de outros (RIO DE JANEIRO, 2017, p. 1-2).
Assim, pela primeira vez no Brasil após o fim do regime militar, vemos um caso de censura
prévia à obra de ficção2 – pelo menos durante o tempo de efeito da tutela provisória de urgência
(aproximadamente um mês) – diferentemente do que defenderam Eduardo Cunha e a juíza Ledir
Dias de Araújo, como se pode ler, respectivamente, em RIO DE JANEIRO (2017, p. 3):
que, caso optem por publicar outras obras utilizando-se de alguma das
informações constantes do livro ´Diário da Cadeia´ - o que aqui se admite por
não se pretender a censura de informações no Estado Democrático de Direito.
[...]
Inicialmente, registro que a presente decisão não visa censurar a obra objeto da
ação, mas a tutelar os direitos individuais do autor, os quais, em tese, estão sendo
violados.

Alguns paralelismos com a censura à ficção durante o período de 1964-1985 valem ser
estabelecidos. Em 26 de janeiro de 1970, o presidente Emilio Médici publicou o Decreto-Lei 1.077,
que determinava em seu Art. 1º não serem “toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à
moral e aos bons costumes quaisquer que sejam os meios de comunicação” (BRASIL, 1970). Antes
mesmo da publicação, a Polícia Federal poderia exigir verificação das obras. Sob esse termo, foram
censurados 7 livros de ficção de autores brasileiros (excetuando-se textos da literatura erótica ou
pornográfica), conforme nos aponta Sandra Reimão, em seu estudo Repressão e resistência: censura a
livros na ditadura militar (2011).
Entres eles, há também um diário, do autor Brasigóis Felício. Diário de André (ou Diários,
pois vemos as duas versões), publicado em 1974, foi vetado em 1976. E nem os pseudônimos
escaparam: Dalton Trevisan, em 1976, no Concurso Nacional de Contos Eróticos promovido pela
revista Status, teve seu conto Mister Curitiba impedido de ser publicado, mesmo tendo conquistado
o 1º lugar, assinando como João Maria. Por fim, outro curioso caso é o do livro Aracelli, meu amor¸
de José Loureiro. O veto não partiu do interesse primário do Ministério da Justiça, mas de civis.

O último texto de ficção que havia sido censurado previamente foi o conto O cobrado, de Rubem Fonseca, em 1978
(REIMÃO, 2011).
2
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Acontece que o romance relatava caso verídico de um estupro e assassinato de uma criança de 9
anos por membros da elite de Vitória-ES. Embora o relato fosse essencialmente ficcional, os nomes
utilizados correspondiam aos dos envolvidos no crime. As famílias dos assassinos interviram e o
livro foi suspenso durante o andamento do processo.
Ora, os três casos acima citados reúnem alguns elementos centrais de Diário da Cadeia, que
em 2017 serviram de justificativas à sua censura prévia: o pseudônimo, a utilização de nomes
correspondentes às suas entidades externas à obra, e o uso do diário, isto é, do relato em 1ª pessoa.
O que, de fato, não se equivalem são os contextos sociohistóricos: de um lado há um regime militar
e ditatorial e, de outro, o Estado Democrático de Direto. E é nesse contexto que se posicionou
Carlos Andreazza, editor da Record:
Não é possível haver debate público, porque debate público pressupõe
transparência, clareza, todas as cartas na mesa, sem que o objeto em questão, o
objeto controverso, possa ser igualmente desfrutado.
[...] Embora me parece sempre bizarro que se processe uma obra de ficção. Mas
tudo bem, vamos lá, vamos discutir o mérito, com um livro publicamente
colocado. O grave nessa situação é que, como o livro não circula, não é lido, não
é conhecido, abre-se um campo muito generoso para que se invista na
desinformação, que é o paraíso da desonestidade intelectual e de tudo quanto
decorra disso (ANDREAZZA, 2017).

A liminar de Eduardo Cunha não foi mantida, por decisão unânime do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, cujos desembargadores entenderam que, de fato, trata-se de uma obra de ficção
que se utiliza da política brasileira como pano de fundo. Além disso, a revelação do escritor por
trás do pseudônimo, Ricardo Lísias, reforçou o uso do nome Eduardo Cunha apenas como recurso
literário, ainda insuficiente para o ex-deputado, que apresentou reclamação ao Supremo Tribunal
Federal (STF), que, representado pela ministra Rosa Weber, negou o seguimento do pedido. Enfim,
com a publicação, em 24 de abril de 2017, então, vieram as críticas da mídia, possibilitadas pelo
acesso pleno à obra. São elas objeto do próximo subcapítulo.
Fortuna Crítica: o olhar jornalístico
Este capítulo reúne os comentários da crítica após o lançamento da obra, a fim de
demonstrar como o texto foi recebido. Assim, dado o lugar da crítica literária na atualidade,
adentramos o universo jornalístico. Posta a juventude da obra, não só não temos estudos que
organizem a fortuna crítica sobre Diário da Cadeia, como poucos são os textos que se dedicam a
apreciá-lo. Daí a validade desta seção.
Dois aspectos do livro se destacaram na recepção: a satirização e a relação da personagem
com a entidade referente, o ex-deputado. Rodrigo Zuquim, do site Poder 360, aponta desde o título
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que Diário de cela fictício de Cunha descamba para a caricatura fácil (ZUQUIM, 2017), especialmente na
exploração da faceta religiosa do peemedebista. Para ele, “a sátira não funciona muito bem” e “o
personagem é pouco crível”, além do excesso de “sugestionamentos”, de modo que sobra de
extraordinário apenas o despertar no imaginário do leitor com a “questão do autor secreto, com o
uso do pseudônimo Eduardo Cunha, e o jogo criado a partir disso, entre o que é verdadeiro e o
que é falso”.
Na mesma linha segue Maria Carolina Maia, da Veja, em Livro ‘Diário da Cadeia’ é (muito)
mais inocente que o Cunha real (MAIA, 2017). O efeito de humor, criado pela amplificação de
características atribuídas a Eduardo Cunha, como a lábia e a hipocrisia, segundo a jornalista, gera
uma personagem mais tipo do que representativa do político, fazendo dele “um tolo até simpático”
de forma que “o diário do Cunha pode se tornar cansativo”.
Há ainda outros dois textos que mantém o foco nas duas facetas apresentadas. No primeiro,
O Eduardo Cunha imaginário, Borges (2017) apresenta uma leitura comparativa entre o imaginário e
o real, considerando que o livro “emula” o ex-presidente da câmara e “simula” um diário com suas
anotações. Para ele, Diário da Cadeia “só acerta quando parte para a sátira aberta”, enquanto, de
resto, o que se vê são “leituras equivocadas (ou no mínimo questionáveis) sobre a política brasileira
recente” e uma mistura exaustiva de elementos da faceta pública do político que não tangencia sua
alma, provando ao leitor que “Cunha nunca escreveria um diário”. Tudo isso proporcionaria uma
leitura de “gosto de debate político aguado, superficial”. No segundo, O que temer de Cunha, Monte
(2017) trata quase indiferentemente o ex-deputado da personagem Eduardo Cunha e do autor
pseudônimo, alegando que a obra passeia de “momentos impagáveis” a uma “dimensão patética”.
Na Folha de São Paulo, a crítica foi feita por João Cesar de Castro Rocha, cujo texto,
intitulado ‘Diário da Cadeia’ atinge forma própria de lidar com a política (ROCHA, 2017), ressalta a sátira
que se realiza por meio de “duas narrativas de desintegração”, a dos “subterrâneos de Brasília” e
do “estiolamento da personalidade de Eduardo Cunha”. Já Luis Augusto Fischer, do Zero Hora,
em Na cabeça de Eduardo Cunha, divide o texto em quatro camadas: o relato do cotidiano na cadeia,
a narrativa do livro Impeachment, os recortes de textos jornalísticos e cartas e bilhetes enviado à
diversas personagens. Afinal, considera “um grande livro, que deve ter dado um enorme trabalho
de pesquisa mas, suspeito, também deve ter rendido grandes gargalhadas... Um festival de auto e
hetero-engano, num espetáculo de literatura viva” (FISCHER, 2017).
O último texto aqui referenciado é O diário de um Eduardo Cunha muito engraçado, de Fernando
Molica, que aprofunda sua crítica analisando inclusive alguns recursos estilísticos do autor: o lapso
ortográfico na troca “xeque” por “cheque” (risco ou dinheiro?) e a necessidade de “oxigênio” (ar
ou propina?) por Sérgio Cabral no seu desejo de fazer o Brasil voltar a respirar. Sobretudo, há uma
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clara diferenciação entre entidades referentes e personagens. E pontua: “a grande sacada de Lísias
foi levar EC a sério – algo que gera a farsa que viabiliza a comédia” (MOLICA, 2017).
Nota-se, portanto, que a crítica ainda não construiu certo consenso sobre a relação entre as
personagens da ficção, o autor pseudônimo e também ficcional e o ex-congressista; em outras
palavras, permanece problemático e enuviado o diálogo entre a ficção de Diário da Cadeia e o
contexto político e histórico empírico. Com certeza, elemento central dessa problemática é a figura
pseudônima do autor Eduardo Cunha. A essa discussão nos encaminhamos no subcapítulo
subsequente.
Eduardo Cunha (pseudônimo): quem é o autor?
O uso de pseudônimos para autores, isto é, de um nome falso, é recurso já consagrado na
Literatura internacional e nacional. Seus motivos foram os mais diversos e é justamente
exemplificando alguns casos que nos propomos a discutir o papel do pseudônimo em Diário da
Cadeia.
O típico motivo de utilização de pseudônimo é a proteção política do verdadeiro autor.
Serve de exemplo Julinho de Adelaide, nome utilizado por Chico Buarque para fazer com que suas
músicas passassem pelo crivo da Censura durante os anos de 1974 e 1975, já que ele próprio era
vigiado com maior rigorosidade pelo Ministério da Justiça (BRAUNER, 2005, p. 4). José de Alencar
escreveu cartas ao Imperador contrariando a abolição da escravatura, assinando como Erasmo.
Além desse, valeu-se de AC, Senio, G.M., Erasmo, Job, Um Asno, Ig e Serio. As Cartas Chilenas,
enviadas de Critilo a Doroteu, também escondiam o árcade Tomás Antonio Gonzaga de suas
desavenças com o govenador Luís da Cunha Meneses, protegendo-o. Houve dúvidas sobre sua
autoria durante mais de um século (BOSI, 2006, p.74).
Outra justificativa para o uso de pseudônimos é como uma estratégia de acesso de mulheres
escritoras ao espaço dos cânones, dominado pelo sexo masculino. As irmãs Brontë – Charlotte,
Emily e Anne – foram inicialmente conhecidas como os irmãos Bell, porque assinaram os primeiros
livros, inclusive Jane Eyre e O Morro dos Ventos Uivantes, como Currer, Ellis e Acton Bell (DUARTE,
1997). Antes delas, Mary Ann Evans já havia feito sucesso assinando como George Eliot, nome
pelo qual é conhecida até hoje. No Brasil, Cassandra Rios, que já era pseudônimo de Odete Rio,
fenômenos de vendas na segunda metade do Século XX, foi uma das escritoras mais censuradas
durante o Regime Militar, especialmente pelo apelo sexual de suas obras. Assim, para contornar os
censores, assinou com dois nomes masculinos, Clarence Rivier e Oliver Rivers.
Para encerrar os exemplos, alguns escritores adotam pseudônimos para explorarem novos
gêneros. Nelson Rodrigues assinou folhetins melodramáticos como Suzana Flag, fazendo sucesso
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na coluna Meu destino é pecar. Clarice Lispector falou de assuntos femininos fora da ficção, utilizando
nomes como Tereza Quadros e Helen Palmer, dando dicas sobre beleza, moda e comportamento
(LISPECTOR, 2006).
Claramente, há outras diversas razões para o uso de pseudônimos. Faltam inclusive estudos
em abordagens diacrônicas sobre o uso de tal recurso na tradição literária brasileira. Mas, pensando
na relação de Ricardo Lísias com Diário da Cadeia, percebemos que não há desejo por proteção
política, nem questões de gênero sexual e espaço social do autor, nem mesmo o interesse por
explorar um novo gênero – haja vista a constância em suas obras da apropriação de fatos reais pelo
universo ficcional, como em O céu dos suicidas (2012), Divórcio (2013) e Inquérito Policial: Família
Tobias (2016) –, o que o diferencia dos exemplos citados.
Uma diferença fundamental em relação à tradição é o fato de que o livro traz explícito a
todo o momento que Eduardo Cunha é um pseudônimo. Normalmente, o falso nome selecionado
por um artista não era tratado como falso, ou era implicitamente, como se pode esperar dos
exemplos “Um asno”, de José de Alencar, ou “Mickey” e “Gato Félix”, de Carlos Drummond em
suas críticas de cinema. O próprio Copyright da obra, indicado na ficha catalográfica, pertence a
Eduardo Cunha (pseudônimo).
Essa característica revela um dado importante: a rigor, qualquer pessoa poderia ser o autor,
exceto o próprio Eduardo Cunha, já que ele é o único que não poderia assinar como tal sem utilizar
um nome que não é seu. Isso contraria as alegações do ex-deputado em sua liminar inicial. E é
justamente esse um dos motivos para atribuir autoria a Eduardo Cunha (pseudônomio): garantir
que o livro não seja do ex-presidente da Câmara. Além disso, o uso desse nome reforça o teor
satírico da criação de um personagem destoante a partir da sua entidade referente, especialmente
nesse caso de autoficção3, de relato em 1ª pessoa. Assim, Ricardo Lísias procurou criar uma obra
que fosse ficcional em todas as suas partes, inclusive em seus elementos extratextuais. A própria
orelha do livro é assinada por Carlos Andreazza, não o editor, mas a personagem, já que ele próprio
não a redigiu, como se pode perceber pelo tom da apresentação, que demonstra um sujeito convicto
da seriedade de Eduardo Cunha (pseudônimo): seria empiricamente improcedente. Os erros
gramaticais e seleções de variantes linguística (como o uso de “bolacha” e não de “biscoito”)
dispersados ao longo do livro são mais um recurso proposital para se deixar claro de que não se
trata do político, mas de uma entidade criada, apesar das suas reclamações à Justiça carioca e ao
STF (BIAL, 2017).
Autoficção é um gênero que foi criado por Serge Doubrovsky em seu livro Fils (1977) para designar, latu sensu, uma
autobiografia ficcional. Ver, p.e., FIGUEIREDO, E.. Autoficção feminina: a mulher nua diante do espelho. Revista
Criação & Crítica, v. 4, p. 91-102, 2010.
3
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O uso do pseudônimo que, com toda sua polêmica, alavancou a divulgação da obra, serve
como síntese do modo de narrar de Diário da Cadeia, que se apropria da cena brasileira,
posicionando-a na tríplice fronteira da ficção com a história e a política. É esse o tema do próximo
capítulo.

Diário da Cadeia: Literatura, História e Política
Ficção histórica, romance histórico, romance político. Esses rótulos e adjetivações
dependem de conceitos historicamente construídos, convenções, que não só se alteraram
diacronicamente no plano teórico, como também tiveram textos assim considerados que operaram
de maneiras muito diversas os recursos que configurariam tais formas literárias. Diante disso, aqui
se proporá não a identificação da correspondência de Diário da Cadeia com os critérios
classificatórios de romance histórico ou romance político, mirando filiações, mas a análise da forma
como o livro, ao se apropriar da realidade histórica e política do país, dialoga com elementos
específicos da ficção histórica: a dualidade dos planos individual e público.
Publicização da vida privada e a privatização da vida pública: conteúdo e forma do texto
literário
George Lukács, a referência primária para discussões sobre ficção histórica, leu o
surgimento do romance histórico a partir das revoluções do fim do século XVIII e início do XIX,
entendendo-o como fruto da conscientização dos indivíduos como agentes históricos. A
concepção marxista de que tais eventos criaram “possibilidades concretas para que os homens
apreendam sua própria experiência como algo historicamente condicionado” (LUKÁCS, 2011, p.
32) conduz o teórico a considerar o romance histórico também uma forma de criar o sentimento
histórico nos indivíduos, promovendo uma retroalimentação.
A partir dos textos de Walter Scott, Lukács (2011) prescreve o que hoje reconhecemos
como a forma clássica do romance histórico, isto é, uma narrativa em que a transformação da vida
popular, representada por um conjunto de tipos humanos característicos, é impulsionada pelo
influxo das forças sociais. Personagens medianas centrais à trama guiarão o foco às tensões dos
eventos que vivenciam, enquanto figuras históricas terão papéis secundários. Lukács, portanto,
aponta a dualidade do individual-público da ficção histórica quando reconhece o domínio dos
acontecimentos sociais sobre o destino dos indivíduos figurados, que não são heróis ou vilões da
História (não representam os grupos em conflito). As dimensões pública e privada seguiriam
trajetórias paralelas na trama, alternadas por algumas intersecções de suas linhas.

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.13, p. 8-22, jan./jun, 2020. ISSN: 2357-9234.

17

A despeito dessa convenção de romance histórico, que carrega a noção de intercruzamento
de acontecimentos históricos e destinos pessoais (figurados), a publicização da vida privada e a
privatização da vida pública, na contemporaneidade, complexificaram os limites dessa forma
literária. Novas possibilidades, como a História da vida privada, biografias, autobiografias e falsas
biografias, a história da memória e, mais recentemente, as transformações que as redes sociais, o
mundo WEB e o monitoramento visual operaram nos domínios dos espaços públicos e privados,
problematizaram os limites dessa dualidade e, consequentemente, da sua dinâmica na ficção
histórica.
Assim, afim de sobreviver às mudanças que a condenavam desde o modernismo – como
questionava JAMESON (2007) em O romance histórico ainda é possível? –, novas invenções seriam
criadas para garantir a manutenção da ficção histórica. Seria esse o caso de Diário da Cadeia? Como
essa obra “articula uma oposição entre um plano público ou histórico (definido seja pelos
costumes, acontecimentos, crises ou líderes) e um plano existencial ou individual, denotado pela
categoria narrativa que denominamos personagens” e como “essa intersecção é configurada e
exprimida, em uma invenção singular que se produz de modo imprevisto” (JAMESON, 2007, p.
185)?
Lemos que a figura central é Eduardo Cunha, personagem. Essa entidade define e se
indefine a partir de duas outras: o Eduardo Cunha (pseudônimo) e o Eduardo Cunha empírico.
Não há dúvidas de que a protagonista do livro não seja esta última, mas está claro que há um
diálogo com o indivíduo empírico, que serve de fundamento ao tom satírico e irônico do romance.
Por outro lado, há um jogo duvidoso sobre a personagem do livro e a “personagem” autora serem
a mesma entidade (já que se trata de um Diário em 1ª pessoa):
Depois me disse que circulou um burburinho entre os editores de algumas
editoras importantes dizendo que uma delas pretende publicar um livro com o
meu nome, mas que não é meu. [...] Pelo que ele tentou descobrir, a pessoa não
vai enganar ninguém e vai dizer que não fui eu que escrevi, mas pretende contar
a minha história! Ainda disse que o nome do autor vai ser o mesmo que o meu.
Ele me disse que não entendeu muito bem, mas que assim que tiver mais notícias,
vai me avisar. Parece que a pessoa vai assinar como Eduardo Cunha
(pseudônimo)!! [...] Essas pessoas que estão fazendo isso estão pensando que eu
sou o que? Uma personagem de livro? (CUNHA (PSEUDÔNIMO), 2017, p.
146-47).

Esse “auto e hetero-engano” (FISCHER, 2017) complexifica o recurso da referência e a
natureza das entidades – especialmente se pensarmos no modelo proposto por Mignolo (1993)
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apropriando-se de conceitos de Woods (1974) e Parson (1980)4 –, o que incide sobre o papel
público e/ou individual da entidade, diluindo a oposição de JAMESON (2007) já citada, que
considera o plano histórico definido, p.e, por líderes, e o plano privado denotado por personagens
não empíricas. Em nosso caso, o Eduardo Cunha da ficção se recusa ser ex-deputado (líder político
e histórico do Impeachment), personagem de livro e autor pseudônimo, ao mesmo tempo que acaba
sendo cada uma dessas entidades, constituindo-se por meio de uma dinâmica recíproca de definição
e indefinição (de paradoxos, inclusive) – muito próxima à concepção de romance pós-moderno de
Hutcheon (1991) –, como uma entidade quântica5. É curioso, mais uma vez, como, ao redigir um
Habeas

Corpus

Preventivo,

ele

assina

“Eduardo

Cunha

(o

verdadeiro)”

(CUNHA

(PSEUDÔNIMO), 2017, p. 147).
Essa dinâmica se repete também com outras personagens. No trecho citado anteriormente,
o bilhete recebido foi enviado pelo editor Carlos Andreazza, interessado em Impeachment. Ora, ao
mesmo tempo que ele adverte Cunha da pretensão de outra editora em publicar o livro do
pseudônimo, ele assina – como personagem, criação ficcional – a orelha do Diário da Cadeia, que é
livro do pseudônimo, e, além disso, é, no mundo empírico, o editor de Ricardo Lísias.
Aproximando Diário da Cadeia às inovações da ficção histórica que se operaram na segunda
metade do século XX, podemos trazer a análise de ANDERSON (2007) para arriscar que “todas
as regras do cânone clássico, tais como explicitadas por Lukács, são desprezadas e invertidas” (p.
217). De maneira especial, vemos o desprezo pela prescrição dos papéis de personagens e
personalidades históricas: a rigor, há somente uma personagem estritamente ficcional, de
participação marginal, Lucy Ferrier, que não é nativa dessa obra, mas originalmente pertencente a
Um estudo em vermelho, de Conan Doyle.
Diário da Cadeia também reorganiza o binômio individual-público por meio de suas duas
tramas – ou narrativas, como quis Rocha (2017). Lemos o diário do preso, que reúne suas memórias
dia-a-dia, impressões sobre o cotidiano da cadeia, suas expectativas em relação ao futuro e opiniões
sobre a política brasileira, tudo em tom pessoalíssimo, recheado de conselhos e de passagens
bíblicas, numa escrita que vai revelando ao leitor quem é a personagem (ou quem ela deseja
aparentar ser). Como exemplo, temos o fim do livro, em que Eduardo Cunha se diz em conversa
com Deus:
Mignolo (1993), em busca de estabelecer uma lógica das diferenças da Literatura que parece História, vale-se dos
conceitos de enunciados ficcionalizadores de entidades existentes, enunciados constitutivos de entidades não existentes e enunciados
constitutivos de entidades existentes, de Woods (1974), e de entidades nativas e entidades imigrantes, de Parson (1980). Estudos
futuros poderiam se dedicar a aplicabilidade desses termos em Diário da Cadeia.
5 O uso deste termo arrisca uma possível complementação para os conceitos de Parson (1980), aproveitando-se de
conhecimentos da Física Quântica sobre a dualidade onda-partícula da luz em experimentos microscópicos para traçar
um paralelo indicativo do papel nativo-imigrante de uma única entidade.
4
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Eu peço que me ouça, Senhor, e que considere as minhas razões, a minha história
de lutas e de entrega ao povo brasileiro, Senhor, eu peço que me escute e que
intervenha, Senhor, que a Sua mão justa e magnânima, na sua sabedoria infinita,
intervenha e nos ajude, Senhor, me dê o Seu perdão e a Sua luz, Senhor e ofereça
sobre nós a Sua imensa proteção, Senhor, me ouça, meu Senhor. Eu estou te
ouvindo, Eduardo. Me ouve, Senhor? Sim, eu te escuto, Eduardo. Como naquele
dia da África, Senhor? Sim, Eduardo. [...] E você será de agora em diante, agora
ao soar a última trombeta, você é o meu general, Eduardo (CUNHA
(PSEUDÔNIMO), 2017, p. 190-91).

Esse é o universo privado da personagem, um cristão em oração a Deus para que lhe ajude
em seu momento de angústia; experiência personalíssima. No entanto, notemos que à sua
espiritualidade se imbrica o perfil político, público e histórico de Eduardo, que pede atenção divina
às suas “razões” (plano individual) e à “sua história de lutas e entrega ao povo brasileiro” (plano
público). A própria linguagem nos revela esse procedimento, pela alternância entre a 1ª pessoa do
singular (“me ouça” e “me dê o Seu perdão”, p.e.) e a do plural (“nos ajude” e “ofereça sobre nós”,
p.e.).
A essa narrativa se entrelaça Impeachment, livro que completaria a missão de Eduardo Cunha
– assim como foi tirar o PT da presidência –, como um registro histórico a fim de advertir o povo
sobre os problemas da política nacional. Alguns capítulos já estariam planejados: Lula e Dilma; o
funcionamento do Congresso Nacional; juízes que absolviam o que hoje é crime também são
culpados; Sérgio Moro; conteúdos dos meus trusts; Renan Calheiros (talvez); as verdadeiras razões
do impeachment de Dilma Roussef. A maioria, senão todos, portanto, parte do domínio público, do
“acervo de memórias de uma comunidade, nacional preferencialmente, de modo a permitir o reconhecimento dos componentes que já eram familiares ao leitor medianamente informado sobre a
vida social, histórica, dessa comunidade” (BASTOS, 2007, p.106). A epígrafe do livro – que,
segundo as personagens, oscila entre análise política e romance policial (evangélico) –, no entanto,
sugere intenções.
“A história vai ser gentil comigo, pois vou escrevê-la (Winston Churchill)”. É esse o
interesse de Cunha, que revela um amálgama do histórico e do privado, presente tanto em
Impeachment quanto no Diário da Cadeia, os quais, aliás, também compõem um amálgama, já que são
uma mesma publicação, têm a mesma epígrafe e o mesmo Editor. Um trecho é representativo
dessa fusão, em que Cunha faz uma nota sobre o que havia escrito: “(passar o parágrafo anterior
para o livro. Estou me confundindo)” (CUNHA (PSEUDÔNIMO), 2017, p. 30). Seria esse um
mero lapso metatextual ou um verdadeiro indicativo da natureza da obra?
Ora, a consciência metatextual do narrador-personagem, denunciada por inúmeros
indícios, leva-nos a crer que, em verdade, as narrativas apresentam uma visão que se quer construir,
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um Eduardo Cunha em aparência, “pseudoCunha”, de modo que, o fato de termos acesso apenas
a trechos da obra Impeachment demonstra que essas são as partes que interessam, não ao leitor ou
ao povo brasileiro (seu público-alvo), mas ao próprio escritor, que intenta dar à história o curso
dos seus interesses privados.
Estamos, portanto, diante da privatização do público pela publicização do privado, que se
materializa formal e tematicamente em Diário da Cadeia – com trechos da obra inédita Impeachment. Vale
destacar que a corrupção, um dos motivos centrais nesse texto, é justamente a apropriação do
público (seja o erário, seja influência política) pelo privado. E há, subrepticiamente, uma narrativa
de descriminalização da corrupção, pela diluição da oposição dos planos público ou histórico e
existencial ou individual. A partir disso, lê-se a paranoia da personagem pelo monitoramento de
seus pensamentos e escritos de maneira menos ingênua, entendendo-a como mais um recurso de
manipulação do discurso e das informações que se desejam públicas.
Viram-se, ao fim, problematizadas as relações entre o plano histórico e o individual
conforme apresentadas por LUKÁCS (2001) e JAMESON (2007), o que anuncia novas invenções
à ficção histórica, ou ao menos à forma da ficção lidar com a história – mais amplas do que o
subgênero. É nesse escopo que este capítulo quis contribuir.
Considerações finais
Ao fim deste trabalho, podemos concluir que Diário da Cadeia pertence à ficção histórica?
Não. O debate se propõe aberto e algumas questões centrais a esse subgênero demandam análises
extensas demais para o limite deste estudo. Indicam-se alguns vazios: a noção de tempo histórico
e fechamento de acontecimentos no romance histórico, em concorrência com a História do Tempo
Presente que viabiliza essa obra; os limites do romance histórico e do romance político; estudos
comparativos com outras ficções históricas. Além desse escopo de abordagem, outros também nos
parecem férteis: comparativos de Diário da Cadeia com outras obras de Ricardo Lísias,
especialmente diante do dilema ético da ficção em relação à realidade; a pseudonímia como uma
possível heteronímia; e as aberturas de gênero e subgênero do texto, nas fronteiras do satírico,
político, histórico, metaficcional, confessional, romance, diário, novela, metaficção historiográfica,
falsa autobiografia, autoficção etc.
O que pudemos confirmar ao longo desse trabalho é que Diário da Cadeia é um livro ainda
incompreendido pela mídia, de modo que caberá à academia se apropriar dele e contribuir para sua
compreensão. A validade do seu debate se mostra evidente neste país em que as esferas pública e
privada se confundem cotidianamente, dinâmica que, frequentemente, traveste-se de corrupção e
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assola indivíduos e, também, nossa história como nação, como povo. A manipulação das narrativas
(que inclui a história) é outro tema pertinente que promove a obra no debate social.

Referências bibliográficas
ALMEIDA, Rodrigo. À sombra do poder. São Paulo: Leya, 2016.
ANDERSON, Perry. Trajetos de uma forma literária. In: Novos Estudos. CEBRAP, São Paulo, n.
77, p. 205-220, mar. 2007.
ANDREAZZA, Carlos. Liberdade e censura na literatura. Mises Brasil: Bruno Garschagen, Podcast
Edição
263.
17.04.2017.
Entrevista
oral.
Disponível
em
<https://www.youtube.com/watch?v=qt5Ulyy30oQ>. Acesso em 29.07.2017.
BASTOS, Alcmeno. Introdução ao romance histórico. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2007.
BIAL, Pedro. Conversa com Bial. Rede Globo. 10.05.2017. Entrevista televisiva. Disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=eVhzxQjE8ZY>. Acesso em 29.07.2017.
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasiliera. 43ª ed. São Paulo: Cultrix, 2006.
BRASIL. Decreto-Lei nº 1.077, de 26 de janeiro de 1970. Dispõe sobre a execução do artigo 153, § 8º,
parte final, da Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, DF,
26.01.1970.
BRAUNER, Eugenio. Julinho da Adelaide, um pseudônimo que driblou a Censura – em processo.
Nau
Literária,
v.
1,
n.
1.
jul/dez
2005.
Disponível
em
<http://www.seer.ufrgs.br/index.php/NauLiteraria/article/view/4839/2758>. Acesso em
30.07.2017.
CUNHA (PSEUDÔNIMO), Eduardo. Diário da Cadeia – com trechos da obra inédita
Impeachment. Rio de Janeiro: Record, 2017.
DALLAGNOL, Deltan. A Luta Contra A Corrupção: A Lava Jato e o Futuro de Um País Marcado
Pela Impunidade. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.
DUARTE, Constância Lima. O cânone literário e a autoria feminina. In: AGUIAR, Neuma (Org.).
Gênero e ciências humanas: desafio às ciências desde a perspectiva das mulheres. Rio de Janeiro: Rosa
dos Tempos, 1997.
HELAL, Ronaldo. Mídia e Esporte: a construção de narrativas de idolatria no futebol brasileiro.
INTERCOM (São Paulo), Rio de Janeiro, v. 4, n. 7, p. 19-36. 2003.
HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. Tradução: Ricardo Cmz. Rio
de Janeiro: Imago Ed., 1991.
JAMESON, Frederic. O romance histórico ainda é possível? In: Novos Estudos. CEBRAP, São
Paulo, n. 77, p.185-203, mar. 2007.
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.13, p. 8-22, jan./jun, 2020. ISSN: 2357-9234.

22

LISPECTOR, Clarice. Correio feminino. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.
LUKACS. Georges. O romance histórico. São Paulo: Boitempo, 2011.
MORAES, Marcus Vinicius Rezende de. Romário. Rio de Janeiro: Altadena, 2009.
MOSLEY, James. Ronaldo: a Jornada de um Gênio. Campinas: Verus, 2006.
NEVES, Aécio. Quando a política vale a pena. São Paulo: Leya, 2014.
REIMÃO, Sandra. Repressão e resistência: censura a livros na ditadura militar. São Paulo, USP, 2011.
RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado. 8ª Câmara Cível. Decisão. Agravo de Instrumento
nº 0017214-09.2017.8.19.0000. Relator: Des. Augusto Alves Moreira Junior, 20-04-2017.
Disponível
em
<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041B22CF9439E7A
8B3283B36A30E1F8567C5062135122D&USER=>. Acesso em 29.07.2017.
VEJA. Juíza suspende publicação de ‘Diário da Cadeia’ a pedido de Cunha. 2017. Disponível em
<http://veja.abril.com.br/brasil/juiza-suspende-publicacao-de-diario-da-cadeia-a-pedido-decunha/>. Acesso em 29.07.2017.

Recebido em: 5/8/2019
Aprovado em: 5/9/2019

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.13, p. 8-22, jan./jun, 2020. ISSN: 2357-9234.

23

NAÇÃO E IDENTIDADE EM MAYOMBE DE
PEPETELA
NATION AND IDENTIDITY IN MAYOMBE BY PEPETELA

Adriano Carlos MOURA1
Ana Beatriz Rodrigues GONÇALVES2
Resumo: A literatura exerceu importante papel na luta pela independência de Angola e na
construção da identidade nacional do país. A história literária de grande parte das nações do mundo
é repleta de exemplos de obras que atuam como narrativas de mitos fundadores e recuperação de
eventos do passado histórico, ora para revisitá-lo criticamente, ora para idealizá-lo. Pretende-se,
com este artigo, elaborar uma análise do romance Mayombe (2013) de Pepetela, com o objetivo
principal de verificar como o discurso literário contribui para construção da imagem da nação e do
sujeito angolano afetados pela experiência da guerra em romance publicado pós-independência.
Palavras-chave: Identidade. Lusofonia. Mayombe. Nacionalismo. Pepetela.
Abstract: Literature played an important role in the struggle for Angola's independence and in
building the country's national identity. The literary history of most of the nations of the world is
full of examples of works that act as narratives of founding myths and recovery of events from the
historical past, sometimes to revisit it critically, sometimes to idealize it. This article intends to
elaborate an analysis of Pepetela's novel Mayombe (2013), with the main objective of verifying how
the literary discourse contributes to the construction of the image of the Angolan nation and
subject affected by the experience of war in a novel published after independence.
Keywords: Identity. Lusophony. Mayombe. Nacionalism. Postcolonialism.

Considerações iniciais
Que efeitos a guerra colonial e o fim do imperialismo português produziram na forma e
conteúdo de romances escritos sobre o tema, publicados depois de 1975 em Angola, e em que
medida isso pode ter afetado as concepções sobre nacionalismo e identidade do povo angolano?
A crise identitária vivida pelos sujeitos e nações se reflete não apenas nos narradores e
personagens, mas na própria composição do romance, gênero de produção ainda bastante
incipiente no país, à época da independência. No caso angolano, os gêneros mais praticados e
Professor de Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa do curso de Letras do IFF (instituto
Federal Fluminense), Mestre em Cognição e Linguagem, Doutorando em Estudos Literários da Universidade Federal
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publicados eram conto e poesia, tendo Angola uma relação muito recente com a produção,
publicação e circulação do gênero romanesco, que é espelho dos sujeitos (empíricos e ficcionais)
não apenas no plano do conteúdo, mas também da forma. Muito diferente do modelo ocidental, o
romance burguês, cuja narrativa é centrada em sujeitos e seus problemas individuais; a nação é a
protagonista, sendo os personagens metáforas e metonímias da realidade política e cultural.
A crítica pós-colonial é um dos caminhos teóricos para a análise do romance angolano
corpus deste trabalho: Mayombe (2013) de Pepetela. Para Homi Bhabha, essa perspectiva “é
testemunha das forças desiguais e irregulares de representação cultural envolvidas na competição
pela autoridade política e social dentro da ordem do mundo” (BHABHA, 2013, p. 276).
O caráter performativo das narrativas contemporâneas dos países da África lusófona pode
ser analisado a partir das concepções identitárias de povo-nação formuladas por Bhabha. Segundo
o autor
nação preenche o vazio deixado pelo desenraizamento de comunidades e
parentescos, transformando esta perda na linguagem da metáfora. A metáfora,
como sugere a etimologia da palavra, transporta o significado de casa e de sentirse em casa através da meia-passagem ou das estepes da Europa Central, através
daquelas distâncias e diferenças culturais, que transpõem a comunidade
imaginada de povo-nação (BHABHA, 2013, p.228).

Para o crítico, “A cultura como estratégia de sobrevivência é tanto transnacional como
tradutória. Ela é transnacional porque os discursos pós-coloniais contemporâneos estão enraizados
em histórias específicas de deslocamento cultural” (BHABHA, 2013, p.277). Os deslocamentos
são marcas dos narradores e personagens do romance.
Pepetela é pseudônimo de Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, angolano de família
portuguesa, nascido em Benguela, mas obteve formação universitária em Portugal. Em 1961 passou
a integrar o MPLA, fator que influenciou determinantemente sua obra Mayombe, que narra a
trajetória de um grupo de guerrilheiros do Movimento em conflito com tropas portuguesas na
floresta que dá título ao romance. Escrito durante a vivência como guerrilheiro, o livro já reflete o
que se tornaria Angola depois da independência: uma nação marcada pelas diferenças étnicas e
políticas que culminariam na guerra civil.
De acordo com o historiador Éric Hobsbawm, a ideia que, modernamente, temos de nação
se construiu a partir de 1925. Ele alude ao New English Dictionary que, em 1908, apresentava ao
termo um significado ligado à unidade étnica, apesar de posteriormente estar mais próximo da ideia
de independência e unificação política. Acrescenta ainda que na era das revoluções, o conceito de
nação estava ligado a algo uno e indivisível, “o corpo de cidadãos cuja soberania coletiva os
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constituía como um Estado concebido como sua expressão política” (HOBSBAWM, 2013, p. 32).
A Angola narrada por Pepetela está bem distante de ser concebida como una e indivisível. Mayombe
é um romance que, além de outros fatores, aborda conflitos devido às diferenças entre seus
personagens oriundos de grupos étnicos variados como kikongos, umbundos, quimbundos,
bailundos, cabindas; com culturas, línguas, tradições bem específicas, além de mestiços marcados
pela discriminação racial. Porém o material pesquisado por Hobsbawm para elaborar sua pesquisa
sobre nações e nacionalismos contempla a concepção europeia de Estado-Nação, o que difere da
organização política e social das diferentes nações da África.
A concepção de indivisibilidade só se construiria a partir do que Benedict Anderson cunhou
como comunidade imaginada, estando a nação portuguesa bem mais próxima de uma nação
imaginada do que Angola, que desde antes da presença do colonizador era um território dividido
em várias nações caracterizadas, inclusive, por línguas diferentes. Em Comunidades imaginadas (2008),
Anderson aponta a literatura como um dos produtos culturais do nacionalismo, e o romance como
gênero de projeção da construção imaginada de comunidade.
Em 11 de novembro de 1975, Angola nasce como uma nação livre, presidida pelo poeta
Agostinho Neto. A literatura angolana passa, a partir desse momento, como escreve Carlos
Ervedosa “ a dar os seus primeiros frutos em liberdade, tal como o imbondeiro secular que, findos
os anos de seca, se prepara, em plena floração, para dar as suas mais belas e saborosas múkuas”
(ERVEDOSA, 1985, p.155). É dessa Angola livre que surgem romances como Mayombe.
O nacionalismo não se expressa por meio do discurso idealizador da pátria tal qual ocorre,
por exemplo, em romances como O guarani e Iracema do brasileiro José de Alencar, com suas visões
totalizadoras e homogêneas dos indivíduos e da realidade tão comuns ao romance burguês em
ascensão no século XIX. As metáforas do encontro do nativo com o colonizador estão, no
romance angolano, bem distantes do que na literatura colonial brasileira criou a imagem de
convivência harmônica por meio de Peris, Cecis, Martins e Iracemas.
O romance e as concepções de identidade
A literatura, mesmo quando se propõe a ser porta-voz de anseios coletivos, constitui-se
como produto de subjetividades que, propensas à influência de outras fontes, criam malhas textuais
e intertextuais que expressam a maneira como refletem sobre a realidade. Como produto de sujeitos
empíricos, o romance evolui de acordo com a evolução dos sujeitos criadores que, por sua vez, são
parte do processo por que passa a sociedade em que se encontram. Por mais visionário que fosse
um escritor do século XVI, dificilmente sua obra refletiria a mentalidade do século XX. O mais
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retrógrado e conservador do século XXI, dificilmente conseguiria ocultar nas malhas de sua ficção
os discursos ideológicos e estéticos de sua época, mesmo que deles não compactue. Ainda que não
queira ou admita, o escritor será sempre produto (não no sentido passivo do termo) de sua época.
O romance é um corpus ficcional de relevância para a compreensão das mudanças sofridas
pelo homem ao longo do processo histórico, principalmente o romance histórico. Seus
personagens se apresentam como testemunhas de tais mudanças, mesmo que ficcionalizadas. Os
personagens de Mayombe encontram-se no território da ficção, o que não os distancia do que se
pode contar acerca dos fatos oficialmente registrados pela história.
Segundo o filósofo Ian Watt “Os nomes próprios têm exatamente a mesma função na vida
social: são a expressão verbal da identidade particular de cada indivíduo. Na literatura, contudo, foi
o romance que estabeleceu essa função” (WATT, 2010, p.6). Mayombe é uma obra que não se volta
para questões individualizantes. O autor utiliza uma estratégia semiótica que oferece ao leitor a
oportunidade de realizar inferências para compreensão da identidade dos personagens e seu papel
na história: eles são desprovidos de seus nomes de origem e adquirem epítetos genéricos, sem que
haja a intenção de que isso se traduza no espírito universalista do herói da epopeia clássica. Os
apelidos servem para designar a identidade ligada à função que o soldado desempenha no grupo:
Sem Medo, guerrilheiro de Henda. Antes chamava-se Esfinge, ninguém sabia por
quê. Quando foi promovido a Chefe de Secção, os guerrilheiros deram-lhe o
nome de Sem Medo, por ter resistido sozinho a um grupo inimigo que atacara
um posto avançado, o que deu tempo a que a Base fosse evacuada sem perdas.
Uma das muitas operações em que rira do inimigo, sobre ele lançando balas,
gracejos e insultos (PEPETELA, 2013, p. 17).

“Locke definiu a identidade pessoal como uma identidade de consciência ao longo de um
período no tempo; o indivíduo estava em contato com sua identidade contínua através da
lembrança de seus pensamentos e atos passados” (WATT, 2010, p.22).
Os cinco capítulos do romance de Pepetela são narrados em terceira pessoa, mas com a
intervenção de narradores em primeira pessoa que, ao longo dos capítulos, assumem-se como
sendo o narrador. São eles: Teoria, Milagre, Lutamos, André, Sem Medo, Chefe de Operações,
Chefe do Depósito, Muatiânvua, Mundo Novo. Cada qual imprime não apenas sua perspectiva
acerca das ações que protagonizam conferindo a autenticidade de que trata Watt, mas
complementam os relatos da experiência coletiva com a rememoração e atualização do passado e
dos acontecimentos que os conduziram à condição presente. “EU, O NARRADOR, SOU
TEORIA. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura do café, vinda da mãe,
misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português” (PEPETELA, 2013, p.14).
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.13, p. 23-33, jan./jun, 2020. ISSN: 2357-9234.

27

Bem diferente do homem europeu dos romances aludidos por Watt, exemplar ainda de
uma representação supostamente estável de sujeito em termos identitários; os personagens de
Mayombe apresentam conflitos ligados a origem linguística, religiosa, ideológica, étnica, política.
Verifica-se, por exemplo, toda uma influência do discurso marxista, que não se origina
nem da cultura portuguesa, tampouco da angolana, mas da formação política do autor, da presença
de russos e chineses que apoiavam o movimento de guerrilha do MPLA e da experiência que
soldados como Mundo Novo obtiveram estudando na Europa: “Mundo Novo está a pensar na
Europa e nos seus marxistas-leninistas” (PEPETELA, 2013, p.25). Não se pode ignorar na feitura
desse romance a formação marxista do autor, menos ainda o fato de ele ter vivenciado o cotidiano
guerrilheiro do Movimento, mesmo que não tenha escrito uma obra com configurações
autobiográficas. Os personagens de Pepetela não podem ser lidos como sujeitos resultantes do
hibridismo português/angolano ignorando todas as outras linhas que os atravessam, inclusive as
idiossincrasias de cada nação dentro de Angola.
Mayombe e a pluralidade das nações
Em Desestabilizando o discurso competente, Sônia Torres, ao se referir à postura dos ingleses,
antigo império, frente ao imperialismo “sem colônia” dos EUA, afirma que “pensar a nação como
uma totalidade homogênea se revela igualmente falacioso, uma vez que ela é constituída de culturas
heterogêneas” (TORRES, 1996, p. 181). Por mais que a autora esteja se referindo à situação inglesa,
é possível pensar a condição de Angola sob a mesma ótica. O caso angolano é ainda mais evidente
do que o inglês, já que a concepção de nação supostamente unificada só passa a imperar a partir da
independência em 1975. Os angolanos, porém, nunca negaram a multiplicidade de nações que
compõem seu território, sendo a ilusão de homogeneidade herança da cultura europeia. Nem
mesmo a língua, sempre associada aos nacionalismos europeus e motivo de orgulho e de
discriminação (aos não falantes), pode ser considerada um fator de unidade. O português como
língua oficial foi também uma imposição e herdada da colônia, convivendo com várias outras
línguas faladas por diferentes grupos étnicos.
Seguindo ainda a argumentação de Torres:
A nação torna-se uma forma social liminar de representação, um espaço marcado
internamente pela diferença cultural e pelas histórias heterogêneas de povos
conflitantes, autoridades antagonistas e espaços culturais em constante tensão
(TORRES, 1996, p. 182).
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A ilusão de unidade homogênea, na qual os povos europeus viveram sobre suas nações e
tentaram estender às muitas de suas colônias, converge para uma ignorância das manifestações
culturais híbridas que marcam os povos que mantêm contatos prolongados de forma voluntária ou
impositiva com outras culturas.
“O hibridismo aparece como estratégia crítica, ao invés de simples apropriação ou adoção
de uma estética; ele assume um movimento que busca modificar conceitos da nação como
organismo fechado e coeso” (TORRES, 1996, p. 183). O hibridismo se verifica na língua, na arte,
na cultura de modo geral e é resultado da experiência colonial como já assinalou a crítica
moçambicana Ana Mafalda Leite (2012). No que concerne à identidade étnica do indivíduo, notase, porém, a dificuldade que o mestiço angolano, etnicamente híbrido, tem para se sentir inserido
ou aceito; condição em que se encontra, por exemplo, o personagem Teoria, como se pode verificar
nos trechos abaixo:
Perdi Manuela para ganhar o direito de ser ‘talvez’, café com leite, combinação,
híbrido, o que quiserem. (...) Criança ainda, queria ser branco, para que os
brancos me não chamassem negro. Homem, queria ser negro, para que os negros
me não odiassem (PEPETELA, 2013, p.18).

Ser mestiço, no contexto do romance, é, por vezes, motivo de desconfiança e discriminação
assim como o fato de pertencer a tribos diferentes, fato que se evidencia neste outro fragmento:
O comandante é kikongo; embora ele tenha ido pequeno para Luanda, o certo é
que a sua família veio do Uíje. Ora, o fiote e o kikongo são parentes, é no fundo
o mesmo povo. Por isso ele estava tão furioso por se ter roubado um dos seus
primos. Por isso ele protege Lutamos, outro traidor. E viram a raiva com que ele
agarrou o Ingratidão? Por quê? Ingratidão é Kimbundo, está tudo explicado
(PEPETELA, 2013, p.47).

Essa fala do personagem Milagre sobre Lutamos e Ingratidão denota a divisão interna entre
os soldados angolanos devido às diferenças “tribais”, fator que contribui mais uma vez para
negação de qualquer tentativa de pensar Angola como modelo ocidental de nação, ratificando a
inadequação do termo “lusófona”, a menos que o adjetivo se refira apenas ao fato de ser o
Português a língua oficial do país. No fragmento, percebe-se também a manifestação do que
Kwame Anthony Appiah (1997) conceituou como racismo intrínseco.
Appiah diferencia racismo de racialismo. Para ele, este atua com a visão de que há
características hereditárias de integrantes de uma mesma espécie, permitindo a divisão num
conjunto pequeno de raças de maneira que “todos os membros dessas raças compartilham entre si
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certos traços e tendências que eles não têm em comum em membros de nenhuma outra raça
(APPIAH, 1997, p.33). Essas características hereditárias vão além dos aspectos morfológicos
caracterizando certa visão essencialista de raça. Ele estabelece uma diferença entre dois tipos de
racismo: o extrínseco e o intrínseco. Consoante essa diferenciação “os racistas extrínsecos fazem
distinções morais entre os membros das diferentes raças, por acreditarem que a essência racial
implica certas qualidades moralmente relevantes” (APPIAH, 1997, p.33). Esse grupo acredita que
membros de diferentes raças possuem aspectos que justificariam a discriminação. É o caso, por
exemplo, dos sul-africanos brancos que se beneficiam de privilégios sociais em função de sua raça.
Para o autor, “Muitos de nós somos incapazes de abandonar crenças que desempenham um papel
na justificação das vantagens especiais que auferimos de nossas posições na ordem social.”
(APPIAH, 1997, p.34).
Os racistas intrínsecos “são pessoas que estabelecem diferenças morais entre os membros
das diferentes raças, por acreditarem que cada raça tem um status moral diferente,
independentemente das características partilhadas por seus membros” (APPIAH, 1997, p. 35). Para
o racista intrínseco, o fato de pertencer a uma mesma raça é razão suficiente para o estabelecimento
de preferência. Para esse racista nenhuma prova da capacidade moral ou intelectual de um membro
de outra raça seria motivo para conferir-lhe um tratamento que seria privilégio apenas aos da sua
raça de origem.
Os exemplos de Mayombe podem ser lidos, portanto, como caso de racismo intrínseco que,
no contexto da obra, expressa o corporativismo do capitão em relação aos kikongos.
O filósofo acrescenta ainda: “o discurso da solidariedade racial costuma expressar-se
através da linguagem do racismo intrínseco, enquanto os que usaram a raça como base da opressão
e do ódio apelaram para ideias racistas extrínsecas” (APPIAH, 1997, p.38). Essa perspectiva é
importante para refletir sobre a ação dos brancos europeus sobre os negros africanos.
Apesar das diferenças tribais entre os povos do território angolano, havia o ponto comum
que era o objetivo de derrotar o exército português e conquistar a independência, além da
apropriação do idioma do colonizador como língua oficial para todo território, impedindo que a
adoção de um idioma local como oficial e imposto aos demais provocasse mais conflito de ordem
étnica. Portanto a língua como fator de identificação de uma nacionalidade não convinha como
elemento de identificação da nacionalidade do negro africano, sendo a apropriação do idioma do
colonizador de função mais pragmática e política do que identitária.
Chinua Achebe, citado por Appiah, defende que o escritor possui a tarefa de “estimular a
criação de uma identidade africana” (ACHEBE apud APPIAH, 1997, p.112). A essa defesa
acrescenta Appiah que as reflexões dos ficcionistas são o melhor ponto para a articulação da
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identidade africana pelos intelectuais, citando o escritor nigeriano Wole Soyinka como nome
representativo de uma literatura com vigor para que tal tarefa se desenvolva. É possível concordar
com Appiah sobre a ideia de que a literatura, principalmente o romance, seja o melhor caminho de
entrada para uma reflexão sobre a identidade devido à abrangência de seu universo. Minha
discordância se instaura, porém, quando Achebe cogita a possibilidade da criação de uma
identidade africana.
A tentativa de estabelecer um único modelo de identidade africana, mesmo que tecido pelos
próprios intelectuais e escritores do continente, implica incorrer em equívoco semelhante ao do
europeu: o da homogeneização. Não se pode ignorar o fato de muitos intelectuais da África terem
tido formação em universidades europeias, sendo chamados pelo próprio Appiah de “eurófonos”.
Como firmar um modelo de identidade que atenda às idiossincrasias de um país como Angola
comparando-se com outros como Marrocos ou Egito, por exemplo?
Tal tentativa traz em si os mesmos riscos e equívocos apontados por Edward Said (2007)
em seu estudo sobre o Orientalismo. A mesma imagem mítica e exótica que se teceu acerca do
Oriente amplamente criticada por Said também se aplica à forma eurocêntrica como o mundo
sempre enxergou e interpretou a África. Assim como há os orientalistas, africanistas espalham-se
elaborando cada qual sua versão sobre África e o africano.
Sobre esse aspecto, é relevante destacar o papel desmistificador que a circulação de
romances de diferentes autores africanos tem propiciado. Escritores como Pepetela e Ondjaki
(Angola), Paulina Chiziane (Moçambique), Chimamanda Ngozi Adichie (Nigéria), dentre inúmeros
outros que tornariam a lista extensa expõem ao leitor a história, a cultura, a política, o cotidiano de
seus países com o olhar de quem neles viveu ou ainda vive, mesmo que transitando em paragens
estrangeiras.
Diferente do que afirma Gayatri Chakravorty Spivak (2014), o subalterno pode falar e não
deixa de o ser porque fala. Mesmo premiados e lidos, esses autores continuam sendo criticados
tendo como objeto de comparação o referencial europeu, ou são citados dentro de uma categoria
específica. Em notas editoriais e blogs literários é comum ler que Terra sonâmbula de Mia Couto é
considerado um dos melhores romances africanos do século XX. Por que não apenas um dos
melhores romances do século XX?
A capacidade literária dos negros sempre foi negada. Kant e Hegel os consideravam
incapazes de produzir o que concebiam como “belo”. Não apenas a capacidade dos negros, mas
do africano em geral (Mia Couto é um africano branco). Mesmo sendo branco pertencerá, assim
como os escritores brasileiros, à categoria dos que advém de um território “subdesenvolvido”,
portanto necessitado das concessões benevolentes da cultura eurocêntrica habituada a ser chamada
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de universal. Esse posicionamento não implica ignorar que o escritor africano negro está muito
mais sujeito ao silenciamento do que o branco. Spivak denuncia a condição do sujeito feminino
que seria duplamente subalterno. O escritor negro da África também: por ser negro e africano.
Pepetela não se encontra na condição de negro, mas de africano. Portanto escreve de um
local cuja literatura dificilmente seria chamada de universal. Será sempre o “melhor romance”, ou
“melhor escritor” dentre os africanos, como se pertencesse a uma categoria à parte dentro do
heterogêneo campo das literaturas das diferentes nações do mundo.
O romance de Pepetela se encontra inserido no que se convencionou chamar literatura póscolonial. Mas do que celebrar a nação, os romances da considerada fase pós-colonial rejeitam o
imperialismo ocidental, porém não deixando de rejeitar também “o projeto nacionalista da
burguesia nacional pós-colonial” (APPIAH, 1997, p. 213). Segundo Appiah, o compromisso dos
romancistas pós-coloniais africanos já não é a nação, ou um antigo tradicionalismo, mas a África e
seu povo.
Angola e seu povo são os protagonistas do romance, escrito ainda durante a guerra, mas
publicado somente após, e que já traz fortes críticas ao que se tornaria o país depois da
independência: uma nação não apenas plural, mas também dividida politicamente.
De acordo com Appiah:
A ‘raça’ nos incapacita porque propõe como base para a ação comum a ilusão de
que as pessoas negras (e brancas e amarelas) são fundamentalmente aliadas por
natureza e, portanto, sem esforço; ela nos deixa despreparados, por conseguinte,
para lidar com os conflitos ‘intra-raciais’ que nascem das situações muito
diferentes dos negros (e brancos e amarelos) nas diversas partes da economia e
do mundo (APPIAH, 1997, p. 245).

O conflito entre angolanos de diferentes nações, em Mayombe, é um retrato dessa realidade.
Para o filósofo, as identidades são complexas e múltiplas, florescem a despeito de nosso
desconhecimento de suas origens e
que não há, por conseguinte, muito espaço para a razão na construção – em
contraste com o estudo e a administração – de identidades. Assim, para aqueles
que atribuem uma centralidade a essas ficções em nossa vida é tentador deixar a
razão para trás: celebrar e endossar as identidades que, no momento, parecem
oferecer a melhor esperança de promover nossos outros objetivos, e silenciar
sobre as mentiras e os mitos (APPIAH, 1997, p. 248).

É impossível refletir sobre nação sem vincular a discussão às questões identitárias que o
nacionalismo implica, sendo o romance um agenciamento literário capaz de abranger as diferentes
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nuances imbricadas nessas questões complexas demais para que se desenvolvam neste trabalho.
Entretanto cabe uma pergunta: a quem servem as delimitações identitárias e de nação, quando tais
delimitações dividem povos em momentos que urge da parte deles união incondicional como a luta
em torno de uma causa comum. O excerto abaixo mostra a dúvida dos soldados sobre voltar ou
não para socorrer um outro que ficara para trás, e a dúvida decorre da origem étnico-cultural, pois
o personagem, por ser “destribalizado”, encontra-se numa espécie de desterritorialização:
Ninguém se queria oferecer, porque Muatiânvua é um destribalizado. Fosse ele
kikongo ou quimbundo e logo quatro ou cinco se ofereceriam... Quem foi?
Lutamos, que é cabinda, e Ekuikui, que é umbundo. Uns destribalizados como
ele, pois aqui não há outros cabindas ou umbundos...É assim que vamos ganhar
a guerra? (PEPETELA, 2013, p.53).

Não há por parte dos personagens a consciência continental de ser africano, tampouco
angolano, mas a consciência tribal, que serve de fator de discriminação entre eles.
Recorrendo novamente ao pensamento de Appiah:
“Africano” certamente pode ser uma insígnia vital e capacitadora; mas, num
mundo de sexos, etnicidades, classes e línguas, de idades, famílias, profissões,
religiões e nações, mal chega a surpreender que haja ocasiões em que ela não é o
rótulo de que precisamos (APPIAH, 1997, p. 251).

Para o autor, quem nega as verdades biológicas ou ficcionais da raça é taxado pelos
nacionalistas como um genocida ou destruidor das nações. A negação ou afirmação da existência
das raças pode atender a interesses bem distintos.
Considerações finais
Diante das questões apresentados no decorrer deste estudo sobre nação e identidade em
Mayombe, é possível tecer uma afirmação: assim como nação, identidade é um constructo ficcional,
tão ficcional quanto o conteúdo das obras literárias. Afirmar tal ficcionalidade está longe de
qualquer perspectiva depreciadora ou necessariamente negativa. Compreender tais conceitos como
construções históricas, sociais, políticas e culturais; não essencialistas, imanentes, autogeradas ou
naturais pode ser uma forma de enfrentamento às diferentes estratégias de discriminação ou
políticas de exclusão de povos e indivíduos cuja identidade nacional ou individual não se enquadra
dentro de ficções hegemônicas menos pelas possibilidades de adaptação do que por interesses de
ordem político-econômica.
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Fez-se uma análise do romance angolano do período pós-independência, interpretando o
gênero como um agenciamento problematizador da condição da nação angolana que emerge depois
da guerra, com personagens cujas identidades desfazem qualquer visão totalizadora acerca do
sujeito africano angolano que, no contexto da luta pela libertação do seu país do colonialismo
português, enfrentou também os conflitos resultantes de cisões políticas e étnicas internas,
caracterizando manifestações do racismo intrínseco e extrínseco definidos por Kwame Anthony
Appiah. O romance de Pepetela foi lido e interpretado como expressão dos sentimentos de um
povo, de uma nação em surgimento, não de um indivíduo, algo tão comum na tradição
romanesca ocidental.
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NA POEIRA DO CAOS, UMA CASA E DUAS VACAS
(2000) DO POETA TIMORENSE JOÃO APARÍCIO
IN THE DUST OF THE CHAOS, UMA CASA E DUAS VACAS (2000) OF THE
TIMORESE POET JOÃO APARÍCIO

Luís Carlos Alves de MELO1

Resumo: Esse trabalho examina como a poesia em língua portuguesa do timorense João
Aparício retrata literariamente os conflitos recentes pelos quais o país passou e de que forma tais
conflitos literariamente elaborados influenciaram a produção poética do autor, sobretudo em
Uma casa e duas vacas (2000). Aparício, embora pouco conhecido nos nossos meios literários, é um
dos grandes representantes da literatura de reconto dos conflitos nacionais. O narrar de um
conflito é antes de mais nada, e sobretudo, resgatar e reviver as memórias de um passado
sombrio pelo qual o Timor-Leste passou. Nesse sentido, os conflitos descritos literariamente por
Aparício são significantes para se entender a dinâmica de produção de uma literatura de
resistência, assim como para evidenciar o reconto da história das guerras, golpes e abalos
nacionais, e, no limite, negociar e forjar uma identidade nacional e ressignificar o sentido da
própria nação.
Palavras-chave: Literatura de Timor-Leste. João Aparício. Poesia. Conflito. Resistência.
Abstract: This paper examines how the poetry in Portuguese-language of the Timorese poet
João Aparício portrays literarily the recent conflicts over which the country has undergone and
how such literarily elaborated conflicts influenced the author’s poetical production, especially in
Uma casa e duas vacas (2000). Aparício, although unknown in our literary media, is a great
representatives voices of the literature of national conflicts. The narrative of a conflict is first and
foremost to rescue and revive the memories of the dark past Timor-Leste has gone through. In
this sense, the depicted conflicts described literarily by Aparício are significant in order to
understand the dynamics of production of a resistance literature, as well as to evidence the
retelling of history of wars, coups and national shocks, and, in its limit, negotiate and forge a
national identity and re-signify the meaning of the nation.
Key-words: Timor-Leste literature. João Aparício. Poetry. Conflict. Resistance
Poeira do caos, o conflito: palavras introdutórias

1

Mestre e doutorando em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.13, p. 34-47, jan./jun, 2020. ISSN: 2357-9234.

35

No contexto literário timorense, a influência da questão do conflito bélico pode ser
experimentada, embora não sentida, no traçado poético de João Aparício, sobretudo na obratema que nos conduz “Uma casa e duas vacas” (2000). Nela, o poeta revela as atrocidades sofridas
pelo povo timorense durante anos de luta pela independência nacional que deixaram centenas de
milhares de mortos, principalmente no período que vai de 1975 a 2002. Trata-se de construção
poética que se deu durante o processo de consulta do povo timorense em relação à
independência ou à integração definitiva do país à Indonésia, lidos durante programa de rádio
“Timor, Sol Nascente”. O referendo foi realizado em 1999, oito anos após o conhecido Massacre
de Santa Cruz, episódio-chacina que deixou centenas de jovens mortos, feridos e desaparecidos; e
que “abriu os olhos do mundo” para o que estava acontecendo no país. Durante o referido
pleito, as forças militares indonésias, através das milícias pró-integração, tentaram de todas as
formas impedir que o Timor-Leste se tornasse livre, atuando inclusive com violência, chantagem
e corrupção, oferecendo ao povo casas e vacas para trair a nação. Daí se forja, anedoticamente, o
título que ora dá nome ao livreto-obra.
No poema O Sonho dos Soldados é possível vislumbrar as marcas violentas do conflito que
assolou Timor por tantos anos, em versos que dão o tom e a medida em exatidão de um sujeitopoético que caminha cambaleante entre as armas, as letras e a nação-pátria, às vésperas do
plebiscito que ditaria os rumos daquela nação.
Escuto o hino que cantas.
Meço a corda da tua garganta
Com um estandarte muito antigo
Eu vou até à raiz,
Ponte de todas as pautas!
Na manhã de Abril eu vi,
Através dos olhos do estandarte,
Os teus lábios ancorados
Nas ossadas de Makam Pahlawan,
A ritmar, interminável,
O sonho grávido dos soldados
Que sucumbiu nas ondas do mar,
E que não chegou a nascer.
(APARÍCIO, 2000 p. 18)

Embora não faça menção direta ao conflito, o poema em questão contém traços
figurativos que remetem àqueles dias de pavor, dor e sangue. Desse modo, ao leitor é requerida
certa atenção em relação aos detalhes anotados ao longo da obra entre os versos e rimas poéticas
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compostas pelo poeta, além do entendimento de que o não dito nem sempre significa uma
ausência do dizer, justamente porque os poetas possuem a capacidade de contar-nos sobre o
mundo sem explicitamente dizê-lo. Em outras palavras, significa dizer que em narrativas de
conflito tudo possui um porquê de ser dito; não há vírgula fora de contexto na desgraça alheia,
cada qual é senhor do seu dizer. A referência feita na segunda estrofe ao mês de abril não é mera
coincidência. Nessa data, especificamente em 6 de abril de 1999, o Timor-Leste começaria a arder
em chamas quando as forças militares indonésias e a milícia integracionista atacaram e
incendiaram a cidade de Liquiça, na costa timorense. A população assustada refugiou-se no
interior da igreja local, mas lá foi covardemente violentada. Mais de uma centena de pessoas
foram mortas. Os soldados aos quais o título faz referência, salvo melhor interpretação, são
homens e mulheres apoiadores da independência do país que à sua maneira lutaram por liberdade
e ousaram resistir contra toda selvageria a que foram expostos. Daí se tem o sonho “grávido” dos
soldados, ou seja, o sonho de um Timor-Leste livre das grades do invasor, de uma nação que
[gerada na luta] poderia caminhar sem medo e sem barreiras; um sonho, naquele instante, que
havia sucumbido e do qual aqueles soldados feridos e mortos, deitados nos braços de Makam
Pahlawan2, já não poderiam vê-lo nascer.
Aparício compõe sua poética recorrendo à memória do conflito vivenciado, resgatando
as trágicas passagens registradas na história do país, transbordando sua ira, seu desassossego, sua
decepção e sua preocupação com o futuro de sua pátria. Ao utilizar a literatura de reconto, o
autor busca refletir sobre a guerra, sobre os conflitos do país, trazendo ao centro das reflexões o
caráter nacional, elemento importante para a forja, elaboração e negociação das identidades.
Trata-se, pois, de um poeta cuja poesia está totalmente envolta num cenário de angústia e dor, do
qual este não consegue – e nem intenciona – se desvencilhar dos mesmos, seja por sua
participação in loco no conflito através do manejo das armas, seja por seu manejo das letras,
através da poesia, para convocar a todos os seus pares a resistir, mesmo que resistência signifique
“sucumbir nas ondas do mar”. Não há, no cenário da luta, como o poeta fugir do enfrentamento
e nem da poesia passar ilesa por ele, a arte em si é transgressora por natureza e o escrever em
tempos de guerra é também um ato de resistência, tal como fica claro no poema Arte da Vida:
Viver na guerra é uma arte,
Como um artista vive para sua pintura,
Retém, absorve
2
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Discerne a cor das coisas
Para além do não dito:
Símbolo, poder, magia,
Ser e corpo de palavras obscuras.
Navegando no invisível,
O artista desembarca depois no cais do palpável
Para revelar na tela
O semáforo de arco-íris
Do murmúrio de engodo e ladrão,
A forma essencial do efémero.
(APARÍCIO, 2000 p. 31)

Em meio ao caos que se faz presente na história de Timor-Leste, João Aparício, embora
não só ele, surge como o poeta do recontar do conflito, aquele que revivendo a dor daqueles dias
difíceis toma para si a inevitável e difícil tarefa de narrar literariamente, por rimas e versos, todo
desassossego que paira no seu chão-pátria. Ele assume o ingrato papel de mensageiro da desgraça
nacional do seu chão-pátria, ao mesmo tempo em que utiliza seu manejo poético como forçamotriz para resistir. Em outras palavras, para além das questões estético-literárias, sua obra é um
manifesto de resistência permanente no tempo.
João Aparício: mensajeiru ida Tímor
A literatura de Timor-Leste em língua portuguesa congrega uma série de temáticas que
orbitam entre a situação política do país e a afirmação das identidades, destacando-se as lutas
políticas travadas no cerne da guerra colonial, o debate acerca do caráter nacional e o diálogo em
torno da alteridade (BUENO et al. 2012; CAMPATO Jr, 2016). Embora pouco difundida, essa
literatura conta com representantes de alto gabarito que atuam não só na seara literária, mas que
ocupam lugar de destaque entre os setores governativos e políticos. Dentre eles encontramos o
nome de João Maria Aparício Guterres, ou simplesmente João Aparício. Figura pouco conhecida
nos nossos meios acadêmicos, um meio que ainda se encontra umbilicalmente preso aos cânones,
deixando de lado aquilo que não lhe parece “fácil” de se trabalhar, o poeta é como tantos outros
de sua terra um sobrevivente dos tempos da guerra e do terror; um navegador das águas turvas de
uma literatura silenciada, marginalizada e de estudos escassos.
Nascido em Díli, capital de Timor, em 1968, o poeta é um profundo conhecedor dos
problemas vividos por seu país, tendo sua infância marcada pela experiência da colonização
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portuguesa e, posteriormente, pela invasão indonésia em sua tentativa de anexação do território
aos seus domínios. Já na sua mocidade vivenciou os intensos conflitos que precederam a tão
sonhada liberdade de sua nação, viu de perto dor e morte, guardou na memória todo choro que
não pode ser chorado, viu a casa e as vacas3 daquela história oculta que por muitos anos ficou
guardada nas estantes da história. Conforme consta de sua biografia, entre os anos de 2007 e
2013 foi designado para desempenhar a função de adido4 da Educação na Embaixada do TimorLeste em Lisboa (CAMPATO Jr., 2016 p. 389), além de atuar como Encarregado de Negócios do
país em Portugal.
Posteriormente, possivelmente entre 2013 e 2017, não saberia precisar exatamente,
ocupou o cargo de assessor para Relações Públicas e Comunicação da presidência da República, à
época conduzida pelo então presidente da república, 5º do Timor-Leste, Taur Matan Ruak, nome
de guerra de José Maria de Vasconcelos, antigo líder militar das Forças Armadas de Libertação
Nacional de Timor-Leste (FALINTIL). Com o término do mandato de presidente de Ruak e sua
eleição para o cargo de primeiro-ministro do Timor, João Aparício, devido ao trabalho
desempenhado anteriormente, passou a ocupar o cargo de Assessor Pessoal do primeiroministro, atuando em alguns momentos na chefia interina de gabinete5.
Das obras
A primeira aparição de João Aparício na literatura timorense se deu oficialmente em 1995
com a publicação de Versos do Oprimido, obra da qual se valeu do pseudônimo de Kay Shaly
Rakmabean para fazer circular seu trabalho. A versão em questão foi editada pela Real
Associação de Braga e conta com a introdução Xanana Gusmão e prefácio de Manuel Alegre.
Digo oficial porque segundo consta das pesquisas que realizei ao longo do trabalho realizado com
a literatura de Timor, o livro em questão teve sua primeira circulação na forma de um manuscrito
não publicado nos idos dos anos 80/90. Conforme o registro feito por Zakiah Cabral, “em razão
da censura repressiva e da inacessibilidade de impressão, poemas como estes puderam somente

Referência ao seu livro de poesia Uma casa e duas vacas (2000).
O adido é um funcionário extraquadros de um determinado órgão designado para exercer funções e atividades
junto à missão diplomática de um país com vistas a estreitar os laços na área para qual foi indicado.
5 In sítio oficial, disponível em:< https://www.gpm.gov.tl/pt/staff-members/joaoaparicio/#.XRq7SuhKjIU>
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circular de forma clandestina6”. Posteriormente, a poesia clandestina foi reunida e editada em
Portugal.
Na breve introdução ao livro fica evidenciado o caráter de resistência que a obra possui
quando se lê o seguinte: “Como seria desejável que estas poesias fossem lidas, reflectidas e
compreendidas por todos os Timores e por todos os homens de boa vontade que lutam a favor
dos direitos humanos violados em Timor-Leste” (CABRAL, 1994 p. 34). Além disso, a partir de
uma leitura mais ampliada tanto da obra quanto do conflito é possível se observar nas entrelinhas
poéticas uma busca pela reafirmação de sua identidade e a evidenciação dos traumas causados
diante da torturante e brutal ocupação indonésia (DUMAS, 2000 p. 23), como demonstra o
poema “As mães e donzelas do universo7”:
Mães e donzelas do universo,
quero comunicar-vos por verso,
o suplício mais obsceno e mais atroz,
que os sanguinolentos Indonésios
desencadearam contra minha mãe
e minha irmã Timor.
Despiram-te à vista da multidão!
Ali, de modo infame,
foste violada.
E com fogo de “gudang garam”,
queimando tuas “carnes sagradas”:
a mama e o órgão sexual,
mormente o clítoris e vagina
cruelmente incendiados,
tornando-os “cozidos” e desfeitos!...
Depois, agarrando na baioneta,
transpassam-te a vagina, logo escorrendo sangue;
cortam-te as tetas e o clítoris “cozido”,
metendo-os, à força, em tua boca inocente,
obrigando-te a comer tua própria carne!
Torturaram assim minha mãe
e minha irmã Timor...
Acto feito,
doidamente, a soldadesca grita:
“Rasain kamu, kamu, yang ingin memilih kemerdekaa!”
(Aprende de vez, tu, que queres
votar pela independência).
Oh! Se ao menos as mães e donzelas
do mundo inteiro sentissem tua dor,
ouvissem teus gritos,
ó minha mãe,
In Periódico Lucero, da Universidade de Berkley, Califórnia. No original: “Due to repressive censorship and the
inaccessibility of print, poems like these can only be circulated clandestinely”. (CABRAL, 1994 p. 34).
7 Ver CABRAL, 1994; DUMAS, 2000.
6
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minha irmã Timor!...

Posteriormente, no ano de 1999, surge “À Janela de Timor”, obra editada pela editora
Caminho, com prefácio de Sophia de Mello Breyner Andresen. Trata-se de obra que não só
reafirma o sentimento de resistência do poeta como também apresenta um grito sufocado de
denúncia das atrocidades que estão a ocorrer em Timor. Há uma busca constante pela reação
frente aos desmandos cometidos em seu chão, um sentimento irrefreável dum querer libertário.
O tom lírico se mistura ao inconformismo; as rimas que cantam são as mesmas que denunciam,
como fica claro no sintético poema “Aldeia das crianças”(APARÍCIO, 1999 p. 228)
Oiço as vozes das crianças.
Ao anoitecer,
Os soldados passam pela aldeia;
Depois vem o dia,
E não as oiço.
Nunca mais

Um ano depois, vem à lume Uma Casa e Duas Vacas, obra igualmente editada pela
Caminho, no ano de 2000. Guiada pelo espírito de resistência, a obra transita pelo mesmo
sentimento que sempre acompanhou o autor: a denúncia da dominação violenta em seu país e a
busca incessante pela liberdade (CAMPATO Jr, 2016 p. 389). Mas há mais. Há uma história que
precisa ser contada sobre casas e vacas, algo para o qual, diante da importância temática para esta
investigação, reservamos uma seção para detalhá-la. Seguidamente, apareceu A Neta do Almirante,
editada pela Lidel, em 2014; um compilado de poemas onde o autor fala de amor e liberdade,
num constante paradoxo existencial. O livro reúno cerca de 17 poemas que são direcionados
para a personagem ficcional Anastácia, a neta do almirante. Os trabalhos mais recentes do autor
são dois volumes editados pela Porto intitulados “A Presidência de Proximidade de Taur Matan
Ruak – Volume I (2016) e Volume II (2017).
Apresentadas as obras, falemos de casas e vacas...
No meio do caminho tinha “Uma casa e duas Vacas”

In GONZALEZ, S. M. Ser habitada por Timor. Revista Crioula (USP), v. 17, p. 1-18, 2016. Disponível em:<
http://www.revistas.usp.br/crioula/article/view/111673>. Acesso em 15/02/2019.
8
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Das obras que lidam com a questão dos conflitos pelos quais o Timor-Leste passou, o
anedótico Uma casa e duas vacas (2000) parece-me representar na contemporaneidade um inusitado
manifesto em forma de poesia que busca apontar entre rimas e versos os desatinos praticados
contra a pátria-mãe Timor, fazendo eco junto aos prestigiosos trabalhos de figuras de destaque
como Fernado Sylvan, Luís da Costa, João Barreto, Borja da Costa, Luís Cardoso, Xanana
Gusmão, Rui Cinatti e tantos outras importantes figuras da resistência pelas armas e pelas letras.
É a poesia talhada no levantar da poeira do chão dos dias de amarga tristeza e dor, escritas com
as lágrimas da agonia e a esperança de dias de glória. São os versos de um Timor que se quer livre
e que livre há de ser pelas mãos da resistência de seu povo.
Do prelúdio poético experimentado em Versos do Oprimido aos relatos memorialísticos
registrados em “Uma casa e duas vacas” (2000), João Aparício nos revela as vis atrocidades
desencadeadas no contexto da clausura colonial em Timor, sobretudo aos dias de agonia do povo
durante anos de conflitos que deixaram centenas de milhares de mortos, um genocídio que se
prolongou de 1975 a 2002. O pano de fundo de sua construção poética se deu durante o
processo de consulta ao povo timorense em relação a independência ou a integração definitiva do
país à Indonésia, lidos durante transmissão radiofônica. O referendo que foi realizado em 1999,
cerca de oito anos após o conhecido Massacre de Santa Cruz, chacina que deixou centenas de
jovens mortos, feridos e desaparecidos, episódio que escancarou mundo afora toda vileza
empreendida contra os timorenses, serviu como divisor de águas e fio de esperança para um
povo resiliente e fiel aos seus objetivos. Já não era mais possível ignorar o que ocorria nas
fronteiras do país, de modo que o mundo não poderia observar silente a guerra que ali se travava.
Com atraso, o mundo verteu um olhar piedoso ao Timor, um olhar míope que em tempo poderia
ter amenizado as chagas purulentas que feriram de morte aquelas gentes.
O título é fruto de uma narração anedótica de um telespectador que contou ter sido
persuadido por militares indonésios a voltar em favor da integração do Timor-Leste à Indonésia,
tendo como paga uma casa e duas vacas9. Esse é o mote que vai delineando os contornos de sua
crítica e de seu inconformismo com a situação de sua país. Não à toa questões como traição,
fidelidade e honra são elementos recorrentes durante toda a construção deste livro. Aparício
compõe sua poética recorrendo à memória, resgatando as trágicas passagens registradas na
história do país, transbordando sua ira, seu desassossego, sua decepção e sua preocupação com o
futuro de sua pátria. Ao utilizar a literatura para recontar, o autor busca refletir sobre a guerra,
9

APARÍCIO, 2000 p. 7.
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sobre os conflitos do país e trazer ao centro das reflexões o caráter nacional, elementos
importantes para a forja, elaboração e negociação das identidades.
O livreto de 42 páginas, em tons pastel-acinzentados, editado pela Caminho da Poesia,
com tiragem de apenas 600 exemplares, não é daquelas obras que nos enchem os olhos pela
garbosidade de suas ilustrações, mas é o retrato da falta de recursos editoriais e da tristeza que
está a ser contada em cada novo poema de seu interior. Não se deve julgar um livro pela capa
antes de se conhecer seu conteúdo; há capas que contam mais histórias do que nossos olhos
canônico-ocidentais podem imaginar. Assim o é Uma casa e duas vacas. Com 16 poemas divididos
por entre as páginas do livro, escritos entre 6 de maio e 5 de junho de 1999 no Parque das
Nações em Portugal10, a obra conta ainda com uma seção de agradecimentos, notas explicativas
acerca de alguns acontecimentos importantes e um glossário que ajuda ao leitor a compreender
alguns termos em tétum utilizados pelo autor ao longo de sua escrita. Nunca é demasiado
lembrar que em países colonizados em que há a incidência de um pluralismo linguístico, os
poetas se veem diante do dilema de escrever em sua língua ancestral e sua língua colonial, o que
culmina numa escrita poética bilíngue cujas repercussões se estendem por toda a
contemporaneidade (CAMPATO Jr., 2016).
A obra se insere no que se convencionou chamar de literatura diaspórica, ou seja, a
literatura produzida por timorenses que vivem fora do país, mas também integra a categoria das
chamadas literaturas engajadas, a saber aquelas produzidas por autores que descrevem a história
das lutas de seu país através das armas e das letras, ou seja, os poetas que escrevem são os
mesmos que ajudaram a construir a história através da luta armada. (BARBOSA, 2013;
CAMPATO Jr., 2016). Nesse quadro sistemático, embora opte pelo rechaço de um categorismo
cartesiano que busca um forçoso enquadramento ocidentalizado das literaturas de África e Ásia,
entendo ser pertinente situá-los através de seu próprio movimento dentro da literatura e da
história, ou seja, dentro do espectro da resistência. Assim, sem embargo do reconhecimento dos
profundos e importantes aportes teóricos já produzidos no campo dessa matéria, a opção que me
parece mais adequada é a de literatura na/da resistência.
De todo modo, como assevera Campato Jr (2016):
É viável ler Uma casa e duas vacas como dilatado poema do modo narrativo
constituído de carias pequenas peças que, por sua vez, também, podem ser
examinadas isoladamente, cada uma tendo o próprio título. É um exemplo,
10
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semelhante a muitos que temos visto, de como o discurso literário e o discurso
histórico irmanam-se, eventualmente, para a ponderação sobre a identificação
de uma nação, para recuperar a sua história e exercitar-lhe a memória11.

Á guisa de exemplificar o percurso temático que se desdobra por toda a composição
poética de João Aparício, selecionei o poema “A casa e as vacas” (2000 p. 12-13), que traz à tona
a reflexão sobre aspectos significantes acerca da identidade timorense e a tentativa de corrompela. Do poema, que em parte dá nome ao livro, extraímos a casa ou úma como objeto simbólico
em Timor Leste: a casa, objeto concreto, enquanto moeda de troca e corrupção, e, a casa, como
fórmula abstrata de conspurcação das identidades nacionais. Esses dois signos estão
umbilicalmente interligados uma vez que é justamente a utilização da casa para corromper que
desencadeia o processo de conspurcação da identidade nacional. Isso porque a casa timorense é
um objeto sagrado e em última instância carrega em si todo o simbolismo da nação,
ancestralidade e das identidades dos timorenses.
Acerca dessas considerações, as duas primeiras estrofes ilustram com riqueza de detalhes
esse processo de corrupção das identidades nacionais e conspurcação da úma lulic. Note-se, nas
primeiras linhas do poema há um claro apontamento à venda da alma em troca de uma casa e
duas vacas, senão vejamos:
Tu, que eras da casa sagrada,
Vendeste tua alma ao monstro,
À troca de casa e vacas.
Só por isso
Voltaste as costas à nossa casa,
Correndo atrás de outra
Que se nutre de mortes humanas e
Despejando bostas na morada de Deus?
...............................................................
Porventura a alma é vendível?12
...............................................................

É importante relembrar a razão pela qual o poeta utiliza essa construção metafórica da
casa e das vacas para ilustrar o processo de corrupção da alma. Como já mencionei, durante o
processo decisório de consulta popular realizado em 1999, por meio de um plebiscito no Timor
Leste, no qual seria decidido se o país se tornaria independente da Indonésia, as forças militares e
11
12

CAMPATO Jr., 2016 p. 390 – o grifo é meu.
APARÍCIO, 2000 p. 12
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os chefes das milícias pró-integração ofereciam como recompensa uma casa e duas vacas para
aqueles que traíssem seus pares e votassem a favor da integração do país. É por essa razão que ao
iniciar o poema o autor relata a corrupção da identidade individual nacional em relação à coletiva
do sujeito que vendeu sua própria alma e traiu seus compatriotas em troca do prêmio oferecido.
A casa, nesse sentido, assume em primeira instância o papel de objeto concreto e físico,
uma moeda de troca, como forma de corromper aqueles que violassem a úma lúlic, aqui considerase casa sagrada como sinônimo de Timor-Leste, em prol da integração ao país violador de toda
uma ancestralidade milenar. Em segunda instância, a casa é também elemento de violação e
corrupção identitária já que o indivíduo traidor abdica de sua identidade nacional coletiva para se
beneficiar de uma promessa que mesmo não tendo a segurança de seu cumprimento o leva a agir
contra si, seu povo e, consequentemente, seu chão-pátria.
O questionamento feito por Aparício ao longo do poema mostra toda a decepção com
esse indivíduo que se sujeita a trair sua nação em prol de seu benefício próprio. O poeta dá a
entender, inclusive, o prazer provisório que tal recompensa pode trazer para a vida desse sujeito
corrompido ou que se pretende deixar corromper. Tal como o ópio, a casa e as vacas são uma
cortina de fumaça para o aprisionamento de uma nação que quer se fazer livre e que espera que
seus moradores lhe abram as portas e janelas para a liberdade.
É isso a casa que vais habitar?
São essas as vacas que esperas?
Que homem és?
Ou que herói vamos nos proclamar?
Quando a promessa
Vácua e fatal, tiver chegado,
Prepara-te para chorar tua desgraça.
.............................................................
Como essa promessa é o ópio!
............................................................
............................................................
Olha! A casa é morta, roxa e fria,
Lá vêm as duas vacas,
Estrangeiras entre os rouxinóis,
Magras e sem leite13.

Ao final do poema, o poeta demonstra toda a podridão envolvida em objetos de corrução
ao se referir a casa como “morta”, “fria” e “roxa”. Tal como um cadáver, essa casa objeto de
13
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corrupção e de conspurcação das identidades nacionais não tem chances de trazer prosperidade
alguma para aquele que lhe pertença, pois, sendo objeto de ganância, enganação e corrupção, ela
será sempre uma mancha irremovível e que dificilmente lhe trará frutos futuros. A própria
referência às vacas “estrangeiras entre os rouxinóis, magras e sem leite”, é simbólica para
representar toda a enganação que há por trás dessa oferta espúria e imoral que não prosperou
diante de um povo que à revelia, pelo sangue e pela dor, decidiu ser livre.
Palavras finais
A literatura produzida por João Aparício a partir da sua narração do conflito é o que
podemos chamar de poesia engajada de resistência, algo predominante nos contextos literários
dos países que por anos carregaram e carregam em si as marcas da colonização. Se nos
perguntarmos o porquê dessas literaturas apresentarem um caráter predominantemente engajado,
logo nos remetemos a uma resposta sem pausas: “quem fala, fala de algum lugar” e quando logra
êxito em conquistar o espaço da fala, que muitas vezes lhe é negado, expõe as entranhas de sua
memória, as feridas de sua alma. Mas que lugar é esse de qual esse sujeito fala? Uma posição
geográfica? Não necessariamente, mas também. Trata-se do lugar da enunciação, das experiências
vividas na própria carne, do lugar da memória ancestral, das tradições orais, do chão da luta.
Refiro-me, sobretudo, ao espaço social onde o subalterno pode se libertar de suas amarras
coloniais e gritar a fala entalada na garganta, de onde ele deixa de ser invisível e traz as margens
para o centro do debate acadêmico.
Dessa forma, se considerarmos a literatura com base em sua natureza e funcionalidade,
nos estritos moldes da lógica derridariana, para quem a literatura “não tem nenhuma essência e
nenhum sentido previamente estabelecidos “ (DERRIDA, 2014 p. 14), chegaremos à conclusão
de que a literatura produzida por Aparício se amolda aos contextos nos quais é evocada,
nutrindo-se da história e experiências vividas, transformando-se num canal de aproximação entre
leitor-autor, seja a partir do reconhecimento do traçado mnemônico como retrovisor de suas
angústias passadas, seja como modus operandi dialógico da negociação identitária nacional. A
literatura, nesse sentido, não possui uma função para si, mas adquire-a para um determinado fim
em si mesma que não se confunde com a finalidade estética (a arte pela arte).
Em outros termos, a literatura de Timor-Leste, devido seu caráter engajado militante, não
apenas atua no sentido de um metamorfoseamento da literatura agregando-lhes uma função
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utilitarista, mas revela uma aproximação da literatura com sua própria formação e com a
sociogênese do Estado-nação timorense. De uma forma simplificada, ao se tornar útil a um fim, a
literatura não só serve aos objetivos para os quais está sendo direcionada, como também assume
uma postura questionadora da própria ordem social da qual faz parte. Logo, quando tomada de
um sentido engajado-militante, a literatura serve como elo inescapável da construção e
negociação identitária nacional (CAMPATO JR., 2017), mas também como verdadeiro manifesto
de resistência nacional.
Não é por outra razão que ao se analisar as composições poéticas e demais narrativas
literárias timorenses é preciso certa cautela e sensibilidade para entender o que há por trás dessas
narrativas. Ao trazer para a cena literária os abalos e conflitos vividos em suas nações, os poetas
timorenses estão quase sempre a nos convidar ao percurso dos caminhos da dor da guerra, do
chão poeirento do desespero, do desassossego de dias de morte, numa aproximação da narrativa
literária com a narrativa histórica. Além disso, não podemos nos esquecer que em países onde a
produção cientifica ainda é incipiente, as obras literárias ocupam papel de destaque no reconto
histórico dos principais acontecimentos nacionais. Não se trata, no entanto, de uma substituição
da história pela literatura, mas de uma aproximação entre ambas, dado que ambas transitam pelo
campo da imaginação.
Se nos perguntarmos como isso se processa em literaturas como a de Timor-Leste, de
partida, sem grandes arrodeios, diria que ela funciona como o receptáculo simbólico da história
cultural e identitária do seu povo. Trata-se de uma nação onde literatura e história são faces de
uma mesma moeda, haja vista que ambas se entrelaçam para reconfigurar as memórias do país. A
história é responsável pelo que lá se produz e, portanto, sua literatura é um dos maiores registros
históricos dos quais dispõe. A literatura é um dos meios pelos quais poetas podem contar a
história de sua nação, ficcionalizá-la ou não, e reconta-la por meios dos cânticos, lendas e versos.
A história possui um compromisso com a verdade das coisas; a literatura possui compromisso
com sua própria verdade. Ela permite um falseamento da história, ao mesmo tempo em que
permite sua transformação. Não há como se distanciar disso porque mais cedo ou mais tarde
esse encontro é inevitável.
Literatura e história não se constroem ao vento, não surgem do nada, não brotam do
chão; são, antes de mais nada, registros guardados em algum lugar da memória daqueles que
assumem a tarefa do contar. São lembranças ou fragmentos de lembranças, memórias de um
povo, registros de uma nação, mas é também a arte em favor da resistência. Uma arte que nos
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entremeios de casas e vacas encontrou um espaço para se engajar e se tornar um manifesto
poético de libertação nacional através do riscado poético de João Aparício.
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VIOLÊNCIA E PRECARIEDADE EM O FILHO DA MÃE
VIOLENCE AND PRECARIOUSNESS IN O FILHO DA MÃE

Lucas Demingos de OLIVEIRA1
Resumo: As últimas décadas atestaram a proliferação de diversas formas de narrativas com a
temática trauma e, na esteira dessa produção literária, veio a teorização, que teve impulso nos anos
1990, principalmente por meio da obra de Cathy Caruth (1996). Recentemente, iniciou-se uma
crítica ao modelo de trauma desenvolvido por Caruth por não ser capaz de abarcar as violências
diárias, sistemáticas e institucionais infligidas principalmente contra minorias (ROTHBERG,
2008). Apoiado nesse enfoque, investiga-se questões relativas a trauma, precariedade e
vulnerabilidade em O filho da Mãe (2009), romance de Bernardo Carvalho. A narrativa apresenta
dois contextos de violência presentes na Rússia e na Tchetchênia: a Segunda Guerra da Tchetchênia
e a homofobia institucionalizada. Com base na articulação entre essas duas formas de violência,
utiliza-se a noção de precariedade, elaborada por Judith Butler (2006, 2015) como um nexo entre
as violências produzidas por conflitos geopolíticos armados e as agressões diárias causadas por um
discurso homofóbico que inviabiliza o reconhecimento de certas vidas como vidas vividas,
compreendendo mais adequadamente as experiências traumáticas narradas.
Palavras-chave: Bernardo Carvalho. Trauma. Precariedade. Literatura. Violência.
Abstract: The latest decades evidence the proliferation of several forms of narratives whose theme
is trauma and, in the wake of such literary production, emerged the theorizing that had its
momentum during the 1990s, especially through the works of Cathy Caruth (1996). Recently, a
critical assessment pointed out that Caruth’s model of trauma theory is not able to encompass the
daily, systematic, and institutional violence inflicted, mainly, upon minorities (ROTHBERG, 2008).
From such approach, this paper will investigate questions pertaining to trauma, precariousness, and
vulnerability in O filho da mãe (2009), a novel by Bernardo Carvalho. The narrative provides two
contexts of violence present in Russia and Chechnya: the Second Chechen War and institutional
homophobia. Based on the articulation between these two forms of violence, the author applies
the idea of precariousness coined by Judith Butler (2006, 2015) as a nexus between the violence
produced by geo-political conflicts and the daily aggressions caused by a homophobe discourse
that precludes the recognition of certain lives as lived lives, thus more fully understanding the
narrated traumatic experiences.
Keywords: Bernardo Carvalho. Trauma. Precariousness. Literature. Violence.
Introdução
Publicado em 2009, o romance O Filho da Mãe de Bernardo Carvalho faz parte do projeto
Amores Expressos da editora Companhia das Letras, o qual propôs histórias de amor narradas de
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diversas cidades ao redor do mundo, cabendo a Bernardo Carvalho a cidade de São Petersburgo,
Rússia. A narrativa se desenvolve, em grande parte, sob o pano de fundo da Segunda Guerra da
Tchetchênia e do aniversário de 300 anos da cidade de São Petersburgo, podendo, então, ser datada
por volta de 2003. A Segunda Guerra da Tchetchênia desempenha um papel crucial na narrativa,
pois seu cenário de violência é utilizado para desencadeá-la e a permeia do começo ao fim;
entretanto, de forma mais diluída, outro contexto de violência está amplamente inscrito na sua
tessitura: o do discurso homofóbico presente na Rússia e na Tchetchênia.
Em meio a esse enquadramento atravessado por diferentes formas de violências, O Filho da
Mãe entrelaça diferentes narrativas e personagens que convergem em Ruslan, o protagonista da
narrativa. Jovem taciturno e sensível, Ruslan, junto de sua avó Zainap, foge da guerra e da
destruição de Grózni, capital da Tchetchênia, para um campo de refugiados na Inguchétia. Após a
morte de sua avó, Ruslan se vê sozinho e parte para São Petersburgo em busca de sua mãe, que o
abandonara quando nasceu.
O presente artigo busca estabelecer relações entre os diferentes contextos de violência
apresentados pela narrativa e suas reverberações traumáticas nas personagens. É sugerida a noção
de precariedade, elaborada por Judith Butler (2006, 2015), como um nexo entre as violências
produzidas por conflitos geopolíticos armados e as agressões diárias causadas por um discurso
homofóbico que inviabiliza o reconhecimento de certas vidas como vidas vividas.
O trauma do exílio
Desde seu início, percebe-se na narrativa de O Filho da Mãe que a temática do trauma e da
precariedade se mostram recorrentes e permeiam todas as personagens, estando na gênese de
grande parte de seus medos e aflições. Os estudos de trauma possuem uma longa trajetória:
iniciados a partir da revolução industrial, encenou-se sempre um conflito entre um discurso
psiquiátrico e legal, principalmente fundado na dicotomia cartesiana corpo/mente (LUCKHURST,
2008). A definição mais comumente usada para delimitar trauma vem do ensaio Além do Princípio
do Prazer, de Sigmund Freud (2010b), e também do modelo teórico elaborado a partir da noção
freudiana feita por Cathy Caruth (1995, 1996).
Os autores apontam trauma como um evento esmagador que atravessa as barreiras da
psique do sujeito sem tempo de processamento. O evento traumático torna-se uma memória
inacessível, porém sempre no limiar da erupção; há uma lacuna entre impacto e entendimento, ou
seja, só é “entendido” como tal após seu acontecimento ao ser reencenado e repetido através de
padrões de sofrimento. Segundo Freud (2010b), essa reencenação se dá na tentativa da psique de
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compreender o incompreensível e dominar o trauma. O retorno do trauma é testemunho não
apenas da violência do evento, mas também de que esta não pôde ser completamente apreendida
(CARUTH, 1995).
É através da elaboração do trauma e do trabalho analítico que poderia ser possível uma
saída dos ciclos de reencenação e sofrimento consequentes do evento traumático (FREUD, 2010a).
Caruth (1995) complementa que trauma é uma experiência intrinsecamente paradoxal, que pode
ser acessada somente em sua inacessibilidade. Não se fundindo na memória narrativa do sujeito, o
trauma encontra-se logo abaixo da “superfície”; por conseguinte, possui um caráter de presente,
sendo constantemente retrabalhado, produzindo aspectos de fragmentação formal-temporal
(RICŒUR, 1995). Em síntese, fragmentação, reencenação e repetição são elementos constantes
quando se fala em narrativas com a temática trauma (CARUTH, 1996).
A narrativa de O Filho da Mãe se apresenta sob uma configuração fragmentada espacial e
temporal, dividindo-se em três grandes partes: “Trezentas Pontes”, “As Quimeras” e “Epílogo”.
O romance inicia-se na véspera do tricentenário de São Petersburgo, seis meses após os eventos
narrados no “Epílogo”, já apontando, por meio de um deslocamento temporal, que a narrativa não
segue a cronologia do acontecer dos eventos. Cada capítulo avança ou retrocede no tempo narrado
e, por consequência de seus deslocamentos geográficos extremos, é capaz de distorcer a esfera
temporal: quando narrada da cidade de Vladivostok, a sete fusos-horário de distância de São
Petersburgo, e, portanto, uma diferença de sete horas, fazendo com que o tempo pareça ser
maleável.
A configuração fragmentada da narrativa produz uma dificuldade de percepção de sua
coerência e uma quebra com a dicotomia causa e efeito, promovendo uma ideia de isolamento
entre as personagens, diferindo a compreensão de suas conexões, isto é, ação e reação nesse
contexto se embaralham e não é possível perceber linearmente que as personagens estão
interligadas e como suas histórias se entrelaçam.
Quando Zainap e Ruslan são introduzidos na narrativa, ainda nas primeiras páginas, ambos
se encontram já no campo de refugiados na Inguchétia, ao norte do Cáucaso. A guerra entre a
Tchetchênia e a Rússia faz seus efeitos serem sentidos: “[Zainap] perdeu três dentes desde o
começo da guerra. Acorda todos os dias às cinco da manhã. Não porque queira. Já não são só os
mortos; tampouco se lembra dos que permanecem vivos. E isso a preocupa” (CARVALHO, 2009.
p. 23).
Em seguida, através de uma analepse, retorna-se ao tempo em que viviam em Grózni, capital
da Tchetchênia, em um prédio já completamente destruído pelos conflitos produzidos pela guerra
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entre a Federação Russa, a República Chechena da Ichkeria e ainda diversos grupos separatistas
islâmicos. Resistindo na cidade até o limite, ambos são forçados a deixá-la após a captura de Ruslan
pelas forças russas. Ao ter o neto sequestrado e torturado – prática que havia sido normalizada
naquele contexto –, Zainap precisa pagar seu resgate ao exército, o que acaba por liquidar
completamente suas economias.
É somente após Ruslan ser sequestrado, isto é, frente à possibilidade de perder seu neto,
que Zainap decide abandonar Grózni. No entanto, o sequestro de Ruslan faz emergir na narrativa
um eco de um passado muito recente, o sequestro e morte do próprio pai de Ruslan:
Fazia quase dois anos que, às vésperas do inverno de 1999 para 2000, durante a retomada
da cidade pelos russos, nos primeiros meses do que se convencionou chamar de segunda
guerra de Tchetchênia, Zainap pagara quinhentos dólares aos boieviki para reaver o corpo
do filho, Chakhban, pai de Ruslan. […] um cadáver queimado e desfigurado […] O
principal era conseguir um corpo pra enterrar, mesmo que um substituto. (CARVALHO,
2009, p. 28)

Desse modo, novamente Zainap é submetida ao pagamento de um resgate, dessa vez,
porém, pelo neto ainda vivo, o qual ela recebe espancado e coberto de hematomas. Mais uma vez
Zainap deve procurar um familiar – primeiro o filho morto e depois o neto vivo –, pagar por sua
liberação e carregá-lo até sua casa por uma cidade em ruínas. Embora a personagem repita o resgate
de um familiar, a situação não parece se configurar pura e simplesmente como um sintoma de uma
psique em busca de compreensão, mas também como produto de um contexto de violência e
guerra, de perseguições e genocídios. Os eventos traumáticos passam a se confundir com suas
repetições e ecos, iniciando o descentramento e esfacelando aos poucos o quadro de referência do
modelo baseado em um evento centralizador, a saber, o elaborado por Freud (2010b) e Caruth
(1995, 1996). Somente com uma ajuda misteriosa ambos são capazes de partir para a região de
Inguchétia, onde, apenas através de diversos subornos, podem permanecer por um tempo no
campo de refugiados.
A narrativa retorna ao campo de refugiados e ao presente, sublinhando o desejo de Zainap
de regressar à Grózni, mesmo que em meio a ruínas. Contudo, no campo de refugiados, a saúde
de Zainap rapidamente se deteriora, impelindo a personagem a testemunhar sua história a Ruslan.
Márcio Seligmann-Silva (2008) assinala uma espécie de imperativo de testemunho presente em
certos sobreviventes de eventos catastróficos, como uma urgência em não deixar a sua própria
história ser esquecida com sua morte.
A personagem Zainap narra ter sido vítima das deportações/expulsões realizadas em 1944
pelas autoridades soviéticas. Segundo William Flemming (1998), somente naquele ano, cerca de
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500 mil chechenos e inguches, junto de outras minorias étnicas da região do norte do Cáucaso,
foram expulsas para a Ásia Central através de políticas stalinistas de limpeza étnica. Enviada para
o Cazaquistão, Zainap relata que a alto custo sobreviveu ao percurso de trem. Seu sogro não teve
a mesma “sorte”. Flemming aponta que, ainda nos trajetos de trem, cerca de 100 mil dentre os
deportados não sobreviveram às condições extremas de fome e frio. De seu marido, Zainap nunca
mais obteve notícia. Ela retorna para Grózni somente 15 anos depois, um ano após o início da
repatriação dos Chechenos. No entanto, depois de tanto tempo e tantas reviravoltas políticas e
pessoais, todos seus conhecidos e familiares já haviam morrido. A narrativa começa, desse modo,
a relacionar o passado traumático que, ainda não elaborado, parece se lançar ao presente
avassalador experienciado de diferentes maneiras pelas personagens.
Assim sendo, é sugerido que a subjetividade das personagens Zainap e Ruslan orbitem em
torno de trauma e violência, o que é manifestado através de diferentes estratégias narrativas. Ao
relatar sua primeira expatriação, Zainap é quem, primeiramente, traz à tona elementos de trauma
na narrativa: no campo de refugiados, a personagem vivencia novamente o exílio somado ainda à
perda da própria cidade, por meio da destruição causada pela guerra. Essa experiência figura como
uma reencenação devastadora do evento vivido décadas atrás, reabrindo a ferida causada pelo exílio
no Cazaquistão. A personagem reconhece a similaridade das condições impostas sobre ela,
associando “a partida [de Grózni] à perda e aos desencontros” (CARVALHO, 2009, p. 29). Tornase imperativo para Zainap, com base nisso, nunca deixar Grózni novamente, uma vez que, para a
personagem, partidas passam a ser associadas à desolação e perdas irreparáveis.
O vivo e o não vivo
Com a morte de Zainap, ainda no campo de refugiados, Ruslan passa a ser o foco da
narrativa até quase que seu fim. Além de ter sido sequestrado e espancado, começa a ser revelado
que Ruslan carrega ainda outro tipo de experiência traumática associada à sua homossexualidade,
que passa a receber um tratamento explícito por parte da narrativa. Aspectos relacionados à
precariedade, que já estavam sendo introduzidos pela narrativa, são paulatinamente exacerbados,
contribuindo na descentralização do quadro referencial de trauma baseado em um único evento
singular elaborado por Caruth (1995, 1996) e Freud (2010b). A noção de precariedade ainda torna
possível estabelecer um nexo entre as violências causadas por um discurso homofóbico,
xenofóbico e de heterossexualidade compulsória com as violências intrínsecas à guerra.
Para Judith Butler (2006, 2015), todos seres viventes compartilham de uma “condição
precária”, isto é, para uma vida ser sustentada e vivível, ela depende de que certas condições
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externas materiais e sociais sejam alcançadas, expondo que estamos sempre entregues ao outro.
Quando certas políticas consentem que pessoas ou populações inteiras morram por meio de
negligências sistemáticas – pois nem sempre a violência se articula através de meios militares –,
testemunha-se uma distribuição diferencial e assimétrica dessas condições necessárias para a
manutenção da vida, ou seja, uma precariedade induzida:
Afirmar que uma vida pode ser lesada, por exemplo, ou que pode ser perdida, destruída
ou sistematicamente negligenciada até a morte é sublinhar não somente a finitude de uma
vida (o fato de que a morte é certa), mas também sua precariedade (porque a vida requer
que várias condições sociais e econômicas sejam atendidas para ser mantida como uma
vida). A precariedade implica viver socialmente, isto é, o fato de que a vida de alguém
está sempre, de alguma forma, nas mãos do outro. (BUTLER, 2015, p. 31)

Historicamente, operações de poder com o objetivo de dominação utilizam-se amplamente
da maximização de precariedade para uns e minimização de precariedade para outros, seja por meio
de guerras, de políticas homofóbicas, xenofóbicas, racistas, sexistas, entre outras. Essa distribuição
diferencial se fundamenta a partir de certos enquadramentos epistemológicos e esquemas históricos
como, por exemplo, os discursos religiosos e jurídicos, que estabelecem os limites do que é
apreendido e reconhecido como vida. Consequentemente, para uma vida poder ser considerada
perdida, ela deve antes ter sido reconhecida por esse quadro de referências como vida vivida, ou
seja, um sujeito (BUTLER, 2015). Uma vez demonstrado que as disposições afetivas de certas
comunidades são reguladas por normas e enquadramentos, percebe-se que certos seres não são
apreendidos nem reconhecidos como vidas. Com base nisso, Butler “sugere que uma vida
específica não pode ser considerada lesada ou perdida se não for primeiro considerada vida” (2015,
p. 13), não sendo, então, enlutada quando eliminada.
A violência sistemática e estrutural à qual Ruslan é submetido alonga-se temporal e
espacialmente, não sendo possível apontar um início ou local originário. Para compreender o
caráter das experiências traumáticas vividas pela personagem, é necessário considerar as práticas
institucionais, religiosas, militares e políticas vigentes em seu contexto que induzem a precariedade
à maximização.
Provocada por diversas práticas discursivas expostas na narrativa, a principal
particularidade de Ruslan que faz com que tenha uma maximização de precariedade é relativa à sua
orientação sexual. Sua potencial homossexualidade é um tema recorrente, assumindo expressões
que variam entre ser caracterizado por sua avó como “um rapaz sensível” (CARVALHO, 2009, p.
30), ou, mais explicitamente, ao estabelecer relações sexuais e afetivas com outros homens.
Constantemente, reitera-se no texto, através de diferentes práticas, sua orientação sexual,
fenômeno apontado por Eve K. Sedgwick (2008) como a constante performance de ter que sair
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do armário e que é dependente do “regime epistemológico da presunção da heterossexualidade”
(BUTLER, 2017, p. 8). Dessa forma, a personagem só se estabelece enquanto efetivamente
homossexual se sua homossexualidade for expressada de forma explícita e constante. Esse regime
exige não apenas uma congruência perfeita entre objeto de desejo e práticas, mas sua constante
reiteração explícita.
A força com a qual sua orientação sexual é sucessivamente reiterada bate de frente com
outra força, a da incapacidade de ser apreendida e reconhecida pelo Estado: “Qualquer tchetcheno
a quem se fizer a pergunta dirá que não há homossexuais na Tchetchênia” (CARVALHO, 2009, p.
35). Em nenhum momento as personagens manifestam verbalmente a respeito da própria
sexualidade, mostrando os diferentes encadeamentos de sentido possíveis de tal declaração do
narrador. Se homossexuais não são apreendidos, as condições de reconhecimento possível para se
tornar um sujeito homossexual são muito limitadas ou até mesmo não são dadas.
Homossexualidade, como coloca Michel Foucault (2014), sempre existiu, mas o sujeito
homossexual, como uma categoria analítica, emerge no final do século XIX. Ruslan talvez não se
reconheça enquanto sujeito homossexual, mas certamente associa seus atos e práticas à
homossexualidade ao distinguir os riscos que trazem a sua existência, uma vez que suas práticas e
objeto de desejo são deliberadamente ocultadas e mantidas em segredo por ele ao longo da
narrativa. Encara-se, então, a declaração do narrador como uma resistência paródica a tais regimes
de inteligibilidade (BUTLER, 2015, 2017). Desse modo, há uma constante tensão e desacordo entre
a existência de Ruslan e as contingências locais, que se recusam a reconhecê-lo como sujeito.
Por um lado, Ruslan e a população geral de Grózni, têm uma condição precária
compartilhada maximizada pela guerra que, ao desagregar, destituir, promover doenças, fome e
miséria, acaba por negar a dialética da precariedade, ou seja:
[...] procura negar as formas irrefutáveis e contínuas de que todos estamos submetidos
uns aos outros, vulneráveis à destruição pelo outro e necessitados de proteção mediante
acordos globais e multilaterais baseados no reconhecimento de uma precariedade
compartilhada. (BUTLER, 2015, p. 71)

Por outro lado, a personagem tem sua precariedade acentuada ainda mais por estar ligada
à sua existência que não condiz com as expectativas de um regime de heterossexualidade
compulsória de um país de predominância muçulmana e abertamente homofóbico, que persegue
e incentiva a violência contra tais sujeitos 2 . Quando se nega a existência de homossexuais na
2

Bernardo Carvalho (2009) chama atenção no romance para a situação de minorias na região, porém é possível ainda
apontar que em 2017 houve diversas denúncias da existência de campos de concentração para homens homossexuais
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Tchetchênia, como visto acima, é negada a própria condição de reconhecimento de um ser
enquanto sujeito e, por consequência, enquanto vida (BUTLER, 2015). Portanto, há mais duas
dimensões traumáticas ocorrendo simultaneamente: a relacionada à guerra e a relacionada ao
estatuto dos homossexuais na Tchetchênia, ligadas pela precariedade do sujeito.
As violências sofridas pela personagem em decorrência de sua orientação sexual são diárias
e sistemáticas, negando, assim, a possibilidade de um evento inicial ou referencial no qual um
trauma poderia se centralizar. Ruslan é permanentemente colocado frente à sua condição
“diferente”, sendo paradigmático para ele o segredo e o ocultamento de suas disposições e práticas
afetivas e sexuais. Há o constante medo da descoberta, que acarretaria numa violência sancionada
pelos discursos locais, como um zumbido constante relembrando-o que sua sobrevivência depende
de não ser descoberto. Desse modo, o modelo tradicional de trauma baseado em um evento
norteador não é capaz de abarcar as formas de violência diárias e sistemáticas, como, por exemplo,
as sofridas por populações que não subscrevem a ideais normativos pré-estabelecidos
discursivamente (ROTHBERG, 2008; BUTLER, 2015, 2017). O medo diário de sofrer um ataque,
amplificado em países abertamente intolerantes, colocam o sujeito em um modo constante de prétraumático, isto é, uma consciência “pré-atrocidade”, que inevitavelmente ocorrerá (TAL, 1995, p.
127).
Não poder ser reconhecido enquanto sujeito homossexual, conversar sobre isso com
amigos e familiares e a constante vigilância de conduta necessária para conservar a clandestinidade
homossexual exigem uma espécie de pedágio da mente e, mesmo que o sujeito não seja vítima de
um ataque violento ou experiencie homofobia declarada, considerar, diariamente, ao longo de toda
uma vida, a iminência de uma violência produz níveis de estresse análogos aos de veteranos de
guerra (HOBBES, 2017). Quando isso se dá por consequência de um contexto de políticas antihomossexuais, no caso da Tchetchênia, trata-se ainda de uma violência sistemática e estrutural
legitimada pelo Estado que deveria proteger indiscriminadamente a todos seus cidadãos. Na
narrativa, as atrocidades de fato ocorrem a Ruslan e aos seus próximos, não se tratando mais de
uma situação hipotética que tem alta probabilidade de se materializar, mas sim de situações
traumáticas reais que se sucedem inexoravelmente.
A primeira manifestação que chama atenção à sua condição traumática elevada pela
precariedade é sua relação trágica com Akif. Desde muito jovem, Ruslan fascina-se por Akif,

na Tchetchênia, onde eles eram torturados e mortos, assim como práticas anti-homossexuais legitimadas pelo estado
Russo. Disponível em: <https://www.newyorker.com/magazine/2017/07/03/the-gay-men-who-fled-chechnyaspurge> Acesso em 10 de março de 2018.
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admiração que se prova mútua por duas vezes; primeiro, quando jovens, ao notarem que ambos se
contemplavam à distância e, posteriormente, quando se reencontram ao passarem a frequentar a
universidade. A ligação das personagens se desenvolve para uma relação em meio aos “escombros
do prédio da escola de medicina” (CARVALHO, 2009, p. 34). Dada na clandestinidade, dentre
escombros e ruínas, ambos são literal e politicamente invisibilizados pelo regime epistemológico
local que não reconhece a existência e possibilidade de sujeitos homossexuais, ainda que não
diminua a “ameaça de serem descobertos” (p. 38). Medo de ser descoberto e morto é o Leifmotiv
das relações de Ruslan, acompanhando-o até São Petersburgo.
Quando Akif desaparece, Ruslan procura-o no vagão abandonado onde passaram sua
primeira noite juntos e, após compreender que não o veria mais, pelo menos não vivo, Ruslan
dedica-se à sua busca no “campo fétido de corpos desmembrados que se amontoavam na terra
revolvida da vala comum na periferia de Grózni” (CARVALHO, 2009, p. 38). Ao ser perguntado
por quem procura, sem saber responder, talvez por medo de mais uma violência ou por desde
sempre ter-lhe sido negado o signo de sua relação, diz “meu kunak” (p. 39), nas tradições inguches,
um sujeito de outro clã “com quem se estabelece um pacto de proteção e fraternidade” (p. 39).
Assim, não apenas é reforçado que ele, como sujeito homossexual, não existe, através do
ocultamento do real significado de sua relação, como é interditada a possibilidade de Ruslan realizar
um luto enquanto parceiro, o que corrobora tanto para manter o sujeito homossexual na
obscuridade do não reconhecimento como uma vida não vivida e não passível de luto, como
também impossibilita Ruslan de querer iniciar um processo de elaboração e compreensão do
trauma de perder seu companheiro. Isso traduz-se em sonhos intrusivos, nos quais ele retorna aos
trilhos e ao vagão abandonado, uma lembrança associada ao encontro e a perda de Akif, que não
foi ainda capaz de ser processada e tecida em sua memória narrativa.
Em São Petersburgo, vivendo do que consegue obter ao roubar carteiras de turistas e como
pedreiro nas obras de restauração da cidade para seu tricentenário, Ruslan acaba por conhecer
Andrei. É narrado que Andrei é originário do extremo oriente da Rússia, de Vladivostok, e é
obrigado pelo padrasto a entrar para o exército, onde “tornar-se-ia homem”, confirmando a
expectativa de um regime epistemológico heteronormativo (BUTLER, 2017). No exército,
apontado como homossexual, Andrei é coagido por seus superiores à prostituição, medida
constrangedora tomada pelo exército como meio de obter rendimentos complementares aos
escassos investimentos recebidos oficialmente. Humilhado após o encontro pago, é roubado por
Ruslan, e não tendo para onde retornar sem o dinheiro, persegue-o durante dias. É nessa
perseguição que inicia a relação de ambos, um jogo de gato e rato que vai perdendo o sentido
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original de obter o dinheiro de volta e retornar ao exército, ganhando teores de curiosidade,
descoberta e, eventualmente, sexuais.
Ruslan e Andrei acabam aproximando-se, um reconhecendo semelhanças no outro: não
serem reconhecidos como sujeitos, estarem em uma cidade estrangeira e hostil, um “território
inimigo” (CARVALHO, 2009, p. 132), longe de tudo e todos que podem reconhecer como
familiar. No entanto, se para Ruslan:
[...] a ideia de uma vulnerabilidade maior que a sua lhe desperta o amor. Para Andrei, ao
contrário, a euforia silenciosa vem da descoberta e da estranheza, da novidade de intuir
que ali, de alguma forma, em meio ao que resta do mundo perdido à sua volta compartilha
a memória afetiva do homem ao seu lado. E que assim está menos só. (CARVALHO,
2009, p. 139)

Essa aproximação também se dá na sombra e na clandestinidade: o tema “amar entre
ruínas” (CARVALHO, 2009, p. 38) retorna, também como uma reencenação da relação de Ruslan
com Akif, reiterando, através de um padrão traumático de sofrimento, a vinculação de Ruslan de
que amor e intimidade só podem ser realizáveis nas ruínas. O retorno do tema, a reencenação de
uma relação clandestina e iminentemente perigosa, figura como a tentativa de elaboração de um
trauma já vivido por Ruslan que ainda não foi completamente apreendido e entendido. Contudo,
essa reencenação também figura como consequência de discursos homofóbicos que maximizam a
precarização de vidas que não se correspondem às suas expectativas normativas, sendo testemunha
da única possibilidade de relação entre dois homens em um enquadramento que não reconhece
sujeitos homossexuais.
Ainda em São Petersburgo, Ruslan procura sua mãe e dela não recebe a hospitalidade
esperada e, a partir de uma série de mal-entendidos, seu meio-irmão acredita que se trata de um
amante da mãe. Roman, seu meio-irmão skinhead, orquestra o espancamento que resulta na morte
de Ruslan, evento/ato que é visto pelo pai de Roman sem que ele se envolva. É Andrei que o
encontra e, abraçado ao seu corpo, pede por socorro. Quando questionada sua relação com a
vítima, Andrei reencena a resposta que Ruslan dá ao ser questionado sobre quem procurava na vala
comum de Grózni: “é meu amigo”, é tudo o que ele é capaz de dizer. Continuando os padrões
traumáticos de repetição e reencenação, assim como o ciclo de invisibilidade baseado na interdição
do reconhecimento de um homossexual enquanto vida vivida, novamente o luto é interditado e
Andrei só pode sofrer pela perda de um amigo.
Na última parte do romance, o “Epílogo”, Andrei é reincorporado e está numa missão “nas
montanhas da região de Vedeno” (CARVALHO, 2009, p. 193), sudoeste de Grózni.
Acompanhado de seu superior, Iakovenko, conhecido por sua brutalidade, e alguns outros
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soldados, deparam-se com um casal e seu filho. O episódio é narrado com frases curtas e num
ritmo de acontecimentos acelerado, acrescido da diferente língua da família, que é incompreendida
pelos homens com armas nas mãos. Andrei entende que a mulher se desespera ao compreender
que a situação de sua família é de extrema gravidade e que, segundo ela, a causa de tal situação é a
criatura monstruosa que nasceu naquela madrugada, “portadora de mau agouro” e somente
matando-a “conseguirão reverter o pesadelo em que estão enredados” (p. 198). Para proteger a
mulher, Andrei se volta contra seu superior, matando-o. A mulher corre para o curral:
[...] ouve-se um tiro do curral e, nessa mesma hora, como se obedecesse a um chamado,
Andrei corre na mesma direção da mulher, para o curral. Num gesto intempestivo, o
outro recruta faz uso de sua arma pela primeira vez e dispara. Andrei cai. (CARVALHO,
2009, p. 199)

O corpo do recruta, Andrei, é ignorado pelos outros homens que correm em direção ao
curral, para lá encontrar a mulher com espingarda em mãos “diante de um animal disforme e morto,
um bezerro recém-nascido, ao mesmo tempo peludo e pelado […] Uma quimera, mistura de dois
embriões, portadora de mau agouro” (CARVALHO, 2009, p. 199). Há dois pontos importantes
que podem ser observados a partir desse episódio. Primeiramente, o surgimento do monstro
quimera dentro da narrativa, que remete ao título da segunda parte do romance, justamente onde
Andrei e Ruslan se conhecem e onde se desenvolve seu relacionamento. Em segundo lugar, o ciclo
de violências da narrativa parece encontrar seu desfecho.
O aparecimento do monstro no final do romance mostra-se como a manifestação do que
não é inteligível, produzindo nos sujeitos uma reação de aniquilação. Ao considerar a segunda parte
do romance, na qual a relação homoafetiva entre Ruslan e Andrei é narrada 3 , chamada “As
Quimeras”, remete-se novamente ao estatuto e condição existencial das personagens que, como
quimeras, não se enquadram nas molduras de reconhecimento e, na narrativa, impõem a exigência
de destruição.
As relações descritas na narrativa, que tem Ruslan como protagonista e centro gravitacional,
são permeadas por uma série de violências e a temática de ruínas, amor e morte iniciada na relação
entre ele e Akif é encerrada. No entanto, ela encerra-se somente com a morte de Andrei, ou seja, a
eliminação da homossexualidade na narrativa. As três mortes apresentam, particularmente,
características de extrema violência, expondo que pessoas não reconhecidas como sujeitos ou como
vidas vividas são passíveis de violência sistemática ao longo de toda sua existência, uma vez que

3

A relação de Ruslan e Akif é narrada apenas retrospectivamente, corroborando com a desconstrução da noção de
causa e efeito e do que é o evento e o que é a repetição nas experiências traumáticas vividas por Ruslan.
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não são consideradas vivas, ou, como Roland Patterson (1982) coloca, são socialmente mortas.
Ademais, para suas mortes, não é permitido propriamente um luto, pois o estatuto relacional
daqueles que ficam é também obscurecido pelo não reconhecimento da possibilidade da existência
de suas relações dentro de um “esquema histórico geral que estabelece os domínios do
cognoscível” (BUTLER, 2015, p. 21). Para Nicolas Abraham e Maria Torok (1980, p. 8) “o luto
que não pode ser expressado cria uma caixa-forte dentro do sujeito. Nessa cripta repousa […] o
objeto duplicado da perda, como uma pessoa completa com sua própria topografia”4 e desse modo,
no romance, não é possibilitado aos personagens o sentimento de encerramento necessário: eles
carregam consigo a morte do ente querido.
Considerações finais
O romance O Filho da Mãe condensa em menos de duzentas páginas temas como o estatuto
de minoras étnicas ao longo das regiões que formaram a União Soviética, as expatriações e expurgos
realizados durante o período stalinista, assim como as condições de vida de homossexuais e a
percepção da homossexualidade na Rússia e na Tchetchênia. A narrativa denuncia que a condição
de ser homossexual, em dados contextos, é estar em uma condição de maximização de precariedade
e não ser reconhecido como sujeito. Desse modo, essas vidas apresentam-se expostas a violências
diárias, sistemáticas e estruturais, assim como estar sempre à espera de um ataque brutal, de uma
atrocidade.
Em vista disso, articulando tais violências e aflições com a consciência constante da
atrocidade iminente – vista através das relações se dando na clandestinidade em meio a sombras e
ruínas e a perseguição explícita e implícita do Estado –, é possível começar a compreender trauma
mais adequadamente, para além do quadro de referência padrão baseado em um evento
centralizador. Compreende-se os eventos traumáticos narrados em O Filho da Mãe de maneira mais
adequada quando considerados para além de um único evento e suas consequências, pois trauma
passa a estar dissolvido entre as tensões das microviolências diárias e episódios extremos.
É importante apontar que embora haja repetição e reencenação dos traumas, elas não são
necessariamente baseadas na manifestação da psique do sujeito na busca por elaborar e
compreender eventos traumáticos vividos, isto é, como um retorno ao evento em busca de
assimilar o inassimilável. Por vezes, a repetição das violências sofridas pelas personagens é induzida
por agentes externos e sociais, por meio de práticas e discursos hegemônicos que inviabilizam o

4

Tradução minha.
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reconhecimento de certas vidas como vividas e passíveis de luto. Em visto disso, tanto o conceito
de trauma quanto experiências de diferentes violências podem ser deslocados e pensados de
maneiras mais complexa e menos normativas. Assim, é possível ainda olhar com novos olhos o
sofrimento de diversos grupos e comunidades que, como não são reconhecidos como sujeitos, não
têm seus traumas legitimados.
Trauma, compreendido a partir da narrativa, possibilita abarcar as diferentes nuances e
implicações produzidas por agressões e microviolências diárias e sistemáticas consequentes de um
discurso homofóbico, tanto em um nível subjetivo quanto intersubjetivo e político. Portanto, por
meio de uma articulação entre trauma e a condição precária, é possível ler na narrativa dois modos
simultâneos e complementares de encarar tanto subjetividades por ele assombradas quanto como
o próprio entendimento do conceito. Essa articulação, que se dá através de estratégias da própria
literatura, destaca a precariedade como uma condição compartilhada, pois ao longo da narrativa as
personagens vão se conectando, expondo a interdependência dos sujeitos.
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O AMERICANO TRANQUILO E O PRISIONEIRO:
ENGAJAMENTO NA LITERATURA
THE QUIET AMERICAN AND O PRISIONEIRO:
ENGAGEMENT IN LITERATURE

Mariana KLAFKE1
Resumo: O artigo propõe uma análise dos romances O americano tranquilo (1955), de Graham
Greene, e O prisioneiro (1967), de Erico Verissimo. As obras têm como cenário comum guerras
de caráter colonial na Indochina e apresentam discussões sobre engajamento político dos
personagens. Para definir os termos em que se pensa a questão do engajamento no artigo,
utiliza-se como referência teorizações de Jean-Paul Sartre e Theodor Adorno. A partir da
análise desta questão como motor dos enredos, percebe-se que as possibilidades de
engajamento, em especial opções violentas, são vistas com certo ceticismo e desconfiança nos
romances, mas é valorizada a disposição de denúncia dos mecanismos de opressão em um
mundo controlado.
Palavras-chave: Literatura e política. Engajamento. Erico Verissimo. Graham Greene.
Abstract: The paper proposes a analysis of the novels The quiet american (1955) by Graham
Greene and O prisioneiro (1967) by Erico Verissimo. The works have as common scenario
colonial wars in Indochina and presents discussions about political engagement between
characters. To define the terms in which the question of engagement in the article is thought
of, reference is made to Jean-Paul Sartre and Theodor Adorno's theorizations. From the
analysis of this issue as an engine of the plot, we can see that the possibilities of engagement,
especially violent options, are seen with a certain skepticism and distrust in the novels, but it is
valued the disposition to denounce the mechanisms of oppression in a controlled world.
Keywords: Literature and politics. Engagement. Erico Verissimo. Graham Greene.

Os romances O americano tranquilo (1955), de Graham Greene, e O prisioneiro (1967), de
Erico Verissimo, apresentam algumas semelhanças que permitem cotejar as obras. Não se trata
necessariamente de supor uma intertextualidade planejada, ainda que se saiba que o romance de
Greene foi lido por Verissimo, mas sim de observar os temas em comum e os contrastes
possíveis. Ambos têm como cenário as guerras de caráter colonial na Indochina (primeira e
segunda, respectivamente) e apresentam discussões políticas e éticas sobre colonialismo e

1
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engajamento. Nos interessa particularmente, neste estudo, pensar como o engajamento é
discutido nestes livros e qual seu valor como motor dos enredos.
Não é possível falar de engajamento sem remeter-se a alguns textos teóricos clássicos, em
especial Que é a literatura? (1989), de Jean-Paul Sartre, e “Engagement” (1991), de Theodor
Adorno. Em seu livro, Sartre defende que somente da prosa pode ser exigido algum engajamento
por conta do caráter da palavra enquanto signo ideológico. Para o filósofo, sendo a literatura
veículo de ideias, é cabível perguntar ao escritor: com que finalidade você escreve? Você tem algo
a dizer que valha a pena ser comunicado? O papel do escritor seria garantir que ninguém possa
ignorar o mundo ou sentir-se inocente diante dele. O objeto literário só existe no movimento da
leitura, sendo o leitor, portanto, imprescindível para que a obra exista. Ninguém escreve para si
mesmo: “Ler implica prever, esperar. [...] Sem espera, sem futuro, sem ignorância, não há
objetividade” (SARTRE, 1989, p. 35-36). Só existe arte por e para o outro. A leitura, de fato,
parece ser a síntese da percepção e da criação; ela coloca ao mesmo tempo a essencialidade do
sujeito e do objeto. O objeto é essencial porque é rigorosamente transcendente, porque impõe as
suas estruturas próprias e porque se deve esperá-lo e observá-lo; mas o sujeito também é
essencial porque é necessário não só para desvendar o objeto (isto é, para fazer com que haja um
objeto), mas também para que esse objeto seja em termos absolutos (isto é, para produzi-lo). Em
suma, o leitor tem consciência de desvendar e ao mesmo tempo de criar; de desvendar criando,
de criar pelo desvendamento (SARTRE, 1989).
Nesse sentido, escrever é sempre um apelo ao leitor para que realize plenamente a
existência do livro; este apelo pressupõe a noção de liberdade de ambos os lados, pois a leitura
exige a escolha e a ação do leitor, jamais podendo esperar afetá-lo passivamente:
como aquele que escreve reconhece, pelo próprio fato de se dar ao trabalho de
escrever, a liberdade de seus leitores, e como aquele que lê, pelo simples fato de
abrir o livro, reconhece a liberdade do escritor, a obra de arte, vista de qualquer
ângulo, é um ato de confiança na liberdade dos homens (SARTRE, 1989, p. 51).

Sartre postula que é impossível escrever para escravos e o único regime com o qual a arte
da prosa pode, por definição, ser solidária é a democracia. Mais do que isso, o filósofo argumenta
que não basta defender a democracia com a pena, mas que chega um momento no qual o escritor
pode precisar pegar em armas:
qualquer que seja o caminho que você tenha seguido para chegar a ela,
quaisquer que sejam as opiniões que tenha professado, a literatura o lança na
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.13, p. 62-76, jan./jun, 2020. ISSN: 2357-9234.

64
batalha; escrever é uma certa maneira de desejar a liberdade; tendo começado,
de bom grado ou à força você estará engajado (SARTRE, 1989, p. 53).

Adorno questiona as teses apresentadas por Sartre e recoloca o problema da dicotomia
entre literatura engajada e literatura autônoma demarcando que, em seu tempo, esse dilema não
se coloca no nível da sobrevivência ou da vida em sociedade, mas sim como especulação
intelectual. Em “Engagement”, o crítico afirma que a tensão entre esses polos está diluída e tece
considerações sobre a filosofia da arte de Sartre e suas obras, sobre a arte e a didática de Bertolt
Brecht e sobre o experimentalismo de Franz Kafka e Samuel Beckett. Questões como o diálogo
entre a arte e o mundo real, a maneira como pode se dar esse diálogo e a possibilidade de que a
arte intervenha efetivamente na realidade ou se mantenha alienada da sociedade são discutidas
nesse ensaio.
Que é a literatura? é comentado no início da reflexão de Adorno, que aponta o livro como
referência para a questão da arte engajada em oposição à arte autônoma e afirma que depois dele
há menos desentendimentos sobre o tema, mas a controvérsia permanece como discussão
intelectual. O crítico esclarece que a obra de Sartre foi escrita como reação frente a um panteão
de obras descompromissadas, tornadas bens de consumo, em referência provável ao
desenvolvimento da indústria cultural, mas não enfatiza, porém, que o livro foi escrito logo após
o final da Segunda Guerra Mundial, um contexto radical que exigia uma reflexão tão radical
quanto. Para os defensores da arte engajada, esta desencantaria o fetiche e o descompromisso;
para os defensores de uma arte livre de engajamento, a obra engajada se desviaria dos interesses
reais da arte e se limitaria em uma luta datada que se esvazia em um futuro muito próximo e leva
à renúncia da liberdade do espírito. Adorno nega dialeticamente os dois polos:
Cada uma das duas alternativas nega, ao negar a outra, também a si própria: a
arte engajada porque, como arte necessariamente distinta da realidade, abole
essa distinção; a da arte pela arte porque, pela sua absolutização, nega também
aquele relacionamento irrecorrível para com a realidade, que no processo
dinâmico de sua independentização do real, entende-se como seu a priori
polêmico. Entre os dois polos dilui-se a tensão de que a arte tem vivido até as
mais novas eras (ADORNO, 1991, p. 52).

O filósofo afirma que arte não é questão de aguçar alternativas, mas sim de, através de
sua configuração, “resistir à roda viva que sempre de novo está a mirar o peito dos homens”
(ADORNO, 1991, p. 55). Sartre deixou claro em seu livro que não espera propriamente uma
transformação do mundo através da literatura, e, para Adorno, este ceticismo dá testemunho das
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alterações históricas da sociedade e da função prática da literatura desde Voltaire. A filosofia de
Sartre, marcada por um subjetivismo que, ainda que apresente alguns pontos que parecem
materialistas, ecoa a especulação alemã, acaba se voltando para a mente do escritor: a obra de arte
torna-se simplesmente a manifestação da decisão do sujeito.
Segundo Adorno, a literatura contemporânea (contemporânea à escrita do ensaio, 1962)
não responde mais a esta polarização, até mesmo porque a polêmica pertence ao nível do
discurso, e não à realidade. O crítico afirma que há uma forma de engajamento plurissignificativo
que não se reduz ao panfleto e que a tomada de posição não é necessariamente homogênea para
um ou outro lado. A arte teria como função apresentar alternativas de resistência a um mundo
controlado. Adorno afirma que, sendo a arte polissêmica, usar decisões como critério de valor
esvazia a obra engajada, pois estas também se tornam ambíguas e, portanto, substituíveis. É a
partir dessas reflexões que o crítico analisará a obra de Sarte e de Brecht, apontando
incongruências, e demonstrará o efeito aterrador que produzem as obras de Kafka e Beckett, que
não são propriamente consideradas engajadas. Apresentadas em linhas gerais as reflexões teóricas
que balizam a nossa análise dos romances, passamos às obras literárias.
A literatura de Graham Greene foi produzida durante cerca de seis décadas do século XX
e tratou de alguns temas fundamentais desse período histórico conturbado. As vivências de
guerra e crise do século XX levaram a uma série de questionamentos sobre liberdade e ética que
se apresentam na literatura, e diversas obras de Greene retratam personagens que se encontram
em meio a dilemas éticos em suas práticas de vida. O romancista inglês trabalhou também como
jornalista e foi espião do serviço de inteligência britânico durante três anos. Por conta dessas duas
atividades citadas, o escritor fez diversas viagens a países latino-americanos, africanos e asiáticos.
A partir de uma viagem à Indochina em 1952 para produzir reportagens para a revista Life,
Graham Greene escreveu um diário, Indo-China Journal, que deu origem ao romance The Quiet
American, traduzido para o português com o título O americano tranquilo. Alguns aspectos bastante
recorrentes da literatura de Greene, como a mistura de esquemas de romances policiais e de
espionagem com alguma profundidade filosófica e psicológica, bem como paradoxos e conflitos
internos éticos e morais, aparecem nesse romance. No contexto da Guerra Fria, os enredos
relacionados ao mundo da espionagem ligaram-se fortemente à tensão entre EUA e URSS, como
acontece neste caso.
O americano tranquilo foi publicado em 1955 e causou muita polêmica, sendo considerado o
romance mais controverso de Greene. A recepção crítica americana foi especialmente hostil,
sendo a narrativa considerada antiamericana devido às críticas tecidas ao retratar um país que, em
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meio à tentativa de libertar-se do domínio colonialista europeu, sofre interferências americanas,
com fins de firmar resistência à expansão comunista naquela zona. A vivência de Greene na
Indochina em 1952 permitiu-lhe entrevistar o general Thé e conhecer membros de uma missão
de ajuda econômica americana, o que lhe deu material histórico para a escrita do livro, uma
combinação de thriller de investigação com romance político.
O romance se passa em Saigon no final dos anos de domínio colonial francês. É possível
situar os acontecimentos mais precisamente em 1951-1952 graças a alguns marcos, como
referências à Guerra da Coreia. A narração em primeira pessoa fica a cargo de Thomas Fowler,
correspondente de guerra britânico. Um assunto periférico no romance, mas interessante, é o
controle discursivo sobre a guerra. Sendo o narrador e protagonista um repórter, surgem algumas
ocasiões de exposição do esquema de produção das “verdades” em conflitos armados: estas
dependem de quem controla as informações e disponibiliza interpretações.
O romance de Greene mistura um conflito emocional e acontecimentos históricos que
indicam o choque de três culturas: o triângulo amoroso entre Fowler, Pyle e Phuong acaba por
desnudar os conflitos de interesse e a impossibilidade de compreensão mútua entre o antigo
colonialismo europeu, o salvacionismo americano e o mistério que os vietnamitas representam
para ambos. É possível ler um aspecto metafórico nesse enredo romântico. Phuong está sendo
explorada, e seus desejos não são compreendidos ou levados em conta; Fowler deseja continuar
usando-a para seu prazer, chegando a dizer a Pyle que prefere arruiná-la e ainda poder dormir
com ela a cuidar de seus interesses; Pyle, por sua vez, apresenta um discurso de pretender salvá-la
e cuidar de seus interesses para que ela seja livre, mas ligada a ele. Esses papeis podem ser lidos
como representações das nações e culturas envolvidas.
Thomas Fowler é um jornalista inglês, correspondente do The Times, homem maduro que
procura mostrar-se isento e desligado de tudo, mais desencantado do que propriamente cínico.
Mantém um relacionamento com Phuong, jovem vietnamita que lhe fornece companhia e
conforto, mas que ele não compreende como ser humano. Phuong para ele é alguém obscuro,
cujas intenções e desejos ele não chega a compreender, e relaciona isso com a distância em que se
encontram os ocidentais em relação à cultura e aos valores vietnamitas. Após conhecer Pyle, há
acontecimentos que levam Fowler a mudar sua posição e engajar-se ativamente em barrar as
atividades do rapaz. O ponto fundamental desta virada do personagem está indicado na narração
após um atentado, no qual Pyle está envolvido, em que mulheres e crianças são vitimadas.
Alden Pyle é um jovem idealista americano, retratado como ingênuo e convencido das
boas intenções americanas de levar auxílio humanitário à Indochina. Expõe constantemente suas
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ideias sobre a democracia e baseia-se essencialmente em livros do escritor York Harding,
acreditando na possibilidade de formação de uma “terceira força”, distante do colonialismo
europeu e do comunismo dos vietminhs, que possa levar à libertação do povo vietnamita. O
contexto do romance está situado no período da Guerra Fria, em que EUA e URSS tornaram-se
superpotências em oposição mas renunciaram a um conflito armado direto, envolvendo-se,
entretanto, em diversas situações em que disputaram hegemonia, inclusive conflitos em países
asiáticos, como é o caso aqui. Após a vitória de Mao na China em 1949, os EUA tornaram-se
particularmente determinados a não perder mais território da região para o comunismo, e
acreditava-se que a vitória dos vietmihns na Indochina levaria inevitavelmente a uma expansão
significativa do comunismo na área. Nos anos 1950, os EUA haviam adotado uma política de
contenção do comunismo em que primava certo utilitarismo, no sentido de que “danos
colaterais” (leia-se civis feridos ou mortos) eram aceitos em nome de valores como a liberdade, a
democracia, o progresso e o direito à escolha, conceitos considerados aplicáveis e desejáveis em
qualquer parte do mundo.
Pyle apresenta-se oficialmente como ligado a uma missão médica, mas é um agente
secreto da CIA incumbido de trabalhar na construção da terceira força em território vietnamita e
crê absolutamente nestas ideias. O título original do romance, The quiet american, indica também
um sentido que demarca sua necessidade de manter segredo sobre seu papel. Phuong também
chama Pyle de “quiet american”, em um sentido mais literal, afinal, ambos não compartilham
uma língua comum para comunicar-se, já que ele não fala francês e ela não fala inglês.
Comicamente, Pyle depende de Fowler para comunicar-se com Phuong. Um terceiro aspecto,
funesto, do título do romance refere-se justamente ao assassinato de Pyle, seu silenciamento final.
Essa multiplicidade de sentidos perde-se na tradução por O americano tranquilo.
Seu desconhecimento sobre a realidade vietnamita é evidenciado todo tempo por Fowler,
que retrata o rapaz como ingênuo e inexperiente, contando apenas com teorias e leituras, e não
com vivências concretas no estranho mundo em que estão mergulhados. Fowler procura
convencer Pyle de que o povo vietnamita não precisa ser salvo ou libertado, mas sim, após
décadas de guerras sucessivas, ser deixado em paz pelo ocidente para viver conforme seus valores
e costumes. Pyle pretende construir a opção de uma terceira força a partir do General Thé, líder
da seita religiosa caodaísta, que possui um exército. Fowler tenta avisá-lo de que não se trata de
um democrata, mas um bandido com alguns homens sob seu mando, o que é reforçado pelo
acontecimento do atentando terrorista que vitima mulheres e crianças na cidade, mas Pyle não
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ouve. A intenção do atentado era culpar os comunistas e desacreditá-los, e as mortes seriam
somente danos colaterais inevitáveis da guerra. Para Fowler, isso é inaceitável.
Phuong é uma jovem vietnamita cuja individualidade não é explorada no romance,
permanecendo um mistério para as demais partes do triângulo amoroso. Tutelada pela irmã mais
velha, Phuong não demonstra desejos ou preferências maiores do que se casar oficialmente com
um ocidental, algo que Fowler não pode dar a ela, pois sua antiga companheira é católica e negalhe o divórcio. Pyle, por outro lado, propõe-se a casar com a moça. Phuong trabalhou como
recepcionista em um salão de dança antes de conhecer Fowler e a possibilidade de cair ao nível da
prostituição parece estar sempre no horizonte. O casamento resolveria essa situação perigosa. Seu
nome, que significa “fênix”, indica uma força e capacidade de renascer que dão ideia de seu
destino na trama. Ambos os homens, membros de culturas em que o amor romântico é
valorizado, não entendem a moça pragmática que desejam. Porém, Pyle é mais ingênuo em
relação a Phuong, acreditando que precisa protegê-la; Fowler, por sua vez, procura lembrar-lhe
que ela não é uma criança e tem interesses próprios, ainda que ele mesmo tenha consciência de
que é incapaz de compreendê-la a fundo. As posturas de ambos em relação à moça dialogam com
suas posturas ideológicas e políticas quanto à Indochina.
O dilema da narrativa está em que, não podendo lidar com o pragmatismo e a falta de
responsabilização de Pyle após o ataque terrorista na cidade, Fowler precisa traí-lo ao decidir
engajar-se em impedir seus planos. Há complicadores adicionais: Pyle havia salvado sua vida em
outro momento; Fowler acredita de fato na ingenuidade e nas boas intenções (ainda que
equivocadas) do rapaz; há o triângulo amoroso. Ironicamente, Fowler em momento algum indica
a possibilidade de sua posição ter relação com o fato de ter perdido Phuong para o americano,
ainda que admita que seus sentimentos antiamericanos tenham a ver com ciúmes em alguns
momentos da narrativa. Ironicamente também, após colaborar para o seu assassinato, sua vida se
resolve: a esposa concede-lhe o divórcio e o jornal, que havia chamado Fowler de volta à
Inglaterra, permite que ele permaneça como correspondente na Indochina.
O americano tranquilo, portanto, ainda que tenha como centro um tema sério e siga uma
narração em moldes realistas, possui, graças à voz predominante desta primeira pessoa, um fundo
de cinismo que deixa muito o que pensar ao leitor. A narração em primeira pessoa faz com que as
motivações do narrador-personagem Fowler fiquem sempre em suspeição, já que os temas são
discutidos segundo sua visão e interesse pessoal. O prisioneiro, por sua vez, traz temas semelhantes
mas difere bastante desse modelo narrativo.
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Erico Verissimo definiu O prisioneiro (1967) como uma espécie de parábola moderna sobre
aspectos da estupidez humana como a guerra e o racismo, além de ser um comentário sobre a
condição do homem como prisioneiro da engrenagem. O autor escreveu um caderno de
anotações, “Anatomia dum romance”, analisando a escrita desta narrativa, em um exercício de
autocrítica que jamais foi publicado, mas está disponível em seu acervo e foi comentado em um
artigo acadêmico2. Sabemos por meio de cartas de Verissimo que a ideia para O prisioneiro surgiu a
partir da leitura de um debate sobre os problemas da China na revista Comentário, no qual tomou
conhecimento do caso de um terrorista argelino torturado por um oficial do exército francês
visando obter a localização de uma bomba-relógio. A partir de seu choque com o episódio, Erico
Verissimo resolve escrever um romance de tese, no qual expõe suas ideias sobre a guerra,
questionando principalmente a legitimidade da tortura para salvar vidas e a ideia de que os fins
justificam os meios. O escritor se propõe a escrever uma história que serve a uma ideia, com um
enredo plausível, sucinto e rico, que discute problemas essenciais do homem moderno. Mesmo
que possuam individualidade e profundidade psicológica notáveis, os personagens de O prisioneiro
permanecem anônimos, sendo definidos basicamente a partir de suas funções e servindo à
ilustração de argumentos subjacentes à história. O caso mais claro para exemplificar essa
construção está na personagem professora, que é a porta-voz do autor no que se refere à guerra.
O enredo de O prisioneiro se passa em menos de um dia (não temos marcações precisas de
horário), com uma atmosfera constante de tensão, em um país asiático indefinido passando por
uma guerra e intervenção de uma grande potência política e militar. Há referências suficientes
para sabermos que se trata da intervenção americana no Vietnã, mas não nomear locais e
personagens dá ao livro o caráter de parábola e lição universalizante que Erico Verissimo
procurava para construir seu discurso antiguerra. O livro é recheado de interessantes debates de
ideias, principalmente entre o coronel e o major, o capitão-médico e o tenente e a professora e o
tenente. Este último é sem dúvida o mais significativo debate de ideias da narrativa.
O tema do racismo divide protagonismo com a questão da tortura, em ambos os casos
tendo como protagonista o personagem tenente. Filho de mãe branca e pai negro, o personagem
é assolado todo tempo por sua história, permeada de racismo e violência. Porém, esse racismo
não vem somente de fora, mas também das próprias convicções do tenente, que despreza sua
condição de mestiço, porém sente que deveria superar isso e se engajar na luta por direitos
igualitários para negros e brancos nos EUA. Seu grande trauma é ter abandonado o pai quando
2

PENZ, Cristina Maria. Anatomia de um romance: um ensaio autocrítico. Letras de Hoje. Porto Alegre,
PUCRS, v. 20, n. 3, p. 151-156, set. de 1986.
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criança no momento em que ele foi agredido por um grupo de brancos, além de, posteriormente,
ter sentido alívio com a sua morte. A mistura de seus dilemas com sua identidade negra mal
resolvida e a tensão da guerra formam um ambiente propício ao colapso de sua saúde mental,
resultando em um estado paranoico e delirante. Um problema adicional é a iminente baixa do
tenente, que permitiria sua volta à família nos EUA, mas que engendra para ele mais um impasse:
o tenente está apaixonado por uma prostituta vietnamita, K., com quem não consegue
comunicar-se por conta das barreiras linguísticas.
O auge da narrativa se dá quando o tenente é incumbido de interrogar um prisioneiro
para descobrir onde está uma bomba-relógio prestes a explodir em poucas horas e vitimar
inocentes. Para tanto, sabemos que o tenente está autorizado, ainda que não oficialmente, a
utilizar qualquer método, incluindo a tortura. O momento de maior tensão nos apresenta o
conflito entre interesses que acabam por se opor: o exército, enquanto instituição, precisa da
informação sobre a bomba; o tenente, enquanto indivíduo com valores éticos, precisa levar em
conta sua consciência e a necessidade de conviver com sua decisão posteriormente. O tenente
acaba por decidir-se, sob intensa pressão, pela tortura, que se mostra inútil, já que a irmã do
prisioneiro procurou autoridades espontaneamente para revelar o paradeiro da bomba e salvar a
vida do irmão. A princípio, o tenente tenta consolar-se com a ideia de que sua intenção era boa,
salvar vidas inocentes, e ele não tinha como saber que a bomba já havia sido encontrada. O
personagem capitão-médico, porém, vai questioná-lo: “Naquela cela subterrânea, havia uma
pessoa viva de carne, osso, sangue, nervos… dotada de uma alma. Era lícito mandar torturá-la
para salvar… uma abstração?” (VERISSIMO, 1970, p. 197).
O prisioneiro na narrativa não é somente o vietcongue detido e torturado, mas são todos
os personagens em relação à Engrenagem3 de que fala a professora, porta-voz do autor na
narrativa. Como Flávio Loureiro Chaves (1981) enfatiza, a própria condição de perda do nome
em prol da marcação da função funciona como um referente simbólico da falta de
individualidade imposta pela engrenagem política a que todos servem sem escolha.
Em “Uma jornada noite adentro”, Flávio Loureiro Chaves afasta-se da ideia, recorrente
na crítica sobre a obra de Verissimo, de uma fase de virada mais política do autor, apontando uma
continuidade entre Noite (1954) e O prisioneiro (1967) a partir de algumas semelhanças de
composição e principalmente pelo tratamento do problema da identidade, marcado, por exemplo,
na situação anônima das personagens. Cabe notar que, apesar da falta de nomes, o que induz a
3

A palavra é grafada no romance com letra inicial maiúscula, acreditamos que por se tratar de um conceito
específico, e não de um uso comum e cotidiano da palavra “engrenagem”.
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uma leitura de que as personagens são sobretudo suas funções, há forte construção do perfil
psicológico dessas personagens, como se pode perceber na descrição feita pelo crítico:
Um coronel oriundo de família puritana para quem esta guerra não só é uma
segunda religião, uma causa santa, mas o substitutivo das frustrações sexuais
que ele carrega; um major, católico, psicologicamente castrado pela mãe
possessiva, para o qual alguma batalha talvez venha a ser a “solução final”; o
capitão-médico, judeu, vítima dum campo de concentração nazista aos 17 anos,
portador de violenta tendência auto-destrutiva, que veio até aqui a fim de ter a
prova definitiva de que é o eleito de Deus para sobreviver; o tenente, filho de
pai negro e mãe branca, cujo complexo de inferioridade racial é motivo de sua
instabilidade psíquica, uma vez que, independentemente de ser ou não ser
negro, o seu padecimento é que ele não quer ser negro; a professora, filha de
colonos franceses que, deflorada por invasores japoneses quando adolescente,
retorna adulta à Indochina e assume a educação das crianças nativas como um
apostolado (CHAVES, 1981, p. 99, grifos do autor).

Por ter sido publicado quando a Guerra do Vietnã era um dos assuntos mais presentes na
pauta do dia, o romance foi lido frequentemente como um panfleto político, uma obra limitada e
marcada demasiadamente por seu tempo. Com o afastamento propiciado pelo tempo e o olhar
crítico experiente na obra de Verissimo, Chaves propõe algumas continuidades de problemáticas e
algumas semelhanças com o romance Noite: a duração cronológica reduzida a menos de um dia
(cerca de 12 horas); personagens sem nomes; a presença de uma cidade labiríntica e enigmática
que confunde o juízo do protagonista e põe em xeque sua sanidade mental. É retomada na obra
de 1967 “a sensação do estranhamento em que este homem se torna um estrangeiro não só no
território geográfico dum país que lhe é hostil, mas também no desmoronamento da sua
integridade afetiva” (CHAVES, 1981, p. 100). O recurso da inexistência de nomes seria menos
uma indicação do potencial simbólico das funções e mais uma marcação da eliminação da
individualidade das personagens, que servem sem escolha à engrenagem política de seu tempo.
Um ponto muito interessante para o qual Flávio Loureiro Chaves chama a atenção é o
fato de que, em um livro que foi lido como engajado e até panfletário, o clímax se dá em uma
sequência que adentra a interioridade do protagonista. Em seu delírio final, o tenente chega a
esquecer seu próprio nome e sua história, em uma radicalização da questão da anonimidade. Nem
mesmo a personagem é capaz de auto-reconhecimento: “o tema da perda da identidade é uma
expressão simbólica – talvez a mais profunda – da crise em que se encontram as personagens de
Erico Verissimo no persistente conflito entre a carência de liberdade e a estrutura social que lhes
é imposta” (CHAVES, 1981, p. 101).
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Porém, há uma diferença fundamental entre Noite e O prisioneiro: os fatos acontecidos no
romance de 1967 não encerram a ambiguidade do pesadelo, não restando dúvidas de que foram
reais e irrevogáveis. Apesar do abalo psicológico do tenente, não permanecem da leitura
indagações sobre a realidade da experiência narrada: o real é contundente e intransponível.
Ampliando a perspectiva, poder-se-á dizer que o Desconhecido é um
antecessor de Floriano Cambará, enquanto o tenente de O prisioneiro é o seu
sucessor; literariamente, ele nasceu depois de concluída aquela longa investigação
de O tempo e o vento na qual a marcha cíclica da História é um desastre, a
liberdade um mito, o indivíduo uma vítima ou um lutador solitário que examina
o passado à procura dos significados perdidos. O tenente é uma personagem
posterior à criação de Floriano porque ele representa o Horror Moderno
(referido nas páginas finais de O retrato), simultaneamente a violência e a
impotência dos homens transformados em número, que perderam a
“linguagem” e já não têm um passado; ele já não luta pela ideia de liberdade
porque, fruto da civilização onde o humano se degradou, nunca a possuiu
(CHAVES, 1981, p. 102, grifos do autor).

Flávio Loureiro Chaves argumenta que O prisioneiro de fato é um livro político, mas não
no sentido vulgar que muitas vezes lhe foi atribuído. O romance seria político na medida em que
incide diretamente sobre uma questão ética fundamental, a pergunta decisiva: “é válida a ideia de
que os fins justificam os meios?”. Sob esse ponto de vista, “a criação literária torna-se uma praxis,
denúncia e reelaboração da realidade insuficiente” (CHAVES, 1981, p. 103, grifo do autor), já
que, dentro do absurdo dos mecanismos da engrenagem política, fica impossível discernir meios
e fins, impossibilitando também por consequência a teleologia da ação humana. Todos são em
alguma medida prisioneiros.
Erico Verissimo utiliza em O prisioneiro um recurso recorrente em sua obra: a inclusão de
um alter-ego, neste caso a personagem professora, que expressa a visão do autor sobre o mundo
narrado e julga os acontecimentos de um ponto de vista humanista. Assim como em outros
romances, é uma figura feminina que toma para si a voz da razão e da ponderação, em oposição a
um pólo masculino destrutivo e caótico.
Do socialismo utópico de Fernanda e Olívia ao liberalismo democrático de
Tônio Santiago, das vacilações de Vasco ao engajamento de Floriano Cambará,
o realismo de Erico Verissimo veio definindo e radicalizando o juízo ético que,
em sua narrativa, é fundamento da criação imaginária e núcleo da ação das
personagens. […] Lúcido e firme, o humanista sabe que talvez a solução não
exista, mas, através da sua personagem, recusa a demissão, precisamente por ter
a certeza de que os acontecimentos de Noite já não são um mero pesadelo e se
transportaram para a realidade revelada em O prisioneiro (CHAVES, 1981, p.
105).
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Ao denunciar o neocolonialismo, Erico Verissimo se posiciona em um dos mais
importantes debates dos anos 1960. O escritor assume aqui uma postura engajada, que foi
criticada por muitos na época. Bordini (2014) afirma que foi um gesto inusitado do autor
abandonar a discussão da realidade brasileira para escrever sobre o estrangeiro:
Erico assume o risco de tratar de dois conflitos internacionais, na sequência de
uma produção literária que o consagrara no romance histórico, impelido pela
urgência de comprometer-se eticamente com outro modelo de humanidade, o
qual não implicasse a matança por ideias e interesses (BORDINI, 2014, p. 28).

A obra de Erico Verissimo é marcada por importantes reflexões sobre seu tempo, o
conturbado século XX. Inclusive pautas internacionais já vinham aparecendo em sua literatura
desde Saga (1940), não se tratando de uma novidade seu interesse por questões políticas externas.
Sua vivência nos EUA, no entanto, onde passou alguns anos como adido cultural da embaixada,
deve ter tido influência fundamental em seu interesse pela atuação dos americanos na política
internacional, tema que explora em O senhor embaixador e O prisioneiro (MINCHILLO, 2015). Erico
Verissimo demonstra nestes livros uma visão próxima a de Louis Althusser em Aparelhos ideológicos
do estado, no sentido de entender os homens como presos a um sistema ou como peças de uma
grande Engrenagem, para usar os termos da personagem professora. Erico acreditava que o papel
de um romancista nesse contexto devastador seria iluminar o quadro e denunciar a realidade
deste mundo em que as estruturas políticas decidem a vida humana (SANTOS, 2011).
A crise de consciência de um intelectual que sente o dever de tornar-se um homem de
ação é um tema recorrente da obra de Erico Verissimo, aparecendo através de personagens como
Noel (Caminhos cruzados), Vasco (Música ao longe e Um lugar ao sol), Floriano Cambará (O arquipélago),
Pablo Ortega (O senhor embaixador) e o tenente (O prisioneiro). Mas em O prisioneiro o dilema de
engajamento que se apresenta à consciência do tenente não é propriamente o que em ato define a
narrativa. O que ele pensa é que deve tomar posição na luta contra a discriminação racial ao
retornar aos EUA; na prática, o dilema que se apresenta para que ele tome partido é torturar ou
não um ser humano para obter informações que salvem outros. Em nenhum outro momento da
narrativa temos notícia de que os horrores da guerra sejam propriamente uma preocupação para
este personagem. A personagem que possui uma posição engajada mais firme é a professora,
tanto na exposição de suas ideias quanto na sua decisão de dedicar-se aos órfãos no país onde
sofreu grandes traumas, mas não é ela a personagem central da narrativa. Porém, cabe lembrar
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que há uma questão racial envolvida na guerra em si mesma, e incomoda profundamente ao
tenente ver o prisioneiro ser chamado de “amarelo” e ofendido pela sua raça.
Percebe-se que de certa forma o autor se coloca em uma posição de engajamento com
sua literatura, propondo-se a denunciar os horrores da guerra e os problemas do
neocolonialismo. Porém, o enredo de seu livro aponta para certo ceticismo quanto às
possibilidades de engajar-se, bem como alguma reserva em relação a dogmatismos e verdades
absolutas. O mundo de sua narrativa é cheios de nuances, e é notável a desconfiança quanto aos
efeitos da opção de “pegar em armas”; ainda assim, a disposição de denunciar os mecanismos de
um mundo controlado, garantindo que ninguém fique inocente diante dele, está presente na obra,
mais próxima de um pensamento adorniano sobre o engajamento.
Quando falamos em engajamento na literatura, podemos pensar primeiramente em duas
questões: como o autor se comporta em relação à questão em sua produção e como esta questão
aparece em suas obras, em termos de temática propriamente. Do ponto de vista do engajamento
dos autores, podemos dizer que Graham Greene e Erico Verissimo tomam posição em temas
políticos delicados de seu tempo, causando polêmica e sendo acusados de antiamericanos por
conta de seus livros. A questão do engajamento no enredo, porém, apresenta-se de forma
diferente nos dois casos.
Em O americano tranquilo a ideia de engajar-se é colocada de forma complicada. Não temos
nenhum indicativo na narrativa sobre algum plano subsequente de engajamento do protagonista.
Trata-se afinal de um ato responsável de tomada de posição política? Ou tudo se trata mesmo de
parte de um triângulo amoroso? A opção por uma narrativa em primeira pessoa acentua essa
dualidade, já que temos um relato profundamente interessado. Fica ao leitor a opção de leitura de
que a tomada de uma posição política por parte de Thomas Fowler não passe de uma desculpa
eticamente aceitável para uma motivação muito mais mesquinha: seu ciúmes e a necessidade de
tirar o adversário amoroso, Alden Pyle, do caminho. O narrador não se coloca essa questão de
forma explícita, mas o fato de apontar que seu ciúmes alimentou um sentimento antiamericano
deixa uma pista ao leitor. Sendo assim, qual é a mensagem que está sendo passada sobre as
possibilidades de engajamento político? No caso de Fowler, há forte componente subjetivo e
intenções de ganho pessoal; no caso de Pyle, as convicções são constantemente apontadas como
ingenuidade. Vendo dessa forma, trata-se de um cenário bastante negativo.
Em O prisioneiro, o dilema de engajamento que se apresenta à consciência do tenente não
é o que em ato define a narrativa. O que ele pensa é que deve tomar posição na luta contra a
discriminação racial ao retornar aos EUA, mas o dilema que se apresenta para que ele tome
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partido é torturar ou não um ser humano para obter informações que salvem outros. Durante a
maior parte da narrativa, as preocupações do tenente voltam-se para suas questões pessoais: o
amor por uma prostituta local, a necessidade de voltar para a família e enfrentar este problema, a
culpa pela relação conturbada com o pai. Todavia, é evidente que esses dilemas pessoais dialogam
profundamente com questões sociais e políticas que são coletivas, não somente no caso do
protagonista, mas também dos demais personagens, em especial a professora, como apontamos
anteriormente.
Como pontos comuns entre as narrativas, percebemos: 1) a escolha de um mesmo
cenário geográfico, em ambos os casos distantes do país de origem dos autores; 2) a reflexão dos
protagonistas sobre a necessidade de tomar posição política e ética nos conflitos desenvolvidos
nos romances a partir de determinado ponto; 3) a existência de um dilema amoroso do
protagonista com uma mulher local que influencia nos rumos de suas atuações na narrativa; 4)
nos dois romances, o núcleo amoroso do enredo não é desconectado das discussões políticas e
ideológicas, sendo uma perspectiva a mais para refletir sobre o colonialismo.
Algumas diferenças relevantes, porém, também foram apontadas no decorrer dessa
análise. Em primeiro lugar, um dos romances, O americano tranquilo, é narrado em primeira pessoa
e possui um caráter realista mais tradicional, enquanto o outro, O prisioneiro, é narrado em terceira
pessoa e possui algumas características alegóricas, em especial a anonimidade do local e dos
personagens, nomeados segundo suas funções. Isso implica em um caráter universalizante no
livro de Verissimo. Além disso, o livro de Greene possui doses de sarcasmo e ironia que não
observamos no romance de Verissimo, o que deixa a narrativa mais aberta a reflexões sobre as
motivações obscuras dos personagens.
Pensando a partir das ideias de Sartre e Adorno, percebemos que de certa forma ambos
os autores se colocam em uma posição de engajamento com sua literatura, propondo-se a
denunciar os horrores da guerra e os problemas do neocolonialismo. Como enfatiza Sartre, os
romances colocam o leitor também em uma posição ativa, pois parte da construção dos
significados passa por ele, sem dúvidas. Muitas questões ficam em aberto, como questionamentos
para reflexões de quem estiver lendo. Porém, os enredos de seus livros apontam mais claramente
para o ceticismo quanto às possibilidades de engajar-se, questionando dogmatismos e verdades
absolutas. Os mundos de suas narrativas são cheios de nuances, e é notável a desconfiança quanto
aos efeitos da opção de “pegar em armas” de que nos fala Sartre. O que predomina em ambas as
narrativas é uma forte disposição de denunciar os mecanismos de um mundo controlado,
garantindo que ninguém fique inocente diante dele, inclusive o leitor.
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HOMEM, PÁTRIA, ESTADO, VIRTUDE E GUERRA:
O ABISMO DAS COMPREENSÕES EM UM
DIÁLOGO DE ‘A ILÍADA’ E DE ‘NADA DE NOVO
NO FRONT’
MEN, HOMELAND, STATE, VIRTUE AND WAR: THE GAP OF UNDERSTANDING IN
A DIALOG FROM THE ILIAD AND ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

Fernando Bruno Antonelli Molina BENITES1

Resumo: O presente trabalho procede à leitura de dois diálogos: o transcorrido entre Heitor
e sua esposa Andrômaca no Canto VI de A Ilíada, e o travado entre os “irmãos de armas”
Paul, Albert, Tjaden, Kat, Kröpp e Müller no Capítulo IX de Nada de novo no front. Tais
excertos, recortes concisos das referidas obras, pretendem jogar luz nos termos que aqui
interessam, a saber: homem, pátria, estado, virtude e guerra, buscando evidenciar sua
compreensão nas diferentes épocas e contextos, para o que se fez necessário recorrer à
história (McKAY et al, 2015; HANSON, 2015), filosofia (JAEGER, 1991) e sociologia
(SCRUTON, 2015). O resultado da pesquisa bibliográfica empreendida, abrangendo esses e
outros autores, intenta figurar como uma proposta de leitura comparada de trechos essenciais
dos clássicos em questão (CALVINO, 1991) e de vocábulos que resistem a longos intervalos
de tempo, como o existente entre as obras analisadas.
Palavras-chave: A Iíada. Nada de novo no front. Guerra.
Abstract: The present work proceeds to the reading of two dialogues: the one between
Hector and his wife Andromeda in the VI Chapter of The Iliad, and the one among the
"brothers in arms" Paul, Albert, Tjaden, Kat, Kröpp and Müller in the Chapter IX of All
quiet on the western front. These excerpts, concise cuts of the mentioned works, aim to light the
terms that interest us, namely: man, homeland, state, virtue and war, seeking to evidence their
understanding in different times and contexts, for which it became necessary to turn to
history (McKAY et al, 2015), philosophy (JAEGER, 1991) and sociology (SCRUTON,
2015). The result of the bibliographical research undertaken, embracing these and other
authors, aims to figure as a proposal of comparative reading of these essential passages of
the classics under issue (CALVINO, 1991) and of words that resist long intervals, like the
one between the analyzed books.
Keywords: The Iliad. All quiet on the western front. War.
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A dimensão de A Ilíada (aprox.. 762 a.C.) e de Nada de novo no front (1929), bem como
as vastas literatura e pesquisa de que foram e permanecem sendo tema, constituem,
indiscutivelmente, fatores aptos a tornar ínfimo o breve recorte que compõe o presente
trabalho. Contudo, não acredito que a abordagem aqui pretendida seja trivial ou irrelevante:
sem almejar propor uma análise pormenorizada das obras em questão, firmo-me na assertiva
de Ítalo Calvino (1991, p. 12), para quem “os clássicos são livros que, quanto mais pensamos
conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos, inesperados e
inéditos”, e busco uma aproximação (ou distanciamento?) dos temas que me são caros para
o propósito – homem, pátria, estado, virtude e guerra – em um diálogo de cada obra, a saber,
o do casal Heitor e Andrômaca no Canto VI de A Ilíada, e o dos “irmãos de armas” Paul,
Albert, Tjaden, Kat, Kropp e Müller no capítulo IX de Nada de novo no front.
Em tais colóquios, revelam-se cristalinas as diferentes acepções da intersecção dos
termos enumerados. Não posso deixar de observar que o colossal intervalo existente entre
as diferentes épocas na linha do tempo é um dos grandes responsáveis por isso: o incessante
ciclo dos dias, meses e anos faz com que as próprias palavras sofram com a adição ou
remoção de camadas de sentido, bem como com o deslize/desvio para novos campos
semânticos. O passar das décadas, séculos e até milênios também faz com que as instituições
se modifiquem, e, portanto, falar em guerra, pátria ou estado, por exemplo, é, com efeito,
abordar estamentos com novas raízes em concretude e essência. Todavia, também não me é
permitido passar ao largo de fatos como:
Para os antigos, Homero não era uma obra literária, leitura obrigatória dos
estudantes e objeto de discussão crítica entre os homens de letras. Na Antiguidade
também, assim como nos tempos modernos, Homero era indiscutido: mas não
como epopeia, e sim como Bíblia. Era um Código. Versos de Homero serviam
para apoiar opiniões literárias, teses filosóficas, sentimentos religiosos, sentenças
dos tribunais, moções políticas. Versos de Homero citaram-se nos discursos dos
advogados e estadistas, como argumentos irrefutáveis. “Homero”: isto significava
a “tradição”, no sentido em que a Igreja Romana emprega a palavra, como norma
de interpretação da doutrina e da vida. Mas essa doutrina e essa vida não têm nada
com a nossa vida e as nossas tradições. Homero é, podia ser a bíblia dum mundo
alheio. O famoso “realismo objetivo” de Homero, que o tornou norma da vida
grega, afasta-o justamente da nossa vida, cuja realidade exigiria outras normas
objetivas, diferentes (CARPEAUX, 2012, p. 46).

Otto Maria Carpeaux evidencia, intencionalmente ou não, que há um “emaranhado”
de situações aptas a tornar a contemporaneidade muito mais complexa do que a antiguidade
clássica: as palavras do crítico literário austro-brasileiro, assim, vêm fazer eco ao
entendimento de que não podemos, simplesmente, transferir os termos de uma época para
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a outra como se fossem alheios às circunstâncias, como se estivessem concomitantemente
dentro e fora dos cenários da realidade, nomeando coisas resistentes ou imutáveis. Novas
tintas pedem contornos singulares, produzem sombras únicas e oferecem a possibilidade de
maiores contrastes e gradientes quiçá infinitos. É nesse contexto que compreendo a obraprima de Erich Maria Remarque, como registro que tirou a guerra do pano de fundo que até
então ocupara na literatura e que inaugurou uma espécie de tradição pacifista, tão
popularizada posteriormente não só nos livros, mas nas artes em geral, no decorrer do século
XX:
[...] é uma obra notável pela franqueza do realismo e pela composição novelística;
é um livro que fez história na história literária. Depois de Remarque, os romances
alemães sobre a guerra tornam-se numerosos: quase todos de tendência
antimilitarista, denunciando a impossibilidade de heroísmo patriótico numa
guerra em que a técnica e os recursos industriais ocupam o primeiro plano; todos
eles, de realismo sóbrio (ibid., p. 2648).

Assim, aproximar os termos significa, em verdade e na prática, distanciá-los. A visão
que o homem tem de si mesmo, de seu papel, do que é a virtude, da serventia, sentido e
propósito das guerras, bem como de seus claros efeitos para os que nela e dela tomam parte,
ocupam, natural e não surpreendentemente, lugares muito afastados, em se colocando as
obras em paralelo. Porém, por fim, e antes dos comentários pertinentes aos diálogos em
questão, volto a Calvino (1991, p. 11) nos relembrando de que:
Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer
[...] nenhum livro que fala de outro livro diz mais sobre o livro em questão; mas
fazem de tudo para que se acredite no contrário. Existe uma inversão de valores
muito difundida segundo a qual a introdução, o instrumental crítico, a bibliografia
são usados como cortina de fumaça para esconder aquilo que o texto tem a dizer
e que só pode dizer se o deixarmos falar sem intermediários que pretendam saber
mais do que ele. Podemos concluir que: um clássico é uma obra que provoca
incessantemente uma nuvem de discursos sobre si, mas continuamente as repele
para longe.

Desse modo, permito aos diálogos falarem por si próprios e intervenho quando a visão
de mundo(s) clama por menção, ajudado para isso por pesquisa bibliográfica que abrangeu,
além dos críticos literários já mencionados, os campos de estudo da história (McKAY et al,
2015; HANSON, 2015), filosofia (JAEGER, 1991) e sociologia (SCRUTON, 2015).
Heitor e Andrômaca
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Em seu retorno à Tróia (ou Ílion), na tentativa de apaziguar Palas Atena - “Troianos
de coração forte e vós, famosos aliados, sede homens, meus amigos, e mostrai-vos valorosos,
enquanto volto a Ílion para pedir aos idosos conselheiros e suas esposas que elevem preces
aos deuses e prometam oferendas” (HOMERO, 1998, p. 100) - Heitor encontra-se com sua
esposa Andrômaca e seu filho Astianax, a quem chamava Escamândrio. Diante das súplicas
da companheira para que permanecesse e montasse guarda com seu exército próximo à
muralha da cidade, evitando confrontos diretos e preservando, assim, sua integridade física
e, por conseguinte, sua vida, o guerreiro profere o seguinte discurso, que ocupa posição
privilegiada na determinação do rumo dos acontecimentos na reta final da famosa Guerra de
Tróia, conflito que durou aproximadamente dez anos e cujas últimas seis semanas são
narradas na epopeia de Homero:
Também eu tenho pensado em tudo isso, querida esposa, mas sentiria grande
vergonha diante dos troianos e de suas esposas se, como um covarde, me afastasse
da guerra. Nem meu próprio coração permitiria tal coisa, pois tenho aprendido
sempre a ser valente e a lutar entre os mais destacados troianos, procurando
avidamente a glória de meu pai e a minha própria [...] (para os céus) Zeus, e vós,
outros deuses, fazei que este meu filho se torne, como sou, proeminente entre os
troianos, tão valoroso que possa reinar em Ílion, com grande poderio. E possa
alguém dizer um dia quando ele regressar da guerra: “Este homem é muito maior
que seu pai”. Possa ele matar o inimigo e carregar os sangrentos despojos e possa
o coração de sua mãe rejubilar-se. [...] (novamente para a esposa) Nenhum
homem me fará descer à casa de Hades contrariando o meu destino. Nenhum
homem, afirmo, jamais escapou de seu destino, seja covarde ou bravo, depois de
haver nascido. Volta para casa e cuida de teus afazeres, a roca e o tear, e dirige as
servas em seu trabalho. E a guerra competirá a todos os homens, a todos os que
vivem em Ílion, mas especialmente a mim (ibid., p. 108-109).

O efeito imediato dessa fala é o retorno de Heitor para a linha de frente da batalha,
que, mais tarde, viria a custar-lhe a vida. Vale observar, no entanto, que a morte
possivelmente configura o ponto de maior destaque na epopeia e no diálogo apresentado: o
valor da vida, para os gregos (e troianos) da antiguidade, era associado à disposição que um
homem tinha de perdê-la em prol de seus concidadãos, ato que constituía a gênese de um
moral elevado e que ficava marcado para a posteridade como exemplo de caráter. Nesse
sentido, o herói retratado por Homero é precisamente aquele que demonstra aptidão para
agir nas adversidades e que valoriza o risco, preferindo a glória à vida, traços de
comportamento que vêm ao encontro do postulado por McKay et al (2015): “História e arte
(para os antigos gregos) eram não somente interessantes e informativas, mas também eram
feitas para inspirar virtude e moralidade [...] eles querem que olhemos para os homens e
nações que demonstraram excelência e tentemos imitá-los”.
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Ademais, intrinsicamente dependente da opinião dos demais e dos deuses a seu
respeito, o homem clássico, representado no diálogo pelo general troiano Heitor, só encontra
paz consigo mesmo quando consegue sentir-se distinto ou superior, sendo prova disso o
desejo expresso pelo pai de que o filho fosse ainda maior do que ele próprio – uma sinalização
de que as gerações futuras miram-se nos exemplos passados e presentes, traçando como ideal
superar em grandeza os atos já empreendidos. E, que fique claro que tal magnanimidade não
fica circunscrita aos ocorridos em si, mas a todas as dimensões compreendidas pela virtude:
a coragem, o altruísmo, e a fidelidade aos deuses, a seu povo e à perseguição dos ideais
coletivos – elementos basilares da antiguidade clássica e que garantiram a permanência da
cultura grega como elemento central no engendramento da formação do homem ocidental.
Tais traços, forjados na realidade das constantes batalhas para a imposição ou defesa da
honra, não poderiam ter deixado de constituir um fundamental recurso pedagógico:
Há um ponto em que é preciso insistir, porque é da maior importância para a
compreensão da estrutura espiritual do ideal pedagógico da nobreza. Trata-se do
significado pedagógico do exemplo. Nos tempos primitivos, quando ainda não
existia uma compilação de leis nem um pensamento ético sistematizado (exceto
alguns preceitos religiosos e a sabedoria dos provérbios transmitida por via oral
de geração em geração, nada tinha, como guia de ação, eficácia igual à do
exemplo). Ao lado da influência imediata do ambiente e, especialmente, da casa
paterna, encontra-se a enorme riqueza de exemplos famosos transmitidos pela
tradição das sagas. Eles desempenham, na estrutura social do mundo arcaico, um
papel quase idêntico ao que entre nós cabe à história, sem excluir a história bíblica
(JAEGER, 1989, p.40).

Se um homem é medido por esse ideal, e se sua virtude aflora vividamente quando da
demonstração da bravura e da doação por uma causa nobre, resta compreender a forte
ligação existente com a pátria e a motivação que levava tais homens à guerra. Em A Ilíada,
Homero relata os últimos acontecimentos de uma guerra motivada por uma disputa amorosa:
o rapto de Helena, esposa de Menelau, rei dos aqueus, por Páris, príncipe troiano. Tal
impasse provocou a intervenção dos deuses em favor de seus respectivos protegidos,
estendendo o equilibrado confronto por uma década. Por muitos séculos, acreditou-se que
esse enfrentamento fosse apenas mais um mito, até que o arqueólogo alemão Heinrich
Schliemann descobriu a cidade de Tróia, que havia sido queimada, em uma região da atual
Turquia. Desde então, muitos aspectos entre mitologia e história ainda não foram
identificados e seguem sendo confundidos, mas, atualmente, é consenso que a guerra de
Tróia tenha realmente acontecido; porém, o mais provável é que a luta tenha sido ocasionada
por rotas de comércio, e não pela inconsequência de um ato amoroso e a subsequente ofensa
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que tamanha irresponsabilidade perpetrou aos deuses (Guerra de Tróia, disponível em
<https://www.sohistoria.com.br/ef2/guerratroia/>, acesso em 15 out. 2018).
Eis o cenário: a defesa da honra não vislumbrava um homem isolado de seu contexto.
A virtude individual, no contexto da antiguidade clássica, só encontrava sentido pleno
quando aliada ao sentimento de pertença – ao seu território, à sua língua, à sua cultura, à sua
história (SCRUTON, 2015) - ou seja, quando da existência da convicção de constituir parte
de uma comunidade igualmente virtuosa. O respeito e a veneração pelos exemplos passados
ocasionaram, entre os helênicos, uma maneira muito mais épica e heroica de conceber o
mundo do que a hodierna. “Os antigos gregos acreditavam que a alma era formada por três
partes: razão, apetites e thumos. Este representa a energia, o espírito de luta, a busca da
excelência e a vontade de realizar grandes feitos. Não há nenhuma palavra em nossas línguas
modernas que correspondam a esse conceito” (McKAY et. al., 2015). O cuidado com as
demonstrações de dignidade, nobreza e mérito eram advindos da certeza de que o caráter
poderia ser moldado, e a prova do sucesso de tal crença era o estabelecimento de uma
sociedade afastada dos vícios e, consequentemente, dotada dos mais elevados predicados.
Por fim, a lógica ainda aponta para a unanimidade: atributos devem ser constantemente
postos à prova. Desse modo, não é difícil compreender que, na realidade da Grécia antiga,
as disputas fossem uma constante e uma certeza – do mesmo modo que, em nossa época, as
demonstrações de paz, tolerância e inclusão bradam por assiduidade, perenidade e
testemunho. A pátria constituída e defendida por homens em luta para a perpetuação de seus
atributos e ideais, em incessante prova da manutenção e credibilidade dos mesmos: essência
que sofreu inumeráveis mudanças com o decorrer do tempo.
Os “irmãos de armas”
Após retornar de uma malograda licença – “Lá fora, muitas vezes fiquei indiferente e
sem esperança; agora, nunca mais conseguirei sê-lo. Fui soldado e agora nada mais sou do
que sofrimento... Nunca deveria ter aceito a licença” (REMARQUE, 1974, p. 155) - e de
viajar alguns dias com a tropa, Paul Bäumer e seus amigos/colegas estão vivendo os
preparativos para a inspeção do Kaiser (o imperador). No mais longo dos dez capítulos do
livro, e em um momento em que os horrores das batalhas sem fim e a inevitabilidade da
morte passam a dominar o fluxo da narrativa, os companheiros de divisão travam a seguinte
diálogo, emblemático não só da tônica de Nada de novo no front, como também e,
principalmente, da assimilação do conceito hodierno de guerra:
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- Pensando bem, é curioso – continua Kropp. – Estamos aqui para defender a
nossa pátria. Mas os franceses também estão aqui para defender a deles. Quem
tem razão?
- Talvez ambos estejam certos – digo, sem muita convicção.
- Sim – prossegue Albert, e vejo que ele quer-me envolver -, mas nossos
professores, sacerdotes e jornais dizem que só nós temos razão, e espero que seja
verdade; mas os professores, sacerdotes e jornais franceses afirmam que a razão
está do lado deles. Como é possível?
- Não sei – digo. – De qualquer maneira, o certo é que há guerra e que cada vez
mais países aderem a ela.
Tjaden reaparece. Continua agitado, e mete-se imediatamente na conversa,
perguntando como começa na realidade uma guerra.
- Geralmente, é assim: um país ofende gravemente o outro – responde Albert,
com certo ar de superioridade.
Mas Tjaden faz-se de bobo, e finge não compreender:
- Um país? Não entendo isso. Uma montanha na Alemanha não pode ofender
uma montanha na França. Nem um rio, nem uma floresta, nem um campo de
trigo.
- Você é mesmo tão ignorante, ou está só fingindo? – pergunta Kropp, irritado. –
Não quis dizer isto. Um povo insulta o outro...
- Então, não tenho nada a fazer aqui – responde Tjaden -, porque não me sinto
ofendido![...]
Todos começam a rir.
- Mas que burrice! Ele está se referindo ao povo em conjunto, isto é, ao Estado –
grita Müller.
- Estado, Estado – diz Tjaden, estalando os dedos. – Polícia, impostos... é isto
que vocês chamam de Estado. Se se interessarem por este Estado... podem ficar
com ele, e bom proveito.
- Concordo – diz Kat. – É a primeira vez que diz alguma coisa certa, Tjaden;
Estado não é pátria... há, na verdade, uma diferença entre eles.
- No entanto, estão ligados – observa Kropp. – Não pode haver pátria sem
Estado.
- É verdade, mas pense um pouco; somos quase todos gente do povo. E, na
França, a maioria das pessoas também é gente do povo: operários, trabalhadores
e pequenos empregados. Por que, então, deveria um serralheiro ou sapateiro
francês nos agredir? Não, são só os governos. Antes de vir para a guerra, nunca
tinha visto um francês; e deve ter ocorrido o mesmo com a maioria dos franceses
em relação a nós. Pediram a sua opinião tanto quanto a nossa.
- Mas, então, para que serve a guerra? – indaga Tjaden. [...]
- Não diga isto – replica Kat. – Até agora, ele (o Kaiser) não teve uma guerra. E
todo imperador, para ser grande, precisa de pelo menos uma guerra, senão não
fica famoso. Dê uma olhada nos seus livros de escola [...]
- Acho que é uma espécie de febre – diz Albert. – Ninguém a quer na verdade, e,
de repente, lá está ela. Nós não a desejávamos; os outros afirmam a mesma coisa
e, no entanto, meio mundo está metido na guerra. [...]
- Está certo – afirma Tjaden -, mas melhor, ainda, seria não haver guerra nenhuma.
Afasta-se orgulhoso, pois, desta vez, nos deu uma lição. Sua opinião, na verdade,
é típica, e nós a encontramos a todo momento, mas nada se pode fazer contra ela,
porque os que a emitem não compreendem muitos outros fatos e causas. O
sentimento nacionalista do simples soldado resume-se no fato de estar na linha
de frente, mais nada. O resto ele julga do ponto de vista prático e segundo sua
própria mentalidade (ibid., p. 168-171).

Imediatamente após essa disputa, o autor volta a evidenciar cenas de clara destruição,
que desvelam, pouco a pouco, um pano de fundo de horrores e desesperança que não ficará
restrito ao cenário da guerra, mas que guiará toda uma geração que a viveu e que dela
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participou, direta ou indiretamente. Em Nada de novo no front, estamos diante de jovens
soldados, de no máximo vinte anos de idade, que lutam uma batalha cotidiana para não
morrer e para tentar enxergar, ainda, algum sentido na vida: “Neste ponto, meus
pensamentos param e não vão mais adiante. O que me atrai e me arrasta são os sentimentos.
É a ânsia de viver, é a nostalgia da terra natal, é o sangue, é a embriaguez da salvação. Mas
não são objetivos” (ibid., p. 234).
A Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), que canalizou uma série de
descontentamentos e rivalidades entre algumas das maiores potências europeias que
remetiam, em verdade, ao final do século XIX – período da divisão das novas colônias
africanas e asiáticas entre as neoimperialistas França e Inglaterra, alijando do processo Itália
e Alemanha –, teve como estopim o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do
Império Austro-Húngaro, em 1914. Esse fato desencadeou a formação de alianças entre os
países, que enviavam soldados para um confronto que ficou conhecido por ocorrer, em sua
maior parte, em trincheiras, nas quais os jovens combatentes chegavam a ficar centenas de
dias na expectativa de pequenos avanços territoriais (A Primeira Guerra Mundial, disponível
em <https://www.sohistoria.com.br/ef2/primeiraguerra/>, acesso em 18 out. 2018).
A morte, aqui, diferente e diametralmente oposta ao que ocorria nos tempos de A
Ilíada, não poderia significar, de modo algum, um ato heroico, de bravura indômita, a ser
relembrado e reverenciado, mas uma condenação – ao anonimato, em nível pessoal, e ao
sofrimento, em se considerando o cenário familiar e do círculo de amizades – sendo raros, à
época, aqueles que não tinham perdas para contabilizar. Os dez milhões de mortos, aliados
ao latente sentimento de impotência daqueles que passavam fome, frio, conseguiam avanços
quase imperceptíveis e moviam-se na iminência de que os céus logo trariam mais aviões
despejando bombas, e que o solo, a qualquer momento, se desmancharia sob os pés daqueles
que pisavam as minas terrestres, foram cruciais para que o confronto se delineasse não como
a representação do homem lutando por sua pátria, mas da pátria subjugando o homem em
esforços tão devastadores quanto inúteis:
[...] a História militar mostra que, com muito mais frequência, o que importa é a
percepção da vitória. Os cidadãos voltam-se abruptamente contra qualquer líder
considerado culpado pela derrota. “O sentimento público é tudo”, escreveu
Abraham Lincoln. “Com o sentimento público, nada pode dar errado. Sem ele,
nada pode ter sucesso. Aquele que molda a opinião é maior do que aquele que
decreta as leis.” [...] Além disso, para os novos seguidores de Rousseau, o governo,
os militares, os empresários, a religião e a família haviam conspirado para
perverter os indivíduos, naturalmente pacíficos. Conformidade e coerção
sufocaram nossos eus naturalmente pacifistas. Afirmar que as guerras eram
deflagradas porque homens maus, por medo ou orgulho, buscavam vantagem
material ou status, ou porque os bons tinham feito muito pouco para detê-los,
agora era visto como algo incompatível com uma compreensão esclarecida da
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natureza humana. “Que diferença faz”, nas palavras do muito citado Mahatma
Gandhi, “para os mortos, os órfãos e para os desabrigados, se a destruição insana
é efetuada sob o nome de totalitarismo ou sob o santo nome da liberdade e da
democracia?” (HANSON, 2015).

Possivelmente, em se refletindo sobre a contemporaneidade, haja, pairando sobre os
estafados e feridos “irmãos de armas”, um espectro de insatisfação e incompreensão com os
rumos determinados pelos governos. Não é necessário reafirmar que, com o passar do
tempo, os interesses do povo parecem nada ter a ver com os ditames do Estado, entendido
continuamente como ocupando lugar afastado dos principais anseios daqueles que o elegem,
sustentam, e que deveriam ser a insígnia de sua existência. O mundo hodierno é o mundo
das ausências de identidade, da não-pertença, do entre-lugar, da crença de que a moral não
vale mais a pena e de que nada que os governos fazem é por nós, mas para seu próprio
proveito: “[...] e até que as pessoas se identifiquem com o país, com o território e com o
legado cultural – algo parecido com a maneira que as pessoas identificam-se com a família -,
não surgirá uma política de solução conciliatória” (SCRUTON, 2015, p. 120). A Primeira
Guerra foi sucedida pela pouco duradoura Liga das Nações; a Segunda, pela quase
onipresente e volumosa Organização das Nações Unidas; e, assim, dia após dia, a crença de
que os Estados podem se unir para solucionar, uniformemente, questões inerentes a
populações marcadamente diversas, vai tornando-se imperativa e manifesta nos círculos
governantes, apontando para uma ordem a nível global ao passo que vão sendo reduzidas
drasticamente as soberanias nacionais. Uma concepção “[...] utópica, uma vez que propõe
um novo tipo de cidadania que não é baseado em um vínculo pré-político. Estão procurando
uma ordem política sem a ligação afetiva que a tornaria possível” (ibid., p. 121).
Homens fracos e famintos, em nome de uma pátria que, definitivamente, não é a
síntese de seus traços e anseios, lutando por um Estado que se apresenta como uma pessoa
jurídica, em instâncias distantes daqueles pelos quais se constitui e que aparenta não
necessitar dos predicados individuais e coletivos para subsistir: a guerra perde a razão de ser.
Não se busca, nesse contexto, compreender para quê; mas por que batalhar. “A guerra é uma
coisa feia, mas não é a mais feia das coisas. Muito pior é o estado decadente e degradado do
sentimento moral e patriótico que afirma não existir nada pelo qual valha a pena guerrear”
(MILL apud HANSON, 2015).
Diante disso, resta colocar as épocas em perspectiva e averiguar que possibilidades de
assimilação se oferecem para o fenômeno basilar observado, a saber, a distinção integral entre
a individualidade e a coletividade humanas e os seus efeitos com relação à temática analisada.
É o que delinearei adiante.
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O Abismo das compreensões
Primeiramente, faz-se necessário avaliar o entendimento dos homens acerca da guerra.
Para os helênicos, as batalhas, além de serem frequentes, eram essenciais para a demonstração
de atributos morais e para a instauração de um rol de exemplos que estimularia as futuras
gerações a buscarem posicionar-se à altura de seus antepassados: a sociedade nutria-se da
certeza de que sem o derramamento de sangue não haveria verdadeiras conquistas, e que,
igualmente, não se gozaria de liberdade e segurança no presente sem o padecimento de
grandes homens em confrontos no passado. Morrer por uma causa, nesse sentido,
configurava-se em uma honra e um imperativo para a valentia, a moral e a singularidade
inerente aos heróis nacionais. Prova disso é que, pouco antes de ser ferido de morte, Heitor
clama por sua coragem e distinção, as quais tem certeza que não irão esvanecer da memória
de seus compatriotas:
(Heitor, para Aquiles): “Assim falavas com insolência e basófia, na esperança de
que, ouvindo-te, eu me esqueceria de minha força e de meu valor. Não cravarás
tua lança em minhas costas quando eu fugir, mas em meu peito, quando eu
investir contra ti” [...] Irado ficou Heitor vendo que sua aguçada lança saíra em
vão de sua mão, e ficou perturbado, sem ter outra lança de freixo. [...] “Agora, a
morte sinistra está perto de mim, e não mais distante, e não há salvação [...] que
eu não pereça docilmente, sem bravura e sem glória, mas praticando um grande
feito para os ouvidos das gerações que hão de vir” (HOMERO, 1998, p. 370).

Para os homens da aurora do século XX, contudo, a guerra passou a figurar como um
mal a ser, de qualquer maneira, evitado: visto que as intrincadas estâncias governamentais,
gradativamente mais próximas entre si e demasiadamente distanciadas das populações, eram
as que tomavam a frente na administração dos confrontos, e que a técnica e a tecnologia
davam as cartas nos campos de batalha, sobrou-lhes a noção de que a guerra só poderia
traduzir-se em algo ruim e de longos efeitos devastadores. Vitórias dos governos da vez não
traziam benefícios visíveis ou palpáveis às bases da pirâmide, à qual sobrava a dor e o lamento
pelas numerosas perdas. Assim, da lógica de Basil Liddel Hart (apud HANSON, 2015), “a
guerra é sempre uma questão de fazer o mal esperando que algum bem saia dele”, sobra o
primeiro para o povo e o eventual segundo, para aqueles que constituem o topo. Assim, em
seus últimos dias de vida, Paul Baümer encontra-se à beira da loucura e afundado em
desespero:
(Paul Baümer): E as pessoas não nos compreenderão, pois, antes da nossa, cresceu
uma geração [...] que já tinha um lar e uma profissão, e que agora voltará para suas
antigas colocações e esquecerá a guerra... e, depois de nós, crescerá uma geração,
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semelhante à que fomos em outros tempos, que nos será estranha e nos deixará
de lado. Seremos inúteis até para nós mesmos. Envelheceremos, alguns se
adaptarão, outros resignar-se-ão e a maioria ficará desorientada; os anos se
passarão e, por fim, pereceremos todos (REMARQUE, 1974, p. 235).

As palavras de Heitor e Baümer revelam, em uma análise pouco mais que superficial,
respectivamente, a continuidade e o descompasso entre as gerações que se sucedem:
enquanto o intrépido general troiano age com a certeza da relevância de suas atitudes – sendo
essencial destacar que há uma imensa e diversa galeria de heróis em sua mente, garantindolhe os exemplos e padrões que balizam sua convicção -, o jovem soldado alemão enxerga-se
discrepante e mísero, participante de uma geração que em nada se assemelha à anterior e que
nenhuma contribuição deixará para a vindoura: em vez de integrar um vasto elenco de figuras
notáveis, o perturbado protagonista está convencido de ser parte do grupo que constituirá
um doloroso hiato a ser definitivamente esquecido e superado.
Também não posso ignorar que o intervalo de milênios existente entre as obras feznos assistir ao acréscimo de altíssima dose de descrença às virtudes que, de antanho,
distinguira os grandes homens: privados da proximidade com a ação de verdadeiros heróis,
educados sob a égide da “liberdade, igualdade e fraternidade” (e seus escancarados
imperativos de negação de qualquer traço do passado e de exaltação do novo, a despeito do
“salto no escuro” em que este pode traduzir-se), e, acima de tudo, convictos de que “os
filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras; o que importa é modificalo” (MARX, 1999, p. 2), os homens, a caminho da contemporaneidade, foram, lenta e
constantemente, acostumando-se a buscar na idealização do futuro a retidão que lhes seria
distintiva, certos de que haviam herdado muitos mais problemas do que soluções de seus
antepassados. O descompasso anteriormente citado acaba por levar os indivíduos e as épocas
a fecharem-se em si mesmos, compreendendo as consequências dos atos empreendidos
somente em um horizonte demasiadamente próximo. Falta-lhes a consciência de plantar as
árvores, e, mesmo sabendo que jamais poderão aproveitar a sombra de suas copas para
sentarem-se, fazê-lo com alegria. Aqueles que ainda não nasceram poderão, além de
descansar, colher seus frutos (ALVES, 2004).
Ademais, por terem passado a conviver com as frustrações ocasionadas pelo
ostracismo que os governantes dedicam às demandas populares, terem sido feitos
participantes de uma hierarquia gradativamente mais verticalizada, e estarem habituados ao
“novo normal” – os gritantes e abundantes casos de corrupção – “[...] outras ofensas violam
uma lei, enquanto a corrupção ataca as fundações de todas as leis. [...] O corrupto é pior que
o ladrão, porque o ladrão rouba o indivíduo, enquanto que o agente corrupto saqueia uma
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cidade inteira ou o Estado” (ROOSEVELT, 2006, trad. minha), os homens que viviam às
vésperas da Primeira Guerra Mundial viam-se cumprindo um dever que lhes viera imposto
pelo lado de fora, forçando-os a um combate em que não haveria a justificação de honra
alguma, mas a tão presumível morte em defesa de um Estado que não lhes oferecia recíprocas
ou contrapartidas. Sem exemplos morais ou estímulo para olhar em retrospectiva visando à
virtude, não havia meio de esperar a projeção dos méritos de um indivíduo para uma
sociedade como um todo. Eis o contexto para a leitura dos eventos de pouco mais de um
século atrás e da obra de Remarque aqui analisada.
Por fim, a certeza de quem efetivamente somos, da incumbência que nos é dada, e do
propósito de nossas ações nos torna seguros, otimistas e aptos a enxergar nosso mover em
um contexto maior que nós mesmos e que as épocas a que pertencemos. Nos dias próximos
ao de hoje, por não sermos tributários de tal entendimento, somos tomados “[...] por um
novo tipo de dúvida, explicitamente dirigida ao objetivo social prometido e apresentada
como sucedânea das antigas e rejeitadas formas de vínculo” (SCRUTON, 2015, p. 103). Aos
homens da antiguidade, tal certeza jamais faltou: foram eles os primeiros a empreender a
busca filosófica pela verdade, pelo bem e pela moral, tendo plena ciência do papel de cada
um para o estabelecimento e tenacidade de tudo o que é belo e bom. “Entremeada em sua
(dos antigos gregos) narração da história, estão comentários editoriais sobre a moralidade ou
imoralidade das escolhas feitas pelos grandes homens no centro dos acontecimentos”
(McKAY et al, 2015).
E, indiscutivelmente, a insegurança sobre si combina-se à igual intranquilidade acerca
da pátria e do Estado - em suma, da sociedade. Enquanto a história, na antiguidade,
debruçava-se sobre as características dos personagens que a ditavam e ajudavam a escrevêla, no presente ela se torna muito mais utilitária e, por que não dizer, pragmática. A Revolução
Francesa (1789), cujo lema já foi citado anteriormente, inaugura o que habituamo-nos a
intitular “Era contemporânea” de nossa história. Para Roger Scruton (2015), em se levando
em conta os propósitos de minha pesquisa, possivelmente seja a partir da lendária insurreição
contra o absolutismo dos reis franceses que o por mim denominado “abismo das
compreensões” tenha sofrido sua maior sedimentação:
Um tema único perpassa as Humanidades [...]: a ilegitimidade da civilização
ocidental. Todas as distinções são “culturais”, portanto “construídas”, portanto
“ideológicas”, no sentido utilizado por Marx — formuladas pelos grupos ou
classes dominantes para servir aos próprios interesses para reforçar o próprio
poder. A civilização ocidental é simplesmente o registro desses processos
opressivos e o propósito principal de estudá-la é descontruir nosso título de
associação como membros. [...] Para expor a questão de outro modo, o
Iluminismo deslocou a teologia no centro do currículo para colocar em seu lugar
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a busca desinteressada pela verdade. Entretanto, em um período muito curto,
vimos a universidade ser dominada por outro tipo de teologia — uma teologia
ímpia, sem dúvida, mas não menos insistente na submissão incondicional à
doutrina (SCRUTON, 2015, p. 104).

Em última análise, a grandiloquência dos discursos de Heitor choca-se, abrupta e
notoriamente, com as entrecortadas, curtas e pessimistas intervenções de Baümer, em uma
clara evidência, para o primeiro, da contiguidade entre homem e pátria e da síntese da moral
expressa por aquilo que estava em disputa nas guerras; para o segundo, do isolamento do
indivíduo em uma pátria muito abaixo das densas camadas burocráticas do Estado e da
ineficácia da carnificina em que foi transformada a guerra. Assim, não obstante os termos
sejam os mesmos, estamos diante de palavras cuja significação, hoje, pouco ou nada tem a
ver com a que fora anteriormente.
Considerações finais
Tendo tudo isso em vista, creio que os diálogos selecionados puderam fornecer os
elementos demandados para o estudo comparativo empreendido. As obras de que fazem
parte e seus respectivos panos de fundo, a saber, clássicos (CALVINO, 1991; CARPEAUX,
2012) narrados de “dentro” da guerra, permitem uma aproximação temática que, a meu ver,
revelou que os termos subsistiram e resistiram ao tempo, sofrendo, todavia, com um severo
deslocamento de sentido e com a formulação de uma praticamente nova concepção para si.
Falar em homem, pátria, estado, virtude e guerra, nesse âmbito, é deixar-se carregar
pelas asas das eras e dos acontecimentos, vindo ao encontro da disparidade com que tais
palavras são cunhadas nos contextos apresentados: ávidos por colocar à prova a bravura e
por gravar a ferro a marca de sua virtude no rol da história de sua comunidade, os homens
da Grécia antiga, em muito, superam a carência por exemplos e por significados que rodeia
a existência do homem na alvorada do século das grandes transformações. Perde-se a
identificação com os seus e o senso de pertença e grandiosidade, ganha-se um individualismo
pessimista que reverbera enxertado em uma forçosa e artificial aldeia global (SCRUTON,
2015).
Tal cenário desponta como a antítese do espírito heroico e como a derrocada da
história como marca do que e de quem fomos, fazendo-a assentar no trono do pragmatismo
e forçando-nos a habitar um tempo/espaço que não parece nosso e, pior, que nos dá a
impressão de nada ter a ver conosco (JAEGER, 1991): A Ilíada e Nada de novo no front deixam
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claro que a morte embalada por certezas é muito mais palatável que uma existência pontuada
por questionamentos.
Com o presente trabalho, busquei delinear algumas poucas incongruências que saltam
aos olhos nas primeiras leituras de ambos os clássicos. Não tenho a pretensão de ser
definitivo em minha análise, mas vislumbro que ela possa figurar ao lado de tantas outras das
quais as obras em questão já foram tema, para ajudar a compor o rol de estudos daqueles que
por elas se interessam.
Por fim, com as linhas aqui traçadas, penso poder dividir com o leitor fatores que
muito me preocupam: somos herdeiros de coisas admiráveis, das quais a preservação, além
de imprescindível, não nos permite poupar esforços: “a oportunidade de viver nossas vidas
como desejamos; a segurança da lei imparcial; [...] a proteção do nosso meio ambiente como
um recurso natural compartilhado [...]; os procedimentos democráticos que nos permitem
eleger representantes e aprovar leis” (SCRUTON, 2015, p. 8). Todas essas coisas podem
facilmente ser perdidas ou destruídas, mas, decerto, não são facilmente criadas. Em especial,
os bens que nos colocam, enquanto coletividade, sob sua égide - paz, liberdade, lei, civilidade,
espírito público, a segurança da propriedade e da vida familiar, tudo o que depende da
cooperação com os demais – são os que estão continuamente mais ameaçados (ibid.).
Avaliar as obras ofereceu a perspectiva da antiguidade como a era da criação, enquanto
a contemporaneidade claramente figurou como o oposto disso, não importando sob qual
prisma personagens e fatos estivessem sendo analisados. Pensar assim é tentar extrair das
alusões literárias aquilo de que nossas almas têm carecido, e, assim, intento soar como voz
de resistência à destruição daquilo cuja construção foi tão custosa. Em última instância, que
pensemos mais como Heitor do que como Paul Baümer.
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CIDADES DISCURSIVAS: IMAGENS DE VAIDADE,
IMAGENS DE POBREZA 1 2
DISCURSIVE CITIES: VANITY’S IMAGES, POVERTY’S IMAGES

Thayane VERÇOSA3

Resumo: A partir de uma breve leitura de “Versões da cidade”, capítulo de A cidade vista:
mercadorias e cultura urbana (2014), de Beatriz Sarlo, consideramos que as representações de cidades
sejam concebidas como diferentes imagens das mesmas. Endossando a proposta imagológica de
Pageaux, na qual toda imagem é produto de uma subjetividade em contraste com uma alteridade
(heterogeneidade constitutiva), partimos do pressuposto de que toda e qualquer tentativa de dizer
a cidade é o resultado de uma experiência de observação, não cabendo, portanto, julgar se elas
são ou não “verdadeiras”. Assim, propomos uma leitura imagológica de “Um e Outro”, de Lima
Barreto, “Modern girls” e “As mariposas do luxo”, de João do Rio, a fim de analisar quais imagens
de cidade se desenham na materialidade discursiva dos textos, uma vez que entre os três textos há
uma possibilidade de diálogo produtivo.
Palavras-chave: Cidades discursivas. Imagens. Imagologia. João do Rio. Lima Barreto.
Abstract: Starting with a brief reading of “Versões da cidade”, chapter of A cidade vista:
mercadorias e cultura urbana (2014), written by Beatriz Sarlo, we consider that cities’ representations
are different images of the real one. According to Pageaux’s imagological program, in which
every image results of a subjectivity in constrast with an alterity (discursive heterogeneity), we
propose that every cities’ representation is the result of an observation experience. That is the
reason why it is not possible to judge if they are “true” or not. Therefore, we propose an
imagological analysis of “Um e Outro”, by Lima Barreto, “Modern girls” and “As mariposas do
luxo”, by João do Rio, aiming to discover the cities’ images that appear in the texts. We propose
it because there is a possible dialogue among them.
Keywords: Discursive cities. Images. Imagology. João do Rio. Lima Barreto.

Entre a cidade escrita (no sentido em que Roland Barthes se refere à moda
escrita) e a cidade real há uma diferença de sistemas materiais de representação,
que não pode ser confundida com frases fáceis como “a literatura produz
cidade” etc. Os discursos produzem ideias de cidade, críticas, análises,
figurações, hipóteses, instruções de uso, proibições, ordens, ficções de todo
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tipo. A cidade escrita é sempre simbolização e deslocamento, imagem,
metonímia. [...]. Escrever a cidade, desenhar a cidade, pertencem ao ciclo da
figuração, da alegoria ou da representação. A cidade real, por sua vez, é construção,
decadência, renovação e, sobretudo, demolição... (SARLO, 2014, p. 139; grifo nosso).

Beatriz Sarlo, em “Versões da cidade”, capítulo de A cidade vista: mercadorias e cultura urbana
(2014), aborda a impossibilidade de as cidades escritas serem tratadas como reprodução, como
cópias fiéis da cidade real, porque os discursos produzem apenas diferentes tipos de
representação, de modo que as cidades discursivas nunca são mais do que versões da cidade real.
Sarlo apoia-se, portanto, na ideia de um referente comum a todas as versões discursivas da
cidade, a título de “cidade real”, jamais alcançado, de fato, por suas representações escritas: “A
cidade real entra em colisão ou ratifica a cidade escrita, mas elas nunca se sobrepõem, nem se
anulam ou intercambiam seus elementos, porque sua ordem semiótica é diferente” (SARLO, 2014,
p. 141).

Para a autora, a dita cidade real e suas representações nunca se sobrepõem, se anulam, ou
se intercambiam, uma vez que teriam naturezas distintas. No entanto, podemos nos perguntar se,
ao dizer que a cidade real “é construção, decadência, renovação e, sobretudo, demolição”, a
autora não está justamente contrastando uma imagem possível de cidade (à qual ela chama de
“cidade real”) com outras imagens possíveis da “mesma” cidade, às quais ela chama de “cidades
escritas”? Lembremos, com Pageaux (2011, p. 110-111), que “toda imagem procede de uma
tomada de consciência, por mínima que seja, de um Eu em relação a um Outro, de um aqui em
relação a um alhures”; assim, “a imagem é a expressão literária ou não, de um distanciamento
significativo entre duas ordens de realidade cultural. [...]. A imagem é uma espécie [...] de língua
segunda para dizer o Outro e [...] para dizer também um pouco de si”.
Como toda imagem é produto de uma subjetividade em contraste com uma alteridade, as
diferentes imagens de cidade evidenciam os modos pelos quais elas são pensadas e concebidas;
qualquer tentativa de dizer a cidade é o produto de uma experiência situada, de modo que não se
trata de analisar se as imagens são “falsas” ou “verdadeiras”: “[o] problema da falsidade da
imagem, da representação não cabe nesses estudos. Trata-se de compreender a lógica de uma
escrita, de um imaginário” (PAGEAUX, 2011, p. 111). Assim, na materialidade discursiva dos
textos, “[c]onvém [...] identificar o campo lexical [...], ser atento à adjetivação, expressão
elementar do julgamento de valor e de hierarquização” (PAGEAUX, 2011, p. 112).
Desse modo, propomos uma leitura imagológica de “Um e Outro”, de Lima Barreto,
“Modern girls” e “As mariposas do luxo”, ambos de João do Rio, para analisar quais imagens de
cidade (imagens do Rio de Janeiro), se desenham a partir da materialidade discursiva dos textos,
escolhidos em função de um diálogo possível: todos são protagonizados por mulheres, projetadas
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pelo olhar do narrador, suas tramas se desenrolam em ambientes tipicamente citadinos e todos
abordam diferentes relações com o luxo.
“Essas duas meninas são [...] um expoente da vida nova, a vida do automóvel e do
veículo” (João do Rio, 1911)
“Modern girls” é um texto de Vida vertiginosa, publicado pela primeira vez em 1911. O texto,
cujo cenário é a “sala cheia de espelhos da confeitaria” (RIO, 2006, p. 81), começa com o
narrador apresentando e descrevendo a personagem que dialoga ao longo da trama com ele, o
Pessimista:
esse encantador romântico, o último cavalheiro que sinceramente odeia o ouro,
acredita na honra, compara as virgens aos lírios e está sempre de mal com a
sociedade. O Pessimista falava com muito juízo de várias coisas, o que quer
dizer: falava contra várias coisas. E eu ria, ria desabaladamente, porque as
reflexões do Pessimista causavam-me a impressão dos humorismos de um clown
americano (RIO, 2006, p. 81).

O narrador constrói a figura do Pessimista, distanciando-se dele, em uma caracterização
progressiva, repleta de ironia, cujo ápice é a equiparação da personagem a um clown. Tal descrição
é interrompida pela entrada das protagonistas – “[d]e repente, porém, houve um movimento dos
criados, e entraram em pé de vento duas meninas, dois rapazes e uma senhora gorda. A mais
velha devia ter quatorze anos. A outra teria doze no máximo” (RIO, 2006, p. 81) –, que faz com
que a figura do Pessimista saia do plano principal e vire, com o narrador, um espectador e
comentador do que acontece com as figuras recém-chegadas. O narrador começa a descrever,
principalmente, o comportamento da mais nova, que parece ser mais expansivo: a “menor” (RIO,
2006, p. 82), que tem “carita de criança” (RIO, 2006, p. 82), maquiada, usando uma “apimentada
máscara de vício” (RIO, 2006, p. 82), protagoniza a seguinte cena:
Entrava um sujeito de cerca de quarenta anos, o olho vítreo, torcendo o bigode,
nervoso. O sujeito sentou-se de frente, despachou o criado, rápido, e sem tirar
os olhos do grupo, em que só a pequena olhava para ele, mostrou um envelope
por baixo da mesa. A pequena deu uma gargalhada, fazendo com a mão um
sinal de assentimento. E emborcou com galhardia o copo de cerveja (RIO,
2006, p. 83).

A reposta positiva da pequena ao sujeito, além de ser uma forma de construção da
imagem dela, do seu comportamento, é comentada pelo narrador:
Era mais um caso de precocidade mórbida, em que entravam com partes iguais
o calor dos trópicos e a ânsia do luxo, e o desespero de prazer na cidade ainda
pobre. Aqueles dois rapazes, aliás inteiramente vulgares, para apertar, palpar e
debochar duas raparigas, tinham alugado um automóvel, mas tendo nele a mãe
por contrapeso. A boa senhora, esposa de um sujeito decerto sem muito
dinheiro, consentira pelo prazer de andar de automóvel, pelo desejo de casar as
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filhas, por uma série de razões obscuras em que predominaria decerto o desejo
de gozar uma vida até então apenas invejada. O homem nervoso era um desses
caçadores urbanos (RIO, 2006, p. 83).

O narrador não individualiza o comportamento das meninas, emitindo juízos de valor
apenas sobre o fenômeno social. Ao tratar das personagens que compõem tal cenário, todas são
adjetivadas de modos distintos, excetuando-se, novamente, as garotas, de modo que muitas vezes
o narrador parece fazer uma análise sociológica dos fatos:
[...]. É que essas duas meninas são, meu caro Pessimista, um caso social – um
expoente da vida nova, a vida do automóvel e do veículo. [...]. A civilização
criou a suprema fúria das precocidades e dos apetites. Não há mais crianças. Há
homens. As meninas, que aliás sempre se fizeram mais depressa mulheres que
os meninos homens seguem essa vertigem. E o mal das civilizações, com o
vício, o cansaço, o esgotamento dá como resultado das crianças pervertidas.
Pervertidas em todas as classes; nos pobres por miséria e fome; nos burgueses
por ambição de luxo, nos ricos por vício e degeneração. [...]. Mas estas, que se
transformaram com o Rio, estas que há dez anos tomariam sorvete, de olhos
baixos e acanhadas, estas são as modern girls (RIO, 2006, p. 84-85).

O narrador, portanto, não pessoaliza o comportamento das meninas, nem atribui a elas a
responsabilidade por ele, pois as duas são “um caso social – um expoente da vida nova, a vida do
automóvel e do veículo” (RIO, 2006, p. 84), criticando a perversão social da qual elas também
são vítimas:
– Criaturinhas com o trópico, o vício das ruas, o apetite do luxo que não
podem ter, criaturinhas que desde o colégio, desde os dez anos, se enfeitam,
põem pó-de-arroz, carmim, e namoram. [...]. Elas têm um noivo, quando
deviam estar a pular corda. [...].
Estou a descrever-lhe um mal social apenas. Não é assim? É. São as modern girls
[...]. Elas são antes vítimas do nome, da situação, do momento, da sociedade.
Nenhuma delas tem plena convicção do que pratica. E algum de nós, neste
instante vertiginoso da cidade, tem plena consciência, exata consciência do que
faz? (RIO, 2006, p. 86-87).

Ao analisar o comportamento das meninas na passagem supracitada, o narrador acaba se
compadecendo delas e afirma que são “um mal social apenas” (RIO, 2006, p. 86), produto de um
estilo de vida vertiginoso, que não poupa ninguém:
O fato é que de repente nos atacou uma hiperfúria de ação, um subitâneo desencadear de
desejos, de apetites desaçaimados. Não é vida, é a convulsão de um mundo social que se forma.
[...]. As modern girls! Não imagina você a minha pena quando as vejo sorrindo
com impudência, copiando o andar das cocotes exagerando o desembaraço,
aceitando o primeiro chegado para o flirt, numa maluqueira de sentidos só
comparável às crises rituais do vício asiático!... Elas são modernas, elas são
coquetes, elas querem aparecer, brilhar, superar. Elas pedem o louvor, o olhar
concupiscente, como os artistas, os deputados, as cocotes; as palavras de desejo
como os mais alucinados títeres da luxúria. E tudo por imitação, porque o
instante é esse, porque o momento desvairante é de um galope desenfreado de
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excessos sem termo, porque já não há juízo... (RIO, 2006, p. 87-88; grifo
nosso).

Na longa passagem, ao falar da aceleração da vida, o narrador muitas vezes transparece
uma espécie de lamento: “[n]ão imagina você a minha pena quando as vejo sorrindo com
impudência” (RIO, 2006, p. 87) pelo cenário que se desenha. Na sequência de acontecimentos
dos fatos, as meninas, a mãe e os rapazes se levantam para sair, quando a menor de repente
retorna:
Correu à mesa, apanhou o lenço com a carta, lançou um olhar malicioso ao
homem, e partiu lépida, sem se preocupar com nosso juízo.
– Essas é que são as ingênuas? – berrou o Pessimista.
– Há ingênuas e ingênuas. Ingênuas xarope de groselhas...
– E ingênuas whisky and Caxambu?
– Exatamente. Esta, porém, é menos que whisky, e mais xarope – e o comum
das modern girls o que se pode chamar...
– Uma ingênua cock-tail?
– E com ovo, excelente amigo, e com ovo! (RIO, 2006, p. 89).

Após o retorno da menina mais nova, o narrador e o Pessimista tornam a comentar sobre
ela e começam a classificá-la metaforicamente através da comparação com bebidas alcoólicas,
algo que, de maneira irônica, rotula o comportamento das meninas, classificadas em diferentes
escalas, desde “ingênuas xarope de groselhas” a “ingênuas whisky and Caxambu” (RIO, 2006, p.
89).
Em suma, ao longo da leitura do texto, percebemos que o narrador constrói e narra as
cenas presenciadas, na maioria das vezes, como produto de um processo de aceleração da cidade,
de modo que tende a tratar o comportamento das meninas da mesma maneira, ao invés de como
meras escolhas pessoais das garotas, e/ou da mãe delas. As jovens são metonímias de um
processo social muito mais amplo, e é com isso que o narrador se preocupa. Em suas respostas
ao Pessimista, que faz juízos de valor sobre o comportamento delas, ele parece sempre
preocupado em esclarecer e abordar o fenômeno social. Assim, o que mais se destaca em “Modern
girls” é o modo como o narrador se coloca diante da cena presenciada e sua reação ao encará-la
como produto de mudanças sociais a partir da aceleração da vida nas cidades. Portanto, a imagem
que o narrador constrói da cidade é a de um ambiente acelerado, vertiginoso, opressor, no qual o
moralismo não é mais capaz de refletir nem de reger as interações sociais.
“Não era uma mulher comum, ela, a Lola” (Lima Barreto, 1913)
Em março de 1913, Lima Barreto publicou “Um e Outro”, compilado em Contos reunidos.
O narrador do texto, na maior parte do tempo, assume o ponto de vista de Lola, a protagonista
da trama:
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Isto lhe pareceu uma injustiça. Que as vagabundas comuns morressem, vá! Que
as criadas morressem, vá! Ela, porém, ela que tivera tantos amantes ricos; ela
que causara rixas, suicídios e assassinatos, morrer, era uma iniquidade sem
nome! Não era uma mulher comum, ela, a Lola, a Lola desejada por tantos
homens; a Lola, amante do Freitas, que gastava mais de um conto de réis por
mês nas cousas triviais da casa, não podia nem devia morrer (BARRETO, 1990,
p. 157).

Assim, Lola vai sendo desenhada como uma personagem extremamente marcada pela
vaidade:
A bem dizer, ela não gostava de homem, mas de homens; as exigências de sua
imaginação, mais do que as de sua carne, eram para a poliandria. [...].
Examinou-se melhor. Estava de corpinho. O colo era ainda opulento, unido; o
pescoço repousava bem sobre ele e ambos, colo e pescoço, se ajustavam sem
saliências nem depressões.
Teve satisfação de sua carne; teve orgulho mesmo. Há quanto tempo ela resistia
aos estragos do tempo e aos desejos dos homens? Não estava moça, mas se
sentia ainda apetitosa. Quantos a provaram? Ela não podia sequer avaliar o
número aproximado. Passavam por sua lembrança numerosas fisionomias.
Muitas ela não fixara bem na memória e surgiam-lhe na recordação como
cousas vagas, sombras, pareciam espíritos (BARRETO, 1990, p. 156-157).

A vaidade, a principal característica de Lola, é mostrada muitas outras vezes ao longo do
texto:
Seria pecado aquela sua vida? Iria para o Inferno? [...].
Haveria isso mesmo ou a morte seria...? A sombra da morte ofuscou-lhe o
pensamento. Já não era tanto o inferno que lhe vinha aos olhos; era a morte só,
o aniquilamento do seu corpo, da sua pessoa, o horror horrível da sepultura
fria.
[...]. Houve então nela um assomo íntimo de revolta contra o destino
implacável (BARRETO, 1990, p. 157).

Para além da vaidade com o corpo, em outros momentos, a vaidade se manifesta através
de elementos de consumo, sejam eles móveis, empregadas, roupas e presentes: “Acabou de
vestir-se, pôs o chapéu, e olhou um pouco os móveis. Eram caros, eram bons. Restava-lhe esse
consolo: morreria, mas morreria no luxo, tendo nascido em uma cabana” (BARRETO, 1990, p.
157); “Maria era sua copeira e Aída a lavadeira; no trem de sua casa, havia três criadas e ela, a
antiga criada gostava de lembrar-se do número das que tinha agora, para avaliar o progresso que
fizera na vida” (BARRETO, 1990, p. 158);
Abotoou as luvas [...] e pisou a calçada com um imponente ar de grande dama
sob o seu caro chapéu de plumas brancas. A rua dava-lhe mais força de
fisionomia, mais consciência dela. Como se sentia estar no seu reino, na região
que era rainha e imperatriz. O olhar cobiçoso dos homens e o de inveja das
mulheres acabavam o sentimento de sua personalidade, exaltavam-no até.
(BARRETO, 1990, p. 158).
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[...] e o seu pensamento fixou-se um instante no chapéu que tencionava
comprar. Ficar-lhe-ia bem? Seria mais belo que o da Lúcia, amante do Adão
“Turco”? [...] Na avenida, ajustou o passo, concertou a fisionomia, arrepanhou
a saia com a mão esquerda e partiu ruas em fora com um ar de grande dama
sob enorme chapéu de plumas brancas (BARRETO, 1990, p. 160).
Num dado momento, alguém passou que lhe fez crispar a fisionomia. Era a
Rita. Onde ia àquela hora? Não lhe foi dado ver bem o vestuário dela, mas viu
o chapéu, cuja pleureuse lhe pareceu mais cara que a do seu. Como é que
arranjara aquilo? Como é que havia homens que dessem tal luxo a uma mulher
daquelas? Uma mulata... (BARRETO, 1990, p. 161).

A vida luxuosa de Lola é mantida por um de seus amantes, o Freitas:
Não havia motivo para que ela procurasse aquela ligação, não havia razão para
que ela a mantivesse. O Freitas a enfarava um pouco, é verdade. Os seus
hábitos quase conjugais; o modo de tratá-la como sua mulher; os rodeios de
que se servia para aludir à vida das outras raparigas; as precauções que tomava
para enganá-la; a sua linguagem sempre escoimada de termos de calão ou
duvidosos; enfim, aquele ar burguês da vida que levava, aquela regularidade,
aquele equilíbrio davam-lhe a sensação de estar cumprindo pena.
Isto era bem verdade, mas não a absolvia perante ela mesma de estar
enganando o homem que lhe dava tudo, que educava sua filha, que a mantinha
como senhora, com o chauffeur do automóvel em que passeava duas vezes ou
mais por semana. Por que não procurara outro mais decente? A sua razão
desejava bem isso; mas o seu instinto a tinha levado (BARRETO, 1990, p. 156).

Freitas, um de seus amantes, vai sendo construído como uma figura enfadonha e
monótona, que não desperta o desejo de Lola. No entanto, ainda que seja desinteressante – “Não
era bonito, muito menos simpático. Desde muito verificara isso; [...] descobrira o máximo defeito
da sua fisionomia. Estava no olhar, um olhar sempre o mesmo, fixo, esbugalhado” (BARRETO,
1990, p. 161) –, Freitas não é completamente manipulado por Lola:
Era seu hábito sempre procurar na conversa caminho para mostrar-se arrufada
e dar a entender ao amante que ela se sacrificava vivendo com ele. Freitas não
acreditava muito nesse sacrifício, mas não queria romper com ela, porque a sua
ligação causava nas rodas de confeitarias, de pensões chics e jogo muito
sucesso. Muito célebre e conhecida, com quase vinte anos de “vida ativa”, o seu
collage com a Lola que se não fora bela, fora sempre tentadora e provocante,
punha a sua pessoa em foco e garantia-lhe um certo prestígio sobre as outras
mulheres.
Vendo-a arrufada, o amante fingiu-se arrependido do que dissera, e vieram a
despedir-se com palavras ternas (BARRETO, 1990, p. 162).

Freitas, assim, aproveita as vantagens de continuar com Lola. Mesmo com tais revelações,
Freitas não deixa de ser uma figura monótona, o oposto do outro amante de Lola, o chauffeur, a
quem ela busca agradar com um mimo:
Tencionava comprar um mimo e oferecê-lo ao chauffeur do “Seu” Pope, o seu
último amor, o ente sobre-humano que ela via coado através da beleza daquele
“carro” negro, arrogante, insolente cortando a multidão das ruas orgulhoso
como um deus. Na imaginação, ambos, chauffeur e “carro” não os podia separar
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um do outro; e a imagem dos dois era uma única de suprema beleza, tendo a
seu dispor a força e a velocidade do vento.
[...]. O automóvel, aquela magnífica máquina, que passava pelas ruas que nem
um triunfador, era bem a beleza do homem que o guiava; e, quando ela o tinha
nos braços, não era bem ele quem a abraçava, era a beleza daquela máquina que
punha nela ebriedade, sonho e a alegria singular da velocidade. [...]. A vida de
centenas de miseráveis, de tristes e mendicantes sujeitos que andavam a pé,
estava ao dispor de uma simples e imperceptível volta no guidão; e o motorista,
aquele motorista que ela beijava, que ela acariciava, era como uma divindade
que dispusesse de humildes seres deste triste e desgraçado planeta.
Em tal instante, ela se sentia vingada do desdém com que a cobriam, e
orgulhosa de sua vida.
Entre ambos, “carro” e chauffeur, ela estabelecia um laço necessário [...]. O
“carro” era como os membros do outro e os dois completavam-se numa
representação interna, maravilhosa de elegância, de beleza, de vida, de
insolência, de orgulho e força (BARRETO, 1990, p. 159).

A imagem do chauffeur não é construída isoladamente, uma vez que não temos acesso a
nenhuma de suas características físicas ou comportamentais. Todos os generosos tratamentos e
adjetivações destinados ao motorista não são usados para se referir somente a ele, mas à figura
que se funde com “aquela magnífica máquina” (BARRETO, 1990, p. 159). Lola não concebe seu
amante sem os atributos do carro, bem como pensa e precisa do chauffeur para saciar seu desejo
pelas características socialmente notáveis do automóvel; para ela, ambos se fundem de tal modo
que é incapaz de dissociá-los. Mais do que uma triangulação, na qual o motorista é o modo de
satisfazer o seu desejo pelo luxo, pelo poder, pela velocidade, pela imponência e pela beleza da
máquina, Lola realiza uma espécie de fusão entre ambos, de modo que a essência da relação de
Lola com o chauffeur (e, consequentemente, com o automóvel) é a vaidade. Para ela, apenas andar
no carro não basta, ela precisa possuir o carro, ter a imponência e a força do automóvel em seus
braços, e a via de satisfação de tal desejo é o motorista.
Essa fusão fica muito mais clara no final do texto, quando Lola vai levar o presente para o
seu chauffeur e é surpreendida pela seguinte revelação:
– Saí da casa... Agora ando num “táxi”.
Quando o chauffeur lhe disse isso, Lola quase desmaiou; a sensação que teve foi
de receber uma pancada na cabeça.
Pois então, aquele deus, aquele dominador, aquele supremo indivíduo descera a
guiar um “táxi” sujo, chocalhante, mal-pintado, desses que parecem feitos de
folha-de-flandres! Então ele? Então... E aquela abundante beleza do automóvel
de luxo que tão alta ela via nele, em um instante, em um segundo, de todo se
esvaiu. Havia internamente, entre as duas imagens, um nexo que lhe parecia
indissolúvel, e o brusco rompimento perturbou-lhe completamente a
representação mental e emocional daquele homem.
Não era o mesmo, não era o semideus, ele que estava ali presente; era outro ou
antes era ele degradado, mutilado, horrendamente mutilado. Guiando um
“táxi”... Meu Deus!
O seu desejo era ir-se, mas, ao lhe vir esse pensamento, o José perguntou:
– Vens ou não vens?
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Quis pretextar qualquer coisa para sair; teve medo, porém, do seu orgulho
masculino, do despeito de seu desejo ofendido.
Deitou-se ao seu lado com muita repugnância, e pela última vez (BARRETO,
1990, p. 164-165).

Ao descobrir que o chauffeur não dirige mais o carro, a imagem dele é completamente
alterada. Ao parar de pilotar o carro, o automóvel e o motorista se separam, e todos os elementos
atrativos do chauffeur deixam de existir; agora ele está “horrendamente mutilado”. Assim, fica
evidente que a relação de Lola com o motorista se dava pela questão da vaidade, pois estar com ele
era possuir todos os atributos publicamente notáveis do automóvel; ele não tem atrativos sem o
carro.
O final do texto, portanto, reforça a hipótese de que Lola é uma figura construída a partir
da vaidade, característica justificada, em alguma medida, pela sua origem humilde e por tudo que
fez para alcançar uma posição social de destaque: “Restava-lhe esse consolo: morreria, mas
morreria no luxo, tendo nascido em uma cabana. Como eram diferentes os dois momentos! Ao
nascer, até aos vinte e tantos anos, mal tinha onde descansar após as labutas domésticas. [...].
Como era diferente agora...” (BARRETO, 1990, p. 157); “[o] chauffeur não retribuiu a carícia; ele
as julgava desnecessárias naquele instante. Nele, o amor não tinha prefácios, nem epílogos; o
assunto ataca-se logo. Ela não o concebia assim: resíduos da profissão e o sincero desejo daquele
homem faziam-na carinhosa” (BARRETO, 1990, p. 163-164). A imagem proveniente de seu
passado é a de alguém que saiu da miséria e ascendeu socialmente, de modo que sente um ímpeto
de ostentar o luxo que antes não lhe pertencia.
Desse modo, a imagem de cidade que se configura é a de um lugar de aparências,
consumo, vaidade, individualidade, satisfação material e sexual. Não existe amor, ternura ou
carinho em tal ambiente; todas as relações se baseiam em interesses, inclusive a de Lola com o
chauffeur – que aparentava ser a mais calorosa, uma vez que ela fica muito empolgada e ansiosa
para encontrá-lo – é também desmascarada no final do texto, quando percebemos que a razão
para ela estar com ele é a vaidade despertada pelo carro que dirigia.
“São as anônimas, as fulanitas do gozo, que não gozam nunca” (João do Rio, 1907)
Publicado originalmente na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em março de 1907, o
texto “As mariposas do luxo”, de João do Rio, posteriormente compõe o livro A alma encantadora
das ruas. Ele começa com o narrador observando a rua:
Já passaram as professional beauties, cujos nomes os jornais citam; já voltaram da
sua hora de costureiro ou de joalheiro as damas do alto tom; e os nomes
condecorados da Finança e os condes do Vaticano e os rapazes elegantes [...] já
se sumiram, levados pelos “autos”, pelas parelhas fidalgas, pelos bondes
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burgueses. A rua tem de tudo isso uma vaga impressão, como se estivesse sob o
domínio da alucinação, vendo passar um préstito que já passou. Há um hiato na
feira das vaidades: sem literatos, sem poses, sem flirts. Passam apenas
trabalhadores de volta da faina e operárias que mourejaram todo o dia.
Os operários vêm talvez mal-arranjados, com a lata do almoço presa ao dedo
mínimo. Alguns vêm de tamancos. Como são feios os operários ao lado dos
mocinhos bonitos de ainda há pouco! Vão conversando uns com os outros, ou
calados, metidos com o próprio eu. As raparigas ao contrário: vêm devagar,
muito devagar, quase sempre duas a duas, parando de montra em montra,
olhando, discutindo, vendo (RIO, 1997, p. 246-247).

Ao observar a movimentação rua, o narrador vai brevemente comentando e construindo
a imagem de diferentes tipos sociais que transitam pela Rua do Ouvidor e começa a tratar dos
trabalhadores. Os operários se destacam pela vestimenta precária e pela feiura, quando
contrastados com as figuras da alta sociedade que passaram, e as trabalhadoras são notadas pela
tranquilidade no caminhar e pelo fato de repararem em todas as vitrines. Além dessa breve
caracterização de tipos sociais, no cenário acima, a rua é personificada e afetada pelos transeuntes:
“A rua tem de tudo isso uma vaga impressão, como se estivesse sob o domínio da alucinação,
vendo passar um préstito que já passou” (RIO, 1997, p. 246). O narrador, então, começa a se
deter em um tipo específico:
Ninguém as conhece e ninguém nelas repara, a não ser um ou outro caixeiro
em mal de amor ou algum pícaro sacerdote de conquistas.
Elas, coitaditas! passam todos os dias a essa hora indecisa e parecem sempre
pássaros assustados, tontos de luxo, inebriados de olhar. Que lhes destina no
seu mistério a Vida cruel? Trabalho, trabalho; a perdição, que é a mais fácil das
hipóteses; a tuberculose ou o alquebramento numa ninhada de filhos. Aquela
rua não as conhecerá jamais. Aquele luxo será sempre a sua quimera.
São mulheres. Apanham as migalhas da feira. São as anônimas, as fulanitas do
gozo, que não gozam nunca. E então, todo dia, quando o céu se rocalha de oiro
e já andam os relógios pelas seis horas, haveis de vê-las passar, algumas loiras,
outras morenas, quase todas mestiças (RIO, 1997, p. 247).

Esse tipo, “as fulanitas do gozo” (RIO, 1997, p. 247), é analisado ao longo do texto pelo
narrador, de modo que a imagem delas vai sendo construída a partir da relação das mesmas com
o desejo de consumir, com as vestimentas pobres, etc.. O narrador não enfatiza seus aspectos
físicos, nem comenta características particulares, como estatura, tipo físico, entre outros, porque
ele se propõe a analisar o tipo social: “as anônimas, as fulanitas do gozo, que não gozam nunca”
(RIO, 1997, p. 247). Ao tratar da vestimenta das figuras, ele diz:
Os vestidos são pobres: saias escuras, sempre as mesmas; blusa de chitinha rala.
Nos dias de chuva uma parágua e a indefectível pelerine. Mas essa miséria é
limpa, escovada. As botas rebrilham, a saia não tem uma poeira, as mãos foram
cuidadas. Há nos lóbulos de algumas orelhas brincos simples, fechando as
blusas lavadinhas, broches “Montana”, donde escorre o fio de uma chateline.
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Há mesmo anéis – correntinhas de ouro, pedras que custam barato; coralinas,
lápis-lazúli, turquesas falsas. Quantos sacrifícios essa limpeza não representa?
Quantas concessões não atestam, talvez, os modestos pechisbeques!
Elas acordaram cedo, foram trabalhar. Voltam para o lar sem conforto, com
todas as ardências e os desejos indomáveis dos vinte anos.
A rua não lhes apresenta só o amor, o namoro, o desvio... Apresenta-lhes o
luxo. E cada montra é a hipnose e cada rayon de modas é o foco em torno do
qual reviravolteiam e anseiam as pobres mariposas (RIO, 1997, p. 248).

Ao descrever as vestimentas, o narrador enfatiza a simplicidade da roupa e dos adereços,
que contrastam com o asseio e limpeza das personagens. Tal simplicidade, também presente em
suas casas, é o oposto do que veem e dos estímulos que recebem nas ruas: “A rua não lhes
apresenta só o amor, o namoro, o desvio... Apresenta-lhes o luxo. E cada montra é a hipnose e
cada rayon de modas é o foco em torno do qual reviravolteiam e anseiam as pobres mariposas”
(RIO, 1997, p. 248). Assim, as “fulanitas do gozo” são construídas em chaves opositivas: a
vestimenta é pobre, mas asseada; a rua ostenta o luxo, mas as casas são desconfortáveis; elas
trabalham, mas não têm dinheiro para comprar o que veem; elas são bonitas – ainda que seja uma
beleza passageira –, mas não podem ter os adereços mais belos, sendo, contudo, incapazes de não
desejá-los:
São duas raparigas, ambas morenas. A mais alta alisa instintivamente os bandós,
sem chapéu, apenas com pentes de ouro falso. A montra reflete-lhe o perfil
entre as plumas, as rendas de dentro; e enquanto a outra afunda o olhar nos
veludos que realçam toda a espetaculização do luxo, enquanto a outra sofre
aquela tontura de Tântalo, ela mira-se, afina com as duas mãos a cintura, parece
pensar coisas graves (RIO, 1997, p. 249).

Ainda que não possam consumir, as “fulanitas do gozo” são completamente atingidas
pelos estímulos do luxo e da vaidade, de modo que não conseguem deixar de desejar, admirar e
querer os bens das vitrines:
Quanta coisa! quanta coisa rica! Elas vão para a casa acanhada jantar, aturar as
rabugices dos velhos, despir a blusa de chita – a mesma que hão de vestir
amanhã... E estão tristes. São os pássaros sombrios no caminho das tentações.
Morde-lhes a alma a grande vontade de possuir, deter o esplendor que se lhes
nega na polidez espelhante dos vidros. Por que pobres, se são bonitas, se
nasceram também para gozar, para viver?
Há outros pares gárrulos, alegres, doudivanas, que riem, apontam, esticam o
dedo, comentam alto, divertem-se, talvez mais felizes e sempre mais
acompanhadas. O par alegre entontece diante de uma casa de flores, vendo as
grandes corbeilles, o arranjo sutil das avencas, dos cravos, das angélicas, a graça
ornamental dos copos-de-leite, o horror atraente das parasitas raras (RIO, 1997,
p. 250).

O narrador, ao contrastar a ostentação de produtos das vitrines e a precariedade das casas,
parece se solidarizar com tais figuras, quando estas se entristecem, de um modo que ele não se
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solidariza com as que estão alegres diante das vitrines. Ele, assim, mostra a repetição de tais
atitudes:
E partem. Seguem como que enleadas naquele enovelamento de coisas
capitosas – montras de rendas, montras de perfumes, montras de toilettes,
montras de flores – a chamá-las, a tentá-las, a entontecê-las com o corrosivo
desejo de gozar. Afinal, param nas montras dos ourives. [...].
Elas fixam a atenção. Nenhuma das quatro pensa em sorrir. A joia é a suprema
tentação. A alma da mulher exterioriza-se irresistivelmente diante dos adereços.
Os olhos cravam-se ansiosos, numa atenção comovida, que guarda e quer
conservar as minúcias mais insignificantes [...] (RIO, 1997, p. 252).
Mas, lá dentro, o joalheiro abre a comunicação elétrica, e de súbito, a vitrina,
que morria na penumbra, acende violenta, crua, brutalmente, fazendo faiscar os
outros, cintilar os brilhantes, coriscar os rubis, explodir a luz veludosa das
safiras, o verde das esmeraldas, as opalas, os esmaltes, o azul das turquesas.
Toda a montra é um tesouro no brilho cegador e alucinante das pedrarias.
Elas olham sérias, o peito a arfar. Olham muito tempo e, ali, naquele trecho de
rua civilizada, as pedras preciosas operam, nas sedas dos escrínios, os sortilégios
cruéis dos antigos ocultistas. As mãozinhas bonitas apertam o cabo da
sombrinha como querendo guardar um pouco de tanto fulgor; os lábios
pendem no esforço da atenção; um vinco ávido acentua os semblantes (RIO,
1997, p. 253).

O narrador, assim, mostra como as “fulanitas do gozo” reagem às vitrines e aos produtos
que elas exibem. A atenção, o cuidado, a fixação diante das joias e dos adereços, bem como a
necessidade de tentar guardar cada detalhe dos objetos admirados são enfatizados pelo narrador
na construção da imagem desse tipo social. Contudo, tanta admiração e tanto desejo pelos
objetos terminam do seguinte modo:
Um suspiro mais forte [...] fá-las despegar-se do lugar [...].
Da avenida Uruguaiana para diante não olham mais nada, caladas, sem
comentários.
Afinal chegam ao largo. Um adeus, dois beijos, “até amanhã!”.
Até amanhã! Sim, elas voltarão amanhã, elas voltam todo dia, elas conhecem
nas suas particularidades todas as montras da Feira das Tentações; elas
continuarão a passar, à hora do desfalecimento da artéria, mendigas do luxo,
eternas fulanitas da vaidade, sempre com a ambição enganadora de poder gozar
as joias, as plumas, as rendas, as flores.
Elas hão de voltar, pobrezinhas – porque a esta hora, no canto do bonde, tendo
talvez ao lado o conquistador de sempre, arfa-lhes o peito e têm as mãos frias
com a ideia desse luxo corrosivo. Hão de voltar, caminho da casa, parando aqui,
parando acolá, na embriaguez da tentação – porque a sorte as fez mulheres e as
fez pobres, porque a sorte não lhes dá, nesta vida de engano, senão a miragem
do esplendor para perdê-la mais depressa. E haveis então de vê-las passar, as
mariposas do Luxo, no seu passinho modesto, duas a duas, em pequenos
grupos, algumas loiras, outras morenas... (RIO, 1997, p. 254-255).

Diante dos artefatos que não podem ter, uma série de sensações vão sendo atribuídas a
elas – desde o desejo pelos itens até a frustração por não poder consumi-los – e o narrador não é
indiferente ao que elas sentem; muitas vezes ele compactua com tais sensações e faz
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questionamentos acerca disso. No final supracitado fica evidente que elas não consumirão os
objetos desejados, mas que, acima de tudo, não deixarão de desejá-los, dia após dia, uma vez que
tais hábitos compõem as rotinas delas.
É somente possível dizer que o narrador se enternece e coloca questionamentos que elas
naturalmente teriam a partir da seleção lexical usada para se referir às “fulanitas do gozo”:
“raparigas” (diversas ocorrências, p. 245; p. 247; p. 249; p. 251), “coitaditas” (p. 247), “pássaros
assustados tontos de luxo” (p. 247), “anônimas” (p. 247), “fulanitas do gozo que não gozam
nunca” (p. 247), “pobres mariposas” (p. 248), “pássaros sombrios no caminho das tentações” (p.
250), “pares” (p. 250), “mendigas do luxo” (p. 254), “eternas fulanitas da vaidade” (p. 254),
“pobrezinhas” (p. 254), “as fez mulheres e as fez pobres” (p. 255) e “as mariposas do Luxo” (p.
255).
Diante da análise feita, a partir da configuração de um determinado tipo social, a imagem
de cidade que se constrói é a de um ambiente opressor e não receptivo a todos. O modo como
elas são atraídas pelas vitrines e a consequente frustração diante da impossibilidade de comprar
desenham um espaço citadino hostil e não acolhedor. A cidade que se revela às “fulanitas do
gozo” não é agradável, nem gentil; ela é um ambiente que desperta desejos, vontades e
consequentes frustrações pela impossibilidade de consumir e de se integrar a esse mundo. Ainda
que completamente excluídas dele, as “mariposas do luxo” não são indiferentes aos seus
estímulos e ofertas, de modo que sofrem pela certeza de que nunca serão parte de tal universo.
Conclusão
Com as leituras imagológicas realizadas, mostramos quais são as imagens de cidades que
aparecem em “Modern girls”, “Um e Outro” e “As mariposas do luxo”. Percebemos, que, apesar
das diferenças entre os tons dos narradores e os assuntos abordados – em “Um e Outro” a
protagonista é nomeada e o narrador assume seu ponto de vista; em “Modern girls” e “As
mariposas do luxo” há uma espécie de descrição de tipos sociais –, todas as imagens de cidades
que se revelam nos textos mostram ambientes marcados pelo consumo, pelo luxo, pelo desejo,
pela vaidade, pela aparência, pelo status.
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A “VIDA AO RÉS-DO-CHÃO”
MARIODEANDRADEANA
Beatriz Simonaio BIRELLI1
Resumo: O presente trabalho visa analisar o percurso de Mário de Andrade cronista, seu início
de carreira como jornalista até a publicação de seu primeiro e único livro de crônicas Os Filhos da
Candinha, enfatizando o período que contribuiu para o periódico Diário Nacional, momento mais
relevante do escritor como cronista. O estudo do trajeto literário de Mário mostra as
transformações de seu pensamento e seu amadurecimento como escritor modernista. Apesar de
ter lutado por uma consciência e literatura nacionais, há, em seus textos, uma vasta presença de
alusões francesas. Dessa forma, pretende-se verificar de que forma o escritor de Pauliceia
desvairada inseriu em suas crônicas o elemento estrangeiro, enfatizando o diálogo intertextual
ocorrido entre o Brasil e a França, no século XX.
Palavras-chave: Mário de Andrade. Crônicas. Relações Brasil-França. Diário Nacional.
Abstract: The current work aims to analyze the steps of the chronicler Mário de Andrade, the
beginning of his career as a journalist until the release of his first and only chronicles book Os
Filhos da Candinha, emphasizing the time that he contributed to the journal Diário Nacional, the
most relevant moment of the writer as a chronicler. Mario’s literary path shows the
transformation of his thoughts and his growth as a modern writer. Despite fighting for a national
conscience and literature, there is, in his texts, a wide presence of French allusions. Therefore, it
is intended to verify how the writer of Pauliceia desvairada inserted in his chronicles the foreign
element, emphasizing the intertextual dialog, which had happened between Brazil and France in
the 20th century.
Keywords: Mário de Andrade. Chronicles. Brazil and France relation. Diário Nacional.
Mário Raul de Morais Andrade inicia sua carreira de jornalista em 11 de novembro de
1915, com a notícia misturada à crítica musical, intitulada “No Conservatório Dramático e
Musical – Sociedade de Concertos Clássicos”, na seção “Notas de Arte”, do jornal paulistano O
Commercio. Nesta primeira colaboração isolada do escritor, encontra-se o bom aluno e já professor
do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, tímido2, católico, com uma prosa bem
comportada de congregado mariano que, até 1920, pedirá autorização a seu confessor para ler as
obras incluídas na lista do Índex.3

Mestre em Letras pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Assis)
A assinatura que deveria ter sido “M” não foi publicada pelo periódico.
3 As informações sobre o percurso literário de Mário de Andrade foram retiradas, principalmente, de:
LOPEZ, Têle Porto Ancona. Mário de Andrade cronista na imprensa. 1991. 154 f. Concurso de Livre-Docência –
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.
1
2
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No período de 1917 a 1920, colabora com artigos, reflexões, poemas e crítica de música
em diversos jornais e revistas, como A Cigarra, A Gazeta, O Echo, A Garoa, Revista do Brasil, Papel e
Tinta, mostrando suas hesitações entre ser católico, tradicional e moderno. Alguns textos
apresentam uma linguagem um pouco mais desenvolta e arrojada, modificada pelo contato com
as vanguardas europeias, que conheceu na exposição de pintura de Anita Malfatti em 1917. É
neste mesmo ano que publica sob o pseudônimo de Mário Sobral seu primeiro livro de poesias:
Há uma gota de sangue em cada poema, versos retóricos, harmônicos e pacifistas, dirigidos contra o
militarismo alemão, mas que apresentavam certas soluções renovadoras.
A exposição de Anita em São Paulo foi um marco e um incentivo para os escritores que
buscavam uma renovação estética. Sabe-se que Mário compareceu à mostra de arte em várias
oportunidades diferentes, pois seu nome aparece na lista de visitantes pelo menos sete vezes. Em
depoimento para o jornal Diário Carioca, em 1952, a pintora descreve uma das vezes em que
Mário foi a sua exposição:
Num sábado chegaram dois rapazes numa chuvarada. Começaram a rir a tôda e
um dêles então não parava. Eu fiquei furiosa e pedi satisfação. Quanto mais eu
zangava, mais o tal não se continha. Afinal, meio que sossegou e ao sair
apresentou-se: “Sou o poeta Mário Sobral”. Dias depois muito sério se despede
e me oferece um sonêto parnasiano sôbre o Homem Amarelo. (MALFATTI
apud BRITO, 1974, p. 63) 4

No entanto, não foram todos os intelectuais da época que se interessaram pela mostra,
como foi o caso de Monteiro Lobato, cuja crítica “A propósito da Exposição Malfatti”, publicada
pelo O Estado de S. Paulo, provocou polêmicas, fazendo com que a pintora se consagrasse, mas, ao
mesmo tempo, interferindo negativamente em sua arte expressionista.
Dos jovens que mais tarde fariam a “Semana da Arte Moderna”, Anita recebeu defesas
exaltadas, como as de Oswald de Andrade, no Jornal do Comércio, e de Menotti del Picchia, em suas
crônicas no Correio Paulistano. Apesar de Mário não ter escrito nenhum artigo na época, anos mais
tarde ele reconheceria a importância da pintora em sua transformação de artista:
Não posso falar pelos meus companheiros de então, mas eu, pessoalmente,
devo a revelação do nôvo e a convicção da revolta a ela e à força dos seus
quadros. [...] E nós cerramos fileira em tôrno da artista. [...] Se alguns poucos
escritores ponderáveis, Menotti Del Picchia, o Sr. Oswald de Andrade, que iam
_____. De São Paulo: cinco crônicas de Mário de Andrade, 1920-1921. Organização, introdução e notas de Telê
Ancona Lopez. São Paulo: Editora Senac, 2004.
4 O quadro “O homem amarelo” foi adquirido por Mário na Semana de 22.
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se tornar os propulsores eficazes do movimento modernista, já nos
conhecíamos então, êles podem testemunhar se o primeiro espírito de luta, a
primeira consciência coletiva, a primeira necessidade de arregimentação foi
despertada ou não pelo que se passava na cidade, com a exposição de Anita
Malfatti. Foi ela, foram os seus quadros, que nos deram uma primeira
consciência de revolta e de coletividade em luta pela modernização das artes
brasileiras. Pelo menos a mim. (ANDRADE apud BRITO, 1974, p. 71)

É a partir deste primeiro contato com o expressionismo que Mário vai estudar a língua
alemã, comprar livros das vanguardas europeias e estender seu círculo de amizades com
intelectuais da terra de Goethe que viviam em São Paulo.
Em 1920, surge Mário de Andrade cronista: sua primeira colaboração foi na revista
carioca Miscellanea, na página “Ecclesiástica”. Esses pequenos textos, não assinados, abordavam
diversos assuntos relacionados à vida católica da cidade, misturando notícia e crônica, em um
estilo bem-humorado e coloquial; no entanto, é somente na Illustração Brazileira que aparecem as
suas primeiras crônicas assinadas como “Mário de Andrade”, na página “De São Paulo”.
As crônicas “De São Paulo”, escritas no período de novembro de 1920 a março de 1921,
tinham como objetivo inicial promover a cidade de São Paulo e o modernismo. Analisando as
crônicas desta série, vê-se que Mário está vivendo um período de transição, pois ao mesmo
tempo em que apresenta em seus textos alguns traços inovadores, como frases soltas, telegráficas,
finalizadas por reticências, linguagem arrojada e irreverente, ainda está preso às tradicionais
inversões, aliterações, enumerações, palavras raras e períodos longos dos parnasianos:
Eu sei de coisas lindas, singulares, que Paulicéia mostra só a mim, que dela sou
o amoroso incorrigível e lhe admiro o temperamento hermafrodita... Procurarei
desvendar-lhe aspectos, gestos, para que a observem e entendam. Talvez não
muito consiga. Ponho-me a pensar que a minha terra é como as estrelas de
Olavo... difícil de entender... (ANDRADE, 2004, p.73)

E ainda:
Nestas cartas para a Ilustração Brasileira dois são os meus propósitos.
Procurarei realizá-los pouco a pouco, se para tanto o engenho me sobrar. A
todo este larguíssimo Brasil, que a revista sem dúvida abraçará, ao mesmo
tempo que tenciono mostrar o movimento artístico e literário da gente paulista,
é intuito meu explicar a enigmática cidade que a todos os que não a observarem
amorosamente ou lhe queiram bem guarda-se num mutismo de desdém ou se
entreabre num gesto de agressão. (IDEM, p. 81) 5
Nesta crônica, Mário intitula seu texto como “carta”, mas em sua colaboração seguinte (“De São Paulo-III”),
assume-se como cronista: “Não sou crítico nem filósofo: sou cronista”; “Embora uma retirada de andaimes, seja o
mesmo num casinhoto de pobres, dê assunto mais que suficiente para uma crônica... E querem ver como dá?”
5
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Não é o escritor analítico e irônico de Pauliceia: idealiza o bandeirante, mostra um
deslumbramento em relação às novas conquistas do século XX e não enfoca os problemas
sociais, mas, ao longo dos meses de produção, aguça a crítica, defende uma consciência nacional
nas artes e problematiza questões culturais.
“De São Paulo” é para o cronista principiante um campo de experiências: nesta série,
inicia alguns dos pensamentos que desenvolverá em Pauliceia Desvairada6, como a questão do
alaúde, o tema da cidade de São Paulo e a utilização da linguagem arrojada e tipicamente
brasileira. Importante ressaltar que, apesar da ligação temática e imagética entre os textos, é
somente nos poemas de Pauliceia que Mário mostrará uma análise mais profunda da sociedade,
mostrando, com isso, as transformações de seu pensamento e seu progresso como escritor
modernista.
Na década de 1920, Mário procura tanto se aprofundar na atividade de modernista
combativo, vinculando-se a órgãos renovadores da cultura, como se profissionalizar como
jornalista/cronista na grande imprensa. Devido à grande quantidade de textos publicados, à
divulgação feita de seus poemas por Oswald de Andrade no artigo O Meu Poeta Futurista e a sua
participação na “Semana de Arte Moderna”, o nome de Mário de Andrade tornou-se conhecido
nos meios intelectuais.
Não havia jornais e revistas especializados em que Mário não colaborasse. Escreve para o
Jornal do Commercio, A Gazeta, Os Debates, Klaxon, Revista do Brasil, na América Brasileira, Estética, A
Revista, Letras Novas, entre outros. Como cronista, publica na Revista do Brasil, em sua coluna
“Chronica de arte”, e em Os debates, sendo que seus textos são, predominantemente, reflexões e
análises de questões literárias, artísticas, políticas e folclóricas, exceto “Itanhaen” e “Alphonsus de
Guimaraens”, crônicas que exploram os acontecimentos.
Entre 1923 e 1924, surgem n’América Brasileira, as Crônicas de Malazarte, que originarão os
Contos de Belazarte. Caracterizadas por serem textos longos, nos quais aparece o trio “Malazarte,
Belazarte e eu/o cronista”, as Crônicas de Malazarte representam para Mário uma prática, no
espaço da crônica, para a experimentação, sendo que aí também podem ser enquadradas a carta e
o conto (Contos de Belazarte). O narrador Belazarte se emociona com as personagens da periferia
paulistana e, com isso, leva a crônica para o campo da ficção.

Os poemas de Pauliceia Desvairada começaram a ser escritos em dezembro de 1920, concomitantemente com a série
De São Paulo.
6
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Linguagem falada, ironia, lirismo e crítica severa fazem parte dessas Crônicas de Malazarte:
Mário se libertou dos rebuscamentos e inversões da série “De São Paulo”, mas ainda faltavam a
brevidade e a síntese, traços típicos dos textos jornalísticos.
Nos anos de 1925, 1926 e meados de 1927, não surgem muitas oportunidades para
escrever como cronista, somente como crítico de arte. Entre 11 de dezembro de 1925 e 12 de
janeiro de 1926, colabora em A noite, no “Mês modernista”, com duas crônicas intituladas “O
Monólogo dum elefante do Circo Sarrasani” e “Cartaz”, além de escrever poemas e publicar uma
parte do romance Amar, verbo intransitivo.
Ambos os textos, que revelam um cronista já maduro, com uma prosa repleta de ironia e
sarcasmo, características que, a partir de então, serão marcantes do escritor, partem da temática
do modernismo e apresentam as posições e convicções de Mário. Em “O Monólogo dum
elefante do Circo Sarrasani”, Mário mostra o papel do artista no modernismo, um ser
excepcional; já em “Cartaz”, defende o nacionalismo e suas crenças em relação à nova corrente
literária.
Em 1926, escreve para um dos jornais mais importantes do país, A Manhã, e seus textos
hesitam entre ser crônica e artigo. Descontente com a linha editorial do periódico, devido às
poucas oportunidades oferecidas para escrever profissionalmente, entra, em agosto de 1927, para
o Diário Nacional, onde será cronista, crítico de arte e de literatura; porém, é somente em 1928,
quando realiza uma viagem etnográfica ao Nordeste, que inicia sua primeira produção regular
como cronista na seção “O Turista Aprendiz”.
O Diário Nacional é lançado significativamente no dia 14 de julho de 1927. O periódico
defende a liberdade e a democracia, empenha-se na campanha do Partido Democrático, apoia a
Revolução de 1930 e, depois da entrada de Vargas no poder, opõe-se ao novo governo, apoiando
a Revolução Constitucionalista de 1932, sendo fechado após a derrota paulista no mesmo ano.
Nunca possuiu boas condições financeiras, tendo que circular em tamanho pequeno e em edições
noturnas; no entanto, abordou, no campo da Literatura, do Teatro, das Artes plásticas e da
Música, todos os acontecimentos importantes e tinha como colaboradores Manuel Bandeira,
Lasar Segall e Prudente de Morais, neto.
Este é o período mais relevante de Mário de Andrade cronista: com sua “pena” de
escritor maduro, chega a publicar 3 crônicas por semana em sua coluna “Táxi”, abordando com
ironia e humor os acontecimentos mais comentados do dia ou da semana. Mistura o cotidiano
com a literatura, o real com o ficcional, mostrando o seu papel de artista engajado e preocupado
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em defender e incutir no povo brasileiro uma consciência nacional. O percurso do cronista no
Diário Nacional será abordado mais adiante.
Poucas foram as crônicas publicadas por Mário após o fechamento do Diário Nacional,
pois o escritor estava preocupado em organizar e publicar seus estudos folclóricos e etnográficos,
além de estar ocupado com outros trabalhos, como a orientação dos jovens escritores, na Revista
Acadêmica, e a direção do Departamento de Cultura da Municipalidade, dedicando-se à Revista do
Arquivo Municipal e aos eventos do departamento. Sendo assim, uma ou outra crônica surge
esporadicamente em meio às críticas literárias, musicais e artísticas no periódico Diário de S. Paulo,
no período de 1933 a 1935, no Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, a partir de 1939, cidade onde
mora temporariamente após pedir demissão do Departamento de Cultura, e n’O Estado de São
Paulo, também a partir desse mesmo ano.
Em 1942, Mário de Andrade já era um cronista consagrado e planejava lançar uma
coleção de suas crônicas pela Livraria Editora Martins, de São Paulo. Sua obra Os Filhos da
Candinha foi publicada em 1943; porém, em uma carta ao amigo Manuel Bandeira, escrita em 24
de maio de 1934, o escritor já demonstrava sua vontade de realizar tal projeto:
[...] O que imaginei, e me parece mais feliz, será reunir em livro um certo
número de crônicas de vário assunto, dentre as melhores que publiquei por aí
tudo, principalmente no Diário Nacional. E descobri um nome adorável pro
livro: Os Filhos da Candinha. Não sei se você conhece, de-certo conhece, essa
expressão, que quer dizer, a voz do povo, o que andam falando, os diz-ques.
(MORAES, 2000, p. 179)

Intitulando o livro de Os filhos da Candinha, Mário demonstra o seu conceito sobre o
gênero crônica: transformação de um fato real em uma versão recriada, devido à palavra
“Candinha”, que pode significar discurso de invenção que se ampara na realidade. Com isso, o
escritor de Macunaíma se desvincula do compromisso de revelar objetividade, característica do
jornalismo. Ademais, a expressão “Candinha” refere-se àquelas mulheres que comentam tudo o
que acontece em suas cidades, as “fofoqueiras”, indicando, assim, outra característica das crônicas
mariodeandradeanas: textos que podem abordar qualquer tipo de assunto.
Na “Advertência” que inicia sua obra (p. 27), escrita em 1942, Mário designa a crônica
como sendo leviana (“As crônicas ajuntadas neste livro foram escolhidas de preferência entre as
mais levianas que publiquei”) e gratuita (“jamais lhe dei maior interesse que o momento breve em
que, com ela, brincava de escrever”). Expõe, ainda, a importância que a crônica teve em sua vida
de intelectual brasileiro: “Nunca fiz dela uma arma de vida, e quando o fiz, freqüentemente agi
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mal ou errado. No meio da minha literatura, sempre tão intencional, a crônica era um sueto, a
válvula verdadeira por onde eu me desfatigava de mim”.
No ato de escrita de suas crônicas, o escritor de Macunaíma poderia não ter grandes
ambições em relação a seus textos; no entanto, essas crônicas só apresentam características de
descompromisso e gratuidade a um leitor desatento, que não percebe a abrangente crítica feita na
maioria das crônicas e a literariedade existentes nelas. Além disso, aceitando este
pronunciamento, descarta-se um dos traços mais significativos do escritor: seu engajamento
social, político e literário.
O escritor mistura nesses textos a realidade, a elaboração artística e a consciência crítica.
Refere-se ao momento político vivido e o desaprova, como nas crônicas “A Sra. Stevens” e
“Guaxinim do Banhado”; critica a sociedade patriarcal brasileira, em “Tempo de Dantes” e “Foi
Sonho”; aborda a prosa ficcional, fazendo uma intertextualidade com a personagem do conto
Belazarte, em “Ensaio de bibliothèque rose” e “O diabo”.
Mário incorpora, também, dados autobiográficos, que estão dispersos nas histórias das
Candinhas: seu pai “tipógrafo” aparece nas crônicas “Voto secreto” e “Na sombra do erro”; sua
mãe, em “Sociologia do botão”; a cachorrinha de estimação em “Educai vossos pais”; relatos de
sua viagem ao Nordeste, em “Bom Jardim”, “Romances de aventura” e “Ferreira Itajubá”, entre
outros elementos.
Esta característica memorialista se transforma, em alguns momentos, em algo coletivo, ou
seja, “o ‘eu’ torna-se espelho de seu público” (MORAES, 2008, p. 183), devido a situações
particulares que podem ser remetidas à nossa vida. Vale ressaltar que o escritor não escreveu
nenhum retrato autobiográfico, pois não acreditava na reconstrução do passado, sendo assim, as
informações sobre a sua vida são retiradas, principalmente, das suas cartas, como afirma o crítico
Marcos Antônio de Moraes (2008, p. 182):
Mário de Andrade não deixou autobiografia, mas contou-se fartamente em suas
cartas; em outros escritos ficcionais também transfigurou a sua própria
experiência, esfumaçando compromissos indissolúveis com a realidade.
Negando-se a deixar um retrato autobiográfico canônico, colocou em xeque a
própria possibilidade de se reconstituir o passado, tema importante, aliás, dos
atuais estudos sobre o gênero testemunhal.

Nos manuscritos do escritor, encontrados no arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros,
da Universidade de São Paulo, há duas folhas de papel jornal, nas quais Mário mostra que
construiu ligações entre as crônicas: “Última crônica = Esquina”; “O dom da voz – deve ser a
primeira crônica a falar viagem pelo Amazonas”; “‘Uma quarta-feira’ Rei Momo, deve vir depois
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de outra crônica com a mesma expressão”; “Bom pra iniciar a expressão ‘uma quarta-feira’ é
Culto das estátuas [Romances de aventuras/Fábulas]”; “Sociologia do botão vem depois de
Brasil-Argentina”; “Anjos do Senhor tem que vir depois da Pesca do dourado”; “Xará, Xarapim,
Xera só pode vir depois do Terno Itinerário por se referir a Coração Perdido”.
Com isso, o escritor mostra o trabalho artístico realizado na produção do livro, além das
outras modificações feitas, como a correção gramatical e a diminuição do tamanho das crônicas,
justificadas por Mário na “Advertência” que inicia sua obra: “No ato de passar a limpo, estas
crônicas foram bastante encurtadas e corrigidas. Não pude ficar impassível diante de
encompridamentos de exigência jornalística, bem como desta aspiração amarga ao milhor” (p.
10).
Isto quer dizer que havia exigências do jornal em relação ao número de linhas a serem
escritas, para que o espaço dedicado à coluna fosse completamente preenchido. Esta exigência
não existia na elaboração do livro, o que deu ao autor a liberdade de aparar os excessos dos
textos jornalísticos e melhorá-los.
Em carta a seu amigo Manuel Bandeira, em 1942, o escritor afirma:
Na minha opinião é o livro mais ‘bem escrito’ que já fiz. Falo como estilo
normal, estilo que permite seguimento, seqüência – pois o estilo poético
heróico do Macunaíma tinha que ser o que é mas pra esse livro, e o de Belazarte
é estilo falado e não, escrito. (MORAES, 2000, p. 661)

Esse trabalho artístico realizado por Mário de Andrade poderia ter retirado da crônica
uma de suas características principais, ou seja, a de ser feita “ao correr da pena”, sem a pretensão
de durar, uma vez que:
é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi
feita originariamente para o livro, mas para essa publicação efêmera que se
compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou
forrar o chão da cozinha. Por se abrigar neste veículo transitório, o seu intuito
não é o dos escritores que pensam em “ficar”, isto é, permanecer na lembrança
e na admiração da posteridade; e a sua perspectiva não é a dos que escrevem do
alto da montanha, mas do simples rés-do-chão. (CANDIDO, 1992, p. 14)

Como, porém, as modificações feitas pelo escritor brasileiro se restringiram a pequenas
correções e à mudança na ordem da apresentação dos textos, pode-se verificar que ela continua a
ser “despretensiosa, insinuante e reveladora” e, ao mesmo tempo, adquire, quando passa do
jornal ao livro, uma durabilidade inesperada.
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Inicialmente, o projeto da obra previa dois volumes: “crônicas propriamente crônicas” e
“crônicas-críticas”, respectivamente. O primeiro volume apresentaria 29 crônicas, sendo que 17
seriam retiradas do Diário Nacional. Já o índice do segundo volume receberia 31 textos sobre artes
plásticas, estética, crítica literária e língua poética, e 17 deles seriam extraídas do mesmo
periódico7.
Porém, dos textos do segundo volume, somente “Ferreira Itajubá” foi inserido na obra
definitiva, que apresentou apenas as “crônicas propriamente crônicas”. Das 43 crônicas que
compõem Os Filhos da Candinha, 32 delas foram retiradas do Diário Nacional, sendo 27 da coluna
“Táxi”. As demais crônicas do livro foram retiradas de contribuições esparsas em revistas e
jornais: “Conversa à beira do cais” foi retirado de Letras, periódico baiano; “Foi sonho” e “Voto
secreto”, da Revista Acadêmica de estudantes do Rio de Janeiro; “Morto e deposto”, da revista
carioca Movimento Brasileiro; “Brasil-Argentina”, do jornal O Estado de São Paulo.
Para Mário, a “crônica-crítica” se difere da “crônica-crônica” por apresentar uma
preocupação maior em desenvolver com objetividade e lógica um determinado assunto, deixando
em segundo plano o tratamento literário do discurso. Isso não significa que a “crônica-crítica”
seja um artigo, os dois tipos de textos são distintos, uma vez que na crônica, o escritor não utiliza
somente uma linguagem teórica e técnica, usa, também, suas impressões e a linguagem poética.
Na “crônica-crítica”, o escritor transforma a matéria muitas vezes difícil do artigo em um “papo
com o leitor”, mantendo o assunto acessível a todos.
A crônica, como se sabe, é gênero híbrido, “pára no meio do caminho entre a literatura e
o jornalismo” (IDEM). Os textos de Os Filhos da Candinha informam, divertem, emocionam. São
textos “desfatigados” e livres, elementos constitutivos das crônicas de um escritor que atingiu a
maturidade intelectual.
Vimos que Mário iniciou sua carreira de cronista dividido entre a religião e a literatura,
entre traços parnasianos e modernos, com a vontade de publicar seus escritos e ser reconhecido.
Na década de 20, não recusou convites para escrever em periódicos e revistas; lutou pelo
modernismo, defendendo a “cura de Peri”, ou seja, a reformulação do conceito nacionalista dos
românticos; inventou pseudônimos para mostrar à intelectualidade e ao povo de então que
muitos artistas estavam aderindo ao estilo modernista; e vivenciou seu momento mais importante
como cronista no Diário Nacional.
Já na década de 30 e o pouco que viveu na de 40, Mário, célebre e consciente de seu papel
de escritor engajado, dedicou-se à preservação da memória e da história de seu país, compilando
7 Para consultar as crônicas que figurariam no primeiro e no segundo volume, retiradas do Diário Nacional, ver:
LOPEZ, Telê Porto Ancona (org). Táxi e crônicas no Diário Nacional. Belo Horizonte: Itatiaia, 2005. p. 42.
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e publicando seus estudos etnográficos e folclóricos, fez crítica, foi mentor dos jovens escritores,
fez um balanço sobre o modernismo brasileiro e a Semana de 22, e buscou democratizar a
cultura, tanto em seu trabalho de escritor, como em seus projetos no Departamento de Cultura e
no Ministério da Educação, com o SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional).
Soube reunir uma vida de intensa criação literária com o estudo da música, da literatura,
das artes plásticas e do folclore, era um apaixonado pelas coisas brasileiras. Em todas as épocas,
defendeu uma posição nacional: o que vemos é a formação de um artista que, mesmo
apresentando bases parnasianas, sempre teve em seu espírito a necessidade de criticar o “burguêsníquel” e lutar por uma cultura e uma língua brasileira.
O Diário Nacional: uma luta pelo nacionalismo a partir da França
É em 1928 que Mário de Andrade inicia sua carreira de cronista regular no Diário Nacional:
além de representar o momento mais importante de sua carreira jornalística, a direção do
periódico respeita suas ideias e propostas de “língua nacional”, conservando a sua ortografia e
sintaxe, e alguns de seus amigos − que conheciam e apoiavam a luta modernista, como Sérgio
Milliet − também trabalhavam no periódico.
Desde Losango Cáqui, de 1922, percebe-se na obra mariodeandradeana a incorporação da
“fala brasileira”. Para o autor, a língua é “dinâmica e nacionalmente autônoma, não determinada
pela gramática, mas construindo e determinando a gramática”. (LOPEZ, 2005, p. 23)
Em 1924, declara em uma carta enviada a Manuel Bandeira sua nova percepção sobre a
questão da pontuação: considera a vírgula um preconceito gramatical; portanto, utiliza-a somente
quando a omissão possa prejudicar a compreensão textual ou quando servir de descanso rítmico
ou expressivo.8
Em vários de seus textos, defendeu uma língua brasileira e uma reforma ortográfica. Nas
crônicas do Diário afirma:
O Brasil hoje é outra coisa que Portugal. E essa outra coisa possui
necessariamente uma fala que exprime as outras coisas de que ele é feito. É a
fala brasileira. Não a minha, que não passa duma tentativa individual – própria

“Examina a pontuação que adotei atualmente. O mínimo de vírgulas possível. A vírgula, a maior parte das vezes,
sabes, é preconceito gramático. Uso dela só quando a ausência prejudica a clareza do discurso, ou como descanso
rítmico expressivo. Também abandonei a pontuação em certos lugares onde as frases se amontoam polifônicas”.
(citado por LOPEZ, 2005, p. 24)
8
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da minha aventura. Na fala brasileira escreveram Euclides, Machado de Assis,
João Ribeiro, etc. E eu. (ANDRADE, 2005, p. 92)

E ainda:
O caos ortográfico em que estamos agora e em que sempre tomei parte com
uma volúpia digna de mim, é irritante, enquisilante, insuportável e tem que
parar. Só uma lei mesmo, exigindo unidade de grafia escolar e oficial, nos levará
a uma fixação ortográfica, porque o individualismo entre nós é incomensurável.
A lei, pelo sim, pelo não, nos levará insensivelmente à unidade. (ANDRADE,
2005, p. 139)

Suas primeiras crônicas no Diário Nacional surgem no ano de 1927 em sua coluna de
“Arte”, e são denominadas “artiguetes”. É uma série de crônicas intituladas “A arte em São
Paulo”, que abordam, com humor, os valores da cidade paulista:
O Diário Nacional inicia hoje uma série vasta de artiguetes encomendados a seu
crítico de arte. Essa série tem por fim evidenciar a situação da arte em São
Paulo, focalizando os costumes e os vícios que a ela se relacionam. Serão
estudadas todas as manifestações artísticas e passados em revista não só os
críticos nacionais e estrangeiros que aqui vivem, como os professores, os
burgueses, os meios proletários e governamentais, em sua função artística.
Espera assim o Diário Nacional fazer uma exposição nítida e imparcial de todos
os vícios e cacoetes que impedem a manifestação eficiente das artes, em nosso
ambiente social. (apud LOPEZ, 2005, p. 33)

Em 1928, Mário resolve ir ao Nordeste, para dar continuidade a suas viagens etnográficas.
Da primeira viagem, realizada em 1927, cujo destino foi o Amazonas, resultou a crônica “A
ciranda”, relato de uma dança assistida pelo escritor no Solimões, agradando ao jornal. Dessa
forma, quando realiza sua segunda viagem etnográfica, vai como correspondente quase diário,
enviando crônicas entre dezembro de 1928 a março de 1929 para a sua coluna “O turista
aprendiz”, narrando os acontecimentos, os casos escutados e as aventuras de sua viagem, sempre
com uma visão do Nordeste como um lugar digno e não somente festivo e pitoresco.
Após a coluna “O Turista Aprendiz”, surge “Táxi”9, que reflete um dos momentos mais
prolíficos do cronista, pois é o período em que mais publica textos do gênero crônica. O título
selecionado para esta coluna é de extrema relevância, pois o táxi é um automóvel que pega
qualquer passageiro e o leva a qualquer parte; por conseguinte, o nome da coluna significa tanto o
veículo de ideias do escritor, como o pensamento modernista em relação ao discurso jornalístico;
9O

título “Táxi” era pronunciado à francesa.
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ou seja, texto que deve ser produzido para a massa, pode desenvolver qualquer assunto e deve se
adequar a ele.
“Táxi” é coluna semanal e se mantém de 1929 a 1930, sendo encerrada quando o jornal
abre espaço na coluna para outros escritores como Manuel Bandeira e Luís da Câmara. Esta
coluna se caracteriza pela quantidade e qualidade de textos de Mário, que mostra sua poeticidade,
sentimentos, impressões e sensações com a síntese típica dos textos jornalísticos.
Interessante ressaltar que Mário não intitula seus textos como crônicas, apesar de afirmar
que está fazendo literatura. Define-os como colaboração ou “artiguetes”, indicando a mistura do
artigo e da crônica em seus escritos. É somente em 1931, em “Agora é não desanimar!”, de 16 de
agosto, que o escritor assume pela primeira vez que está fazendo crônicas:
Os leitores devem estar lembrados que no último domingo dei conta dum livro
raro de Davatz sobre as colonizações teuto-suíças, tentadas pelo senador
Vergueiro em meados do século passado, nas suas fazendas de café. O
interesse, apenas de cronista, pelas anedotas que tinha a relatar, me fizeram
esquecer que sem ressalva alguma da minha parte, o relato iria ferir o
sentimento daqueles que guardam com justiça a memória do velho paulista.
Isso aliás está me recordando o caso de Sobrinho de Salomé, que por demais
pândego não se presta a ser contado agora. Ficará pra uma das crônicas futuras.
(p. 329)10

Dedica-se, também, à coluna “Folclore da Constituição”, na qual divulga o material
colhido graças ao contato com o povo, na época da Revolução Constitucionalista de 1932,
assumindo o papel do cronista medieval, que relata com fidelidade e referencialidade os fatos
históricos. Em seus textos, demonstra o cotidiano, as histórias e o discurso dos participantes da
luta; reúne dísticos, quadrinhas, cartas, reportagens publicadas em outros periódicos e os publica
com um título ao mesmo tempo cômico e irônico.
Nos textos do primeiro semestre de 1932, publicados antes de “Folclore”, Mário
denuncia os acontecimentos anteriores à Revolução, expondo sua insatisfação com o governo
estabelecido. Neste período, seu discurso é o da reação, suas palavras são irônicas, violentas,
repreensivas e cruéis, ao contrário do que ocorreu em sua última coluna, iniciada em julho,
quebrando a linearidade de sua escrita de então.
Em “Folclore da Constituição”, Mário demonstra sua confusão interna, pois critica tanto
o governo como a oposição, e mostra, também, sua convicção de que São Paulo tinha sido vítima
de injustiças. Para Telê Porto Ancona Lopez (2005, p. 46), “a conduta de Mário e sua repercussão
Contudo, a definição não passa a ser rígida, Mário mistura ou utiliza concomitantemente as diversas acepções:
artiguete, artigo, crônica e colaboração.
10
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na coluna do jornal pode ser entendida como a tentativa de conciliar sentimentos, posições
ideológicas e pressões sociais em conflito”.
O escritor de Macunaíma assina suas crônicas da coluna “A arte em São Paulo” como “M.
de A.”, as demais crônicas com o nome “MÁRIO DE ANDRADE”, sempre impresso em
maiúsculas, exceto alguns textos, como “Agora é não desanimar!” (M.A.), “O sobrinho de
Salomé” (“pela cópia, MÁRIO DE ANDRADE”) e a crônica “Correio Militar”, da série
“Folclore da Constituição” (“pela cópia, M.A.”).
Apenas em 1930, com a crônica “Zeppelin”, seus textos firmam-se em lugar fixo: página
3, canto superior direito, coluna larga. Como dito anteriormente, não se faziam referências ao
gênero crônica, considerando os textos como “colaboração”; contudo, a distinção era feita
graficamente: o texto literário, como a crônica, é apresentado em Excelsior com grifo, corpo
nove; já os textos puramente jornalísticos e os artigos são apresentados como a maior parte das
matérias do jornal, em Excelsior, corpo nove, redondo. Porém, esta tipografia não é rígida,
havendo algumas modificações ao longo das produções de Mário de Andrade.
Devido à intensa produção nesse periódico e a relevância desses textos para Mário, uma
vez que escolheu 32 crônicas do Diário Nacional para figurar em suas histórias da Candinha, a
especialista Telê Porto Ancona Lopez reuniu a série “A arte em São Paulo”, de 1927, “Táxi”, de
1929-1930, crônicas várias, de 1931-1932, a série “Folclore da Constituição”, de 1932, e as
publicou em livro, intitulando-o Táxi e crônicas no Diário Nacional. Para ela,
As crônicas de Mário de Andrade no Diário Nacional constituem um
importante veículo de suas idéias, além de mostrarem no despoliciamento do
trabalho jornalístico a humanidade do escritor. [...] A escolha do título Táxi e
crônicas no Diário Nacional decorre da valorização do melhor momento na
produção do período e do aproveitamento de um cabeçalho, que, como vimos,
é bastante significativo (LOPEZ, 2005, p. 15)

Os textos de Táxi e crônicas no Diário Nacional caracterizam-se pela forte presença de
críticas sociais, políticas, culturais e históricas, além de tematizarem situações pessoais, cotidianas
e alguns acontecimentos ocorridos no Rio de Janeiro e em São Paulo, como a Revolução de 1930
e seus desdobramentos. Mário aborda, ao seu jeito, ou seja, com ironia e sarcasmo, as discussões
que estavam em voga, como a publicação de um livro, a estreia de um recital ou um concurso de
beleza, e defende suas convicções de língua brasileira e seu conceito de arte. Em outras crônicas,
relata tanto um passeio de ônibus pela cidade, como um encontro com algum conhecido ou, até
mesmo, com uma assombração. O escritor mistura jornalismo e literatura, mostra os
acontecimentos a partir de seu ponto de vista e seus sentimentos.
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Vê-se, portanto, que a crônica de Mário de Andrade nem sempre trata de um fato
noticiado pelos jornais, embora sempre surja de um fato real
seja ele um acontecimento de âmbito social, de qualquer alcance, seja de âmbito
individual, como, por exemplo, a descoberta que um cronista faz, em um dia
determinado, que o cair da chuva lhe restitui emoções ou lembranças de
situações antigas, passadas (LOPEZ, 1992, p. 167)

Crônica-crítica, crônica-artigo, crônica-conto, crônica-carta, crônica-medieval, crônicacrônica: muitas são as facetas de Mário de Andrade cronista, que em todos os seus momentos
defendeu uma literatura, uma arquitetura, uma arte e uma língua nacional, e utilizava a sua
posição de escritor para criar e democratizar esta cultura brasileira11.
No entanto, em seus textos nacionalistas, encontram-se inúmeros elementos estrangeiros,
principalmente franceses. Das 173 crônicas que compõem Táxi e crônicas no Diário Nacional, 98
delas apresentam marcas francesas que se manifestam por meio do uso da língua, alusões a
lugares da França, principalmente Paris, e alusões a personagens históricos, músicos, pintores,
escritores e literatos.
Em relação aos literatos, Mário citou desde os românticos Musset, Chauteaubriand, e
Victor Hugo, como os poetas Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Apollinaire e Valéry, não deixando
de passar pelos clássicos Molière e Racine; no entanto, as alusões mais recorrentes são aos
autores André Gide, Cocteau, Julien Benda, Paul Morand, Proust e Blaise Cendrars.
Sabe-se que Mário de Andrade, ao longo de sua formação como escritor, construiu uma
relação estrita com a cultura europeia, mais especificamente com a França. O escritor estudou no
Ginásio Nossa Senhora do Carmo, onde havia professores belgas e franceses, e a própria
irradiação dos costumes franceses no Brasil fez com que ele e outros escritores da época tivessem
tal contato com a cultura da terra de Molière.
Apesar de nunca ter ido à França, o cronista afirma ser um equívoco esta afirmação, uma
vez que não acredita que “seja possível a existência de um intelectual mais ou menos, nos tempos
que correm, ao qual as exigências de sua própria cultura não tenham dado o sentimento de
Paris”. (SACHS, 1993, p. 170).
Em meio aos 17. 624 volumes de sua biblioteca, pôde viajar pelos lugares aos quais não
teve oportunidades de ir devido a sua situação econômica, e construir o seu sentimento de Paris:

Sabe-se que Mário escreveu para várias revistas especializadas, mas o Diário Nacional, por exemplo, é um periódico
destinado às massas.
11
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“Creio noutros mundos habitar simplesmente por minha ciência sentimental. Je suis un illuminé
économique. Je n’ai pas besoin de voyager”12 (apud CARVALHO, 2008, p.16)
Mário foi um “viajante a roda de seus livros”, um autodidata que, por meio de seus
estudos, manteve contato constante com a França. Em sua biblioteca, encontram-se títulos em
francês, alemão, inglês, obras sobre as vanguardas e alguns títulos de Apollinaire, escritor pelo
qual Mário possuía certo apreço.
Vê-se que em suas crônicas, o autor de Os Filhos da Candinha valoriza o elemento nacional
e utiliza as teorias francesas em outro contexto, dando-lhes, desse modo, novo sentido. Segundo
Telê A. Lopez (1986, p. 18),
Mário está se debruçando criticamente sobre propostas e conquistas
estrangeiras, peneirando-as, escolhendo o que considerava adequado para nossa
literatura, em nossa realidade. Está, é claro, agindo de acordo com seu grau de
consciência /.../, analisando de acordo com suas possibilidades.

Em 1925, em carta a Carlos Drummond de Andrade, Mário confirmava sua posição em
relação ao contato com outras estéticas: “[...] acho mesmo que influências pra quem tem valor é
boa escola, não faz mal nenhum e é aproveitável.” (ANDRADE, 1982, p. 53)
Já em Pauliceia Desvairada (1987, p. 68), o escritor revelava: “Sinto que o meu copo é
grande demais para mim, e inda bebo no copo dos outros”, mostrando ser este processo, que
mais tarde caracterizaria como “fenômeno psicológico”, um procedimento natural para ele e
outros escritores. Em A Escrava que não é Isaura (1925, p. 27), menciona Rimbaud como precursor
da poesia moderna e explica o método utilizado pelos modernistas brasileiros: “Parêntese: não
imitamos Rimbaud. Nós desenvolvemos Rimbaud. ESTUDAMOS A LIÇÃO RIMBAUD”.
Foi com este procedimento que o cronista estruturou toda a sua obra: estudou a lição de
seus mestres e a assimilou, adaptando o que seria relevante para a literatura brasileira. As
concepções francesas serviram, portanto, de alicerce para o escritor compor e expor suas ideias
em relação aos eventos nacionais, ora concordando com as teorias e intelectuais franceses, ora
discordando deles.
Estudando o periódico Diário Nacional e os manuscritos encontrados no Instituto de
Estudos Brasileiros, da Universidade de São Paulo, observa-se a presença de algumas referências
francesas nas crônicas que fazem parte de Os Filhos da Candinha que, em sua primeira publicação
no jornal, não existiam; ou seja, o escritor as inseriu em seus textos anteriormente escritos ao
“correr da pena”, para figurarem em sua nova obra.
12

“Eu sou um iluminado econômico. Eu não preciso viajar.” [tradução nossa].
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Crônicas como “A Sra. Stevens”, “Ritmo de marcha” e “Brasil-Argentina” são exemplos
deste processo de inserção de alusões francesas nos textos das “Candinhas”. Talvez o fato da
crônica ser um gênero literário escrito, muitas vezes, às pressas, devido aos prazos estabelecidos
pelos jornais e pela grande quantidade de colaborações por parte dos escritores, pois era uma das
formas literárias mais rápidas de ganhar dinheiro, tenha contribuído para que Mário não inserisse
no texto jornalístico as alusões estrangeiras. Em 1943, mais maduro e revisando suas crônicas
mais detalhadamente, percebeu as relações existentes entre seus escritos e a França.
Estas três crônicas são bons exemplos para demonstrar que a relação de Mário de
Andrade com a França não foi fortuita, nem passageira. A obra Táxi e crônicas no Diário Nacional,
além de ser um rico material nos estudos das relações Brasil-França, apresenta o modo como o
escritor modernista estruturou sua estética: a França, centro irradiador de cultura, serviu de base
para compor e expor suas ideias em relação aos eventos nacionais.
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ARTIFÍCIOS DA CONSTRUÇÃO NARRATIVA: O DUPLO
E O CINEMA COMO ALEGORIA PARA O DUPLO EM
CLUBE DA LUTA
ARTIFICES OF LITERARY CONSTRUCTION: THE DOUBLE AND THE CINEMA AS
ALLEGORY FOR THE DOUBLE IN FIGHT CLUB

Felipe Benicio de LIMA1
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar como a temática do duplo é
desenvolvida no romance Clube da luta (originalmente publicado em 1996), de Chuck Palahniuk,
enfocando a relação entre o narrador e seu outro eu, com especial atenção ao modo como essa
existência dual é construída textualmente, instaurando um complexo jogo narrativo em que
corpos, vozes e tempos distintos coexistem e se sobrepõem. Busca-se ainda refletir acerca das
relações entre literatura e cinema, observando como este último é incorporado pela primeira em
termos estilísticos, mas também demonstrando como a sétima arte funciona como uma alegoria
para o duplo no romance de Palahniuk. Como aporte teórico, as reflexões de Bravo (2016), Mello
(2000) e Rank (2013) acerca do duplo, de Reis e Lopes (1987) sobre narração, bem como as
teorizações de Abrams (1999) e Baldick (2001) a respeito da alegoria estão presentes nas análises
aqui empreendidas.
Palavras-chave: Clube da luta. Duplo. Narrador. Literatura e cinema. Alegoria.
Abstract: The present work aims to analyze how the theme of the double is developed in Chuck
Palahniuk's novel Fight Club (first published in 1996), focusing on the relationship between the
narrator and his own self, with particular attention to how this dualistic existence is built textually,
creating a complex narrative game in which distinct bodies, voices and times coexist and overlap.
This work also aims to reflect upon the relationship between literature and cinema, observing
how the latter is absorbed by the former regarding stylistics, but also demonstrating how the
seventh art works as an allegory for the double in Palahniuk's novel. As a theoretical basis,
contribute to the present analysis the reflections regarding the double by Bravo (2016), Mello
(2000) and Rank (2013), regarding narration by Reis and Lopes (1987), as well as the theorizing
on allegory by Abrams (1999) and Baldick (2001).
Keywords: Fight club. Double. Narrator. Literature and cinema. Allegory.
O outro eu
A figura do duplo (Doppelgänger) está presente nas mais diversas culturas e já foi
representada em diferentes formas artísticas, constituindo uma potente imagem capaz de
engendrar ambiguidades, antíteses, conflitos, desdobramentos e espelhamentos de personas e
conceitos. Para Nicole Fernandez Bravo (2016, p. 343-344), “o duplo constitui uma imagem
ancestral que vivencia sua apoteose na literatura do século XIX, no florescer do movimento
1
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romântico, muito embora seu mito tenha continuado a fornecer inspiração para escritores/as do
século XX também”.2 Ainda segundo a autora, a temática do duplo seria mais adequada à novela,
por se tratar de “uma forma de literatura usada para relatar um evento estranho e repentino” (p.
344). De fato, é nas formas breves — aqui incluso também o conto — que o duplo tem suas
representações mais emblemáticas: O médico e o monstro (1886), de Robert Louis Stevenson, “O
horla” (1887), de Guy de Maupassant, “William Wilson” (1839), de Edgar Allan Poe, e, aqui no
Brasil, o famoso conto “O espelho” (1882), de Machado de Assis.
Publicado em 1996, Clube da luta, romance de estreia do escritor estadunidense Chuck
Palahniuk (1962-), é prova da persistência e da pertinência do duplo na virada do século XX para
o XXI, e, por se tratar de um romance, também demonstra que o estranhamento e a tensão
instaurada pelo duplo na narrativa pode ser dilatada em formas literárias mais longas — o que,
aliás, já o fizera Dostoiévski em 1846. No romance de Palahniuk, o/a leitor/a acompanha,
através de uma narração em primeira pessoa, os eventos que conduziram o narrador personagem
(que não tem nome, mas que aqui será referenciado como Joe3) ao clímax do enredo, que é a cena
que abre o romance: Joe, com o cano de uma arma na boca, refém de Tyler Durden, no alto do
prédio Parker-Morris. Nesse grande flashback que é o romance, além de descobrir como surgem e
funcionam os clubes da luta — reuniões de cunho violentamente recreativo em que homens
lutam uns com os outros —, bem como o caminho que leva esses clubes ao Projeto Desordem e
Destruição — uma organização paramilitar que pretende destruir o modelo capitalista de
sociedade —, o/a leitor/a toma conhecimento de que Joe e Tyler são, na verdade, a mesma
pessoa, ou, dito de outro modo, que Tyler é o Doppelgänger de Joe.
De acordo com Carla Cunha (2009, n.p.4), o duplo pode ser entendido como “uma
entidade que duplica o ‘eu’, destacando-se dele e autonomizando-se a partir desse
desdobramento”. Ainda segundo a autora, a coexistência entre eles pode se dar de forma positiva
ou negativa, a depender da identificação ou falta de identificação por parte do eu em relação a seu

As traduções de textos de língua inglesa são de minha responsabilidade, com exceção daquelas indicadas nas
referências. Manterei em notas de rodapé apenas os originais referentes ao romance Fight club. Quando o sentido de
determinada passagem do romance, conforme entendido em minha leitura, não foi contemplado pela escolha
tradutória de Cassius Medauar, optei por utilizar a minha própria tradução, o que virá indicado entre parênteses.
3 O nome da personagem principal, que é também o narrador, não é mencionado no livro. No entanto, há um
momento em que ele se depara com uma série muito famosa da revista Reader’s Digest em que os órgãos do corpo
humano falam de si na primeira pessoa do singular — “Sou a Próstata do Joe”, por exemplo. O narrador, então, se
apropria desse discurso e passa utilizá-la quando pretende falar sobre o que está sentindo — “Sou o Ducto Biliar
Enfurecido do Joe”. Na adaptação fílmica dirigida por David Fincher (1999), ao invés de Joe, o roteirista Jim Uhls
optou por Jack — ambos são nomes masculinos muito populares em países de língua inglesa, geralmente
empregados como sinonímia para pessoas comuns. Além disso, o fato de permanecer inominado ao longo da
narrativa já diz muito acerca de seus problemas identitários. Como no presente trabalho o foco será no romance de
Palahniuk, irei referir-me ao narrador-personagem como Joe.
4 Documento não paginado.
2
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duplo. Em Clube da luta, Tyler é tudo aquilo que Joe não consegue ser: “Adoro tudo a respeito de
Tyler Durden, sua coragem e inteligência. Sua energia. Tyler é engraçado, charmoso, forte,
independente, e os homens olham para ele e esperam vê-lo no comando de seus mundos. Tyler é
capaz e é livre, e eu não” (PALAHNIUK, 2012, p. 217).5 Logo, é justamente a diferença que gera
a identificação do eu (Joe) com seu duplo (Tyler). Como afirma Ana Maria Lisboa de Mello
(2000, p. 114), “[n]a forma de um companheiro que encarna um lado desconhecido do
protagonista, o Outro pode representar a face mais autêntica, mais espontânea ou até mais
vergonhosa do Eu”. No caso em questão, ver-se-á que Durden seria a face mais autêntica do
protagonista, exatamente aquilo que ele não consegue (ou não conseguia) ser.
Enquanto duplo, então, Tyler não é uma cópia, mas um desdobramento de Joe, e,
considerando-se os seus atributos e a forma como é visto pelo protagonista, sua existência tem
como propósito a resolução dos problemas com os quais Joe, sozinho, parece não conseguir
lidar. Chamo atenção para a natureza dupla e paradoxal desse Doppelgänger: ao mesmo tempo em
que é fruto da subjetividade do protagonista (só existe em sua mente), Durden manifesta-se
“corporalmente” para Joe, que com ele interage, fala e até luta. Este é o caso em que, como
afirma Otto Rank (2013, p. 38), “são representadas [...] duas existências diferentes da mesmíssima
pessoa, separadas pela amnésia”. No caso de Joe, essa amnésia está associada à sua suposta
insônia, pois, no momento em que ele está (ou deveria estar) dormindo, Tyler assume as rédeas
da situação e age sem que Joe tenha conhecimento do que acontece. Como o eu e seu duplo
dividem o mesmo corpo, quando Tyler põe em prática as suas atividades noturnas, Joe acaba
tendo a sensação de que não dormiu e, por isso, acredita sofrer de insônia.
Não é de se espantar, então, que a maneira como é descrito o seu problema para dormir
sempre está envolta em certa ambiguidade, como no seguinte trecho: “Fazia três semanas que eu
não dormia. Três semanas sem dormir e tudo se torna uma experiência extracorpórea” (p. 18, ênfase
minha).6 A menção a uma “experiência extracorpórea” pode parecer uma tentativa de traduzir o
sentimento de cansaço experimentado pela personagem (e, de certa forma, o é), mas lendo-o a
partir de uma perspectiva mais ampla, pode também significar a cisão de sua personalidade e o
seu consequente desdobramento enquanto duplo. Neste outro fragmento, a amnésia mencionada
por Rank fica mais evidente: “estou com insônia e só lembro de ter dormido três dias atrás” (p.
119).7 Ao afirmar que “lembra” de ter dormido, Joe deixa em aberto a possibilidade de que talvez
No original: I love everything about Tyler Durden, his courage and his smarts. His nerve. Tyler is funny and
charming and forceful and independent, and men look up to him and expect him to change their world. Tyler is
capable and free, and I’m not (p. 174).
6 No original: Three weeks and I hadn’t slept. Three weeks without sleep, and everything becomes an out-of-body
experience (p. 19).
7 No original: I have the insomnia, and I can’t remember sleeping since three nights ago (p. 96).
5
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ele não tenha dormido — e, de fato, saber-se-á com o progredir da narrativa, ele não dormira,
estava apenas, por assim dizer, em stand-by, enquanto Tyler estava ocupado em seus afazeres
noturnos. Outro momento em que o narrador fala de sua insônia deixando margens para leituras
duplas é quando afirma: “Isto é insônia. A noite inteira os seus pensamentos ficam no ar. A noite
inteira você fica pensando: estou dormindo? Eu dormi?” (PALAHNIUK, 1996, p. 99, ênfase
minha, tradução minha).8 Posteriormente, o/a leitor/a toma conhecimento de que, sem que Joe
saiba, Tyler faz viagens de avião por todo o país para abrir novos clubes da luta e recrutar novos
membros para o Projeto Desordem e Destruição; dessa forma, é muito simbólica a metáfora de
pensamentos no ar, pois que “no ar” está o seu duplo. Assim, suas queixas em relação à insônia
geralmente possuem sentidos outros (duplos), e acabam funcionando como pistas, indícios
prolépticos de acontecimentos ainda não mencionados, peças de um quebra-cabeça cujo real
sentido só se apreende quando observadas em sua inteireza, como um todo.
Mas essas pistas não são deixadas apenas quando o narrador discorre sobre os seus
problemas para dormir. Isso ocorre em muitas outras ocasiões, dentre as quais, a mais recorrente
é “sei disso porque Tyler sabe disso” (PALAHNIUK, 2012, passim), que é quase um estribilho
ao longo da narrativa. Se, por um lado, tal oração pode ser entendida como um indicativo do grau
de proximidade entre aquele que a profere e Tyler — de tão próximos, ambos acabam
compartilhando muitas informações —, por outro, ela é mais um indicativo do fato de que o
narrador e Tyler são mesmíssima pessoa, e o que um sabe, o outro pode saber. Em todo caso,
“uma estranha proximidade entre o/a narrador/a e [uma] outra figura” (BRAVO, p. 343) já é um
índice que remete ao Doppelgänger.
A construção narrativa: o mesmo corpo, outras vozes
Inevitavelmente, essa divisão da personalidade do narrador traz consequências à narração.
De acordo com Milica Živković (2000, p. 122),
o duplo como um artifício ficcional parece desafiar muitas convenções dos
supostos textos realistas: ele obviamente põe em questão [as noções de]
unidades da personagem, do tempo e do espaço, abrindo mão da cronologia,
tridimensionalidade e das distinções rígidas entre objetos animados e
inanimados, eu e o outro, vida e morte.

Com efeito, em Clube da luta, Chuck Palahniuk constrói uma narrativa em que tempo,
espaço e identidades estão em constante mudança — com passagens frenéticas e abruptas entre

No original: This is insomnia. All night, your thoughts are on the air. All night long, you’re thinking: Am I asleep?
Have I slept.
8
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uma e outra instância —, estabelecendo entre si relações ambíguas ou conflituosas que podem
deixar o/a leitor/a desconcertado/a.
Como já mencionado, esse romance é narrado em primeira pessoa e começa in ultima res
(ou seja, no fim das coisas), o que faz com que a maior parte da narração seja composta de um
grande flashback. Pela perspectiva de um narrador em primeira pessoa, tem-se um acesso limitado
aos fatos narrados. Por exemplo, o/a leitor/a só fica sabendo que Tyler é o duplo de Joe quando
Joe toma conhecimento disso.
O narrador de Clube da luta pode ser caracterizado como autodiegético (terminologia
criada por Gérard Genette9), atitude narrativa que é definida por Carlos Reis e Ana Cristina
Lopes (1987, p. 351) como “aquela em que o narrador da história relata as suas próprias
experiências como personagem central dessa história”. A escolha de tal narrador, ainda segundo
Reis e Lopes, tem implicações diretas na maneira como se dá a organização do tempo na
narrativa, o que pode ocorrer de duas formas: uma, menos comum, em que há uma “inteira
sobreposição temporal entre narrador e protagonista”, como ocorre no monólogo interior; e
outra, mais comum, em que esse narrador autodiegético “aparece então como uma entidade
colocada num tempo ulterior em relação à história que relata, entendida como conjunto de
eventos concluídos e inteiramente conhecidos” (p. 352). Como é sabido, os eventos que se
passam em Clube da luta já são todos de conhecimento do narrador, pois que se encontram
concluídos no momento em que tem início a narração.
A esse narrador autodiegético, localizado num tempo ulterior, são permitidas duas formas
de focalização (ou ponto de vista) — interior ou onisciente. Na primeira, “o narrador reconstitui
artificialmente o tempo da experiência, os ritmos em que ela decorreu e as atitudes cognitivas que
a regeram, ao mesmo tempo em que abdica da prematura revelação de eventos posteriores a esse
tempo da experiência em decurso” (p. 352-353), como ocorre no seguinte trecho do romance
aqui analisado:
Estou começando a pensar se Marla e Tyler são a mesma pessoa. A não ser
pelas fodas, todas as noites no quarto de Marla. / Transando. / Transando. /
Transando. / Tyler e Marla nunca estão no mesmo lugar. Eu nunca os vi
juntos. / Por outro lado você nunca me vê ao lado de Zsa Zsa Gabor e isso
não quer dizer que somos a mesma pessoa. Tyler simplesmente não sai do
quarto quando Marla está por aqui (p. 77).10

O discurso da narrativa (1972).
No original: I’m starting to wonder if Tyler and Marla are the same person. Except for their humping, every night
in Marla’s room. / Doing it. / Doing it. / Doing it. Tyler and Marla are never in the same room. I never see them
together. / Still, you never see me and Zsa Zsa Gabor together, and this doesn’t mean we’re the same person. Tyler
just doesn’t come out when Marla’s around (p. 65).
9

10
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Embora localizado em um tempo ulterior, ou seja, já sabendo por que Marla e Tyler
nunca estão no mesmo ambiente ao mesmo tempo, Joe analisa os fatos como se tivesse acabado
de tomar conhecimento deles, reconstituindo, dessa forma, a sua percepção limitada de então.
Inclusive, ao conjecturar acerca dessa estranha situação, chega a pensar por um instante que
talvez Marla e Tyler sejam a mesma pessoa. Um importante detalhe nesse fragmento, e que é
recorrente em toda a narrativa, é a utilização dos verbos no presente: embora sejam memórias,
Joe as narra como se estivessem acontecendo naquele instante — uma espécie de pseudomonólogo interior. Esse pensamento que lhe ocorre, aliás, o qual funciona como uma pista falsa
em uma história de detetive, retarda uma revelação que só será anunciada muito à frente na
narrativa.
A outra forma de focalização de que pode se servir o narrador acima definido é a
focalização onisciente. Como se trata de um narrador em primeira pessoa, é preciso entender que
tal onisciência advém tão só e unicamente do conhecimento que esse narrador possui e que a ele
confere “prerrogativas muito superiores às da sua condição (passada) de personagem”, em função
das quais “consente-se ao narrador a possibilidade de antecipar acontecimentos, elidir ou resumir
eventos menos relevantes e sobretudo fazer uso de uma autoridade conferida pelo conhecimento
integral da história e pela experiência adquirida” (REIS e LOPES, 1987, p. 354). Apesar da
focalização interna (que visa reconstituir, tornando presente, o que sentira e pensara em
determinado momento), é justamente essa forma muito específica de onisciência que permite a
Joe fornecer indícios prolépticos, pequenos vislumbres de coisas ainda não reveladas. “Eu sei
disso porque Tyler sabe disso” pode ser considerado como um desses indícios. Mas não é o
único.
Há uma cena em que Joe chantageia o gerente do Hotel Pressman; ante a recusa do
gerente em aceitar sua proposta, Joe simula que está sendo agredido: “Sem vacilar e ainda
olhando para ele, giro [o] punho com a força centrífuga do braço e arranco sangue fresco dos
ferimentos do meu nariz. Sem qualquer razão, lembro-me da primeira vez que Tyler e eu
lutamos” (p. 144).11 Conforme exposto até aqui, é natural que Joe afirme que se lembrou da
primeira vez em que ele e Tyler brigaram, tendo em vista que esse narrador tenta recuperar o que
havia pensado naquela ocasião; porém, a expressão “sem qualquer razão” diz menos de sua
condição passada enquanto sujeito daquela ação do que de sua posição enquanto entidade que
narra os fatos em um tempo ulterior à história. Ou seja, essa expressão é uma inferência explícita
de quem já conhece todos os fatos, e ainda revela que o narrador está deliberadamente
No original: And without flinching, still looking at the manager, I roundhouse the fist at the centrifugal force end
of my arm and slam fresh blood out of the cracked scabs of my nose. For no reason at all, I remember the night
Tyler and I had our first fight (p. 116).
11
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manipulando o/a leitor/a, e talvez até com certa jocosidade, fazendo-se passar por um narrador
inocente ou ingênuo, que é aquele que “não compreende claramente o que presencia” (MOISÉS,
2013, p. 376).
Diante disso, é possível dizer que Joe é um narrador autodiegético que, embora opte por
uma focalização interna, possui lampejos de focalização onisciente. Entrecruzam-se em sua
narração, além da sua própria voz enquanto personagem que vivencia os fatos narrados (com seu
pseudo-monólogo interior), a voz de Tyler (seu duplo) e ainda a sua voz onisciente, localizada em
um tempo ulterior à história. Este narrador escolhido por Palahniuk, portanto, consegue
mimetizar as incertezas instauradas pelo duplo no que concerne à unidade da personagem, do
tempo e do espaço e às diferenciações rígidas entre o eu e o outro, a vida e a morte, conforme
apontado por Živković.
A configuração desse narrador, diga-se, é o que possibilita esse senso de presença física de
Tyler Durden ao longo da narrativa. Tyler é uma alucinação de Joe, logo, só quem o vê é Joe.
Porém, como o/a leitor/a vê o mundo através dos olhos de Joe, ele/a vive essa alucinação junto
com narrador.
A narrativa contaminada: literatura, fotografia e cinema
Para acentuar o jogo de incertezas e de múltiplas vozes que compõem seu texto, ou talvez
em decorrência desse jogo, Palahniuk serve-se de artifícios que em muito se aproximam da
narração intercalada, que é definida por Reis e Lopes (1987, p. 245) nos seguintes termos:
Entende-se por narração intercalada aquele acto narrativo (ou conjunto de
actos narrativos) que, não aguardando a conclusão da história, resulta da
fragmentação da narração em várias etapas interpostas ao longo da história; em
tais momentos intercalares de enunciação são produzidos por assim dizer
micro-relatos, de cuja concatenação se depreende a narrativa em sua totalidade
orgânica.

Em Clube da luta essa fragmentação ocorre de forma radical: o tom ou o assunto sobre o
que se fala muda de um parágrafo para o outro; e alguns parágrafos são compostos de apenas
uma única oração, quase telegráfica — o que, inclusive, torna a narrativa mais dinâmica. Acredito
que boa parte desse dinamismo perceptível em Clube da luta é resultado de uma influência e de um
forte entrelaçamento de linguagens — especificamente, fotografia e cinema.
Segundo Mikhail Bakhtin (2014, p. 124), o “romance admite introduzir na sua
composição diferentes gêneros, tanto literários [...] quanto extraliterários”, constituindo, assim, na
visão do filósofo russo, o gênero heterodiscursivo par excellence. Grande máquina antropofágica e
multiforme que é, o romance também tem feito suas incursões por gêneros não-literários, como
ocorre com a fotografia e o cinema na narrativa aqui analisada.
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De acordo com Natália Brizuela (2014, p. 31), a contaminação entre as linguagens literária
e fotográfica ainda no século XIX produziu diferentes resultados: “deu-se às vezes através da
inclusão de fotografias em obras literárias, e outras vezes como paradigma de uma nova sintaxe e
de uma nova literatura utilizando certas características do dispositivo fotográfico”. Creio que o
texto de Chuck Palahniuk esteja inserido nesse segundo grupo: já no primeiro capítulo do
romance, quando o narrador descreve a iminente destruição do Edifício Parker-Morris, para onde
Tyler o levara para morrer como um mártir, ele o faz da seguinte forma:
Essa carga primária [de explosivos] explodirá a carga da base, as colunas de
sustentação ruirão e a série de fotos do edifício Parker-Morris estará em todos
os livros de história. / Uma sequência de cinco fotos com passagem de tempo.
Aqui temos o prédio inteiro. Na segunda foto ele estará em um ângulo de
oitenta graus. Depois setenta e cinco. Com o prédio em um ângulo de quarenta
e cinco graus é quando o esqueleto começa a ceder e a torre se curva um pouco
sobre ele. Na última foto, a torre e todos os seus cento e noventa e um andares
caem sobre o museu nacional, que é o verdadeiro alvo de Tyler (p. 12).12

Joe vislumbra um futuro distante, em que a queda do edifício (que sequer ocorre no
romance) já é um fato consumado e é assunto dos livros de história. A maneira que escolhe para
narrar essa queda é através de fotografias, numa descrição quadro a quadro, em que cada uma das
cinco orações responsáveis pela descrição mimetizam os cinco fotogramas que exibem o curto
intervalo entre a explosão e o desmoronamento total do prédio. Mas eis que se instaura um
paradoxo: se, por um lado, de acordo com André Bazin (2014, p. 32),
[a] objetividade da fotografia lhe confere um poder de credibilidade ausente em
qualquer obra pictórica. Sejam quais forem as objeções de nosso espírito crítico,
somos obrigados a crer na existência do objeto representado, literalmente representado, quer dizer tornado presente no tempo e no espaço[;]

por outro, a queda do edifício Parker-Morris jamais ocorre. Ou seja, embora a destruição do
prédio exista apenas virtualmente, no nível da possibilidade, a forma como é descrita essa
prospecção, por meio de fotografias, confere uma concretude, uma veracidade, a uma ação jamais
realizada. Dessa forma, a escolha da linguagem fotográfica agrega uma carga simbólica à essa
narração.
Além da fotografia, percebo uma relação muito forte do romance Clube da luta com o
cinema (que é constituído, diga-se, por fotografias em movimento). Embora o cinema tenha
desenvolvido rapidamente a sua própria linguagem neste pouco mais de um século de vida, a sua
No original: The primary charge will blow the base charge, the foundation columns will crumble, and the photo
series of the Parker-Morris Building will go into all the history books. / The five-picture time-lapse series. Here, the
building’s standing. Second picture, the building will be at an eighty-degree angle. Then a seventy-degree angle. The
building’s at a forty-five-degree angle in the fourth picture when the skeleton starts to give and the tower gets a slight
arch to it. The last shot, the tower, all one hundred and ninety-one floors, will slam down on the national museum,
which is Tyler’s real target (p. 14).
12
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estrutura narrativa — pelo menos, a das narrativas clássicas/hollywoodianas — é herança das
obras literárias de ficção, cujo enredo clássico segue o seguinte esquema estrutural: apresentação,
complicação, clímax e conclusão. Sendo assim, de acordo com Marinês Andrea Kunz (2012, p.
148), “[a] estrutura narrativa é o fator de aproximação entre a literatura e o cinema, apesar de a
primeira ser calcada na linguagem verbal e a segunda, na heterogeneidade sígnica”. Além disso, “à
medida que se constitui e se impõe como arte, o cinema passa a influenciar também a literatura,
instigando-a a experimentar a linguagem literária, o que leva, por vezes, a textos híbridos”. 13
Nesse sentido, o início do romance também é muito significativo (sobretudo porque dá o
tom do restante da obra): a cada parágrafo, o/a leitor/a é bombardeado/a por uma informação
diferente, sem qualquer ligação direta uma com a outra ou mesmo qualquer outro artifício de
transição mais suave — fala das personagens, flashforward, pensamento do narrador, informação
sobre como construir um silenciador, flashback, informações sobre como construir uma bomba de
nitroglicerina etc. Esse modo de concatenar o texto muito se assemelha ao corte seco, que é um
recurso utilizado no cinema como forma de evidenciar a montagem. De acordo com Jacques
Aumont e Michel Marie (2003, p. 66), “[c]hama-se corte seco a passagem de um plano a outro
por uma simples colagem”. Ainda de acordo com os autores, esse tipo de corte está a serviço da
montagem seca que, por sua vez, divide-se em duas variantes: “a ‘montagem seca comum’, que
pode ser marcada pelo ritmo, e a ‘montagem seca com efeito’, quando a passagem de um
segmento a outro se efetua por ruptura brutal”. No caso de Clube da luta, esses cortes estão a
serviço tanto de uma construção rítmica — dado que o texto de Palahniuk é constituído
principalmente de orações curtas, telegráficas, à maneira de um staccato — quanto de uma
construção de efeito (o que será explorado na seção seguinte deste trabalho). De certa forma, essa
disposição fragmentada do texto — que aqui pode ser entendida em oposição a uma narração
mais fluida —, pelo que possui de abrupta, “brutal”, traz à tessitura narrativa a violência que dá a
tônica do romance como um todo.
O cinema como alegoria para o duplo
Mas Clube da luta é um livro em que o cinema não surge apenas como influência estilística,
mas como temática, afinal, um dos trabalhos de Tyler é o de projecionista em salas de cinema.
No terceiro capítulo do romance, o ardiloso narrador, servindo-se das peculiares características
É importante salientar que essa influência do cinema sobre a literatura já tinha sido observada por André Bazin,
ainda na década de 1950: “É quase um lugar-comum afirmar que o romance contemporâneo, e particularmente o
romance [note-]americano, sofreu influência do cinema. [...] Sem dúvida, e como não poderia deixar de ser, os novos
modos de percepção impostos pela tela, maneiras de ver como o close, ou estruturas de narrativa, como a
montagem, ajudaram o[/a] romancista a renovar seus acessórios técnicos” (BAZIN, 2014, p. 120-121).
13
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de sua forma de narração acima discutidas, e influenciado pela sintaxe da narrativa fílmica, fala
sobre a sua vida profissional e sobre a de Tyler, apresentando essa personagem ao/à leitor/a. No
entanto, ao descrever os procedimentos empregados por Tyler no desenvolvimento do seu
trabalho enquanto projecionista, Joe parece também estar falando sobre o duplo — deixando
pistas no texto, como lhe é característico —, procedimento que pode ser lido como a construção
de uma alegoria.
De modo geral, a alegoria pode ser entendida como uma metáfora estendida, prolongada,
que passa a existir como “um sistema estruturado” (BALDICK, 2001, p. 5). Para M. H. Abrams,
a alegoria é uma narrativa em que “agentes e ações, e às vezes também o cenário, são construídos
pelo autor” de forma a terem “um sentido coerente no nível ‘literal’, ou primário, de significação,
e ao mesmo tempo significarem uma sequência segunda, correlata, de significação” (1999, p. 5).
Acredito ser justamente isso o que ocorre no capítulo 3 de Clube da luta: em um primeiro nível de
leitura (que, de certa forma, pode estar relacionado com a primeira leitura da obra, em que o/a
leitor/a ainda a está conhecendo), Joe descreve a rotina de trabalho de Tyler; mas em um
segundo nível de leitura (que igualmente pode estar relacionado às leituras posteriores à primeira,
estando agora o/a leitor/a a par dos acontecimentos), Joe está falando sobre o fenômeno do
duplo. Porém, ele não fala do duplo pela simples obviedade de estar falando sobre Tyler (embora
isso também seja verdade), mas por estar metaforizando a temática do duplo através da imagética
cinematográfica composta pela natureza mesma do ofício de Tyler enquanto projecionista — daí
a alegoria. Em um dos fragmentos iniciais há a seguinte construção:
Você acorda no O’Hare. / Você acorda no LaGuardia. / Você acorda no
Logan. / Tyler trabalhava meio período como projecionista em um cinema. Por
causa de sua natureza, ele só conseguia trabalhar à noite. Se um projecionista
ficasse doente, o sindicato chamava Tyler. / Algumas pessoas são noturnas,
outras são diurnas. Eu só conseguia trabalhar de dia. / Você acorda em Dulles.
/ O seguro de vida paga o triplo se você morrer em uma viagem de negócios
(p. 27, ênfase minha).14

As três primeiras orações, construídas à maneira de parágrafos telegráficos, trazem para o
nível linguístico aquilo que é vivenciado pelo narrador nas constantes mudanças pelas quais passa,
de aeroporto em aeroporto, devido ao seu trabalho. As anáforas, nesse caso, podem estar
relacionadas à rotina do protagonista, que está sempre viajando de avião; e a brevidade dessas
orações diz muito sobre o fato de que ele não chega a demorar muito tempo no mesmo lugar.

No original: You wake up at O’Hare. / You wake up at LaGuardia. / You wake up at Logan. / Tyler worked parttime as a movie projectionist. Because of his nature, Tyler could only work night jobs. If a projectionist called in sick,
the union called Tyler. / Some people are night people. Some people are day people. I could only work a day job.
You wake up at Dulles. / Life insurance pays off triple if you die on a business trip (p. 25-26).
14
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Rotina, nesse contexto, diz mais sobre a constância de ações que se repetem na vida de Joe do
que sobre uma vida pautada em um organograma predefinido.
No momento em que fala de Tyler, em que o apresenta ao/à leitor/a, Joe faz uso da
autoridade que lhe é conferida pela posição em que se encontra — como conhecedor de toda a
história —, e, mais uma vez, simula a sua ingenuidade e cria orações ambíguas: “Por causa de sua
natureza” pode tanto significar que Tyler é o que se convencionou a chamar de “pessoa
noturna”, ou seja, tem mais disposição para trabalhar à noite; mas também pode referir-se à sua
condição enquanto fruto de uma alucinação que assume o controle da situação quando o
narrador está (ou deveria estar) dormindo. Joe ainda afirma que ele mesmo só conseguia trabalhar
durante o dia, o que serve para intensificar o senso de contraste existente entre as duas personas.
Outro detalhe importante do fragmento acima citado, e que se repete significativamente
ao longo do capítulo, é a construção “você acorda”, seguida do nome de um aeroporto
estadunidense. Como é possível perceber, a cada vez que a expressão é usada, há uma mudança
no conteúdo da narração. Mais especificamente, essa expressão sinaliza o momento em que o
narrador deixa de falar de si para falar de Tyler, e vice-versa, servindo-se do artifício da narração
intercalada. Conforme discutido anteriormente, em muitos momentos em que o narrador fala
sobre sono ou insônia, há certa ambiguidade em suas palavras, e os sentidos subjacentes em seu
discurso nesses momentos geralmente têm relação com o duplo.
Com o mesmo didatismo empregado para descrever como se faz uma bomba caseira, Joe
explica o trabalho de Durden: “Na cabine de projeção Tyler fazia a troca de rolos se o cinema é
daqueles antigos. Na troca você tem dois projetores na sala, e é usado um por vez” (p. 28).15
Como nota Kristen Sterling (2008), ao mesmo tempo em que é um projecionista, Tyler é também
uma projeção da mente de Joe. Dito de outro modo, Tyler é uma projeção que trabalha como
projecionista, operando um projetor; e se Tyler é uma projeção, logo, Joe é o seu projetor —
aquele que projeta a alucinação no mundo (pelo menos, a seus próprios olhos). Por isso, a
natureza do trabalho de Tyler é tão simbólica. Na sala em que trabalha, há dois projetores, da
mesma forma que o corpo de uma personagem é habitado por duas identidades distintas. E mais:
os projetores não funcionam simultaneamente — ou um ou o outro, jamais os dois — tal como
ocorre em grande parte da relação entre Joe e Tyler.
O narrador continua a sua explicação: “o projecionista precisa ficar lá para trocar os
aparelhos [projetores] no momento exato para que o público não veja a quebra entre o fim de um

No original: In a projection booth, Tyler did changeovers if the theatre was old enough. With changeovers, you
have two projectors in the booth, and one projector is running (p. 26).
15
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rolo e o começo do outro” (p. 29).16 Para saber quando deve realizar essa troca, o responsável por
isso deve “prestar atenção às bolinhas brancas no canto direito alto da tela. Esse é o aviso” (p.
29).17 No meio cinematográfico, explica o narrador, essas bolinhas brancas são chamadas de
“queimaduras de cigarro”. Na primeira vez que ela aparece na tela é para sinalizar que faltam dois
minutos para a troca de projetores; na segunda vez, é para sinalizar que faltam cinco segundos.
Os dois projetores estão rodando e você, parado entre eles, segurando as
alavancas dos obturadores de cada um. Nos projetores bem antigos existe um
alarme no eixo do rolo de alimentação. [...] A escuridão é muito quente por
causa das lâmpadas dentro dos projetores, e o alarme está tocando. Você está
parado entre os dois projetores segurando as alavancas e observando o canto da
tela. A segunda bolinha pisca. Conte até cinco. Feche um obturador e abra o
outro ao mesmo tempo (p. 30).18

A narração de Joe, a forma como ele organiza e dispõe as ações textualmente, conserva
muita semelhança com todo esse processo envolvido na projeção do filme. No texto de
Palahniuk, as queimaduras de cigarro, ou seja, o elemento que indica a transição é o “você
acorda”, que marca de forma significante o momento em que o assunto deixa de ser Joe e passa a
ser Tyler (e vice-versa). A narração intercalada, por meio da qual o assunto narrado modifica-se a
cada parágrafo, consegue mimetizar esse procedimento de troca de projetores, e faz com que o/a
leitor/a tenha acesso a essa experiência de forma textual (por meio do signo verbal). Inclusive, o
constante emprego do pronome “você” acaba atraindo o/a leitor/a para essa posição de
operador/a do projetor, sendo possível, ainda, conceber o ato de leitura desse capítulo do
romance como análogo ao trabalho da pessoa que opera o projetor: o/a leitor, com o livro nas
mãos, aberto, em que há duas páginas, sendo que é lida apenas uma página por vez, na qual falase ou de Joe ou de Tyler.
Mas, nessa leitura alegórica, em que os dois projetores da sala de projeção podem ser
entendidos como metáforas para essas duas personagens, quem seria o operador? Quem define
em que momento o assunto será Joe ou Tyler? Acredito que só possa ser responsável por isso
aquele que desde sempre, como já demonstrei, joga (e até brinca) com os/as leitores/as: aquele
narrador que se encontra ao fim da narrativa, que já a conhece completamente, e que, justamente
por isso, ora dá ênfase a um, ora a outro, estabelecendo contrastes ou semelhanças a depender da

No original: A projectionist has to stand right there to change projectors at the exact second so the audience never
sees the break when one reel starts and one reel ran out (p. 27).
17 No original: to look for the white dots in the top, right hand-hand corner of the screen. This is the warning (p. 27).
16

No original: The two projectors are running, you stand between and hold the shutter lever on each. On really old
projectors, you have an alarm on the hub of the feed reel […]. The dark is hot from the bulbs inside the projectors,
and the alarm is ringing. Stand there between the two projectors with a lever in each hand, and watch the corner of
the screen. The second dot flashes. Count five. Switch one shutter closed. At the same time, open the other shutter
(p. 27-28).
18
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situação, deixando pistas, indícios prolépticos, construindo meticulosamente o quebra-cabeça
ficcional que só é percebido enquanto tal quando completo.
Por fim, é possível dizer que, se num primeiro nível de leitura, o capítulo 3 de Clube da luta
apresenta as vidas profissionais de Joe e Tyler, num segundo nível, o capítulo não é senão o
momento em que o narrador ulterior fala de seus trabalhos, diurnos e noturnos, enquanto Joe e
enquanto Tyler. Nesse primeiro nível de leitura, a relação entre as duas personagens pode ser
representada pelo círculo, o que implica em dizer que uma identidade ocupa o lado externo,
enquanto a outra, o lado interno dessa figura geométrica, sendo percebidas pelo/a leitor/a como
personas distintas. Em lugar de círculo, poder-se-ia dizer moeda, mas essa imagem não estaria
relacionada de forma satisfatória com a do segundo nível de leitura, o qual, acredito, pode ser
representado pela fita de Möbius. O que acontece é que, num segundo nível de leitura, o/a
leitor/a toma conhecimento de que Joe e Tyler são a mesma pessoa, o que implica em dizer que,
se antes as identidades estavam cada qual em um lado do círculo (interno ou externo), agora,
sabe-se, elas habitam um mesmíssimo e único lado, ou corpo, que apenas aparenta (através de
uma ilusão de ótica, no caso da fita de Möbius, e da esquizofrenia, no caso das personagens) ser
duplo. Ainda é possível entender o ponto de torção da fita como um equivalente para o sono, por
ser aquele o mecanismo através do qual um lado da fita une-se ao outro para formar um único
lado.
Em sua narrativa, portanto, Chuck Palahniuk estabelece um intricado jogo textual em que
tempo, espaço e vozes sobrepõem-se uns sobre os outros constantemente. Em seu diálogo com
o cinema, Palahniuk utiliza a sétima arte não apenas enquanto temática — na construção de uma
alegoria para o duplo —, mas deixa-se contaminar estilisticamente pelos “modos de percepção
impostos pela tela”, para usar os termos de Bazin (2012, p. 120), extrapolando o tropo literário
do Doppelgänger por meio de artifícios narrativos que buscam mimetizar e potencializar os efeitos
da cisão da personalidade do protagonista.
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BREVE HISTÓRICO DA TRADUÇÃO POÉTICA DE
OBRAS OVIDIANAS EM LÍNGUA PORTUGUESA
A BRIEF HISTORY OF POETICAL TRANSLATIONS OF
OVIDIAN WORKS IN PORTUGUESE LANGUAGE

João Victor Leite MELO1
Resumo: Este artigo apresenta um panorama da prática de tradução poética de obras ovidianas e dos
diferentes metros através dos quais hexâmetros e pentâmetros latinos já foram vertidos em língua
portuguesa, desde o século XVIII até hoje. No presente recorte, a partir de excertos de diversas
traduções, destacam-se alguns fenômenos peculiares ao conceito de “transposição criativa”, definido
por Roman Jakobson (1969) como a transposição interlingual de uma forma poética a outra. Tal
concepção desdobra-se no trabalho de diversos teóricos e tradutores-poetas, como José Paulo Paes
(2008), Raimundo Carvalho (2010), Paulo Henriques Britto (2016), entre outros, e é com base nos
postulados desses autores que procederemos à análise do corpus ora elencado.
Palavras-chave: Ovídio. Literatura latina. Tradução poética. Histórico.
Abstract: This paper presents an overview of the poetical translation practice of Ovidian works and
the different meters through which Latin hexameters and pentameters have been translated in
Portuguese language since the 18th century until today. In this research, from the excerpts of
translations, we highlight some peculiar phenomena to the concept of "creative transposition",
defined by Roman Jakobson (1969) as the interlingual transposition of one poetic form to another.
This conception unfolds in the work of several theorists and translators, such as José Paulo Paes
(2008), Raimundo Carvalho (2010), Paulo Henriques Britto (2016), among others. Based on the
postulates of these authors we will proceed to analysis of the corpus now listed.
Keywords: Ovid. Latin Literature. Poetical translation. History.

Considerações iniciais
Se, há dois mil anos, tudo quanto o poeta romano Publius Ouidius Naso tentava
escrever em latim saía-lhe em versos metrificados2, em português, boa parte de seu corpus
literário traduzido ainda está em prosa. Todavia, dentre os dez títulos que a crítica tradicional3
costuma reconhecer como sendo de autoria ovidiana, pelo menos seis já foram vertidos nos
moldes da métrica portuguesa4, e é sobre esses trabalhos que este artigo se debruçará.
Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Nos Tristia (4.10.24-26) Ovídio declara: Scribere temptabam uerba soluta modis. / Sponte sua carmen numeros ueniebat
ad aptos, / Et quod temptabam scribere uersus erat. (Arriscava palavras livres de metro: / Mas, por si, vinha a poesia
no metro adequado, / E o que tentava escrever saía em verso) – Tradução de Patrícia Prata (2007).
3 Para ficarmos só com dois críticos, Gian Biagio Conte (1999) e Peter Knox (2009) reconhecem como
autênticas as seguintes obras: Heroides, Amores, Ars amatoria, Medicamina faciei femineae, Remedia amoris,
Metamorphoses, Fasti, Tristia, Epistulae ex Ponto e Ibis.
4 Amores, Ars amatoria, Medicamina faciei femineae, Metamorphoses, Fasti, Ibis, além dos considerados espúrios ou
duvidosos Nux e Halieutica (KNOX, 2009, p. 212).
1
2
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Após o estudo de várias traduções de Ovídio – a maioria delas acompanhadas de
comentários e reflexões dos autores a respeito dos procedimentos realizados na tentativa de
torná-las poéticas – constatamos que todas, diante do desafio representado pelas diversidades
das línguas, assumem a diferença incontornável entre o próprio e o estrangeiro, dado que
“não somente os campos semânticos não se superpõem, mas as sintaxes também não são
equivalentes; as formas de construção das frases [dos versos] não veiculam as mesmas
heranças culturais” (RICOEUR, 2012, p. 25, 65).
Acrescente-se a isso o fato de que
falta às línguas modernas ocidentais a noção de duração das vogais, cuja
composição rítmica confere ao verso compassos, ou pés, muito definidos.
Além disso, a variação de tonalidade entre as vogais, sendo as longas mais
graves do que as breves, construía uma musicalidade característica dos
idiomas antigos (GOUVÊA JÚNIOR, 2015, p. 24),

e teremos a medida do “risco com o qual se paga o desejo de traduzir [poeticamente], e que
faz do encontro com o estrangeiro em sua língua uma prova” (RICOEUR, 2012, p. 47).
Todavia, sempre houve aqueles que aceitaram esse desafio e, a partir de uma ampla
compreensão cultural, inclinaram-se a descortinar “as potencialidades da língua de partida,
assim como os recursos inaproveitados da língua materna, contribuindo, dessa forma, para
um alargamento dos horizontes linguísticos” (LAVELLE, 2012, p. 11).
Para alcançar o “estatuto de recriador”, preceituado por Paulo Paes (2008, p. 36), o
tradutor-poeta tem algumas tarefas a cumprir, as quais, pinçadas dos autores que elencamos
aqui, poderiam ser assim resumidas: “flagrar a dinâmica de um texto é a primeira tarefa do
tradutor”, pois revelar esse dinamismo é “o motor do ato de traduzir uma criação através de
uma nova” (CARVALHO, 2005, p. 108). Posto que no poema toda e qualquer característica,
em princípio, pode ser significativa, cabe ao tradutor “determinar quais são os elementos
mais relevantes, que portanto devem ser necessariamente recriados na tradução, e quais são
menos importantes e podem ser sacrificados” (BRITTO, 2016, p. 119-120).
Obtemperando essas tarefas, Mário Laranjeira diz que não se pode exigir que o
tradutor consiga manter absolutamente tudo aquilo que uma análise minuciosa do original
revelaria como pertinente à poeticidade do texto, cabendo a ele, contudo, “expandir ao
máximo os limites das fidelidades e, pela inventividade de seu gênio, recuperar e compensar
as possíveis perdas de trajeto nos diversos níveis” (LARANJEIRA, 1993, p. 129).
O fato de estarem cientes de que a recriação sempre implicará a aceitação de uma
perda, e que, “em tese, é possível traduzir poesia, mas na prática todas as traduções poéticas
são falhas” (BRITTO, 2016, p. 119), não impede que os tradutores-poetas trabalhem
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idealizando uma “tradução total”, descrita por Raimundo Carvalho como aquela capaz de
englobar os três tipos de traduções classificadas por Jakobson (1963, p. 79-80), já que
a operação realizada pelo tradutor de poesia, embora seja só visível no nível
interlingual, é uma operação que se dá no nível intralingual, pois, antes de
tudo, o tradutor é um leitor, e também no nível intersemiótico, pois o signo
poético se abre para as possibilidades plásticas e musicais da palavra
(CARVALHO, 2005, p. 106).

Apesar de Jakobson ter apontado para a possibilidade de tradução de poesia sob o
termo “transposição criativa”, que seria uma “transposição interlingual de uma forma poética
a outra” (JAKOBSON, 1969, p. 72), o linguista não explica em maior detalhe essa fórmula
com a qual estaria resolvido o paradoxo da versão poética. No entanto, José Paulo Paes
retomou e desdobrou o conceito, preceituando que, mesmo estando sempre limitado pelos
parâmetros do texto com que se avém, a transposição criativa, ou recriação, “possibilita ao
tradutor dispor de um espaço de manobra onde possa criativamente desenvolver a sua busca
por equivalentes ou aproximações” (PAES, 2008, p. 36).
Nessa mesma linha de raciocínio, ao propor maneiras de traduzir a “significância”
sem perder a poeticidade, Mário Laranjeira defende que a recriação do poema na língua de
chegada deve se dar de modo que
um semelhante arranjo do material sintático, semântico e fônico provoque
uma semelhante geração de sentido poético no poema-tradução, levadas em
conta, é claro, as especificidades das duas línguas-culturas em contato
(LARANJEIRA, 1993, p. 62).

Pelo que foi dito, percebe-se que, “para se efetivar como um texto autônomo”, a
tradução poética, enquanto recriação, “requer uma atenção cerrada à forma do original”
(CARVALHO, 2005, p. 106), “um enfrentamento letra a letra que permita entreouvir a voz
refugiada na escritura” (idem, 2010, p. 7).
Ligada à perda do absoluto linguístico, “a felicidade de traduzir é um ganho quando
ela aceita a distância entre a adequação e a equivalência, a equivalência sem adequação”
(RICOEUR, 2012 p. 29) e, de acordo com Paul Ricoeur, “o tradutor encontrará sua
recompensa ao reconhecer o estatuto incontornável da dialogicidade do ato de traduzir como
horizonte razoável do desejo de traduzir” (idem, p. 30), desmistificando o sonho da tradução
perfeita.
Da teoria à prática, ao argumentar que a poesia seja uma espécie de antiprosa por
excelência, Paulo Paes, baseado na obra de Jean Cohen (1978), diz que tal caráter antitético
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lhe é conferido pela presença de “operadores poéticos”, como o duplo sentido, o metro, a
rima, a anáfora, a inversão, a metáfora etc. A função primordial desses operadores é perturbar
a estruturação lógica do discurso, ou seja, o encadeamento linear de suas ideias, “obrigandoo a voltar-se sobre si mesmo, num processo circular de perda e recuperação de significado”
(PAES, 2008, p. 37).
Em se tratando da tradução poética, mais do que transpor o significado conceitual
do texto fonte, é necessário observar e tentar reproduzir as perturbações da linearidade de
seus significados, gerada pela ação dos operadores poéticos nele presentes. É daí que advém
a noção de “acoplamento”, postulada por Samuel Levin (1978, p. 38) e entendida como “as
formas verbais equivalentes pelo significado ou sonoridade que ocorram nas mesmas
posições em versos diferentes de um poema”.
Dito isso, passemos aos exemplos de traduções que foram realizadas, em alguma
medida, atentas a estes postulados.
Breve histórico da tradução poética de obras ovidianas em língua portuguesa
As linhas a seguir têm o propósito de mapear tendências mais ou menos tradicionais,
desde o final do século XVIII até hoje, para esboçar um horizonte de possibilidades
tradutórias já exploradas a contento em língua portuguesa, pois, como afirma Oliva Neto:
todo aquele que traduz textos antigos já traduzidos, queira ou desqueira,
integra uma longa linhagem, passa a pertencer à revelia de si mesmo a um
círculo bem maior e muito mais antigo do que ele, e tal condição não só lhe
traz algumas responsabilidades como, decerto, lhe propicia um pouco de
humildade. Se conhece traduções pregressas, tem modelos a imitar ou
vencer, tem parâmetros para seguir ou evitar. Se as ignora, corre o risco de
ficar, hoje, aquém do que já se fez outrora e pode vir a crer que inventou o
que fora inventado” (OLIVA NETO, 2015, p. 9).

Longe de pretender abarcar a totalidade das traduções poéticas ovidianas para o
português em três séculos, nosso intuito é mostrar, através de dez tradutores abaixo
elencados, a pluralidade de formas com as quais os textos de chegada buscaram certa
homologia com os de partida, seja ela melódica, métrica ou gráfica.
Partindo da segunda metade do século XVIII, um breve histórico da tradução poética
de Ovídio em língua portuguesa poderia começar com as Transformações de Públio Ovídio
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Nasam5, assinada pelo poeta árcade Cândido Lusitano, alcunha de Francisco José Freire que,
em 1771, publicou sua versão dos quinze livros das Metamorphoses, em decassílabos heroicos6.
A hospitalidade linguística portuguesa do século XVIII e, como veremos, também
do XIX, logrou acomodar o hexâmetro latino no metro da tradição camoniana, configurando
uma espécie de correspondência funcional7 dos sistemas de composição, já que esses metros
veicularam a poesia épica dentro de suas respectivas culturas. Ainda na esteira do arcadismo,
a tradução de excertos das Metamorphoses, empreendida por Bocage8 (1765-1805), também
transladou hexâmetros em decassílabos heroicos.
Para ilustrar as diferenças entre as traduções de Cândido Lusitano e Bocage,
selecionamos nove versos das Metamorphoses (10.55-63)9, referentes à passagem em que Orfeu
perde Eurídice pela segunda vez ao olhar para trás. Apesar de ambos estarem se servindo do
decassílabo heroico, o primeiro utilizou oito versos a mais que o trecho original, ao passo
que o segundo só precisou de mais dois:
(Cândido Lusitano)
(...) não longe
Estavam já da terra suspirada:
Quando temendo Orfeu, que se perdesse
Eurídice na cega escuridade,
E anelando impaciente e sobretudo
O objeto ver de tão custosa empresa,
Volta os olhos a pô-los na que o segue,
E o olhar foi o mesmo que perdê-la:
Ao querer o infeliz lançar-lhe os braços,
E receber os dela a um mesmo tempo,
Ar impalpável abraçou somente.
Morre de novo a mísera, e queixumes
Não faz do ávido Esposo; e como queixas
Poderia formar de ser amada?
Dá-lhe o último adeus, mas com tão frouxa
Voz, que ele apenas pode percebê-lo,
E segunda vez torna ao mesmo assento.

(Bocage)
Já do tartáreo fim distavam pouco.
Temendo o amante aqui perder-se a amada
Cobiçoso de a ver, lhe volve os olhos:
De repente lha roubam. Corre, estende
As mãos, quer abraçar, ser abraçado,
E o mísero somente o vento abraça.
Ela morre outra vez, mas não se queixa,
Não se queixa do esposo; e poderia
Senão de ser querida lamentar-se?
Diz-lhe o supremo adeus, já mal ouvido;
E recai a infeliz na sombra eterna.

Edição do Manuscrito e Estudo das Metamorfoses de Ovídio Traduzidas por Francisco José Freire (PREDEBON, 2006).
Verso decassílabo com tônicas obrigatórias na 6ª e na 10ª sílaba.
7 Paulo Henriques Britto (2006) opõe dois tipos de correspondência que o tradutor pode almejar ao traduzir
poesia: a correspondência funcional e a correspondência formal. Correspondência funcional é aquela que leva
em conta as conotações que os metros têm em seu contexto. Essa correspondência opõe-se à correspondência
formal, que leva em conta apenas aspectos concretos do significante, como número de sílabas e sequência dos
acentos.
8 Com estudos e notas de João Angelo de Oliva Neto (2000).
9 nec procul afuerunt telluris margine summae: / hic, ne deficeret, metuens avidusque videndi / flexit amans oculos, et protinus illa
relapsa est, / bracchiaque intendens prendique et prendere certans / nil nisi cedentes infelix arripit auras. / iamque iterum moriens
non est de coniuge quicquam / questa suo (quid enim nisi se quereretur amatam?) / supremumque 'vale,' quod iam vix auribus
ille / acciperet, dixit revolutaque rursus eodem est.
5
6
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Ambas as traduções são legítimas enquanto paráfrases do original, contudo, é notável
o poder de síntese com que Bocage descreveu a mesma cena. Isso mostra que, assim como
ocorre no ato de contar, “pode-se traduzir de outro modo, sem a esperança de eliminar a
distância entre equivalência e adequação total” (RICOEUR, 2012, p. 30).
Três décadas e meia após a morte de Bocage, seria a vez do lisbonense, António
Feliciano de Castilho (1800-1875), traduzir os cinco primeiros livros das Metamorphoses, em
1841, seguindo seus predecessores, em decassílabos soltos10. No entanto, o estro
experimental de Castilho inovou ao verter dísticos elegíacos da Ars Amatoria em pares de
dodecassílabos alexandrinos rimados, no esquema aabb11, como pode ser observado no
trecho correspondente aos versos 797-812, do livro 3, que transcrevemos abaixo12:
Tu quoque, cui ueneris sensum natura negauit,
Dulcia mendaci gaudia finge sono.
Infelix, cui torpet hebes locus ille, puella,
Quo pariter debent femina uirque frui.
Tantum, cum finges, ne sis manifesta, caueto:
Effice per motum luminaque ipsa fidem.
Quam iuuet, et uoces et anhelitus arguat oris;
Mas se extranha nasceste ao senso de tal gosto
finge-o sequer nos sons, nos ademans, no rosto.
Pobre, pobre de ti, se vives, e tem morta
A parte do teo ser que aos sexos dous transporta.
Só digo ao teo fingir que inganne inteiramente:
Movimento, olhos, tudo expresse ardor veemente;
O arquejar, como a voz, o-ponha manifesto.
Aqui me assalta o pejo... e me prohibe o resto.
Não franqueeis à luz patentes janelas,
Muitas cousas em vós não vistas são mais belas.
Se de Venus aos dons alguma após quer paga,
Venus mesma condemna a vil que lh’os-estraga.
Sexo amado, se a ti, dei, como a nós, fortunas,
Põe nos trophéos também: ‘Fomos de Ovídio alumnas’.

Ao optar por traduzir os dísticos latinos com versos isométricos13 portugueses,
poderíamos considerar, a princípio, que houve uma perda considerável quanto à reprodução
da dinâmica claudicante do original. Porém, a paronomásia no final dos versos, embora
inexistente no texto de partida, parece ter compensado a noção de unidade binária dos
dísticos elegíacos, pois, se nesses a expectativa do ouvinte para o movimento da unidade

Versos “soltos” ou “brancos”, são os versos sem rima.
In: Ovídio. Obras. Tradução de António Feliciano de Castilho. São Paulo: Cultura, 1945.
12 Mantivemos a grafia original do português oitocentista de todos os excertos provenientes das obras de
Castilho, inclusive dos de sua carta endereçada a Ribeiro Saraiva, de 1859.
13 São os versos de uma só medida. Chamam-se também “isossilábicos” (TAVARES, 1996, p. 190).
10
11
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seguinte reside no ritmo e na percepção de sua quebra, a versão de Castilho impõe
semelhante expectativa por meio das rimas geminadas14.
Enquanto no excerto supracitado depreende-se um enxugamento do original – haja
vista os 16 versos latinos terem sido hospedados em 14 alexandrinos perfeitos – a tradução
completa dos Fasti (1862), em decassílabos, apresenta alguns alongamentos, no sentido de
que o texto de chegada comporta mais versos do que o texto de partida, como o próprio
tradutor-poeta declara, em carta endereçada a Antônio Ribeiro Saraiva, de 185915:
Aqui te reponho por tanto o mesmo assumpto, que da primeira vez te havia
distribuído; é o trexo que no Poema original começa em verso 79 do Livro
IV., e vai até 84 inclusivamente, que eu traduzi com um pouco de
desinvolvimento, por assim me parecer necessário, do seguinte modo:
huius erat Solimus Phrygia comes unus ab Ida,
a quo Sulmonis moenia nomen habent,
Sulmonis gelidi, patriae, Germanice, nostrae.
me miserum, Scythico quam procul illa solo est!
ergo ego tam longe – sed supprime, Musa, querellas:
non tibi sunt maesta sacra canenda lyra.
¿ Sólimo fundador não foi dos muros,
Da que em memória sua inda é Sulmona?!
A mui fresca Sulmona! A terra minha!
O meu berço, ó Germânico! E lembrar-me
Que hoje a Scitia!... Ai de mim! deoses! É crível?
Eu nestas regiões! Tão longe d’ella!...
Eu tão longe! e viver! Silencio, Musa;
Funebre lyra não coudiz a festas.

Como pudemos ver, os três dísticos latinos foram recriados em uma oitava de
decassílabos heroicos. Mais uma vez, apesar de desconsiderar a estrutura heterométrica16 do
gênero elegíaco, a versão de Castilho garante sua poeticidade por meio de uma “equivalência
presumida, não fundada numa identidade de sentido demonstrável” (RICOEUR, 2012, p. 47
– grifos do autor), mas sim na construção de um diálogo intercultural entre o sistema poético
latino do “século de ouro” augustano e o repertório disponibilizado pela tradição lusófona,
na qual o decassílabo heroico (o “áureo metro”) esteve associado tanto à gravidade e fôlego
da épica camoniana como à languidez e concisão dos sonetos amorosos.

Rimas no esquema aabb, também chamadas de “paralelas” ou “emparelhadas” (TAVARES, 1996, p. 212).
(SARAIVA, 1862, p. 141).
16 Heterométricos são os versos de diferentes medidas num mesmo poema, conservando o ritmo melódico
(TAVARES, 1996, p. 195).
14
15
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Dentre o profícuo leque taxonômico com o qual a moderna tradutologia vem
escrutinando as diversas práticas de traduções poéticas17, seria difícil escolher apenas um
único rótulo que marcasse as especificidades do trabalho de Antônio Castilho. Entretanto,
ele mesmo revela, em carta a Ribeiro Saraiva, quais são os objetivos mais imediatos de suas
transposições, que citaremos mais adiante.
Se para Paul Ricoeur18 a “felicidade da tradução” consiste no “prazer de receber em
casa, na acolhida de sua própria morada, a palavra do estrangeiro”, proporcionando assim o
que ele chama de “hospitalidade linguística” (RICOEUR, 2012, p. 30), para Castilho, em se
tratando das obras ovidianas, hospedar é pouco; sua busca é a “naturalização portuguesa de
Ovídio”, conforme o excerto a seguir, no qual há uma espécie de resumo de seus trabalhos
e de suas pretensões:
Saberás que d’esta vez vai avante, e creio que até o fim, a naturalização
portugueza de Ovídio; concluí a Arte de Amar, traducção verso a verso, e
rimada; levo em mais de metade o Remedio do Amor, traducção paraphrastica
e lyricada á moda d’estes Amores; encetei também rimada a traducção das
Epistolas das Heroínas; a traducção dos Fastos está terminada; das
Metamorphoses estam impressos ha muitos annos os primeiros cinco livros
em verso solto, e os dez últimos podel-o-ham ser logo que me venha uma
maré de pachorra para rever, e em parte refazer essa versão. (SARAIVA,
1862, p. 244-245).

O trabalho de Castilho é de grande relevância tanto para a prática como para a história
da tradução poética, não só por ampliar os horizontes de possibilidades tradutórias criativas
– haja vista o dinamismo e inventividade com que verteu mais da metade das obras de Ovídio
–, mas também por ser o autor do Tractado de versificação portugueza, responsável pela reforma
na contagem das sílabas poéticas das composições em nossa língua19, reforma essa que, desde
sua publicação, em 1881, “foi aceita pelos parnasianos e pelas escolas que lhes sucederam”
(BANDEIRA, 1999, p. 11), tendo sido reafirmada, quase setenta anos depois, pelo manual
de Olavo Bilac e Guimaraens Passos (1918), prevalecendo ainda em nossos dias20.
No final do século XX, o poeta e tradutor José Paulo Paes (1997) recolheu alguns
poemas de Amores, Tristia e Epistulae ex Ponto, em coletânea intitulada Poemas da carne e do

“Tão singular é a posição do texto poético face à operação tradutora que muitos a julgam simplesmente
impossível, ou só a aceitam sob rótulos que lhes marquem a especifidade: recriação, reinvenção, re-produção,
transcriação, transposição criativa, reescritura etc” (LARANJEIRA, 1993, p. 54).
18 Em discurso intitulado “Desafio e felicidade da tradução”, pronunciado no Instituto Histórico Alemão, em
1997.
19 Este tratado prescreve a contagem das sílabas ou sons até a tônica da última palavra de um verso.
20 Said Ali é um dos que representam exceção à regra. Em seu livro Versificação Portuguesa, ele propõe que
voltemos ao uso antigo de tomar o verso grave como critério para a especificação e denominação dos versos,
como era antes da reforma de Castilho.
17
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exílio21, traduzindo os dísticos elegíacos em parelhas compostas, mormente, por versos de 14
e 12 sílabas poéticas, emulando assim a heterometria do gênero, cuja marca distintiva formal
mais latente é a sensação de “pé quebrado”22 proporcionada pela alternância entre
hexâmetros e pentâmetros23. O hexâmetro latino foi vertido com apoio rítmico preferencial
na 6ª, 10ª e 14ª sílabas, ao passo que, para o pentâmetro, a medida utilizada foi o
dodecassílabo, quase sempre alexandrino24.
Paes diz que após ter lido o romance de Vintila Horia (1961), intitulado Deus nasceu
no exílio – no qual o autor romeno idealiza uma espécie de diário íntimo do sulmonense em
Tomos –, sentiu-se inclinado a verter algumas elegias do começo e do suposto fim da
trajetória literária de Ovídio, como se segue:
Após ter lido o livro de Horia, cuidei de espanar o pó de uns rudimentos de
latim aprendidos havia mais de meio século e passei um bom tempo
cotejando o original latino dos Tristes e das Pônticas com a tradução em prosa
francesa delas feitas por Émile Ripert (Paris, Garnier, 1937). Buscava eu,
nesse cotejo, ter pelo menos um vislumbre da oficina ovidiana, a cujas
manhas e sutilezas uma versão em prosa não alcança evidentemente fazer
justiça (PAES, 1997, p. 9).

Apesar de Paulo Paes não explicitar, na referida publicação, seus critérios teóricometodológicos, o arranjo heterométrico da sequência alternada de 14 e 12 sílabas, verso a
verso, torna patente sua empresa poética. À guisa de amostragem, vejamos o excerto a seguir
(Am. 2. 4. 1-10):
Non ego mendosos ausim defendere mores
Falsaque pro uitiis arma mouere meis.
Confiteor, siquid prodest delicta fateri;
In mea nunc demens crimina fassus eo.
Odi nec possum cupiens non esse, quod odi:
Heu! quam, quae studeas ponere, ferre graue est!
Nam desunt uires ad me mihi iusque regendum:
Auferor ut rapida concita puppis aqua.
Non est certa meos quae forma inuitet amores;
Centum sunt causae cur ego semper amem.
Não poderia eu defender costumes licenciosos
Nem terçar armas falsas em prol dos meus vícios.
Composta por: Amores: 1.5; 2.4; 3.7. Tristes: 1.1, 11; 3.2,9,14; 4.8,10; 5.7. Cartas Pônticas: 1.5; 3.7,8.
O próprio Ovídio chegou a brincar com símiles desta espécie, por exemplo, em Am., 1.1-5, 25-30; 3.1.8-10.
23 O pentâmetro, embora já fosse assim chamado pelos metricistas antigos, é uma variação catalética do
hexâmetro (OLIVA NETO, 2015, p. 152).
24 Como sabemos, para ser considerado alexandrino perfeito, (ou clássico), o dodecassílabo precisa atender a
três prescrições: 1) quando a última palavra do primeiro hemistíquio de seis sílabas é grave (paroxítona), a
primeira palavra do segundo deve começar por uma vogal ou por ‘h’; 2) a última palavra do primeiro hemistíquio
nunca pode ser esdrúxula (proparoxítona); 3) se for aguda (oxítona) a última palavra do primeiro hemistíquio,
a primeira do segundo pode começar por qualquer letra, vogal ou consoante (BILAC e PASSOS, 1918, p. 68).
21
22
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Confesso os meus erros, se de algo adianta confessá-los;
E volto a neles reincidir, doido que sou.
Odeio, mas não deixo de cobiçar o odiado:
Ai, como é duro abrires mão do que desejas!
Pois faltam-me forças para a mim mesmo governar;
Como a um barco, me arrasta a água impetuosa.
Não é uma só forma que suscita meus amores;
Cem são as causas de eu andar sempre amoroso.

O alvorecer do século XXI continuou favorável à tradução efetivamente criativa25,
desta vez, sob revigorados influxos da poética neoclassicista. Exemplo disso é o trabalho de
conclusão de pós-doutoramento de Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho (2010), no qual
os cinco primeiros livros das Metamorphoses foram traduzidos mantendo a correspondência
verso a verso entre a tradução e o original, em dodecassílabos de formatos variados, como o
alexandrino clássico ou o dodecassílabo sem cesura. De acordo com o referido pesquisador,
“essa é a medida do poema ovidiano em português que permitiu ao tradutor transpor o
material mítico e poético contido nos hexâmetros latinos” (CARVALHO, 2010, p. 7).
Até onde sabemos, o trabalho de Raimundo Carvalho foi o primeiro a propor uma
tradução isométrica, em dodecassílabos, para os hexâmetros das Metamorphoses, e continua
sendo há quase uma década. Embora o tradutor-poeta admita que lançou mão, em alguns
momentos, do alexandrino moderno26, cumpre-nos citar um trecho (Met., 1. 168-176) onde
a busca pelo alexandrino clássico é flagrante e, principalmente, alcançada com êxito:
Est via sublimis, caelo manifesta sereno;
lactea nomen habet, candore notabilis ipso.
hac iter est superis ad magni tecta Tonantis
regalemque domum: dextra laevaque deorum
atria nobilium valvis celebrantur apertis.
plebs habitat diversa locis: hac parte potentes
caelicolae clarique suos posuere penates;
hic locus est, quem, si verbis audacia detur,
haud timeam magni dixisse Palatia caeli.
Existe em céu sereno uma sublime via:
Láctea chamada, de brancura bem notável.
Por lá os deuses vão até a casa real
do grão Tonante. À destra e à esquerda, os átrios
dos nobres deuses são, de porta aberta, honrados.
Outros locais a plebe habita; à frente ilustres
deuses potentes seus palácios dispuseram.
Este lugar, se me permitem a expressão,
ousaria chamar Palatino celeste.

De acordo com Haroldo de Campos, a “tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação
paralela, autônoma porém recíproca” (CAMPOS, 1967, p. 24).
26 Dentre os tipos de versos alexandrinos descritos por Ênio Tavares (1996, p. 195), o “moderno” seria aquele
que pode apresentar acentos variados.
25
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Quanto ao dístico latino, formado por pares compostos de um verso hexâmetro
seguido de um pentâmetro, João Angelo Oliva Neto sugere um modelo, criado em 1964 por
Péricles Eugênio da Silva Ramos, com o qual o tradutor paulista verteu a Elegia 2.27 de
Propércio. Silva Ramos forjou um rigoroso dístico vernáculo, composto de alexandrino
perfeito e decassílabo heroico. De acordo com Oliva Neto, esse modelo tem o “poder de
reproduzir a katálexis, isto é, a supressão de sílabas do pentâmetro datílico em relação ao
hexâmetro datílico” (OLIVA NETO, 2015, p. 151). Entretanto:
Embora o decassílabo heroico e o sáfico não sejam variação de alexandrino,
digamos provisoriamente que o emparelhamento destes versos desiguais
contém alguma semelhança rítmica com o dístico antigo, que não deixa de
ser formado de verso longo seguido de um mais breve do que ele (idem, p.
152).

Inspirado por esse diapasão, Marcelo Vieira Fernandes (2012) traduziu os 50 dísticos
do poema Medicamina faciei feminae, cujo título em português foi Produtos para a beleza feminina27.
Apesar de o tradutor não ter feito qualquer comentário a respeito de sua versão poética, a
desenvoltura com que manuseou alexandrinos clássicos e decassílabos heroicos28, na
transposição das parelhas elegíacas, pode ser exemplificada com esta passagem dos
Medicamina (47-56):
Tempus erit, quo uos speculum uidisse pigebit,
Et ueniet rugis altera causa dolor.
Sufficit et longum probitas perdurat in aeuum,
Perque suos annos hinc bene pendet amor.
Disce age, cum teneros somnus dimiserit artus,
Candida quo possint ora nitere modo.
Hordea, quae Libyci ratibus misere coloni,
Exue de palea tegminibusque suis.
Par erui mensura decem madefiat ab ouis:
Sed cumulent libras hordea nuda duas.
Tempo haverá de vos dar pena olhar o espelho,
outra razão de rugas essa pena.
A virtude é bastante e dura longo tempo,
e, enquanto dura, dela o amor depende.
Vê como, o sono assim que deixa o tenro corpo,
pode raiar nas faces a brancura.
Pega a cevada que por mar os líbios mandam,
tira-lhe toda a palha e mais a casca.
Anexa ao artigo “A poesia didática elegíaca e a poesia elegíaca didática dos Medicamina de Ovídio”, publicado
na revista brasileira Classica de estudos literários.
28 Dentre os 50 dodecassílabos, somente 11 não são alexandrinos perfeitos (v. 5, 11, 13, 17, 25, 27, 33, 43, 63,
77 e 81). Quanto aos 50 decassílabos, todos são heroicos (exceto o v. 12, que é sáfico, isto é, tem apoio rítmico
na quarta oitava e décima sílaba).
27
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Tanto igual de ervilhaca ovos dez umedeçam,
tendo a cevada nua duas libras.

Na mesma esteira, Márcio Meirelles Gouvêa Júnior (2015) procurou traduzir a
parelha elegíaca, em sua versão bilíngue integral dos Fasti, fazendo com que algo da
proporção do modelo rítmico original, composto pela repetição dos seis e cinco pés métricos
latinos, ressoasse na sequência das doze e dez sílabas, sem pretender, ao contrário de Silva
Ramos, que todos os ictos29 de seus versos correspondessem aos do alexandrino clássico e
decassílabo heroico. Justificando sua escolha, ele diz o seguinte:
A opção preferencial pelos dodecassílabos e decassílabos com cesura
marcada nas sextas sílabas, ou na quarta, oitava e décima segunda sílaba,
propõe a fluidez da leitura, de modo que os dísticos recompostos na
tradução compõem-se da sucessão de três blocos de seis sílabas seguidas
por um de quatro, encerrando ritmicamente a ideia normalmente
encapsulada na forma métrica da elegia (GOUVÊA JÚNIOR, 2015, p. 25).

Para analisarmos alguns dos efeitos poéticos alcançados pela tradução de Gouvêa
Júnior, selecionamos o excerto abaixo (Fast. 3.839-848) em que Ovídio tece elucubrações
etimológicas acerca do nome do templo de Minerua Capta, em Roma, próximo ao monte
Célio. Os grifos no texto latino são nossos, mas os da versão portuguesa são do próprio
tradutor:
Nominis in dubio causa est. Capitale uocamus
ingenium sollers: ingeniosa dea est.
An quia de capitis fertur sine matre paterni
uertice cum clipeo prosiluisse suo?
An quia perdomitis ad nos captiua Faliscis
uenit? Et hoc signo littera prisca docet.
An quod habet legem, capitis quae pendere poenas
ex illo iubeat furta recepta loco?
A quacumque trahis ratione uocabula, Pallas,
pro ducibus nostris aegida semper habe.
Do nome a causa é dúbia: é da cabeça o engenho,
e engenhosa dizemos que é a deusa;
ou por sair sem mãe da cabeça do pai,
quando do alto surgiu com seu escudo;
ou porque nos chegou captiva co’os faliscos,
como antiga inscrição assim ensina;
ou porque existe a lei com pena capital
que castiga quem furta aquele templo?
Qualquer que seja a razão da palavra, ó Palas,
protege sempre os nossos capitães.

Damos o nome icto (apoio rítmico) às tônicas predominantes ou mais intensas de um verso (TAVARES,
1996, p. 168).
29
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O trecho acima atende quase que inteiramente à formatação rítmica do dístico
vernáculo elaborado por Silva Ramos, excetuando-se apenas o penúltimo verso, que tem o
apoio rítmico (4-7-12). Seja como for, cumpre destacar, nessa passagem, a argúcia com que
o tradutor captou e reproduziu o poliptoto30, ou, mais especificamente, a annominatio31, de
alteração inorgânica32, da palavra capitale.
No original, esta espécie de figura etimológica, com a qual Ovídio agrupou palavras
de mesmo radical (capt-), só aparece até o sétimo verso do excerto. No entanto, Gouvêa
Júnior ultrapassa o texto de partida, levando o mesmo efeito até o décimo, traduzindo ducibus
(dativo plural de dux, mais comumente traduzido por “condutor”, “guia”, “general”, “chefe”)
por “capitães”. Este fenômeno da tradução configura aquilo a que Paulo Paes chama de
“sobrecompensação”, pois:
Como o ato de tradução é um ato hermenêutico por excelência, de
penetração de significado e de explicação dele em outro meio linguístico,
pode bem ocorrer de, por um efeito de refração (e a ampliação é um
fenômeno refrativo), o tradutor revelar-se mais enfático ou mais explícito
do que o próprio autor. Donde o cotejo do original de um poema com a sua
tradução auxiliar-lhe muitas vezes o entendimento, mesmo para aqueles que
tenham domínio da língua do original (PAES, 2008, p. 39).

É também de 2015 a tradução poética integral dos Amores, de Guilherme Horst
Duque, que, em dissertação de mestrado, engrossou as fileiras daqueles que optaram pela
sequência de dodecassílabos e decassílabos portugueses para a transposição dos dísticos
elegíacos latinos. Cônscio de que seu trabalho se insere numa prolífica linhagem, Duque
ressalta que:
Foi este o esquema métrico empregado por Oliva Neto (1996) na tradução
dos poemas de Catulo escritos em versos elegíacos, assim como por
Guilherme Gontijo Flores (2014) na tradução das elegias de Propércio e por
João Paulo Matedi na recentemente concluída e ainda inédita tradução das
elegias de Tibulo. Se pensarmos ainda nos tradutores que empregaram o
dodecassílabo na transposição dos hexâmetros datílicos, a tradução dos
Amores que ora apresento se insere em uma tradição mais ou menos
estabelecida, e, ao fazê-lo, se difere fundamentalmente das traduções
integrais já existentes em língua portuguesa. Quanto aos acentos dos
dodecassílabos, o único critério que usei foi evitar a quinta e sétima sílabas.

Repetição da mesma palavra em outra flexão gramatical.
A annominatio é um jogo de palavras que surge devido à alteração de uma parte do corpo de palavra.
(LAUSBERG, 2011, p. 179).
32 “A alteração inorgânica do corpo de palavra cria entre o corpo de palavra primitivo e o corpo de palavra
alterado uma ligação (pseudo-) etimológica, na medida em que, entre os dois corpos de palavra e suas
significações, é constatado um parentesco, ao mesmo tempo que uma diferença” (LAUSBERG, 2011, p. 179).
30
31
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Os decassílabos, por outro lado, são todos ou heroicos ou sáficos (DUQUE,
2015, p. 26).33

Uma sucinta parcela de seu esmerado trabalho pode ser notada no seguinte trecho
dos Amores, 2.1.1-10:
Hoc quoque conposui Paelignis natus aquosis,
ille ego nequitiae Naso poeta meae.
hoc quoque iussit Amor procul hinc, procul este, seuerae!
non estis teneris apta theatra modis.
me legat in sponsi facie non frigida uirgo,
et rudis ignoto tactus amore puer;
atque aliquis iuuenum quo nunc ego saucius arcu
agnoscat flammae conscia signa suae,
miratusque diu 'quo' dicat 'ab indice doctus
conposuit casus iste poeta meos?'
Também este eu compus, nato em pelignos úmidos:
eu, o Nasão, poeta das malícias;
também este ordenou-me Amor; fora, severas!
Não sois plateia apta a versos leves.
Leia-me a virgem diante do noivo não frígida,
o moço simples por novo Amor tocado;
que algum jovem, ferido pelo mesmo arco,
reconheça os sinais da sua chama
e diga admirado: “quais indícios ensinaram
tal poeta a compor meus infortúnios?”

Finalizando este breve histórico, cabe mencionar ainda Daniel da Silva Moreira, que
desde 2009 vem publicando, entre outras obras de autores diversos34, traduções poéticas de
algumas elegias dos Amores.
Embora Moreira tenha empregado o dístico vernáculo de Péricles Eugênio em sua
última proposta de transposição ovidiana35 – optando pelo alexandrino e decassílabo –, três
de seus trabalhos anteriores36 vão ao encontro do modelo engendrado por Paulo Paes, no
qual, como vimos mais acima, hexâmetros e pentâmetros são vertidos por versos de 14 e 12
sílabas poéticas, respectivamente.

Em listagem semelhante, Oliva Neto (2015, p. 158) menciona mais quatro tradutores: Robson Tadeu Cesila
(2008), Fábio Paifer Cairolli (2009) e Alexandre Agnolon (2014) ao traduzirem Marcial (2009), e Daniel de Melo
Serrano (2013) ao traduzir Tibulo.
34 Epigramas de Décimo Magno Ausônio (2012); Estácio, Aquileida, 1 .318-337 (2016); Dez epigramas sobre
Narciso (2016); Horácio, Odes, 1.37 (2016).
35 Am., 2.12 (2016).
36 Am., 2.10 (2009); 1.9 (2015); 2.3 (2015).
33
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O excerto a seguir, além de apresentar a segmentação 6-10-14 em quase todos os
versos de 14 sílabas (exceto o quinto e o sétimo), intercalados por alexandrinos perfeitos,
consegue reproduzir a epanalepse37 das palavras haec e illa do original (Am. 2.10.1-10):
Tu mihi, tu certe, memini, Graecine, negabas
Vno posse aliquem tempore amare duas.
Per te ego decipior, per te deprensus inermis,
Ecce, duas uno tempore turpis amo.
Vtraque formosa est, operosae cultibus ambae;
Artibus in dubio est haec sit an illa prior.
Pulchrior hac illa est, haec est quoque pulchrior illa;
Et magis haec nobis et magis illa placet.
Errant ut uentis discordibus acta phaselos
Diuiduumque tenent alter et alter amor.
Tu, Grecino, eu me lembro com certeza, tu negavas
Que alguém pudesse a um só tempo amar a duas.
Por ti fui enganado, por ti, pego desarmado,
E eis-me aqui! Torpe, a duas a um só tempo amo!
Ambas são formosas e esmeradas em seus cuidados
E não sei se esta ou aquela é a mais talentosa.
Esta é mais bela que aquela, que é também mais que esta;
E mais me agrada esta, e mais me agrada aquela!
Vago, como um batel levado por ventos contrários,
E dividido me detêm um e outro amor.

Com este mesmo formato, Melo (2019) traduziu, em dissertação de mestrado, três
poemas ovidianos: Ibis, Nux e Halieutica. O primeiro é uma extensa invectiva de 644 versos,
escrito em dísticos elegíacos, contra um suposto inimigo de Ovídio, cujo nome verdadeiro
segue velado por todo o poema sob o pseudônimo “Íbis”, do qual destacamos o seguinte
trecho (Ib. 197-208):
Inde ego pauca canam, frondes ut siquis ab Ida
Aut summam Libyco de mare carpat aquam.
Nam neque quot flores Sicula nascuntur in Hybla,
Quotue ferat, dicam, terra Cilissa crocos,
Nec, cum tristis hiems Aquilonis inhorruit alis,
Quam multa fiat grandine canus Athos,
Nec mala uoce mea poterunt tua cuncta referri,
Ora licet tribuas multiplicata mihi.
Tot tibi uae! Misero uenient talesque ruinae
Vt cogi in lacrimas me quoque posse putem!
Illae me lacrimae facient sine fine beatum;
Dulcior hic risu tunc mihi fletus erit.
Por isso, poucas coisas vou cantar como quem colhe
folhas no monte Ida38 ou água no mar Líbico.
Na verdade, nem quantas flores nascem na Sicília,
37
38

Repetição da mesma palavra no meio de versos seguidos (TAVARES, 1996, p. 333).
O Ida é a montanha mais alta da ilha de Creta, na Grécia.
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ou quanto de açafrão vem da Cilícia39 terra,
nem, quando o triste inverno eriça as asas do Aquilão,
dizer quantos granizos embranquecem o Atos40,
nem minha voz contar teus castigos todos poderia,
ainda que eu tivesse um múltiplo de bocas.
Sobre ti – miserável! – provirão tantas desgraças
que é capaz de também eu ser levado às lágrimas!
Por causa dessas lágrimas, será sem fim meu gozo:
mais doce que um sorriso, então, será este choro.

As três ocorrências da conjunção nec (“nem”) em posição inicial de verso, que
intercalam as seis hipérboles41 contidas nos três primeiros dísticos, foram mantidas na
tradução, assim como o quiasmo42 entre as palavras lacrimae / fletus (“lágrimas”/ “choro”) e
risu /beatum (“sorriso” / “gozo”) do último dístico.
Em Nux, por meio de 182 versos, também em dísticos elegíacos, a voz enunciadora
do discurso é antropomórfica. Ovídio se assume como uma nogueira e discorre sobre a
situação precária na qual está vivendo, em um solo árido, abandonada à própria sorte e ainda
sendo frequentemente apedrejada pelos passantes, sem qualquer motivo para o castigo. O
tom não é mais aquele de arrependimento, saudade e melancolia, como nos Tristia e Epistulae
ex Ponto, mas sim de resignação, o que pode ser observado nos seis versos finais, como se
segue (Nux, 177-182):
Si merui uideoque nocens, imponite flammae
Nostraque fumosis urite membra focis:
Si merui uideoque nocens, excidite ferro
Et liceat miserae dedoluisse semel.
Si nec cur urar nec cur excidar habetis,
Parcite: sic coeptum perficiatis iter.
Se pareço culpada e me julgais merecedora,
atirai-me no fogo, incinerai meus membros;
Se pareço culpada e me julgais merecedora,
encerrai minha dor cortando-me com o ferro;
Mas se não há motivos pra queimar-me nem cortar-me,
terminai então vossa jornada e poupai-me!

Como pudemos ver, o tradutor conseguiu manter o encadeamento de condicionais
regidos por si (“se”), o que contribui para amplificar, assim como acontece no texto de
partida, o efeito de injustiça sofrida perante a inocência declarada pela nogueira ao longo do
poema.

Região sudeste da Ásia Menor.
Monte Atos é o nome dado a uma cordilheira montanhosa da Grécia.
41 Figura de pensamento que engrandece exageradamente a verdade (TAVARES, 1996, p. 356).
42 Consiste na posição entrecruzada dos elementos que, entre si, se correspondem (LAUSBERG, 2011, p. 233).
39
40
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Assim como no hexâmetro das parelhas elegíacas de Ibis e Nux, Melo optou pelo
verso de 14 sílabas para verter o fragmento de 134 versos hexâmetros que restaram de
Halieutica. Nesta espécie de poema didático, Vênus e a mitologia parecem ter sido
completamente abandonadas, pois o mundo passa a ser observado pela lente naturalista e
pelo registro clínico da realidade concreta. Ainda assim, é possível entrever cores ovidianas
na ligeireza das imagens em movimento e no tom professoral que já permeara seu ciclo
didático43.
Conquanto a rima não tenha sido um recurso poético explorado pela literatura latina
do período augustano, em Halieutica há, entre as dez últimas linhas, dois blocos de quatro
versos (duas “quadras”) que perfazem o sistema de rimas alternadas abab, o qual foi
aproveitado pela tradução, do seguinte modo (Hal. 122-125; 131-134):
Atque auium phycis nidos imitata sub undis
Et squamas tenui suffusus sanguine mullus,
Fulgentes soleae candore et concolor illis
Passer et Hadriaco mirandus litore rhombus,
Et nigrum niueo portans in corpore uirus
Lolligo durique sues sinuosaque caris
Et tam deformi non dignus nomine asellus
Tuque peregrinis acipenser nobilis undis.
e a abrótea-da-costa que na água imita ninhos
e salmonete com seu tom de sangue carminado;
pregado, parecido com os linguados luzidios,
nas costas adriáticas há o rombo apreciado,
E a lula que é nívea com negror tão venenoso,
os peixes-javalis e os sinuosos caranguejos,
e o peixe-burro indigno de um nome vergonhoso,
e o esturjão que é célebre nos mares estrangeiros.

Uma síntese dos dados acima arrolados, tratando exclusivamente do aspecto métrico
e rítmico, revela que, para a transposição do hexâmetro latino, as traduções ovidianas fizeram
uso de decassílabos, dodecassílabos e versos de 14 sílabas.
No caso das parelhas elegíacas, há o modelo “parafrástico liricado” (isométrico
alexandrino com rima geminada), engendrado por Castilho; o dístico vernáculo, de Silva
Ramos, em pares compostos por alexandrinos perfeitos e decassílabos heroicos; e o formato

Este ciclo didático seria composto por Ars amatoria, Remedia amoris e Medicamina faciei femineae. De acordo com
Fernandes, nessas obras “a recuperação do modelo didático de Lucrécio e Virgílio não se dá unicamente pelo
ajuste da retórica elegíaca ao discurso épico-didático ‘oficial’, mas ainda por meio duma transposição deste
último mediante a paródia” (FERNANDES, 2006, p. 253).
43
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de 14 e 12 sílabas poéticas, encabeçado por Paulo Paes, adotado por Moreira e seguido por
Melo.
Para além dos recursos artísticos, os trabalhos mencionados neste artigo contribuem
sobremaneira para percebermos que, de fato, a tradução é uma forma privilegiada de leitura
crítica
e será através dela que se poderão conduzir outros poetas, amadores e
estudantes de literatura à penetração no âmago do texto artístico, nos seus
mecanismos e engrenagens mais íntimos (CAMPOS, 1967, p. 34).

A certeza de que não mencionamos, involuntariamente, outras traduções ovidianas
dignas de apreciação formal obriga-nos a esclarecer – não sem antes nos desculparmos pelas
omissões – que tivemos o cuidado de analisar, em poucas linhas, aqueles trabalhos com os
quais efetivamente lidamos durante nossa trajetória pessoal como leitores/pesquisadores de
Ovídio, e foi com base nesse repertório familiar, muito embora incompleto, que pudemos
conceber este sucinto panorama. 44
Considerações finais
As transposições criativas, buscam, da melhor maneira possível, a construção do
comparável, que “não se encerra com o triunfo da identidade, mas com a produção sempre
provisória de semelhanças” (LAVELLE, 2012, p. 17). Contudo, além daquele obstáculo
inicial mencionado por Mário Laranjeira, segundo o qual a complexidade da tradução poética
intimida o tradutor, que dela se afasta, temeroso de não estar à altura de tal empreendimento
(LARANJEIRA, 1993, p. 11), acrescentaríamos que a tradução pode não implicar apenas
questões intelectuais, teóricas ou práticas, mas também problemas éticos, haja vista que
a pretensão à autossuficiência e a recusa da mediação do estrangeiro
nutriram em segredo muitos etnocentrismos linguísticos e, o que é mais
grave, muitas pretensões à hegemonia cultural (RICOEUR, 2012, p. 23).

Entretanto, seja porque sob a diversidade das línguas existem estruturas
transcendentais que devemos poder reconstruir (RICOEUR, 2012, p. 39) – como os
universais antropológicos, biológicos, sociológicos, culturais e linguísticos – ou porque, à luz
da constatação dessa diversidade, a tradução é objeto de um desejo que vai além da
Ainda que tenhamos priveligiado as traduções integrais em versos metrificados, é digna de nota a tradução
integral dos cinco livros dos Tristia, de Patrícia Prata (2007) e a dos Remedia amoris, de Gabriela Strafacci Orosco
(2016). Essas traduções têm o mérito de emular o desenho do dístico elegíaco, cuja correspondência linha a
linha com o texto de partida facilita ao leitor cotejar o original.
44
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necessidade de comunicação interlinguística e de sua utilidade prática (LAVELLE, 2012, p.
11), concordamos com Antoine Berman, segundo o qual “o plano psíquico do tradutor é
ambivalente45, por querer forçar os dois lados: forçar a sua língua a se sobrecarregar de
estranheza, forçar a outra língua a se deportar na sua língua materna”46.
De acordo com Oliva Neto, a crítica de tradução ainda é parca no Brasil e uma das
razões é restringirmo-nos a discordar da estratégia que um tradutor elegeu em favor de outra
que consideramos melhor. Para o referido estudioso, é justo e necessário fazê-lo, mas não
basta, pois é preciso também assumir a proposta alheia e aferir as virtudes que tenha e quanto
o tradutor cumpre em vista dos fins que aponta, “desde que esclareça a proposta e aponte
os fins” (OLIVA NETO, 2015, p. 7).
Não obstante a tradutologia contemporânea estar convencida de que não existe
critério absoluto para a boa tradução – pois, para que se dispusesse de tal critério “seria
preciso poder comparar o texto de partida e o de chegada a um terceiro texto portador de
sentido idêntico àquele que se supõe circular do primeiro ao segundo” (RICOEUR, 2012, p.
46) –, a análise comparativa “certamente mostrará, na tradução bem sucedida de um poema,
que nela foram mantidos, ou compensados com equivalentes, os acoplamentos mais
importantes do texto original” (PAES, 2008, p. 38), e os trabalhos mencionados neste breve
histórico, como tentamos mostrar, dão testemunho disso.
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COMPETÊNCIAS LEITORAS: UMA ANÁLISE DA BNCC
NA BUSCA PELA EDUCAÇÃO LITERÁRIA
READING COMPETENCIES: AN ANALYSIS OF THE BNCC IN THE SEARCH FOR
LITERARY EDUCATION

Camila Teixeira GABRIEL1
Resumo: O campo da educação literária compreende o processo de ensino-aprendizagem de
literatura sempre vinculado à ideia da coerência com a sociedade que queremos construir e nossa
participação ativa nessa construção, conforme sugere Cyana Leahy-Dios (2004). Pensando nisso, o
propósito deste trabalho é refletir sobre os métodos utilizados por professores nas aulas de
literatura a fim de destacar a busca pela educação literária em meio ao atual contexto. Ao pensar
estas questões, torna-se igualmente relevante avaliar as propostas do currículo para o ensino de
literatura, uma vez que este reflete a realidade social e molda o rumo da nossa educação. Para tanto,
a base de dados para a análise foi composta por entrevistas e questionários respondidos em uma
escola estadual do município de Vitória - ES, de modo a pensá-la junto aos conceitos de habilidades
e competências previstas no documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
encaminhado para discussão ao CNE em dezembro de 2017 e homologado pelo MEC em
dezembro de 2018. Nesse sentido, buscamos avaliar os contrapontos que envolvem teoria e prática
e, com isso, formular estratégias que possam auxiliar no êxito dessas aulas a fim de contribuir para
a formação de alunos leitores mais ativos e competentes.
Palavras-chave: BNCC. Educação Literária. Ensino Médio.

Abstract: The field of literary education comprises the teaching-learning process of literature
always linked to the idea of the coherence with the society that we want to construct, as well as our
active participation in this construction, as suggested by Cyana Leahy-Dios (2004). Thinking about
this, the purpose of this work is to reflect on the methods used by teachers in literature classes in
order to highlight the search for literary education in the current context. When reflecting on these
issues, it is equally relevant to evaluate the proposals of the curriculum for teaching literature, as it
reflects the social reality and shapes the direction of our education. To do so, the database for the
analysis was composed of interviews and questionnaires answered at a state school in the city of
Vitória - ES, in order to think it together with the concepts of skills and competences provided in
the document Base Nacional Comum Curricular (BNCC), which was referred to the CNE in
December 2017 and approved by the MEC in December 2018. In this sense, it is sought to evaluate
the counterpoints that involve theory and practice and, with this, formulate strategies that can help
in the success of these classes in order to contribute to the formation of students into more active
and competent readers.
Keywords: BNCC. Literary Education. High school.
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1 INTRODUÇÃO
O campo da Educação Literária tem se tornado objeto frequente de discussão por
pesquisadores e professores de Língua Portuguesa que buscam compreender seu processo de
constituição, bem como investigar práticas pedagógicas que o sustente. Isso porque, mais do que
tão somente ensinar a literatura, a educação literária é aquela que se dedica à formação do leitor
competente, isto é, aquele que, ao realizar a leitura de uma obra, a ressignifica e se apropria da
escrita e das práticas sociais a ela relacionadas. Cyana Leahy-Dios, em sua obra intitulada Educação
Literária como metáfora social: desvios e rumos (2004), entende tal conceito como o processo de ensino e
aprendizagem de literatura, mas sempre vinculado à ideia da coerência com a sociedade que
queremos construir e nossa participação ativa nessa construção. Nesse sentido, entende-se que se
a educação literária é um espelho da sociedade, ao fazer uma mudança estrutural nos parâmetros
pedagógicos também será possível uma mudança na organização social, mesmo que de forma sutil,
inicialmente.
Mas, para se efetivar esse pensamento, sabemos que, especialmente em meio à era
tecnológica a qual nos inserimos, despertar o real interesse do aluno para a leitura literária tornouse um dos grandes desafios dos profissionais das letras. Isto ocorre devido a uma série de
particularidades, como o modo em que a disciplina é posta nos currículos – principalmente de
forma fragmentada e com poucas aulas ofertadas –, a concorrência com as redes sociais, as devidas
condições das escolas em oferecer materiais de qualidade, e assim por diante. O currículo, neste
caso, assume um importante papel, pois é o instrumento que além de definir os conhecimentos
necessários para a aprendizagem, detém a força capaz de atuar diretamente no tipo de cidadão que
se pretende formar. Segundo Daniel e Laurel Tanner, na obra Desenvolvimento Curricular (1975, p.
45):
O currículo é definido como as experiências de aprendizagem planejadas e guiadas e os
resultados de aprendizagem não desejados formulados através da reconstrução
sistemática do conhecimento e da experiência sob os auspícios da escola para o
crescimento contínuo e deliberado da competência pessoal e social do aluno (TANNER,
1995, p. 45).
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Neste artigo, pretendemos refletir, com base na perspectiva da educação literária, o modo
como professores do ensino médio têm trabalhado suas aulas de literatura e o consequente
envolvimento dos alunos neste campo do conhecimento.
Tendo em vista a importância de se analisar um documento de caráter curricular e que fora
recentemente homologado, o propósito é pensar tais práticas junto aos conceitos de habilidades e
competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) homologada pelo MEC em
14 de dezembro de 2018. A análise foi feita a partir de entrevistas com professores e questionários
aplicados em turmas do Ensino Médio de uma escola estadual situada na cidade de Vitória, Espírito
Santo. Assim, com o objetivo de discutir questões que envolvem tal ensino em meio à era digital,
pretende-se formular estratégias que auxiliem no êxito dessas aulas e contribuam para a formação
de alunos leitores mais ativos e competentes.

2 O EIXO LITERÁRIO NA BNCC
Julgamos necessário considerar, inicialmente, a importância do eixo literário nos currículos
escolares, tendo em vista sua contribuição direta para com a formação de leitores e, ainda, sua
função humanizadora, compreendida como um direito básico do ser humano, conforme ressalta
Antônio Candido:
A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de
mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do
mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição
da Literatura é mutilar a nossa humanidade (CANDIDO, 1995, p. 186).

Assim, entende-se que a arte literária, com todo o seu aparato estético/político/reflexivo,
além de auxiliar no hábito com a leitura, é também capaz de nos transformar enquanto seres
humanos. Através dela, temos a oportunidade de despertar para importantes aspectos, como a
capacidade de pensar no próximo, exercitar a imaginação, e, especialmente, avaliar determinada
situação por meio de um viés mais detalhado e sensível, em detrimento do puramente momentâneo
e circunstancial. Isto porque, quando lemos um texto literário que tem como contexto a época da
ditadura militar, por exemplo, sentimos, de forma muito mais aprofundada, a gravidade daquele
momento da história do nosso país do que quando lemos uma informação de um jornal
relembrando o caso. Dessa forma, pode-se considerar que tais contribuições concedidas pela
literatura fazem aguçar nossa sensibilidade e criticidade, o que nos leva a compreender, enquanto
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profissionais da educação, que o saber literário deve ser estabelecido como necessidade e não mera
extensão do ensino de línguas.
Contudo, é possível perceber que estamos diante de um contexto em que os efeitos da
globalização e o avanço das novas tecnologias têm afetado todos os campos da sociedade,
interferindo diretamente no comportamento e nos modos de vida dos sujeitos. Isso mostra que o
indivíduo moderno se encontra imerso a uma nova cultura, que lhe exige uma adaptação nos modos
de ver, de ler, de pensar e de aprender. Como consequência desse avanço tecnológico, no entanto,
há o uso indiscriminado da internet por parte dos alunos, o que nos leva a pensar se há uma
educação, até mesmo comportamental, com a finalidade de não deixar que o indivíduo fique à
deriva diante de tanta informatividade. Sabemos que através desta ferramenta é possível encontrar
inúmeros resumos de obras, resenhas, trabalhos prontos e até mesmo baixar aplicativos que
resumem os textos. O site divulgador de um desses APPs apresenta a matéria com o seguinte título:
“Este App resume livros em texto e áudio para poupar seu tempo”2. Diante desse contexto, nos
questionamos: como professores e alunos têm reagido ao ensino de literatura, diante de uma
sociedade em que o sistema de informação, cada vez mais rápido e mal utilizado, nos traz pronto
o que deveria ser descoberto e construído pelo leitor? Quais são os leitores que pretendemos
formar através de nossas aulas de português e literatura? Como os currículos têm se apresentado
em relação à formação de leitores competentes em meio à era digital?
O currículo, por sua vez, se caracteriza por ser um importante instrumento de orientação
ao servir de base para o ensino nas escolas, contemplando a ideia de organização, prévia ou não,
de experiências/situações de aprendizagem realizadas por docentes/redes de ensino de forma a
levar a cabo um processo educativo (LOPES; MACEDO, 2011, p. 19). A partir desta concepção
de “seleção e organização daquilo que se deve ensinar” é que se torna possível compreender sua
função norteadora, entretanto, não sem considerar a sua forma de produção de sentidos. As
escolas, a partir do currículo, não se baseiam apenas em atender às demandas e aos padrões exigidos
pela sociedade, mas permitir que os indivíduos tenham acesso a conhecimentos que lhes garantem
informação e criticidade de modo a contribuir para a sua formação pessoal e social.

2

Disponível em: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/este-app-resume-livros-em-texto-e-audio-para-poupar-

seu-tempo/ > Acesso em: 09 out. 2018
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Nesse contexto, destacamos a versão mais recente do documento da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, lançada em dezembro de 2017 pelo Ministério da
Educação (MEC) e aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em dezembro de 2018.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em
conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (BNCC, 2017, p. 7).

Logo nas primeiras páginas do documento, são expostas as dez competências gerais do
ensino básico que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento. De uma forma geral, acentuam-se questões voltadas para a valorização e
utilização de recursos sociais, culturais e especialmente digitais – este citado de forma reiterada –
em defesa de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, além do incentivo ao diálogo, à
autonomia e ao respeito à diversidade. Para a BNCC, competência é definida como “a mobilização
de

conhecimentos

(conceitos

e

procedimentos),

habilidades

(práticas,

cognitivas

e

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BNCC, 2017, p. 8). O documento destaca ainda
que “as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências,
por meio da indicação clara do que os alunos devem ‘saber’ e, sobretudo, do que devem ‘saber
fazer’ [...]” (BNCC, 2017, p. 13). Logo, a noção de competência, aqui, relaciona-se com aquela
proposta por Philippe Perrenoud, sociólogo suíço de grande referência no campo da educação.
Para o autor,
[...] a competência situa-se além dos conhecimentos. Não se forma com a assimilação de
conhecimentos suplementares, gerais ou locais, mas sim com construção de um conjunto
de disposições e esquemas que permitem mobilizar os conhecimentos na situação, no
momento certo e com discernimento. [...] É na possibilidade de relacionar,
pertinentemente, os conhecimentos prévios e os problemas que se reconhece uma
competência (PERRENOUD, 1999, p. 34).

Nesse sentido, a educação literária assume, novamente, um lugar de destaque no que se
refere à formação do indivíduo que trabalha sua capacidade cognitiva e humana para atuar na
sociedade de forma produtiva. Vejamos o que consta na BNCC a respeito do campo ArtísticoLiterário:
[...] Busca-se a ampliação do contato e a análise mais fundamentada de manifestações
culturais e artísticas em geral. Está em jogo a continuidade da formação do leitor literário
e do desenvolvimento da fruição. A análise contextualizada de produções artísticas e dos
textos literários, com destaque para os clássicos, intensifica-se no Ensino Médio (BNCC,
2017, p. 495).
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Percebe-se, de imediato, o cuidado para com a formação do leitor a partir do resgate
contínuo das obras clássicas. Tal preceito pode ser fundamental, entretanto consideramos
pertinente também a valorização do trabalho a partir de obras mais populares e que estejam
relacionadas ao gosto pessoal do aluno. Além disso, estar atento para com as especificidades locais
torna-se também um importante atributo, tendo em vista a importância de se considerar a cultura,
os valores e os autores que os representam.
O documento aponta ainda para o trabalho com a escrita literária, que, “já exercitada no
Ensino Fundamental, pode ser ampliada e aprofundada no Ensino Médio, aproveitando o interesse
de muitos jovens por manifestações esteticamente organizadas comuns às culturas juvenis” (p.
495). Identificamos, nesse trecho, uma oportunidade para repensar o que de fato acontece nas
escolas, pois, a realidade nos mostra que, muitas das vezes, esse gosto pela leitura e escrita literárias
justamente não é bem trabalhado na etapa do ensino fundamental – ou infantil. Segundo Dalvi
(2013, p.125), “[...] a carência de noções teóricas mesmo que elementares por parte dos alunos e a
escassez de práticas de leitura/escuta literária desde a educação infantil vêm prejudicando o ensinoaprendizagem de literatura nos anos finais do ensino fundamental e em todo o ensino médio – pois
a recepção e apropriação de qualquer texto só pode existir em um espaço intertextual (KRISTEVA,
1974).”
Na BNCC, dentre as habilidades para as práticas de leitura, escuta, produção de textos e
análise linguística/semiótica, temos:
Tabela 1 - CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
(EM13LP45) Compartilhar sentidos construídos na leitura/escuta de textos literários, percebendo diferenças e
eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural
e aguçar a perspectiva crítica.
(EM13LP46) Participar de eventos (saraus, competições orais, audições, mostras, festivais, feiras culturais e
literárias, rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis, repentes, slams etc.), inclusive para socializar obras
da própria autoria (poemas, contos e suas variedades, roteiros e microrroteiros, videominutos, playlists comentadas
de música etc.) e/ou interpretar obras de outros, inserindo-se nas diferentes práticas culturais de seu tempo.
(EM13LP47) Analisar assimilações e rupturas no processo de constituição da literatura brasileira e ao longo de sua
trajetória, por meio da leitura e análise de obras fundamentais do cânone ocidental, em especial da literatura
portuguesa, para perceber a historicidade de matrizes e procedimentos estéticos.
(EM13LP48) Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários (a apreensão pessoal
do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla
perspectiva da vida humana e social dos romances, a dimensão política e social de textos da literatura marginal e da
periferia etc.) para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura.
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(EM13LP49) Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre obras de diferentes autores e gêneros literários
de um mesmo momento histórico e de momentos históricos diversos, explorando os modos como a literatura e as
artes em geral se constituem, dialogam e se retroalimentam.
(EM13LP50) Selecionar obras do repertório artístico-literário contemporâneo à disposição segundo suas
predileções, de modo a constituir um acervo pessoal e dele se apropriar para se inserir e intervir com autonomia e
criticidade no meio cultural.
(EM13LP51) Analisar obras significativas da literatura brasileira e da literatura de outros países e povos, em especial
a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em ferramentas da crítica literária (estrutura da
composição, estilo, aspectos discursivos), considerando o contexto de produção (visões de mundo, diálogos com
outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais etc.) e o modo como elas dialogam com o presente.
(EM13LP52) Produzir apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre livros, filmes, discos, canções,
espetáculos de teatro e dança, exposições etc. (resenhas, vlogs e podcasts literários e artísticos, playlists comentadas,
fanzines, e-zines etc.).
(EM13LP53) Criar obras autorais, em diferentes gêneros e mídias – mediante seleção e apropriação de recursos
textuais e expressivos do repertório artístico –, e/ou produções derivadas (paródias, estilizações, fanfics, fanclipes etc.),
como forma de dialogar crítica e/ou subjetivamente com o texto literário.
Fonte: BNCC, 2017, p. 515

Professores de Literatura, nesse caso, são alertados para as seguintes questões: a)
consideração pelas diversas formas de representações literárias a fim de destacar o diálogo entre
elas e a perspectiva crítica dos alunos; b) participação em eventos culturais, os quais demandam
estrutura e disposição de recursos devidos para a sua realização; c) compreender o processo de
constituição da literatura brasileira; d) explorar os dados intertextuais entre uma obra e outra, sejam
elas brasileiras, portuguesas, africanas, indígenas, etc.; e) apoiar o trabalho com o repertório
artístico-literário contemporâneo; f) fomentar a escrita e o senso crítico literário.
Diante de tais evidências, observamos que, no que se refere ao comprometimento com a
diversidade, o documento da BNCC deu um importante salto, pois enfatiza em quase todos os
segmentos a urgência em se considerar as mais diversas manifestações culturais e expressões de
alteridade. Entretanto, em relação ao eixo literário, sentimos a ausência de uma maior ênfase dada
ao trabalho com textos na íntegra a fim de erradicar as formas adaptadas; questões voltadas para a
valorização da produção literária local e o apoio ao uso das novas tecnologias para o ensino de
literatura.

3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS
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Da entrevista com os professores
A fim de refletir sobre os contrapontos envolvendo teoria (no caso da presente pesquisa,
os conceitos contidos no documento da BNCC de 2017) e prática no contexto da realidade escolar,
entrevistamos duas professoras de Português do Ensino Médio, atuantes na EEEM Colégio
Estadual do Espírito Santo, situada no município de Vitória, Espírito Santo. Pretendemos, com a
entrevista, entender o modo como as duas profissionais da rede estadual têm concebido e
trabalhado o ensino de literatura e a prática da leitura em sala de aula.
Inicialmente, questionamos sobre o modo como elas têm trabalhado Literatura nas aulas
de Português. A professora A, atuante na turma de primeiro ano, logo aponta para a dificuldade
dos alunos em reconhecer um texto como literário, sendo necessário ratificar o contexto a que
pertence para que ocorra essa identificação, caso contrário, ela informa que os discentes
consideram tais textos como obras “perdidas no espaço, aleatórias”. Essa afirmação corrobora a
ideia da importância dada ao ato da contextualização para que se favoreça a compreensão geral, já
que toda obra possui uma intenção de escrita. O sentido final, desse modo, fica a cargo do leitor,
que, a partir de suas experiências de leitura e visões de mundo, constrói novas significações ao
texto. Dessa forma, “o sentido é um dado estável, constante, que depende do ‘horizonte intrínseco’
do texto, enquanto a significação é variável, na medida em que depende da relação, necessariamente
particular, entre o sentido do texto e um indivíduo ou uma situação” (JOUVE, 2012, p. 67). A
partir deste pressuposto, a professora tem buscado trabalhar sempre de forma contextualizada,
informando as características do período literário em que a obra foi produzida, explicando o
contexto histórico, político e social e também atribuindo informações a respeito do autor. Ao fazêlo, busca trazer à tona aspectos que sejam possíveis de serem relacionados com o que acontece nos
dias de hoje, para que os alunos identifiquem e reconheçam seu valor de atualidade.
A professora B, no entanto, trabalha especialmente com turmas do terceiro ano, revelando
que, por esta razão, aproveita a oportunidade de enfatizar a literatura a partir da ideia de preparálos para o vestibular. A docente trabalhou de diversas maneiras o estudo dos clássicos e demais
obras relevantes da nossa literatura, fosse a partir de estudo dirigido, rodas de leitura ou aulas
expositivas, no entanto, ela informa que sempre obteve mais êxito o trabalho com o teatro.
Quando questionadas a respeito de como diferenciam as aulas de gramática das aulas de
literatura, a professora B constatou que, por ter uma cobrança maior, socialmente falando, a
gramática desperta mais interesse nos alunos. Isto se configura não porque preferem ou gostam de
tal ensino, mas por uma questão de necessidade, em que aprender como se escreve ou fala
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determinada coisa se torna mais urgente do que ler uma obra de Machado de Assis, por exemplo.
A professora A, por sua vez, ressaltou de imediato que tem visto um desinteresse em aulas de uma
maneira geral, pois os alunos acreditam que podem encontrar tudo em vídeo-aulas do YouTube.
Um exemplo disso foi quando trabalhou gramática pedindo que pesquisassem e trouxessem
informações sobre determinado assunto e tudo que trouxeram foi um conteúdo baseado em vídeoaula, repleto de equívocos. Isto revela que a credibilidade dada aos youtubers, neste caso, tem
superado o trabalho do professor formador em sala de aula. Em outros casos, a professora
identificou todo um trabalho “copiado e colado” da internet, o que de fato representa um ponto
negativo no que se refere ao uso da internet na educação.
Nesse sentido, uma outra questão colocada em pauta, foi a utilização das novas tecnologias
para o ensino de Literatura. A professora B constatou que é necessário sim o uso destes recursos,
porém não acredita que devem ser tratados como o grande alicerce da educação, e sim como
aliados, pontos de apoio no planejamento das aulas, uma vez que nada é capaz de substituir a
presença concreta do profissional disposto a auxiliar o aluno na escola. No entanto, ressalta que,
mais uma vez, ao tratar deste assunto, esbarram na questão estrutural, a falta de recurso. A escola
que atende apenas o ensino médio com aproximadamente 1.600 alunos matriculados possui o
espaço destinado à sala de informática, mas ainda não dispõe de computadores. Além disso, é quase
precário o fornecimento de retroprojetores, o que impede a professora de preparar qualquer aula
de slide ou apresentar vídeos e demais conteúdos, pois não há meios de como reproduzir. Apesar
destes contratempos, a docente procura programar sessões de filmes, trabalhos com música e
também incentiva os alunos a fazerem uso do e-mail. A professora B relembra que os professores
também estão esperando por um “kit móvel” destinado aos docentes para a preparação de suas
aulas, mas, “como tudo que é público é demorado, permanecem no gerundismo, esperando”.
Para as profissionais, o que mais dificulta a leitura de literatura na escola é justamente a falta
de recurso, podendo citar o estado de descaso em que se encontram as bibliotecas, o que as impede
de realizar trabalhos coletivos produtivos. A professora B alerta para a necessidade de haver um
profissional capaz de atuar e administrar o ambiente da forma devida. “Não consigo compreender
como o estado ainda não propôs um convênio com a UFES para o recrutamento de algum
estagiário na área de biblioteconomia, isso desestimula o aluno a procurar por livros se não há
ninguém que o oriente por lá”. Tal advertência dialoga com o “papel do mediador” exposto por
Michele Petit, na obra Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva (2008, apud NEVES; RAMOS, 2009,
p. 246), em que a autora trata da importância de sujeitos que aproximam o leitor dos textos,
compartilhando com as outras pessoas a paixão pela leitura.
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Petit lembra que o mediador pode ser um professor, um bibliotecário, um livreiro, um
assistente social, um amigo, enfim, alguém com quem um dia nos deparamos, alguém que
se propõe a construir pontes entre leitor e textos. O papel do bibliotecário foi destacado
por muitos dos jovens participantes da sua pesquisa, os quais apontam que esse
profissional deve ter como foco não só os livros, mas principalmente as pessoas
(NEVES; RAMOS, 2009, p. 246).

Com o relato das professoras, identificamos, em um primeiro momento, as dificuldades
dos alunos em interpretar, produzir textos, engajar-se nas leituras e, principalmente, reconhecer a
literatura como uma disciplina séria, que tem um papel a cumprir no âmbito escolar. Tais
resistências se dão especialmente pelo modo como tal disciplina é abordada nos currículos, isto é,
de forma fragmentada e automática, que, na maioria das vezes, constitui-se como um eterno
decorar de versos e das principais características de movimentos e autores literários. Ou então, pela
má formação pregressa, pouco tempo dedicado à efetiva leitura, pressão do vestibular e do ENEM
e a consequente adoção de resumos (DALVI, 2013). Destacamos ainda as concorrências com as
redes sociais e demais artefatos tecnológicos que, por suas formas dinâmicas de interação e acesso
ao conhecimento, despertam o interesse com mais facilidade. Por último, justificamos esse
distanciamento através da falta de incentivo, estrutura e recurso que muitos colégios enfrentam.
Dos questionários respondidos pelos alunos
A fim de conhecermos o envolvimento da parte discente com a leitura e o ensino de
literatura, aplicamos questionários para um total de quarenta alunos selecionados entre as turmas
de primeiro, segundo e terceiros anos da referida escola, para os quais obtivemos os seguintes
resultados:
Gráfico 1- Você costuma ler obras literárias?
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Gráfico 2 - Qual ou quais suas razões para estudar literatura?
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Gráfico 3 – O que ou quem te incentiva a ler?
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Gráfico 4 - Qual a média de livros que você costuma ler por ano?
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Além de responderem a tais questões fechadas, os alunos fizeram também o questionário
aberto que continha as seguintes questões: “Você costuma ler por meios digitais ou impressos?”
32 alunos de 40 responderam que através de meios digitais, enquanto 25 responderam, impressos.
“O que você mais gosta e o que menos gosta nas aulas de literatura?” Alguns responderam que
gostam das leituras, de conversar sobre elas, conhecer os personagens e aprender com eles, de
entender como surgiram os diversos estilos literários, e de aprimorar o vocabulário. Sobre a parte
negativa das aulas, alguns disseram que chegam simplesmente a não gostar de literatura, que
estudam porque lhes é imposto, que o excesso de leitura deixa a aula cansativa e que não gostam
de estudar a parte biográfica dos autores.
Por fim, pedi que registrassem dois livros ou mais que tiveram a oportunidade de ler e sentiram
que tiveram suas vidas transformadas. Muitos destacaram alguns clássicos como O Guarani, A hora
da estrela, Os miseráveis, Dom Casmurro; outros informaram romances como A Cabana, O caçador de
Pipas, O diário de Anne Frank. Em sua maioria, destacaram-se obras consideradas best-sellers, aquelas
que bateram recorde de vendas entre os adolescentes e que demonstram a força da indústria cultural
que movimenta também o mercado leitor ultimamente, são eles: Harry Poter, Seja foda, A sutil arte de
ligar o foda-se, Porto seguro, A culpa é das estrelas, Diário de um banana, O pequeno príncipe, A última música,
Cidade de Papel, O menino do pijama listrado, Como eu era antes de você, A menina que roubava livros, Querido
Jhon, Como a Starbucks salvou a minha vida, Não se apega não, etc.
A partir de tais resultados, foi possível perceber que: a) entre os tipos de textos mais lidos,
os conteúdos da internet, como já era de se esperar, obtiveram um maior percentual de escolhas,
sucedido dos livros; b) sobre o costume com a leitura de obras literárias, a maioria declarou que lê
“às vezes” e “raramente”, o que demonstra a escassa familiaridade dos alunos com o referido
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hábito; c) sobre as razões vistas por eles em estudar literatura, a preocupação com a ampliação do
conhecimento linguístico ganhou destaque, o que afirma a fala da professora sobre a predileção
dos alunos para com os conhecimentos linguísticos em termos de praticidade. Fazer vestibular e
entretenimento, no caso, ficaram em segundo lugar. A pergunta “o que ou quem te incentiva a ler?”
tem como resultado da maioria o estímulo dos professores e da internet, pais e amigos encontramse em segundo plano. Por fim, a média dos livros que costumam ler ficou entre um e dois por ano,
o que também revela a existência de um grande déficit na prática da leitura.
As respostas dadas pelos alunos apontaram as questões tecnológicas como o centro de suas
atividades, evidenciando a forte inclinação para tendências modernas, como o intenso uso de redes
sociais, preferências por livros digitais, leituras de Fanfics e romances best-sellers. A prática da
leitura e o gosto pelas aulas de literatura correspondem ainda a um grande desafio na vida da maioria
dos jovens. Contudo, “Petit lembra que, em especial na adolescência, a leitura pode ocupar um
papel formador, capaz de mudar os rumos da vida e reorganizar os pontos de vistas, ao nos mostrar
que estamos experimentando afetos, tensões e angústias universais” (2009, p. 244). Nesse sentido,
é possível inferir que, apesar de a Literatura ser uma disciplina considerada um tanto cansativa por
exigir do indivíduo disposição e concentração, os resultados demostram que os alunos (ou alguns
deles) reconhecem a sua importância e até se esforçam para desenvolverem o hábito.
Cabe avaliar, também neste caso, a situação de cada um: a fase da vida em que se encontram
(geralmente, na adolescência, o jovem tem mais dificuldade de se inteirar de assuntos educacionais),
se há condições econômicas para a compra de livros, acesso à educação e à outras oportunidades
e incentivo por parte da família. Em todo caso, o trabalho com a literatura em sala de aula exige
muito esforço, onde entra o papel imprescindível do professor na tentativa de encontrar meios
possíveis, apesar dos entraves, de tornar a leitura de literatura uma prática presente nas aulas.
4 CONTRUÇÕES DE POSSÍVEIS ALTERNATIVAS
É preciso conscientizar alunos e professores de que a literatura vai muito além da leitura e
do estereótipo de ser uma arte absoluta, elitizada e, por isso mesmo, intocável. Pelo contrário,
justamente por favorecer o contato com os mais diversos assuntos em relação à natureza humana
é que este conhecimento deve ser estimulado e explorado ao máximo, especialmente em meio ao
contexto digital, onde toda fonte de conhecimento está sujeita ao imediatismo e à superficialidade.
No que se refere ao modelo de ensino fragmentado, Rildo Cosson, em seu livro intitulado
Letramento Literário (2006), destaca que:
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Os que se prendem aos programas curriculares escritos a partir da história da literatura
precisam vencer uma noção conteudística do ensino para compreender que, mais que um
conhecimento literário, o que se pode trazer ao aluno é uma experiência de leitura a ser
compartilhada (COSSON, 2006, p. 12).

Nesse sentido, em consonância com o que podemos chamar de educação literária,
evidenciamos a necessidade em se trabalhar intensamente com a exploração do texto literário em
sua totalidade. Torna-se fundamental, portanto, que se coloque como centro das práticas literárias
na escola a leitura na íntegra dos textos e o exercício do debate para além da contextualização
histórica e dos períodos literários, visto que professores demonstram seguir ainda essa metodologia
tão questionada. Acreditamos que tais feitos correspondam a uma atitude democrática, pois
favorece o compartilhamento das ideias e rompe com a visão reduzida de que a leitura corresponde
a um ato puramente individual. Para Cosson (2006, p. 12):
No sentido de que lemos apenas com os nossos olhos, a leitura é, de fato, um ato solitário,
mas a interpretação é um ato solidário. [...] Ler implica troca de sentidos não só entre o
escritor e o leitor, mas também com a sociedade onde ambos estão localizados, pois os
sentidos são resultado de compartilhamentos de visões do mundo entre os homens no
tempo e no espaço (COSSON, 2006, p. 12).

Como também tratamos, neste trabalho, sobre a situação do ensino de literatura no
contexto digital, consideramos pertinente a ideia de que o uso de novos suportes representa hoje
uma realidade que não deve ser negligenciada, pois faz parte do atual contexto e pode servir como
motivadores no processo de ensino. Nesse sentido, ganha relevância o trabalho adaptado da
literatura como os jogos online, áudio-livro, animação, minisséries, criação de blogs, entre outros,
entretanto, servindo como propostas de atividades adicionais, sem substituir o exercício primordial
do trabalho com textos na íntegra. Essa integração com os novos recursos se faz necessária, afinal
“a Internet, os games, os sistemas computacionais interativos geram uma diversidade de suportes
para a leitura e a escrita que se apresentam de formas diversas para esses dois personagens – o
professor e o aluno” (SANTOS; SILVA, 2011, p. 364).
As análises literárias se apresentam também como práticas fundamentais de exploração e
incentivo à literatura, pois a partir desta experiência, o leitor se compromete a ler, refletir, pesquisar
e se posicionar criticamente diante de determinada obra. No entanto, o ideal é que se permita uma
análise que realmente integre o posicionamento do leitor, considerando seu conhecimento prévio,
suas visões de mundo e capacidade de ressignificação. Dessa forma, tal atividade proporciona um
contato mais amplo e envolvente entre o leitor e o seu texto, corroborando a ideia de que é só
quando esse intenso processo de interação se efetiva que se pode verdadeiramente falar em leitura
literária (COSSON, 2006, p. 13).
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Por fim, destacamos a mobilização da experiência estética na formação do leitor. Segundo
Rouxel (2013, p. 20), “hoje ainda, na realidade das aulas do ensino básico e mesmo, às vezes, na
educação infantil, a leitura exigida repousa sobre uma série de observações formais que entravam
o investimento pessoal do leitor”. Nesse sentido, esta proposta compreende os desdobramentos
em torno do tipo de leitor que se pretende formar, aquele capaz de responder a um número limitado
de questões básicas quanto à leitura ou aquele que lê para si, para pensar e agir. Nota-se que tal
pensamento pode ser encontrado na parte dedicada ao campo artístico-literário da BNCC, o que
revela um importante avanço na escrita do documento:
Ao engajar-se mais criticamente, os jovens podem atualizar os sentidos das obras,
possibilitando compartilhá-las em redes sociais, na escola e diálogos com colegas e
amigos. Trata-se, portanto, além da apropriação para si, de desfrutar também dos modos
de execução das obras, que ocorre com a ajuda de procedimentos de análise linguística e
semiótica (BNCC, 2017, p. 513).

Uma das formas de ensinar pela experiência estética, conforme sugere Rouxel, seria através
da formação de um leitor sensível e envolvido, isto é, baseando-se no acolhimento de suas reações
subjetivas. “O que importa a partir de então não é mais atualizar o máximo de potencialidades do
texto [...] mas, incitar os leitores reais, empíricos, a ousarem a ler a partir de si, a reagir e a refletir
sobre os efeitos da obra sobre eles” (pág. 21). Assim, sugerimos uma perspectiva de trabalho com
a literatura que considere, sobretudo, o texto do leitor, ou seja, aquele texto lido, interpretado e
moldado de acordo com as apropriações feitas de forma individual e subjetiva.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve por objetivo analisar, por meio de uma pesquisa de campo de
caráter exploratório descritivo, as tensões envolvendo teoria e prática no campo da educação
literária. Para tanto, analisamos alguns conceitos de competências e habilidades previstos no
documento da BNCC de 2018, de modo a relacionar com os dados obtidos através da entrevista
com professoras de literatura e dos questionários respondidos por alunos do ensino médio de um
colégio estadual.
Constatou-se que os conteúdos curriculares da nova BNCC, no que se refere ao eixo
literário, teve um importante avanço nos temas de diversidade e do incentivo ao trabalho com a
leitura crítica e compartilhada, entretanto, necessitam ser melhor avaliados nas questões das
especificidades locais e nas atividades que permitam contar com o uso de novos suportes
tecnológicos para o seu ensino.
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Em relação às entrevistas com as professoras do ensino médio, constata-se que ensinar
literatura hoje se tornou um desafio ainda maior, dadas as atuais circunstâncias de desenvolvimento,
em que o jovem interessa-se cada vez mais pelas redes sociais do que pela leitura. Os alunos, por
sua vez, se mostraram, em sua maioria, resistentes às práticas de leitura literária, entretanto
afirmaram reconhecer a sua importância.
Por fim, sumarizamos algumas estratégias de ensino que buscassem considerar a realidade
no ambiente da escola em que ocorreu a pesquisa de campo, de modo a repensar o processo de
escolarização da literatura, tais como o incentivo ao trabalho com textos na íntegra, o
desenvolvimento de análises literárias, a adesão aos novos suportes tecnológicos através de
adaptações de obras para outros códigos como estratégia motivadora e o favorecimento da
experiência estética na construção do texto do leitor.
Contudo, percebeu-se que há um distanciamento muito grande entre aquilo que se pretende
ensinar e aquilo que o aluno realmente entende por literatura, sendo tal disciplina trabalhada ainda
de forma adaptada por conta das imposições curriculares. Nesse caso, torna-se imprescindível que
o professor retome o compromisso com o ensino e a busca por novas metodologias, não
permitindo que a simples atividade de leitura seja considerada a atividade escolar de literatura
literária, mas sim o reconhecimento de que esta disciplina vai muito além e é capaz de oferecer os
subsídios necessários para a formação do cidadão/leitor competente que pensa e age sobre a
sociedade.
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