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Apresentação
O número 14 da Revista Claraboia - Revista do Curso de Letras e do Mestrado
Profissional em Letras – PROFLETRAS - da UENP - apresenta uma coletânea de 12
artigos, que trazem à tona temáticas relacionadas a diferentes facetas da narrativa – da
metaficção histórica à análise comparativa de obras, de autores consagrados à revisitação
crítica, passando pela análise literária de poemas e de textos com múltiplas semioses.
Entre os estudos relacionados ao diálogo da Literatura com outros sistemas de
signo, está o artigo de Aline Candido Trigo, “O tempo da memória: um olhar sobre o livro
Mano descobre a liberdade, ilustrado por Maria Eugênia”, que analisa, sob a perspectiva da
memória, o diálogo interartes promovido por Heloisa Prieto e Gilberto Dimenstein.
Também tendo como público alvo o leitor em formação, Jennifer da Silva Gramiani
Celeste e Rogério de Souza Sérgio Ferreira, em “Aborrescências, crises e # likes: as faces da
literatura juvenil brasileira na contemporaneidade digital”, discutem a interface entre a
Literatura Juvenil e a internet; veículo que possibilita aos jovens atuar não apenas como
leitores, mas como aspirantes a escritores, graças às plataformas virtuais de publicação. Em
“Literatura para ler … literatura para ver: reverberações do discurso literário na estrutura
do Mangá The legend of Zelda: ocarina of time” (2017), Jhonatan Rodrigues Peixoto da Silva
propõe-se a ler o Mangá como expressão literária. Para tanto, busca verificar reverberações
do discurso literário na tessitura textual da história em quadrinhos em questão, a fim de
questionar o rótulo de subcultura e/ou subliteratura imputado a esse gênero discursivo.
Considerando a influência da convergência das mídias na Literatura, sobretudo na
recepção, Fellip Agner Trindade Andrade e Rogério de Souza Sérgio Ferreira, em
“Literatura e oralidade secundária”, lançam um olhar sobre a interação entre o texto escrito
e as diferentes mídias, a partir das contribuições teóricas de Walter Ong, Néstor García
Canclini, Vilém Flusser, Nicholas Carr, entre outros.
Sob a perspectiva da análise comparativa de obras, Frédéric Grieco, em “Escrituras
de mazelas vivenciadas na pele: reflexões sobre Incidents in the life of a slave girl, de Harriet
Ann Jacobs (1861), e Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus(1960)”, discute os
conceitos de interseccionalidade, convenção de veracidade e sobre o lugar de fala nessas
narrativas, que fraturam, segundo o autor, o silenciamento e a invisibilidade a que as
narradoras-autoras estavam sujeitas. A partir do conceito de monomito, postulado por
Joseph Campbell, em O herói de mil faces (1949), Célia Aparecida Ribeiro Rodrigues e Larissa
Warzocha Fernandes Cruvinel, em “Andanças e desandanças no desmundo do mataréu – o
monomito como possibilidade de construção e leitura narrativa”, tomam como objeto de
análise as obras Desmundo, de Ana Miranda(1996), e Fragosas brenhas do mataréu, de Ricardo
Azevedo (2013), a fim de revelar o estreito diálogo entre as narrativas, que vai desde o
projeto gráfico, passando pela construção narrativa e pelos personagens protagonistas que
desvelam uma jornada bastante similar.
Sob o viés da temática do estrangeiro é que Valter do Carmo Moreira analisa a
novela de Franz Kafka, Na colônia penal, tomando como referencial teórico livro Estrangeiro
para nós mesmos, de Julia Kristeva (1994), assim como alguns textos de Daniel Henri Pageaux
(1988; 2011) a respeito do exotismo. Já Clarice Lispector é matéria de análise do artigo de
Marcelo Manhães de Oliveira, “Filosofia de Nietzche em Clarice Lispector”, que tem como
objetivo discutir o processo criativo da autora, a partir da biografia de Clarice Lispector
realizada por Lícia Manzo e dos estudos de Rosa Maria Dias acerca da vontade de potência
pensados por Nietzsche. A partir das teorias colonialistas, Fabianna Simão Bellizzi
Carneiro, em “Gótico imperialista e gótico colonialista: colonialismo, alteridade e
(des)construção identitária no romance A ilha maldita”, realiza a leitura crítica do romance
de Bernardo Guimarães, A ilha maldita, publicado incialmente em 1879, a fim de revelar

uma outra faceta do escritor, lido por grande parcela da crítica como escritor
exclusivamente regionalista.
Especulando sobre a possibilidade de o romance de Moacir Scliar Eu vos abraço
poder ser classificado como romance histórico, é que Arthur Barboza Ferreira empreende a
análise da obra. Sob o viés da metaficção historiográfica, Sidinei Eduardo Batista e Mateus
Fernando de Oliveira analisam o romance O quarto século, de Édouard Glissant, que
emprega a ficção, segundo os autores, como forma de representação e resistência aos
moldes imperialistas empregados pela França sobre o povo martinicano. Único artigo a se
debruçar sobre o gênero poético, Ana Maria Lange Gomes toma como objeto de análise
poemas da obra Eu a canção, de Sebastião Alba, pseudônimo de Dinis Albano Carneiro
Gonçalves, dando destaque ao diálogo que sua poesia faz com a música, essencialmente
com a Alba, canção provençal que culmina com a despedida dos dois amantes ao
amanhecer, sobretudo no que se refere à temática e à estrutura poética.
Ao fim de mais um ano, de trabalho e realizações, é com satisfação que publicamos
o número 14, 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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O TEMPO DA MEMÓRIA: UM OLHAR SOBRE O LIVRO
MANO DESCOBRE A LIBERDADE, ILUSTRADO POR
MARIA EUGÊNIA
MEMORY TIME: A LOOK THROUGH THE BOOK MANO FINDS THE LIBERTY,
ILLUSTRATED BY MARIA EUGÊNIA

Aline Candido TRIGO1
Resumo: Este trabalho investiga a temática da memória presente no livro ilustrado Mano descobre
a liberdade, de Heloisa Prieto e Gilberto Dimenstein, através de uma análise de suas formas e
discursos. O adolescente protagonista, ao deparar-se com o assunto dos regimes totalitários,
descobre nova forma de ver o mundo, sendo apresentado a obras de arte que se tornarão
representativas do despertar para a apreciação crítica da cidadania. Trata-se de uma narrativa
híbrida, dialogando com gêneros como diário e jornal, e que se desenvolve através de texto e
ilustração, introduzindo no enredo o aspecto interartístico, dialogando com a pintura e o grafite,
captando a atenção do jovem leitor através do misterioso passado a ser desvendado.
Palavras-chave: Mano descobre a liberdade; memória; diálogos interartísticos.
Abstract: This work investigates the thematic of memory in the illustrated book Mano finds the
liberty, by Heloisa Prieto and Gilberto Dimenstein, through an analysis of its forms and
discourses. The protagonist teenager, in facing the issue of totalitariam regimes, discover a new
way to see the world, being presented to work of arts that will become representatives of the
awakening to critic appreciation of citizenship. Concerning a hybrid narrative, it dialogues with
genders such a diary and newspaper, and it is developed through text and illustration,
introducting in the plot the interartistic aspect, dialoguing with painting and graffiti, capturing the
attention of the young reader through the mysterious past to be unrevealed.
Keywords: Mano finds the liberty; memory; interartisctic dialogues.

Introdução
Num contexto em que a rapidez da comunicação, com novas formas de relacionamento
exploradas pela tecnologia, estabelece diferentes fontes de divulgação de notícias, desponta-se
uma exploração de sentimentos, atitudes e discursos impulsivos e explosivos que visam impacto
imediato a serem esquecidos no dia seguinte, dando lugar a inúmeros outros acontecimentos. Por
mais que a internet e os computadores não deixem que nada se perca no tempo, a memória não é
1
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efetivamente valorizada, e os discursos passam a ser embasados somente por fatos recentes e
amplamente divulgados. É o que observa Octavio Paz (1982, p. 97): "Nosso mundo flutua sem
direção; vivemos sob o império da violência, mentira, agiotagem e grosseria porque fomos
amputados do passado".
Diante dessa realidade, jornais eletrônicos passam a ter amplas informações acerca das
predileções de seus leitores, e disparam notícias que não interessam, de fato, a ninguém, mas que
mesmo assim alcançam ampla comoção momentânea na rede. Conforme colocação do jornalista
Ruy Mesquita (1998, p. 9), a era da comunicação de massas “reina sobre a sociedade da
informação”, e “tem atrofiado, cada vez mais, o papel combatente da imprensa, dando mais
relevo à natureza meramente noticiosa dos jornais”. Trata-se de um lamento do jornalista acerca
do abandono ideológico da imprensa, visto que considera o jornal como “arma política na luta
pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas” (MESQUITA, 1998, p. 9).
A reflexão acerca do papel do jornal na sociedade como um instrumento cujo impacto vai
além da divulgação descritiva dos fatos, tendo papel ativo na História, é abordada no livro
ilustrado Mano descobre a liberdade. Sob uma forma híbrida de composição narrativa, os autores
desdobram a noção de memória e a importância desta, junto à arte, para o desenvolvimento de
um cidadão livre e crítico. O tema principal da obra gira em torno das repressões,
especificamente do período da ditadura militar brasileira (1964-1985). Ao colocar em diálogo
forma e conteúdo, a obra demonstra que a ditadura não se organiza no aparelho repressivo, mas
no discurso. É assim que o protagonista, o jovem Mano, aos poucos reconhece o poder dos
discursos, através do auxílio e memória de adultos experientes e de vasto conhecimento artístico.
Mano descobre a liberdade pertence à série Cidadão-Aprendiz2, composta de oito obras,
escrita por Heloisa Prieto e Gilberto Dimenstein, ambos escritores premiados no campo da
literatura infanto-juvenil, sendo a primeira pesquisadora Doutora da área de Literatura, e o
segundo jornalista e escritor preocupado com a formação digna e livre do cidadão. O volume em
questão aborda um tema histórico - a Ditadura Militar no Brasil -, realidade vivenciada pelo avô
do protagonista e eternizada em um diário. Além deste, outros temas importantes para a
formação do jovem também despontam, como o núcleo familiar não tradicional, visto que Mano
vive com a mãe e o avô, pois os pais são divorciados; a cultura de rua, com embates discursivos
acerca do grafite; a violência como forma ineficaz de resolver conflitos; e a intolerância perante o
outro.
A série foi transformada em filme pela cineasta Laís Bodanzky, com roteiro de Luiz Bolognesi. O longa adaptou a
história de Mano e as temáticas que ele vivencia: “a amizade, o crescimento, o início da vida adulta. Namoro virtual,
terrorismo, preconceito, drogas, morte, violência estão no foco de cada um dos volumes da ‘Coleção-Aprendiz’.”
(LIVRARIA DA FOLHA, 2010, s/p)
2
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Apesar de parecer inicialmente uma obra de cunho pedagógico, o trabalho com a
linguagem e o discurso é capaz de surpreender e desafiar o leitor, estabelecendo constantes
diálogos com distintas formas narrativas e artísticas, que traz a ilustração como referencial para a
leitura, exigindo do leitor conhecimentos que vão além dos limites da escrita para a construção de
um sentido da história. Trata-se de uma relação interartística, portanto. Para a fruição dessa obra,
o leitor precisa ser despertado para os diferentes aspectos ali trabalhados, de modo que possa
depreender as múltiplas significações e criar os embates necessários para lhe tirar da zona de
conforto, uma vez que, conforme Roland Barthes (1996, p. 85), “o prazer do texto é isto: o valor
passado ao grau suntuoso de significante”. Para o teórico francês, um texto não pode ser neutro;
ele carrega em si uma ideologia, num jogo de claro-escuro que denuncia e encobre influências e
experiências.
Nesse sentido, o intertexto é “a possibilidade de viver fora do texto infinito – quer esse
texto seja Proust, ou o jornal diário, ou a tela de televisão: o livro faz o sentido, o sentido faz a
vida” (BARTHES, 1996, p. 49). Para que isso ocorra, é preciso que o leitor adentre um livro
como Mano com certa bagagem indispensável para depreensão de sentido e fruição. Por tratar-se
de uma obra endereçada ao público infanto-juvenil, o papel do mediador precisa ser
desempenhado acompanhando a mesma função que a obra exige: exibindo materiais extras que
desvendem os diálogos e contextos dos discursos ali presentes. Conforme atestam diversas
pesquisas, o trabalho interartístico, ao lidar com o ensino de literatura infanto-juvenil em geral,
surte grandiosos efeitos e preparam um bom leitor:
A utilização de diversas formas combinadas de linguagens e discursos desperta a
curiosidade para o texto escrito. E mais: contribui para a acumulação de conhecimentos
e incentiva uma leitura com um número maior das faces, no caleidoscópio das idéias
que compõem a realidade do mundo “Globalizado”. (MIRANDA, 2009, p. 46)

Diante do livro ilustrado em questão aqui, esse método de trabalho se faz necessário
também porque, ainda que tenhamos atestado a presença de posicionamento ideológico na obra,
não se trata de uma cartilha pedagógica, mas de material literário. Nessa narrativa, há espaço para
a reflexão e para diversas conexões por parte do leitor, que pode trazer sua própria experiência ao
texto. Para Barthes (2007, p. 18), a literatura foge do fascismo da linguagem porque é feita de
uma encenação dramática do discurso, e, assim, “[...] a literatura faz girar os saberes, não fixa, não
fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um lugar indireto e esse indireto é precioso”.
O despertar do tempo da memória
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Em Mano descobre a liberdade, a forma narrativa escolhida convida o leitor a ser confidente
do narrador, pois se trata de um diário. Nas duas folhas de abertura do livro, o leitor se depara
com ilustrações sangradas que o ambientam a elementos culturais, através da imagem de cds
musicais de Moby e The Beatles, de gibis, que ultrapassam o limite da página, deixando somente
um pedaço em evidência, de um diário com chave e dois lápis que representam não apenas a
forma narrativa da obra, mas também a forma de registro da memória e do discurso, que marcam
o tempo assim como a música. Conforme ocorre ao longo de toda a obra, as cores trabalhadas ali
são fortes, cujo destaque recai no vermelho, marrom, verde, amarelo, preto e branco.
Ao virar a página, a ilustração funde-se à linguagem, pois, o texto se encontra dentro da
imagem de um livro aberto, que margeia a página dupla; trata-se da forma de um diário, dentro
do qual a narrativa se inicia com a abertura: “Domingo * 23 horas”. O escritor do diário é um
menino de 13 anos chamado Hermano Santiago, “mais conhecido como Mano, filho do meio
[...]” (PRIETO; DIMENSTEIN, 2001, p. 6). O início consiste no relato da necessidade que tivera
de registrar, através da escrita, um segredo que descobrira. Declara, também, que ninguém pode
saber dessa história, então ele não pode escrevê-la no computador, pois todos da casa têm acesso
a ele. Resolve, por fim, adotar uma prática de escrita não tão comum nos dias atuais: o diário, que
pode ser trancado com chave, resguardando, assim, os segredos.
Nós, os leitores empíricos, temos acesso a sua história quase como se o narrador estivesse
dirigindo-se a nós, pois pelo trabalho de ilustração das páginas, é como se estivéssemos lendo o
seu diário. Sabemos que, nesse gênero textual, o interlocutor é o próprio diário, um receptor
mudo que é capaz de guardar segredos. Porém, na obra em questão, o narrador não abre a
narrativa diária através do apelo “querido diário”. Essa fuga ao convencionalismo do gênero
permite que o leitor empírico se identifique enquanto leitor modelo - aquele a quem o narrador
direciona o seu discurso, conforme os termos de Umberto Eco (1994). A atenção do leitor,
principalmente do leitor adolescente, público ao qual a obra está voltada, é captada pelo mistério
introduzido pelo narrador protagonista, que atesta saber algo que o leitor não sabe: “Ninguém
desconfia que eu sei de tudo. Tudo do começo ao fim” (PRIETO; DIMENSTEIN, 2001, p. 6).
A descoberta desse mistério não será dada de imediato, pois o narrador busca ambientar o leitor
ao início de toda a euforia, contando fatos, impressões e sentimentos que antecederam o seu
processo de descoberta. Ao vasculhar sua memória, Mano enxerga com novos olhos os
acontecimentos que poderiam ter sido pistas para a descoberta do segredo. Assim, lança seu olhar
sobre as personagens que terão importância no decorrer da história: a casa está cheia de amigos
da família, que falam muito, mas nada de interessante, até que entram na sala Fátima - amiga da
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mãe de Mano - que é diferente e misteriosa, e Hermano Santiago de La Mancha - avô do
protagonista - um jornalista aposentado que “detesta agito”, é bravo e quase não sorri (PRIETO;
DIMENSTEIN, 2001, p. 7). Mano nota, porém, que o avô sorri quando enxerga Fátima, e
conversa com ela como se fossem grandes amigos.
Narrador afeito a digressões, visto que está a lidar com sua memória, Mano conta que o
avô e a Fátima conversavam sobre Proust e os diferentes tipos de tempo que existem, e lhe
explicaram que, além do presente, passado e futuro, existe o tempo da memória, com
acontecimentos que podem se perder ou então ser preservados. A temática da obra já está
denunciada aí. Ao dialogar com o principal tema explorado por Proust – do tempo imaginário percebe-se de imediato que algo do passado será revivido através de uma memória que será
vasculhada que, conforme se vê no decorrer da narrativa, será também experimentada através das
sensações emocionais. É algo que Maurice Blanchot (2005, p. 23), ao falar sobre a exploração de
Proust acerca do tempo da memória, define como "metamorfose do tempo", que “[...]
transforma primeiramente o presente em que ela parece ocorrer, atraindo-o para a profundeza
indefinida onde o ‘presente’ recomeça o ‘passado’, mas onde o passado se abre ao futuro que ele
repete, para que aquilo que vem volte sempre, e novamente, de novo”.
Essa ideia de movimento circular aparece na obra não somente pela ficcionalização de um
escritor de diários, mas também no enredo propriamente dito. Exemplo disso é quando Mano,
após descobrir relatos sobre a luta de ativistas pela liberdade durante a ditadura, tem a chance, ao
fim do livro, de “reviver” a emoção que sentiram tais protagonistas da História e juntar-se a eles
para sair pela cidade, à noite, fazendo pichações artísticas, sofrendo intervenção da polícia e
podendo observar a olhos nus o embate entre os jogos de poder. O protagonista se choca ao
descobrir que o líder da Gangue VG (Vovôs Grafiteiros) é seu avô, junto aos amigos Fátima e
Lúcio, todos feitos prisioneiros durante a Ditadura Militar no Brasil. Os três são flagrados por
Mano na garagem da casa, com sprays, tintas e enormes sorrisos estampados no rosto,
preparados para adentrarem à noite e realizarem intervenções artísticas. O avô, então, convida o
neto a acompanhar a turma e sair à noite. Ao virar as páginas desse relato, adentramos em
páginas de fundo preto, com pés e alguns rostos em tons de verde, vermelho e amarelo às
margens, com a representação de um grafite que está sendo trabalhado no muro por um dos
personagens (uma grande pomba branca). As cores usadas nas caricaturas, aqui, parecem
representar a iluminação que tais ativistas possuem, visto serem tão nobres seus ideais,
estabelecendo um contraponto à corriqueira noção de vandalismo quanto à arte do grafite. A
circularidade da obra é reforçada quando Mano retoma, ali, a ideia das primeiras páginas acerca
da memória: “E o resto daquela noite virou uma aventura que eu nunca mais vou esquecer. Cara,
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agora eu já tenho um passado, tenho um tempo de memória, o dia que eu tiver netos, quem vai
ter o que contar sou eu!” (PRIETO; DIMENSTEIN, 2001, p. 44).
Em tais páginas, compartilhamos a emoção de Mano que, não apenas descobre a
grandiosa história do avô, como também se dá conta de que pessoas aparentemente comuns
carregam experiências inimagináveis, vendo que os moradores da rua, conhecidos e familiares vão
aderindo à manifestação, surgindo dentre estes sua professora de artes, Anísia, e muitos outros do
círculo social do adolescente, o que destrói completamente as estruturas que pensava existirem.
Podemos associar esta obra, portanto, ao texto de fruição do qual fala Barthes (1996, p. 21-22):
“aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), faz
vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a consistência de seus gostos, de seus
valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem”.
Para quebrar esse peso que a leitura acarreta, o embate final, entre toda a turma e a polícia
que a cerca, é amenizado pela ilustração: enquanto o texto narra a tensão do episódio, se observa
nas representações caricaturais das personagens o sorriso aberto, com tranquilidade, posicionados
diante de Anísia, que solta três pombas brancas de uma gaiola, simbolizando a paz. Importante
considerar aqui que
[a] emoções são, por definição, não verbais, e a linguagem não pode transmitir uma emoção
adequadamente. Metáforas são um poderoso dispositivo para contornar esse dilema, mas as
imagens visuais ainda carregam um forte potencial. As imagens podem melhorar
substancialmente o significado expresso pelas palavras aproximando a vaga e indefinível
emoção. Ao contrário do discurso emocional, representação emocional não é a explicação de
uma emoção (“ele estava triste porque o seu coelho de estimação tinha morrido”), mas sua
evocação. (NIKOLAJEVA, 2011, p. 106)

No vazio que o texto deixou, para que a linguagem continuasse sendo honestamente a de
um narrador adolescente, a ilustração cumpriu seu papel de ajudar a contar a história, em busca
de possibilitar mais significações. Outro momento em que a ilustração clamou o poder de
expressão é quando, na escola, após aparecer no muro uma pichação da gangue VG de “um
pássaro gigante nascendo das cinzas” (PRIETO; DIMENSTEIN, 2001, p. 34), os alunos passam
a discutir sobre arte versus vandalismo. Enquanto uns consideraram o desenho lindo, outros
bradaram que grafite era sujeira. Anísia, então, conta a eles um pouco da história do grafite, que
tem origem na pré-história, com os desenhos nas paredes das cavernas, passando por Basquiat,
famoso grafiteiro do século XX. A aula acaba sendo interrompida por um aluno rebelde, Sombra,
que entra na sala e ataca: “- E aí, Anísia, defendendo a arte dos pobrezinhos? Como é que vai
minha tiazinha do Robin Hood?” (PRIETO; DIMENSTEIN, 2001, p. 35). Mano ataca Sombra,
que lhe empurra, e toda a sala entra no alvoroço: “Queriam matar o Sombra” (PRIETO;
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.14, p. 8-18, jul./dez, 2020. ISSN: 2357-9234.

14

DIMENSTEIN, 2001, p. 35). A professora então acalma a turma, e escreve três aforismos no
quadro, que se encontram na página seguinte. Novamente, a ilustração se funde à narrativa,
semelhante à representação imagética do diário, com Anísia em uma página, em pé, de giz na
mão, escrevendo em uma lousa verde que ocupa todo o espaço onde seria o lugar do texto na
página dupla. Aqui, a narrativa cede vez à ilustração. Na parte inferior da lousa, pendurada com
uma fita isolante está a pintura de Picasso, Guernica (1937), obra considerada manifesto contra a
violência que, aqui, ao mesmo tempo em que representa a cena que os jovens acabaram de
protagonizar, de violência e irracionalidade, também remete às páginas anteriores, da aula em que
Anísia contou sobre Picasso e sua luta pela liberdade e pela paz.
Mano conta que todos amaram o pintor espanhol, e o interesse pela sua história os
levaram a descobrir que no Brasil já houve guerra: “No meio da conversa, alguém gritou lá do
fundo: ‘Ainda bem que no Brasil nunca teve guerra. Aqui sempre reinou a paz’” (PRIETO;
DIMENSTEIN, 2001, p. 14). Essa quebra com o horizonte de expectativa pode ocorrer até
mesmo com o leitor empírico, visto que é comum, entre os pré-adolescentes, pensamento
semelhante acerca do nosso país. Anísia, então, comenta que no Brasil já houve “lutas mortais
pela defesa da liberdade de expressão” (PRIETO; DIMENSTEIN, 2001, p. 14), e solicita aos
alunos que pesquisem em casa sobre tal temática.
O avô de Mano, benjaminiana figura de sábio, visto que é ancião e, portanto, supõe-se
que vivera muitas experiências e possui histórias a contar, é o alvo do menino para a pesquisa. Ao
vasculhar o armário do avô, Mano encontra um álbum de fotografias e nos vai relatando detalhes
de seu pai e sua mãe conforme as observa. Eis que em meio aos álbuns, o garoto encontra livros
de receitas culinárias. Sua curiosidade é imediatamente despertada, pois o avô sequer costuma
entrar na cozinha, então é estranho que ele tenha guardado tais livros. Nas duas próximas
páginas, as margens do diário são ilustradas com o que remete à colagem de receitas culinárias,
fragmentadas, em ordem desconexa – de ponta cabeça, deitadas, sobrepostas -, em língua inglesa
e portuguesa, enquanto no diário Mano continua a divagar sobre essa descoberta.
Quando Mano leva à escola as fotografias que encontrou ao pesquisar para realizar a
tarefa, Anísia se surpreende em descobrir que o avô do menino é famoso por ter lutado na
ditadura. Ele fica surpreso e a professora fala rapidamente sobre o que foi essa parte da história e
sobre a censura e as publicações de receitas culinárias nos jornais como forma de protesto,
deixando Mano intrigado. Trata-se, aqui, de referência ao marco histórico, quando, com o
fechamento do Congresso Nacional e a instauração do AI-5 em 1968, os jornais passaram a sentir
o impacto da censura e tentaram novas formas de sobreviver aos ideais de liberdade em meio à
repressão:
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As redações atuavam livres no registro de cada ato de força do regime militar. Nas
oficinas, onde foram confinados os censores, textos eram arrancados das páginas e
substituídos por poemas de Camões e receitas culinárias – recurso das direções de
redação para registrar protesto. (PONTES; CARNEIRO, 1998, p. 11)

A professora explica resumidamente esse fato, portanto não se trata de uma aula de
História dentro da obra, e sim de um assunto que perpassa a narrativa. Sendo assim, a mediação
aqui se faz essencial para que o aluno não só compreenda melhor o contexto da história, como
também venha a saber que se trata de uma referência a um fato externo real, para, assim,
desenvolver um posicionamento crítico que o fará apreciar melhor o desfecho da história.
Além do fator histórico presente na obra, a rede de intertextualidade ali é vasta. O
trabalho de ilustração desenvolvido por Maria Eugênia contribui para narrar e expor aos olhos do
leitor as diferentes culturas e formas de representação, abrindo diálogo com as formas artísticas,
conforme as sugestões linguísticas e, por vezes, complementando estas. Já num primeiro contato
com a materialidade do livro é possível perceber o diálogo com a pintura, pois traz na capa e na
quarta capa uma releitura das formas surrealistas de Joan Miró: uma imagem que se assemelha a
um peixe com um grande olho na lateral, posicionado à frente do olhar de Mano, que se encontra
de costas ao público, caricaturalmente representado nas cores que são bastante exploradas pelo
artista plástico. A capa é composta de distintos tons de vermelho, que recobre toda a superfície,
exceto por uma faixa preta no rodapé, que traz informações técnicas onde se firmam os pés de
Mano, que está em pé, vestindo camiseta vermelha, shorts e meia verdes e tênis amarelo. Se
abrirmos o livro de modo a espelhar capa e contracapa, é como se o personagem observasse a
releitura das obras de Miró, pois na quarta capa o fundo vermelho permanece, trazendo mais
formas que destacam o olho, trabalhadas nas cores amarela, preta e branca, representadas de
forma sangrada, ocupando mais espaço do que os paratextos.
A imagem da capa inicial reaparece no meio da obra, quando há uma colagem da notícia
de jornal destacada pelo avô de Mano, que a deixa cair. Aqui são apresentados três parágrafos, em
caixa alta, que tratam da misteriosa Gangue VG, que pichou, nos muros da cidade, imagens
coloridas, inspiradas em Picasso e Miró. Abaixo da notícia, as letras voltam à fonte normal,
representando o discurso de Mano, que tenta entender a relação do avô com a estranha matéria.
Na mesma página em que se encontra a escrita, aparece a mesma imagem de Mano que está na
capa, porém, aqui, ao invés de olhar para a esquerda (como na capa, frente ao desenho que
remete a Miró), agora ambos — Mano e figura — reaparecem na mesma postura, mas virados
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para a direita, como se Mano estivesse olhando, ao mesmo tempo, a notícia ali colada, conforme
ele a vê na diegese, e a pintura de Miró sangrada na página dupla.
A ilustração ocupa papel de destaque nessa obra, articulando o olhar do leitor ora para
cima, ora para baixo, por vezes ocupando todas as margens de duas páginas, ora também de
ponta cabeça. Tais recursos “desautomatizam o olhar do jovem leitor, pois este se surpreende
com a sua disposição sempre diversa da anterior” (FERREIRA, 2011, s/p). Outro aspecto que
também trabalha nesse sentido é a não repetição de cores, pois a cada página as tonalidades de
cores são alteradas entre quentes e frias, branca e preta, e cores secundárias. As personagens são
sempre representadas com cores alegres, com formas caricaturais que também despertam o gosto
do leitor infanto-juvenil. O formato do livro apresenta medidas que o torna mais alto do que
largo, configuração comum do livro ilustrado, sendo “[...] o mais agradável para o jovem leitor,
pois remete à espetacularização e confere a sensação de poder ‘entrar’ na história, tornando a
leitura uma aventura” (FERREIRA, 2011, s/p).
Além disso, Mano sempre inicia a narrativa diária colocando, no canto superior esquerdo,
o dia da semana e as horas. Porém trata-se de uma obra fragmentária, cuja ordem quebra a
expectativa com o virar das páginas, apresentando, ao invés de uma sequência linear da história,
imagens narrativas, fontes de texto de tamanhos variados e colagens de outros textos. Um
exemplo do recurso da colagem é quando Mano, em sua posição de escritor do diário, faz uma
cópia de um trecho do diário que o avô escrevera enquanto estava preso na ditadura. O menino
declara: “Caro diário, peço licença, agora entra um pouco de Hermano Santiago de la Mancha, o
verdadeiro. Porque meu avô foi mesmo um herói” (PRIETO; DIMENSTEIN, 2001, p. 24). Ao
adentrarmos nas páginas seguintes, nos deparamos com um trabalho gráfico que remete,
novamente, a um livro aberto, mas já não mais parecido com o diário de Mano, pois vem em
fonte menor e em itálico, com a abertura no canto superior esquerdo: “São Paulo, 1979”. Temos
aí, na íntegra, o trecho do diário do avô que Mano mais gostou. As margens são compostas de
tijolos, como se reconstituíssem o cenário no qual se encontrava o autor daquelas linhas quando
as escrevera. As duas páginas seguintes vão revelar o momento em que Hermano e seus amigos,
Fátima e Lúcio, foram libertos, enfim, graças às tias do primeiro, que ficaram de vigília à porta da
prisão, rezando, gritando, chorando e jejuando incessantemente. Essas senhoras encontram-se
caricaturadas à margem inferior da página dupla, de mãos postas em oração. Adiante, a forma
gráfica volta ao normal, mas logo será interrompida novamente, terminando com as páginas
pretas mencionadas anteriormente.
Para auxílio de uma leitura independente, o livro conta, ainda, com um índice, na última
página, que referencia os fatos citados e os personagens externos citados – escritores, pintores,
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presidentes e ativistas. Ao fim da leitura desse livro, Mano descobre a liberdade e o leitor algumas
das diferentes formas de opressão que existem, bem como manifestações artísticas que se opõem
a sistemas repressivos.
Considerações finais
O tempo é devastador: destrói a tudo e a todos, ninguém lhe escapa. Mas a memória pode
intervir, guardando acontecimentos e detalhes, e resgatando sensações quando surge sob a forma
involuntária. Mano descobre a liberdade propicia ao jovem leitor a interação com novas formas de
guardar memórias, bem como a enxergar os espaços da memória, seja através de diários e outros
textos escritos e impressos, como também através da fotografia e das artes em geral.
Num jogo que coloca em diálogo o discurso histórico e o discurso poético, o leitor
encontra espaço para articular suas próprias experiências, realizando uma dupla interpretação - do
texto e das imagens – navegando por dois universos comunicativos e cativantes. O amor pela arte
vem de aprendizagem e socialização. Preferências estéticas estão relacionadas ao contexto
familiar, educacional e socioeconômico. Portanto, ao trabalhar uma obra literária abertamente
dialógica, é indispensável que se recorra a materiais que viabilizem ao leitor familiarizar-se com a
realidade ali introduzida.
A obra permite, ainda, reflexões acerca dos gêneros literários e seus limites, bem como os
limites e poderes do discurso. Uma receita culinária torna-se ferramenta de resistência diante da
censura ao jornalismo, por exemplo. E o próprio gênero notícia dialoga com o diário, ambos
capazes de guardar relatos do cotidiano. Mano é um menino familiarizado com o universo
tecnológico, com acesso a computador dentro da casa; ele até mesmo tem relacionamentos
virtuais, como a melhor amiga Carolina, que conhecera online. Ainda assim, opta por adotar uma
prática de escrita pouco usada na atualidade: o diário. A adoção dessa forma de escrita dentro do
livro dialoga com o próprio conteúdo da narrativa, acerca da importância da preservação da
memória.
A rede de intertextualidade da obra é vasta e possibilita diversas abordagens e
perspectivas de análises. Como não há, ainda, nenhum material de análise sobre esse livro
ilustrado, nossa intenção, com este trabalho, foi propiciar um olhar com foco no aspecto da
memória, mas sem pretensões de esgotar seus significados. A obra ainda guarda inúmeras
significações a serem exploradas, e a fusão entre arte literária e pictórica pode render outras
perspectivas de leitura.
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ABORRESCÊNCIAS, CRISES E #LIKES:
AS FACES DA LITERATURA JUVENIL BRASILEIRA
NA CONTEMPORANEIDADE DIGITAL
ADOLESNUISANCE, CRISES AND #LIKES:
THE FACES OF BRAZILIAN YOUTH LITERATURE
ON DIGITAL CONTEMPORANEITY

Jennifer da Silva Gramiani CELESTE1
Rogério de Souza Sérgio FERREIRA2
Resumo: Este artigo sugere a discussão acerca das interfaces dialógicas entre Literatura Juvenil e
Internet, preconizando como cenário o contexto da contemporaneidade, demarcada pela
presença das novas tecnologias digitais e, acima de tudo, da Internet enquanto veículo que
possibilitou aos jovens internautas, agora também aspirantes a escritores, transfigurar não apenas
a Literatura Juvenil produzida em solo nacional; sobretudo, a dinâmica inerente ao mercado
editorial, cativo às práticas de escrita literária ocorridas em plataformas virtuais de autopublicação,
como Wattpad, ou a manufatura de conteúdos digitais cogitados para blogs, canais do YouTube e
outras redes sociais do gênero. Diante disso, o debate sobre a adolescência nativa digital, o espaço
de fala de alguns poucos jovens, bem como os retratos de uma produção literária culturalmente
saturada (MOSER, 1999), será embasado nos contributos teóricos de Contardo Calligaris (2000),
Marc Prensky (2001), Stuart Hall (2006), Gayatri Spivak (2010), entre outros. Isto, pois, irá nos
auxiliar de modo que nos tornemos capazes de (res)significar a Literatura Juvenil Brasileira em
meio às crises que enfrenta em busca por identidade(s) nos tempos contemporâneos de #likes.
Palavras-chave: Literatura juvenil. Internet. Jovens nativos digitais. Contemporaneidade.
Abstract: This article suggests the discussion about the dialogical interfaces between Youth
Literature and the Internet, recommending as a scenario the contemporary context, marked by
the presence of new digital technologies, and above all, the Internet as a vehicle that enabled
young Internet users, now also aspiring to writers, to transfigure not only Youth Literature
produced on national soil; above all, the dynamics inherent in the publishing market, captive to
literary writing practices that take place on self-publishing virtual platforms such as Wattpad, or
the manufacture of cogitated digital content for blogs, YouTube channels and other social
networks of its kind. Given this, the debate about digital native adolescence, the space of speech
of a few young people, as well as the portraits of a culturally saturated literary production
(MOSER, 1999), will be based on the theoretical contributions of Contardo Calligaris (2000),
Marc Prensky (2001), Stuart Hall (2006), Gayatri Spivak (2010), among others. This, then, will
help us so that we become able to (re)mean Brazilian Youth Literature in the midst of the crises it
faces in search of identity(s) in contemporary #likes times.
Keywords: Youth literature. Internet. Young digital natives. Contemporaneity.
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Introdução
A vida literária segue apesar da crise nas livrarias (2018), reportagem produzida pelos jornalistas
Maria Fernanda Rodrigues e Guilherme Sobota para o Jornal Estadão, nos atesta a relevância no
que tange à mudança de rumos, muito mais do que necessária, de fato imprescindível, à dinâmica
há tempos adotada pelo mercado editorial e literário de origem brasileira. A julgar a queda de uma
das livrarias físicas de maior prestígio em solo nacional – Livraria Cultura – e o derradeiro
declínio de outras tantas, quase prestes a cerrar suas portas – Livraria Saraiva –, não apenas a
estrutura comercial vinculada a essa vertente cultural é afligida, mas tal como pressupomos, a
Literatura enquanto bojo das manifestações artísticas e dos reflexos de uma sociedade ainda hoje
incerta quanto aos futuros passos a serem dados no promissor ramo dedicado à adolescência.
Este horizonte, demarcado para além das perdas de alguns estabelecimentos de natureza
comercial, também de importantes personalidades tradicionalmente arraigadas à Literatura
Juvenil, entre estas, Lya Wyler, tradutora de Harry Potter (Rocco, 2000), saga britânica da autoria
de J. K. Rowling (RODRIGUES; SOBOTA, 2018), abarca, para o desespero de muitos ou
desapego de alguns poucos, uma crise que permeia toda a identidade atrelada à Literatura
Brasileira, em constante busca de um lugar ao sol e de novos e cativos públicos leitores.
O presente artigo objetiva, diante das perspectivas depositadas à Literatura nacional
inerente à contemporaneidade, propor uma breve reflexão no que tange à produção literária
voltada aos leitores adolescentes, considerando, para tanto, as influências que as tecnologias
digitais, o ciberespaço e a cibercultura, delegaram à manufatura escrita atualmente recepcionada,
preconizando seu impacto junto à Literatura Juvenil. Esses passos nos serão úteis a fim de que
possamos nos tornar capazes de desvelar o espaço de fala e crítica concedido aos jovens nascidos
e imersos na era digital e, como consequência, as transfigurações que a Literatura experiencia.
Uma Literatura de muitas faces (e de muitas crises)
Qual é a face da Literatura Juvenil Brasileira, concebida e criticada não apenas sob a tenda
dos intocáveis cânones, mas sobretudo sob os likes e shares atinentes ao ciberespaço? Nas duas
últimas décadas, o fenômeno acerca da produção literária impressa responsabilizara-se por
enfraquecer os sustentáculos da famigerada previsão apocalíptica quanto ao fenecimento da
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Literatura e de seus autores e leitores – aquela mesma que os incrédulos rogaram ocorrer após a
disseminação das tecnologias digitais em um mundo até então predominantemente analógico.
Decerto, o jovem brasileiro é aquele que hoje está à frente da renovação de um nicho
literário especificamente a ele dedicado. Referimos-nos desse modo a tal dinâmica, pois outrora a
Literatura Juvenil produzida em solo nacional também detivera seus momentos de louvor, ainda
que liderada por experientes adultos de meia idade. Nomes como Liliane Prata, Thalita Rebouças
e Sérgio Klein, a fim de citarmos alguns, encabeçavam as listas de livros impressos mais vendidos
em meados dos anos 2000. Seus enredos melodramáticos e suas personagens caricatas
constituíram o delineamento em relação àquilo que os indivíduos adultos projetavam sobre a
adolescência, tal como o imaginário cultural a ela subjacente lhes permitia eximiamente
representar. Para além de um simples delinear, a manufatura literária destinada à jovem parcela
populacional consistia-se algo próximo a um esboço pré-definido no que se refere aos estados de
ser e estar, os quais obrigatoriamente deveriam ser colocados em ação por aquele sujeito.
Todavia, o arquétipo social cujo engendramento é possível atribuirmos a outras questões,
mas especialmente a essas manifestações literárias, experienciou ruptura. Afinal, o adolescente
aborrescente, incansável protagonista das histórias de amizades e rompimentos amorosos,
deparara-se enfim com novo e distinto dilema vital: a Internet e um mundo a ser apreciado para
além das soleiras de suas residências ou dos muros de suas escolas, debruçados sobre os
parapeitos pertencentes às janelas que se abriam à ímpar atmosfera de possibilidades da nova era.
Os adolescentes se transfiguraram. Sujeitando-se às inusitadas experiências que somente o
advento dos computadores e da grande rede poderiam ter-lhes ofertado, a adolescência a qual
outrora Contardo Calligaris, em A adolescência (2000), concebeu como moratória alegadamente
interminável, no contexto tecnológico contemporâneo corresponde a muito mais que o resultado
de um processo formativo sociocultural; é sociocibercultural – neologismo de nossa autoria: sua
constituição perpassa pelos fios da fibra óptica que interconectam os dispositivos eletrônicos,
paralelamente aos estirões e às oscilações vocais; transita entre as comunidades online e networks,
bem como atua com veemência em suas próprias tribos, nas ruas ou nos shoppings centers; e
aprendem ou ensinam nos fóruns de discussão, com auxílio dos aplicativos digitais, mas também
nas escolas, cujos preceitos didáticos e metodológicos ainda se alicerçam no século passado.
Essas mutações foram propiciadas pelo processo de globalização, conforme nos elucida
Stuart Hall na obra teórica A identidade cultural na pós-modernidade (2006). Não apenas devemos as
vincular à idealização das máquinas ou a conexão destas a uma inter-rede, mas talvez às proezas
as quais fora capaz de promover. Aliás, a globalização se vincula às prerrogativas digitais a partir
da pretensão quanto à diluição de fronteiras e ao rompimento de barreiras invisíveis, mas desde
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sempre presentes entre as nações. Acolhidos por essa significação, a World Wide Web, decerto,
continua a atuar como primordial responsável por aquilo que Hall (2006, p. 67) entendeu como
uma espécie de dinâmica da integração mundial, claramente decorrente do desaparecimento de
limites outrora continentalmente delimitados, com vistas ao total confinamento.
De acordo com Hall (2006), concomitante à progressiva dissolução dos limiares culturais,
acompanhamos a rescisão das identidades atreladas a este ou àquele povo. Trazendo a proposição
para nosso terreno de debate, para além de aspecto macrossocial, é possível compreendermos
que esse acontecimento tange a específicas parcelas populacionais inerentes a uma nação, fato
que ao término do processo irá se projetar no todo maior que a abarca. De qualquer modo,
sugerimos imergir na dinâmica dessa temporalidade digital nos pautando no sujeito enquanto
limbo vital; aquele que distancia a infância da etapa adulta: eis nosso personagem, o adolescente.
Sob uma condição de equilibrista, o adolescente de nossa atualidade, então, se depara.
Caminhando sobre a tênue linha que segrega facetas remotas e improváveis, analógicas e digitais,
é que a adolescência hoje prevalecente consiste como tal. O jovem nativo digital, denominado
assim pelo precursor Marc Prensky no artigo Digital natives, digital immigrants (2001a), se refere ao
sujeito que indubitavelmente protagoniza essa contemporaneidade. Mal saem dos ventres das
mães, são apresentados a um universo tão imponente – ainda hoje temido por muitos –, quanto
sua primordial instituição social, a família. Se tudo é novo para a criança nesse pequeno grande
âmbito relacional, as telas dos dispositivos responsabilizam-se por ampliar ainda mais essa
experiência. Ousados, zapeiam os canais televisivos, navegam no ciberespaço, se divertem com os
games, tal como se não houvesse limites. Ao alcance de seus pequeninos e promissores dedos, as
crianças nascidas nessa atmosfera digital, não tarde, tornam-se adolescentes aborrescentes,
inevitavelmente condicionados a mais um estereótipo sociocultural: #conectados.
Algumas questões devem ser consideradas na discussão a qual nos propomos a realizar.
Afinal, seriam os adolescentes dessa geração similares àqueles relatados por Prensky (2001a)?
Inelutavelmente, é preciso que depositemos olhares cautelosos em relação ao público analisado
por esse autor3. O teórico, inclusive, sugere o movimento de rememoração às prerrogativas
lançadas em seu primeiro ensaio ao produzir sua sequência, cujo subtítulo4 nos apresenta a uma
indagação capaz de evidenciar fidedigna preocupação tocante aos riscos de uma homogeneização
equivocada em relação ao montante de jovens nascidos na era digital. Prensky (2001b, p. 3),
fundamentando-se no aprofundamento de estudos conduzidos por psicólogos sociais, enfim,
Os dados dos estudos desenvolvidos por Marc Prensky têm como base a população norte-americana.
Aqui nos referimos à continuação de seu seminal artigo, intitulado Digital natives, digital immigrants, part II: do they
really think different? (2001b), cujo subtítulo pode ser traduzido como “eles realmente pensam diferente?”.
3
4
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reconhece que “[...] o ambiente e a cultura na qual as pessoas são criadas, afeta e até mesmo
determina vários de seus processos de pensamento [...]”5, estabelecendo, assim, sua posição.
Contextualmente, considerando o cenário nacional sob uma perspectiva política e
econômica, se comparado àquele vivenciado por estrangeiros – o que nos acarreta a pensar em
desigual distribuição de recursos e o vislumbre de uma realidade distinta –, negligenciar a
existência de adolescentes que não possuem boas condições de acesso à grande rede e nem ao
menos aos aparatos necessários a esta ação, certamente não se refere à melhor opção. Além disso,
é preciso, ainda, elevarmos a problemática a outras instâncias: estariam todos os jovens realmente
interessados em se tornarem surfistas ciberespaciais ou adequadamente competentes para o
efetivo deleite do mar de infinitas viabilidades tecnológicas? Obviamente, não pretendemos
responder a estas indagações. No entanto, conhecer as circunstâncias que nos faz realizá-las
atribui às nossas pretensas teorizações um caráter melhor desprovido dos arroubos românticos
comumente fomentados por tecnoentusiastas, sedentos por algum desprevenido adepto.
Ora, se até mesmo Prensky (2001a) admitiu a influência de fatores externos no que se
refere ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, torna-se demasiado complexo lograrmos
sustentar a noção de unificação a qual a cultura nacional se esforça em preconizar, segundo Hall
(2006, p. 59), a fim de reunir os membros de uma nação em um mesmo contingente, fadando ao
esquecimento suas diferenças de classe ou etnia – em nossa seara de discussão, distinções de
acesso, consumo ou Letramentos Digitais. Portanto, faz-se imprescindível corroborarmos ao
anseio desse autor, aparentemente atormentado por dúvidas que perpassam à grandiosidade
geralmente atribuída à nação: seria a identidade nacional possuidora de tamanha força capaz de
anular e subordinar uma identidade de natureza cultural? Mais adiante, Hall (2006, p. 61) nos
esclarece: a cultura atrelada a uma específica nação deve ser concebida, ao invés de um
dispositivo unificador, fator imbuído de representar a diferença como sua própria identidade.
Não é isto, pois, nas entrelinhas, o que a globalização nos sugere? Desse modo, conceber
as diferenças quanto à obtenção de acesso ao ciberespaço ou ao meio editorial, por exemplo, se
tornam um pouco mais palatáveis. Afinal, muito similar a como a um determinado jovem pode
não ser proporcionado o contato junto aos modernos aparatos eletrônicos, ademais, à Internet,
seu outro par, #conectado, administrador de rede social em ascensão, pode ser categorizado
como alguém não suficientemente bom a fim de que tenha seu conteúdo digital adaptado e
transposto a uma publicação impressa. Em ambos os casos, ainda que atinentes a diferentes
circunstâncias, o poder regulatório quanto à possibilidade de alcance às novas tecnologias digitais
Do original em Inglês, tradução nossa: “[...] the environment and culture in which people are raised affects and
even determines many of their thought processes […]” (PRENSKY, 2001b).
5
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ou à carreira literária inflige ao indivíduo em questão uma mesma sentença: a diferença em meio à
suposta equidade vangloriada por um sistema nacional. A argumentação que nos é apresentada
por Hall (2006, p. 39), quando trazida a esse cerne do debate, passa a deter melhor sentido.
Também no âmbito da Literatura Eletrônica somos capacitados a isto averiguar. Em
Wattpad6, plataforma virtual de autopublicação literária, um adolescente com ganas de se tornar
escritor pode ou não ter sua obra patrocinada por uma editora, a julgar sua popularidade entre os
leitores. A anual promoção do concurso The Wattys7, em vigência no Brasil desde o ano de 2015,
nada mais poderia ser entendida como mecanismo canonizador, uma vez que, se por intermédio
de competição, visiona estabelecer que uma produção detenha elementos capazes de alocá-la em
patamar distinto em relação à outra, o que se preconiza, sem dúvidas, é a existência de condições
que a elege como modelo literário de viés eletrônico digno de imersão; um clássico virtual.
Diante dessa premissa, as prerrogativas do autor José Nicolau Gregorin Filho, explanadas
em Literatura juvenil: adolescência, cultura e formação de leitores (2011), são colocadas em ameaça.
Ao dissertar a respeito da geração de jovens que predomina na primeira metade do novo milênio,
afirma que o processo globalizatório e sua oferta de acesso à informação por meio das novas
tecnologias, oportunizaram igualitariamente a esses indivíduos a assunção de padrões sociais.
Quanto a esse fato, não nos resta quaisquer dúvidas, se tratando ser, a adolescência, a etapa vital
na qual se busca identificação ou emparelhamento em relação ao outro (CALLIGARIS, 2000).
Todavia, devemos reconhecer que sua afirmação de que os jovens “[...] se confrontam com a
sociedade de modo parecido, olhando para o mundo e interagindo com as pessoas quase do
mesmo jeito [...]” (GREGORIN FILHO, 2011, p. 16) se constitui um tanto pretensiosa, uma vez
que nos conduz a pressupor ser a equação de oferta e demanda do mundo atual algo alheio aos
fatores externos, tais como os resquícios culturais e econômicos ainda arraigados nos muros que
tornaram inatingíveis outros territórios e outras tantas possibilidades às nações existentes.
É possível ainda refletirmos acerca da globalização relatada por Hall (2006) ao analisá-la
com base em distinto e notável prisma. No contexto do presente discorrer, a priori, é o processo
globalizatório aquele que oferta aos adolescentes a viabilidade de poder obter acesso às facetas da
Wattpad corresponde a uma plataforma virtual de autopublicação e redação literária, criada pelos engenheiros
computacionais Ivan Yuen e Allen Lau, ambos de origem canadense, em meados do ano de 2006. Inicialmente
restrita apenas ao continente norte-americano, Wattpad hoje se faz presente em diversos territórios. Pode ser acessada
por computadores, tablets e smartphones – sendo que nestes dois últimos o acesso é viabilizado via aplicativos digitais.
Pode ser considerada uma comunidade online, na qual, para além da divulgação das narrativas ciberespaciais, é
possibilitada aos usuários a interação com seus pares. Para informações adicionais: < http://www.wattpad.com >
Acesso em 30 de ago. de 2019.
7 O concurso The Wattys, tido como uma verdadeira celebração à Literatura Eletrônica, objetiva conceder destaque às
melhores histórias confeccionadas e compartilhadas na plataforma Wattpad a partir do estabelecimento de categorias
e critérios à análise dos produtos literários. Para informações adicionais: < http://www.wattys.wattpad.com/pt/ >
Acesso em 30 de ago. de 2019.
6
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atmosfera digital, bem como poder atuar como escritores. Isto, pois a hipotética unificação
imanente a esse fenômeno global também nos brinda com outra admirável – e duvidosa –
gratificação: o poder democrático de enfim poder. Contudo, se a própria enunciação popular nos
alerta de que desejar algo não significa deter o poder de efetivamente realizá-lo, a globalização,
certamente, lhe ratifica. Assim, retornamos ao movimento continuum da anterior questão: a diferença
consiste, desde os primórdios da unificação global, no elemento fundamental capaz de alicerça-la.
Esta disparidade se refere, ironicamente, a mais um ponto o qual o adolescente de nossa
atualidade digital partilha junto aos iguais. Tais identidades partilhadas, segundo Hall (2006, p. 74)
nos traz à luz em sua exposição, seriam aquelas responsáveis por estreitar as distâncias espaciais e
temporais entre os indivíduos, propiciando-lhes se tornarem consumidores de um mesmo e
idêntico produto final. O que logramos sacar é a seguinte fotografia: a vida faz-se mediada pelo
mercado global da totalidade, uma vez que as fronteiras inexistem (HALL, 2006, p. 75).
Os jovens compartilham, para além dos anseios de sua fase vital ou dos posts de suas redes
sociais prediletas, também a diferença entre poder ou não ser, ainda que não um nativo digital, ao
menos alguém conhecedor das facetas tecnológicas, ademais, um escritor do ciberespaço ou das
páginas impressas. A identidade da adolescência atual, desse modo, torna-se tão leve, fluida e
instável quanto àquilo que Zygmunt Bauman preteritamente nos descrevera em Modernidade
líquida (2001) – ainda que este autor se refira a outro âmbito de imersão. Em meio a um real
estabelecimento comercial de culturas, tomando de empréstimo a terminologia utilizada por Hall
(2006, p. 75), o adolescente moderno é convidado – um convite à obrigação – a eleger, entre
incontáveis opções, uma identidade a assumir. Congênere às nações, as quais procuram enaltecer
e reforçar posicionamentos que lhes sejam admissíveis, a adolescência dos tempos modernos
também busca se afastar de crises identitárias comuns à fase – e talvez ao sistema que a acolhe.
Elencar um influenciador digital ou uma webpage a seguir é quase tão complexo se comparado a
selecionar as disciplinas necessárias ao estudo de um exame ou a escolha da futura carreira
profissional. Não nos enganemos. Este movimento, pois, é preciso: constitui fator basilar no
processo de desenvolvimento do jovem que projeta seu reflexo no outro (CALLIGARIS, 2000).
Se o adolescente não logra alcançar êxito, se não consegue estar em uma mesma sala de
bate-papo ou conceder um like a uma mesma postagem que seus amigos, ou ainda, se não se
satisfaz com a recepção em relação ao conteúdo digital que publicara na rede, bem como não tem
sua história entre as narrativas eletrônicas cogitadas para conquistar uma premiação virtual, não
se afirma e, portanto, é privado da construção de seu próprio lugar. Afinal, quanto a esse tópico,
Calligaris (2000, p. 47) nos aponta que encoberto pelo desejo típico dos anos 2000, encontra-se
latente o propósito fértil de reconhecimento social. No sistema cultural assinalado pela presença
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do fio condutor que norteia os rumos dessa contemporaneidade, mas segrega os sujeitos, cremos
que o caráter incerto peculiar à probabilidade de se constituir igual é o que fixa a diferença.
A adolescência brasileira, destarte, se desintegra em muitas. A antropóloga Gayatri Spivak,
frente a Pode o subalterno falar? (2010), nos questiona, nas entrelinhas de seu texto, se as vozes de
todos e quaisquer indivíduos podem realmente ser ouvidas – e circunstancialmente nos apresenta
a outra cruel, mas necessária indagação: esses sujeitos têm a mesma chance de falar? Claramente,
sabemos que as teorizações dessa estudiosa não se encontram diretamente vinculadas à temática
abordada neste artigo8. Entretanto, nos possibilitam conceber nosso fenômeno de modo crítico.
A história da Literatura nacional oportunamente nos demonstra a subalternidade à qual o
contingente de adolescentes estivera coagido, não apenas pelo fato dos outros – os adultos –
terem assumido suas vozes, ou por vezes, suas atitudes e seus trejeitos. Sobretudo, em virtude de
terem tornado estigmatizada a querela relativa à produção literária dedicada a esse público,
apresentando, desde sempre, os mesmos pitorescos dramas para os costumeiros personagens
aborrescentes. Protegida sob a redoma de entusiasmadas garotas, afoitas por conhecer um ídolo,
ou de púberes meninos, cansados dos embates junto aos valentões da escola, uma geração de
jovens brasileiros cresceu consumindo livros que mais se assemelhavam a agendas ou a diários,
típicas formas de manuscrito dessa fase vital, mas cuja autoria era assinada por aqueles que muito
bem poderiam lhes assumir a responsabilidade como pais, haja vista sua condição cronológica.
Como pudemos antes atestar, a Web realmente viabilizou aos jovens navegantes e também
ao atual mercado editorial, vislumbres outros em relação àquela que poderia se tornar a Literatura
Juvenil Brasileira. Reportando, porém, à dúvida que nos é posta pelo discorrer de Spivak (2010), e
com base nos fundamentos até então discutidos por Hall (2006), é possível e inevitável
afirmarmos que se outrora a dificuldade se impunha ao fato de aos adolescentes não ser
consentida a palavra, agora o que se verifica é uma verdadeira batalha empreendida por jovens
internautas aspirantes à Literatura a fim de que possam alcançar lugar de destaque nesse meio.
Portanto, é preciso cautela ao nos assegurar não em relação ao fato de que todos aqueles
nascidos nesse atual contexto são nativos digitais – pois indeclinavelmente o são, dada a
conjuntura tecnológica contemporânea –, mas sobre o fato de que todos desfrutam de idênticas
condições de acesso, navegação ou gratificação. Logo, pautar-se na noção de que a adolescência
brasileira é, sem exceções, nativa digital / #conectada, implica potencializar as diferenças que são as
Os escritos de Spivak (2010) tangenciam as ocorrências pós-coloniais, mas aqui, na presente produção, transpomos
seus contributos teóricos ao contexto contemporâneo globalizado e digital, o qual se configura cenário de nossas
perscrutações. Além desse dado, também é importante sobrelevar que a compreensão quanto a um sujeito subalterno
a qual selecionamos para este artigo, perpassa pelo entendimento de tal autora no que concerne ao fato de considerar
subalterno alguém politicamente desprivilegiado e até então excluído das relações mercadológicas, especialmente
enquanto produtor de suas próprias manufaturas – sejam elas quais forem.
8
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responsáveis por sustentar o equivocado discurso de que a Literatura, hoje tão fortemente
atrelada às realizações do ambiente virtual, está para todos, bem como à rede preteritamente
atribuímos total caráter democrático. Assim, perante a unicidade que a terminologia sugere a essa
categoria social – suposta integralidade, acreditamos –, temos de corroborar com Spivak (2010)
quando nos diz acerca da importância de repensarmos as estratificações de nossas nações. Aliás,
um dos poucos pontos que diferem a Literatura Juvenil de décadas transcorridas àquela
atualmente ofertada pelo mercado, é sarcasticamente o fato de que são os jovens, enfim, os
autores das agendas e dos diários comercializados aos seus pares9. Embora isso possa nos parecer
algo dotado de pouca relevância, os jovens sujeitos têm conseguido, em meio à concorrência
ciberespacial, falar por si através das histórias que vivem, escrevendo-as e dedicando-as aos pares.
Estes presságios revelam rentável panorama à produção literária brasileira, tanto em
relação ao número de livros impressos à disposição, quanto aos lucros obtidos pela estrutura
mercadológica vinculada ao meio editorial. A chance que concedemos ao fato de um jovem
qualquer na Literatura poder falar é, no entanto, ainda negativa. Um jovem que possua um canal
de comunicação virtual, entre blog, canal do YouTube ou perfil em Wattpad, não necessariamente
estará apto – segundo os critérios das editoras ou dos seguidores – a adentrar no universo
literário impresso. Diferentemente da dinâmica ciberespacial, que inicialmente acolhe a todos e a
tudo o que estes dispõem no ambiente eletrônico10, o mercado literário só irá se dar ao trabalho
de se apossar das manufaturas escritas ou daquilo que de melhor alguns produtores de conteúdo
digital terão a lhe oferecer, caso isso possa lhe render certo reconhecimento e espaço comercial.
Sob esse específico prisma de compreensão, a Literatura Juvenil Brasileira, produzida sob os
moldes impressos, não está preparada para abarcar todos e quaisquer promissores adolescentes,
mas todos aqueles que corresponderem aos seus preceitos – e isso, desde sempre, assim ocorreu,
não sendo capaz de transfigurar esse cenário nem mesmo a Internet. Desse modo, alguns sujeitos
continuam subalternos, contudo, em relação aos seus próprios pares. De algo detentor de simples
estrutura e performance, emergem mecanismos de apartação que anunciam a disputa editorial.
A assunção de uma identidade encontra-se mais suscetível à ânsia proveniente desse
processo do que propriamente à sua consolidação. Os jovens nativos digitais, muitos deles, talvez
nem reflitam acerca das consequências da corrida que empreendem rumo em busca de uma
identidade para finalmente registrá-la como sua. Desconstruir a identidade da adolescência
Há expressiva quantidade de obras literárias impressas, da autoria de jovens produtores de conteúdo digital – entre
blogueiros e youtubers –, categorizadas como relatos autobiográficos. Essa informação é oriunda de mapeamento de
dados realizado como parte integrante da dissertação de Mestrado intitulada O livro nos tempos de #likes:
transfigurações na literatura brasileira contemporânea (2018), defendida no Programa de Mestrado em Letras
(Literatura Brasileira) do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora.
10 Não deixando de considerar as problemáticas de acesso ou a deliberada desconexão em relação a essa atmosfera.
9
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brasileira é considerar e paralelamente a isto desfazer-se (d)a fragmentação do sujeito conivente à
era contemporânea, perpassado por ela e acolhido por uma globalização que a unifica em toda a
sua segmentada existência. A adolescência do Brasil contemporâneo tem exigido legitimidade por
intermédio de suas ações concretizadas ora no ambiente eletrônico, ora nas páginas impressas dos
livros físicos. Como, no entanto, consolidar-se, se corrobora com a fragmentação social que o
próprio desenvolvimento global – e digital – a impõe? O representante da cultura adolescente,
por essa justa razão, enfrenta, para além da diferença, um paradoxo. Esse é o famigerado espaço de
tensão entre local e global, mencionado por Hall (2006, p. 77) em sua obra, o qual a globalização
nos propicia. Sendo assim, é necessário definir, primordialmente, alguns links de acesso: quem o
jovem sujeito brasileiro deseja ser, local ou global? Ainda que não haja modo de elencar este ou
aquele estado social de ser e estar, haveria, então, um entre-lugar capaz de acolhê-lo?
Assim, a instauração da invisibilidade sobre considerável número de adolescentes não nos
soa como prenúncio apocalíptico, pois essa circunstância é real defronte ao entendimento de Hall
(2006, p. 75) de que as identidades, nessa atualidade, flutuam livremente – mas cremos que, para
além deste atributo, também desorientadas. Daí a invisibilidade poderia talvez servir como uma
viabilidade identitária. Entretanto, tamanho é o alcance das mídias e do mercado que nem ao
menos os simpatizantes dessa faceta estão livres para se abster quanto à escolha de uma posição a
tomar. Alguns, não raramente, são impelidos a se tornar escritores e webcelebridades, enquanto
outros, leitores e extasiados seguidores de seus feitos. Há ainda os famosos #conectados,
distintos àqueles que não querem, não podem ou querem e mesmo assim não o podem ser.
Os preceitos anunciados por Michael Foucault em Microfísica do poder (1989), figuram-se
contundentes até mesmo à dinâmica adotada pelo atual mercado editorial nacional. Afinal, ainda
que suas trajetórias nos conduzam a cogitar que tenham conseguido se esquivar dos rigorosos
critérios adotados ao lançamento de livros impressos, os internautas-escritores, oriundos de
distintas redes sociais e webpages, encontram-se relegados à outra relevante esfera de poder,
estando sujeitos, agora, também e especialmente, ao aval do público admirador e seguidor,
responsável por ditar a qualidade não apenas dos conteúdos compartilhados em rede, mas sua
popularidade e, por conseguinte, a rentabilidade dos artefatos literários para as editoras que os
lançam e os patrocinam. É interessante refletirmos também acerca de outro movimento o qual
circunda esses jovens autores, outrora apenas usuários da Internet: o mesmo público que os
capacita lograr a assinatura de contratos literários, é aquele que avalia, aprova e pode o impedir de
constituir carreira. Aos leitores é recompensada sua fixa condição perante aos pares escritores, e o
poder, até então concedido apenas a estes últimos, transfigura-se sob o domínio de outros.
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Próximo ao término dessa breve exposição, reconhecemos nossa equivocidade em relação
à indagação a qual apresentamos logo ao início da presente discussão. Se vivemos em contexto
contemporâneo, demarcado pelo deslocamento cultural – e digital – das identidades e dos modos
de ser e estar no que concerne ao literário, novamente nos questionamos: quais são as faces da
Literatura Juvenil Brasileira? Seguramente, para além de uma única face, muitos são os rostos que
essa manifestação artística pode hoje vir a assumir, sobretudo mediante a era das tecnologias:
desde à Literatura produzida por adultos aspirantes à cultura adolescente, àquela encabeçada por
jovens navegantes, blogueiros, youtubers e usuários das plataformas de redação virtual.
O próprio adolescente tem contribuído ao deslocamento identitário da Literatura
manufaturada em território nacional. Paula Pimenta e Maurício de Souza, consagrados autores,
em uma tentativa de sobreviver às transfigurações literárias e mercadológicas, unem-se a famosos
adolescentes administradores de blogs e canais do YouTube, detentores de milhares de inscritos em
suas redes sociais11. Afinal, o jovem público para quem esses escritores outrora idealizaram suas
obras, hoje é outro. Atores, músicos e artistas advindos de tantas diferentes searas também
decidiram seguir – virtualmente ou não – os passos dos produtores de conteúdo digital. Assim
como estas webcelebridades, aqueles vislumbraram, na Literatura, outro meio de promoção.
Em contraposição, os prenúncios compartilhados por Walter Moser, no artigo Spätzeit
(1999), aparentam se materializar nessa temporalidade. Sua ocorrência em curso, conforme nos
salienta, acolhe peculiares condições de produção artística. Dentre tantas e diversas, a saturação
cultural corresponde àquela que nos alerta a atenção. Logo, sob essa perspectiva de recepção, o
presente momento histórico efetiva-se local de escombros e despejos referentes às manufaturas
do passado. Os antecessores das novas gerações de jovens legam a estes descendentes um espaço
cultural de fragmentos e histórias que obtiveram êxitos ou colecionaram fracassos. De qual modo
proceder diante desse montante, decerto, configura-se, ainda, a inquietação que insiste assolar os
artistas contemporâneos, especialmente os adolescentes, haja vista seu ativo protagonismo. Moser
(1999, p. 39) nos informa a respeito de duas distintas e possíveis reações frente ao horizonte
artístico e cultural inerente àquilo que denomina em seu texto como pós-modernidade tardia12.
Entre as viabilidades positivas e negativas, as quais incluem, de modo respectivo, algo como
persistência e estagnação, elencamos a primeira delas a fim de nos referirmos à atitude tomada
por jovens autores responsáveis pela disseminação de narrativas impressas ou ciberespaciais.
Paula Pimenta, em parceria com as blogueiras Babi Dewet e Bruna Vieira, juntamente ainda à Thalita Rebouças,
também autora de livros juvenis, lançou a obra Um ano inesquecível (Gutenberg, 2013). Maurício de Souza, por seu
turno, é responsável pelo título Uma viagem inesperada (Nemo, 2017), no qual empresta suas personagens, criadas para
a Turma da Mônica Jovem, a algumas famosas youtubers, tais como Melina Souza e Pâmela Gonçalves.
12 Conceito cuja definição, para o pesquisador, transcende quaisquer viabilidades de elucidação, especialmente por
que se figura, no campo da produção artística, algo ainda em curso, e o qual, por essa razão, nos impacta.
11
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Ao contrário do que as anteriores assertivas possam vir a nos fomentar refletir, é o
depósito de olhares assombrados e pessimistas a este campo de saturação cultural, o qual nos
apresenta, fidedignamente, ao apocalíptico artista do tempo corrente – “[...] a atitude negativa
percebe menos a plenitude que o excesso [...]” (MOSER, 1999, p. 39). O sujeito adolescente
dessa contemporaneidade, enquanto autor de suas próprias histórias, seja nos layouts dos blogs ou
de Wattpad, seja nas páginas de celulose das obras impressas, é aquele que percebe a inesgotável
fonte de artifícios que a globalização tardia e oportunamente segregadora lhes oferta. Reiteramos,
porém, argumento de nossa própria autoria, já antes mencionado nesse artigo: a possibilidade
lhes é conferida. Entretanto, se a alcançam de modo eficaz, esta é uma problemática outra.
Internautas-escritores – ou não necessariamente internautas, apenas escritores –
aproveitam-se daquilo que Moser (1999, p. 40) descreveu como “[...] mesa cultural já posta e
onde reina a abundância [...]”. Porém, não aceitam simplesmente trabalhar com materiais os quais
se encontram em circulação. O que acontece, acima de tudo no específico domínio relativo à
manifestação literária juvenil, é o processo de (res)significação artística em relação ao legado
deixado por autores que se aventuraram no universo adolescente. A dinâmica de publicação das
obras literárias impressas cujos conteúdos originaram-se do meio virtual, se constitui, ela própria,
um exemplo de como o jovem, outrora apenas personagem protagonista das histórias as quais
lhes impunha um designado destino, agora assume, também, o posto de autor protagonista dos
enredos ou confissões que não lhes incute um único caminho a seguir, mas em vias contrárias,
apresenta-lhes a outras viabilidades – supostamente de leituras sobre si, pois a alguns se encontra
reservado um certeiro e único porvir: somente a assunção de papéis de natureza coadjuvante.
Mencionar a secundariedade, tal como nos alude Moser (1999, p. 42), fator que assinala a
produção artística da qual discorre, corresponde a considerar também o que Silviano Santiago,
em O entre-lugar do discurso latino-americano (2000), dissera-nos a respeito do caráter antropofágico
de nossa Literatura, protegida sob o teto de um entre-lugar constituído por ambivalências
peculiares ao espaço cultural de origem estrangeira e às manifestações artísticas ímpares à nação
brasileira. Isto, pois ainda que Santiago (2000, p. 25) nos proponha pensar a arte latino-americana
como resultante de processo por intermédio do qual seu autor e mentor “[...] aceita a prisão
como forma de comportamento, a transgressão como forma de expressão [...]”, nos é inevitável
que a demanda quanto aos debates sobre o alastramento das reproduções seja trazida à luz.
O mesmo entre-lugar no qual Santiago (2000) sugere estar alocada a produção artística e
literária de origem nacional, é aquele que, de acordo com nossa leitura acerca das teorizações de
Moser (1999, p. 42), pressupõe secundariedade da arte manufaturada nessa contemporaneidade.
Todavia, é possível demonstrarmos como nem ao menos a arte nacionalmente fagocitada,
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disseminada em outras localidades para além de nosso território, se configura, ela, estatuto
primeiro e detentor de exclusividade, pois, afinal, os referidos materiais “[...] são, em realidade,
por sua vez, já produtos de uma secundariedade [...]” (MOSER, 1999, p. 42). Submetidos, então,
a esse continuum, os autores brasileiros da atualidade digital transpõem seus conteúdos virtuais aos
livros de natureza impressa, e arriscam-se como escritores, assim como preteritamente o digital
influencer sueco PewDiePie13 já havia se prestado a essa iniciativa, embora antes de seu feito
literário, Zoe Sugg14, blogueira e youtuber britânica, o houvesse estreado. Este quadro é a mais
perfeita ilustração a respeito das controvérsias contemporâneas, muito distante das ilusões que
um projeto redentorista talvez lhe pudesse promover. Sabemos, afinal, quem são os percussores,
porém, pouco ou nada temos a pronunciar sobre quem foram os primeiros. A entidade autoral,
desse modo, é concebida sob um particular viés: não se trata das obras de Kéfera Buchmann15 ou
Camila Moreira16, mas a Literatura de youtuber ou wattpader. As partes passam a ser designadas pelo
todo, e essa totalidade, não por acaso, se desintegra na inconstância que detém a nação brasileira
fragmentada, ainda em busca, na presente era, de sua(s) identidade(s) e seu(s) entre-lugar(es).
Mas o adolescente brasileiro, navegante da rede, muito bem se apropriou dessa nova
forma de fazer Literatura. Uniu o útil – aqui os créditos são repassados às instituições de ensino –
ao agradável – louvemos o deleite proporcionado pelo navegar. Assim, ao passo que a este tipo
de produção literária a originalidade se faz precária, o caráter autêntico17 o qual lhe circunscreve
responsabiliza-se por possibilitar à adolescência a idealização de cânones para chamá-los de seu,
tão #conectados às tendências editoriais – e virtuais – quanto seus autores, leitores e críticos –
adeptos ou não à novidade. O investimento literário na materialidade do conteúdo digital logo
vem a se figurar tendência que demarca os passos do mercado editorial na atmosfera tecnológica.
A lógica cultural do capitalismo tardio (2000), da autoria de Frederic Jameson, nos apresenta à
arte pós-moderna como possuidora de “[...] impulsos de todo tipo [...]” (JAMESON, 2000, p. 57),
um fator constituinte do espectro da atualidade em voga. Apesar daquilo que os mais céticos
possam nos dizer, é caro sobrelevar o fato de que esses mesmos impulsos, nessa era digital,
podemos considerá-los como responsáveis por criar a ruptura quanto às previsões tangentes ao
extermínio da manufatura literária. Foi apenas a partir da transgressão às convenções acadêmicas
e críticas que a nossa Literatura nacional, produzida em tempos contemporâneos, conquistou

Autor da obra Este livro te ama (LeYa, 2015), originalmente publicada em 2013.
Autora da obra Garota online (Verus, 2015), originalmente publicada em 2015.
15 Mencionamos seu título de maior repercussão, Muito mais que cinco minutos (Paralela, 2014).
16 Seu livro, oriundo de Wattpad, é intitulado O amor não tem regras (Suma de Letras, 2014).
17 Salvas as exceções quanto às interferências editoriais.
13
14
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posto de destaque, também, nos debates das redes sociais18, nas rodas de conversa dos intervalos
escolares e nas livrarias físicas – sob a ameaça de extinção19 –, tão repletas de jovens escritores,
leitores, nativos digitais ou apenas ávidos admiradores dos deslumbres do panorama que se ergue.
A identidade da Literatura Juvenil Brasileira, voltada ao seu cativo jovem público é,
portanto, constituída sob os encalços da fusão entre diferentes tradições culturais, resultando-se
híbrida. Mas a Literatura estaria em crise, tal como as nações preteritamente aparentaram estar ou
constantemente se encontram os adolescentes? Entre os olhares conservadores dos adultos e as
entusiasmadas formas de dialogar da adolescência, a manifestação literária dessa temporalidade
digital faz-se para escritores, leitores, espectadores e internautas – em menção à Canclini (2008) –,
em consonância ao perfil daqueles que a consomem: múltiplos, conectados ou não, entusiastas
contemporâneos ou nem tanto, tementes apocalípticos e esperançosos integrados; porém, todos,
sem exceção, abarcados e perpassados por uma globalização que – ainda – impõe muralhas.
Considerações finais
As tessituras que nos viabiliza manufaturar as interfaces dialógicas entre Literatura Juvenil
e Internet resultam naquilo que nosso discorrer se propôs a promover: um breve debate
circunstancial aos anseios os quais não devemos deixar encobrir os empreendimentos juvenis
perante as possibilidades de fazer e publicar Literatura em tempos contemporâneos e digitais,
mesmo que a tendência inerente ao atual mercado editorial apresente suas próprias objeções.
Ainda que tenhamos nos divergido de Gregorin Filho (2011) no que concerne ao impacto
que o mundo globalizado apresenta sobre nossos adolescentes, estaríamos cometendo extremo
equívoco ao deixarmos de coadunar às previsões expostas em sua obra teórica, as quais hoje,
podemos afirmar, enfim se solidificaram. Segundo esse estudioso, a Literatura voltada aos jovens,
com o passar de alguns anos, tornar-se-ia mais próxima à realidade cotidiana, mantendo um
constante diálogo junto às novas tecnologias digitais e alcançando, por fim, a crucial intersecção
que muito nos é cara no artigo que propomos apresentar, “[...] visto que o mercado descobriu
nesse gênero um lucrativo nicho [...]” (GREGORIN FILHO, 2011, p. 47)20 – definitivamente, o

Para além dos websites especializados, há também os inúmeros blogs e canais do YouTube dedicados a esse tema,
sendo que seus administradores são denominados bookbloggers e booktubers, respectivamente. São responsáveis não
apenas por tornar conhecidos os últimos lançamentos editoriais, o que acontece devido às várias parcerias firmadas,
mas por promover tags, projetos de leitura compartilhada e críticas dedicadas ao público alvo de suas redes sociais.
19 Para informações adicionais: < https://canaltech.com.br/e-commerce/livrarias-do-seculo-xxi-as-transformacoesdo-mercado-editorial-brasileiro-126859 > Acesso em 30 de ago. de 2019.
20 Conforme os dados obtidos a partir da realização da pesquisa Produção e vendas do setor editorial brasileiro (FIPE, 2018),
as publicações voltadas às crianças e aos adolescentes representam importante e significativa fatia do mercado
18
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mesmo mercado que integra o estabelecimento comercial de culturas, dito por Hall (2006, p. 75),
e vende aos jovens a identidade a qual majoritariamente não são capazes de sustentar devido ao
fatídico fato de que a diferença que no globo mundializado existe e resiste decorre da possibilidade
que alguns detém em detrimento de muitos, o que se sobressai como engrenagem mercadológica.
Cabe-nos, também, uma última ressalva. Talvez o que Gregorin Filho (2011) não pudesse
pressupor fosse o fato de que essas tais novas tecnologias e os artifícios que nos provém, hoje se
constituiriam mais do que simples mola propulsora ao mercado literário brasileiro. Na realidade,
estamos diante do predisposto esboço de um cenário cada vez mais repleto de minúcias, no qual
a faceta interativa e o conglomerado produtivo da grande rede são a matéria-prima da Literatura.
Entre aborrescências, crises e #likes, eis a Literatura Juvenil Brasileira, cujo espaço nas
vitrines das livrarias físicas ou online, tem sido, a cada dia, relevantemente conquistado. Decerto,
tal como ocorrera com o alcance da Internet, semelhante à popularização dos novos meios de
conceber a manifestação literária ou aos olhares descortinados voltados à adolescência brasileira.
Em relação a tudo, temos de convir: antes tarde – impressa e / ou digital – do que nunca.
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LITERATURA PARA LER… LITERATURA PARA
VER: REVERBERAÇÕES DO DISCURSO
LITERÁRIO NA ESTRUTURA DO MANGÁ THE
LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME
LITERATURE TO READ... LITERATURE TO SEE: REVERBERATIONS OF LITERARY
DISCOURSE IN THE STRUCTURE OF THE MANGA THE LEGEND OF ZELDA:
OCARINA OF TIME

Jhonatan Rodrigues Peixoto da SILVA1

Resumo: Este artigo tem o escopo de realizar uma proposição teórica que consiste na leitura
dos Mangás como expressões literárias, preterindo a usual postura de se designar as histórias
em quadrinhos aos segmentos de subcultura, subliteratura ou como produto cultural de valor
social ínfimo, desqualificando-as como produto condigno a receber o rótulo literatura. Em
contrapartida, a imputação desse rótulo precisa ser justificada, e, para tal, demonstram-se
como as características mais comuns de um romance ecoam livremente na estrutura do
Mangá, em outros termos, as reverberações do discurso literário na tessitura textual das
histórias em quadrinhos, constituindo um texto-imagem marcado pela hibridez, uma espécie
de quadrinho-romance. Seccionado em duas etapas, o texto, inicialmente, aborda o complexo
conceito de literatura, expondo definições variadas e consistentes oriundas de alguns
estudiosos. Em seguida, apresenta-se o enredo do Mangá selecionado, The legend of Zelda:
ocarina of time (2017), para ser nosso corpus ficcional e inicia-se a análise literária em que se
apontam as similitudes entre a estrutura do romance e a estrutura do Mangá. A fim de
embasar a nossa tese, recorre-se a estudiosos como Aristóteles (2005), Antonio Candido
(1970), Roberto Acízelo (2007), Terry Eagleton (2001), Antoine Compagnon (2010) e Sonia
Luyten (2011).
Palavras-chave: Conceito de literatura. Romance. Mangá. The legend of Zelda.

Abstract: This article aims to convey a theoretical proposition consisting of the reading of
manga as literary expression, neglecting the usual disposition of assigning comic books to a
subculture, a subliterature or as a cultural product of minimal social value, disqualifying them
as a product worthy of the label “literature”. By contrast, the imputation of this label needs
to be justified, and in order to do so it will be demonstrated how the most common features
of novels plainly echo in the structure of mangas, in other words, the reverberations of
literary discourse in the textual fabric of comics, constituting a text-image marked by
hybridity, a kind of comic-novel. Sectioned in two parts, the text initially addresses the
complex concept of literature, exposing varied and consistent definitions from some
scholars. Then we present the plot of the selected manga, The Legend of Zelda: Ocarina of Time
(2017), to be our fictional corpus and begin the literary analysis which points out the similarities
between the novel structure and the manga structure. In order to achieve the mentioned
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objectives, we resort to scholars such as Aristotle (2005), Antonio Candido (1970), Roberto
Acízelo (2007), Terry Eagleton (2001), Antoine Compagnon (2010) and Sonia Luyten (2011).
Keywords: Literature concept. Novel. Manga. The legend of Zelda

Um caleidoscópio teórico: afinal, quando é literatura?
Alguns textos nascem literários,
outros atingem a condição de
literários, e a outros tal condição é
imposta.
Terry Eagleton
Terry Eagleton, em Teoria da Literatura: uma introdução, aventou a natureza excludente
e paradoxal do discurso literário ao apregoar que a literatura, embora seja entendida como
escrita ficcional, tende a excluir uma boa margem de ficção. Logo no início de seu texto,
Eagleton argumenta que “as histórias em quadrinhos do Superman e os romances de Mills e
Boon são ficção, mas isso não faz com que sejam geralmente considerados como literatura, e
muito menos como Literatura” (EAGLETON, 2001, p. 2). A aporia insurge e incomoda: se
tradicionalmente a literatura é associada à escrita ficcional, por que textos criativos como os
quadrinhos do Superman têm seu estatuto literário enjeitado? Como o escopo do presente
texto é evidenciar as reverberações do discurso literário na estrutura das histórias em
quadrinhos e, de certo modo, reivindicá-las como expressões literárias, o excerto de Eagleton
serve, com excelência, à guisa de exemplo das muitas dissensões que ainda existem no
discernimento daquilo que se entende como literatura. Antes do diálogo direto com os
quadrinhos, façamos um trajeto sinuoso e breve pelos meandros da teoria literária,
acompanhados por teóricos insignes como Jonathan Culler (1999), Roberto Acízelo (2007),
Compagnon (2010), entre outros, no intuito de tentar depreender o que é a literatura (ou
quando é), visto que tal empreendimento nos concederá um respaldo teórico para a
abordagem dos quadrinhos.
Quando pensamos em teoria, vem-nos à mente a ideia de que ela objetiva engendrar
problematizações e questionamentos em busca da construção de conhecimento fidedigno,
embora a teoria também seja propensa a realizar desconstrução de conceitos, sejam eles
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erigidos pelo senso comum, sejam eles postulados pelo conhecimento especializado. A teoria,
como disciplina acadêmica, representa um conjunto de ideias e inferências num esforço
contínuo de produzir conhecimento por intermédio do pensamento crítico e científico. Por
consequência, toda teoria possui um objeto sobre o qual se aplica. No caso da Teoria da
Literatura, esse objeto, perdoada a tautologia, é a literatura, ou, se quisermos, podemos
expandir a apreensão desse objeto ao fato literário ou à literariedade (que será abordada mais
adiante). Todavia, a definição de literatura carece de consenso no meio acadêmico e avulta
como uma das questões mais herméticas no campo dos estudos literários e, talvez, também
como a mais fascinante atinente ao âmbito da teoria da literatura2. Trata-se, portanto, de um
“problema fulcral e permanente, situado na base de todas as controvérsias críticas e teóricas”
(MOISÉS, 2013, p. 273), pois o “conceito de literatura tem sido amplamente examinado,
sem conduzir a resultados definitivos” (MOISÉS, 2013, p. 273). Não obstante a obscuridade
conceitual que envolve o termo literatura, é possível pensarmos em algumas definições,
sendo cônscios de que elas não são definitivas, nem representam imposições, e, mormente,
que toda definição de literatura decorre de uma preferência apregoada por determinada
vertente teórica, sem que possamos olvidar que “toda teoria repousa num sistema de
preferências, consciente ou não” (COMPAGNON, 2010, p.43).
Antes de discorrermos acerca de algumas definições de literatura, é relevante ressaltar
que Aristóteles, um dos precursores na especulação teórica daquilo que se entende, hoje, por
literatura, não tinha, em seu tempo, uma definição que desse conta dos fenômenos literários
sobre os quais teorizava: “a arte que se utiliza apenas de palavras, sem ritmo ou metrificadas,
estas seja com variedade de metros, seja usando uma só espécie de metro, até hoje não
recebeu nome” (ARISTÓTELES, 2014, p. 19). Aristóteles, em sua Poética, um tratado
especulativo e normativo, cerceava a nomeação de seu objeto à ‘arte que utiliza apenas de
palavras’, no caso, o drama e o épico, representação e narração, respectivamente, sem tecer
demais ponderações no que tange à conceituação de literatura. A busca obsessiva, geradora
de querelas teóricas, a fim de delimitar, conceituar ou definir a literatura pode ser considerada
relativamente recente, moderna, ou mais próxima de nossa contemporaneidade, tendo
origem no século XX.

Ao nos questionarmos acerca do que é literatura, revelamos a posição oscilante, de incerteza, na qual nos
encontramos em relação ao nosso próprio objeto de estudo. Existe, decerto, uma miríade de definições e
conceituações que objetiva abarcar a fenomenologia da arte literária, mas são tão diversas entre si que só
endossam a complexidade da questão.
2
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Mesmo com o amplo espaço teórico que as questões que envolvem a definição e a
essência da literatura ocupam nos estudos literários, Antoine Compagnon, em seu
estimulante O demônio da teoria (2010), revela a tensão existente no uso concernente aos
vocábulos literário e literatura, como se houvesse plena certeza do que é literatura ou como se
houvesse um consenso que diluísse as complexidades conceituais relacionadas ao texto
literário: “emprega-se, frequentemente, o adjetivo literário, assim como o substantivo literatura,
como se ele não levantasse problemas, como se se acreditasse haver um consenso sobre o
que é literário e o que não é” (COMPAGNON, 2012, p. 29). É possível afirmar que o
argumento de Compagnon refere-se ao uso indiscriminado que o senso comum faz dos
vocábulos supracitados, posto que não haja uma preocupação formal ou um interesse mais
objetivo em refinar ou delimitar a perspectiva conceitual acerca do discurso literário. O
emprego dos termos literário e literatura é feito de maneira banalizada, sem preocupações
distintivas, tal como se suas aplicações constituíssem um ponto pacífico, sem maiores
problematizações.
Hoje, não raramente, utiliza-se o léxico, literatura, sem que se recorra a uma reflexão
teórica mais aprofundada que objetive depreender a especificidade do discurso literário: se
de fato ela existe e em que consiste. Massaud Moisés refere-se a esse fenômeno do emprego
banalizado do termo literatura como um uso ‘abusivo’ da palavra e assinala que se passou
[...] a utilizar, sobretudo em nossos dias, expressões como ‘literatura
científica’, ‘literatura médica’, ‘literatura filosófica’, ‘literatura farmacêutica’
etc. O despropositado emprego resultaria da ideia pejorativa com que se
encara ‘literatura’ em certos setores do saber, ou de assumi-lo como
sinônimo de ‘texto escrito’, seja qual for a natureza de seu conteúdo.
(MOISÉS, 2013, p. 274)

O teórico afirma que a solução seria apenas “substituir o termo ‘literatura’ por
‘bibliografia’, para que o problema se resolvesse de vez” (MOISÉS, 2013, p. 274). Contudo,
o problema suplanta a mera substituição de um termo pelo outro e se concentra na intelecção
objetiva do que, de fato, é a literatura. Pensando nesses problemas e em sua relevância, é que
irrompem as tentativas e a necessidade de se delimitar e buscar um refinamento conceitual
para o discurso literário. Decerto, um empreendimento assim renderia dezenas de páginas e
poderia mesmo se apresentar como um trabalho mais extenso, tal como uma tese; no
entanto, aduziremos algumas definições de maneira breve e nos embasaremos em uma para
dar continuidade aos nossos objetivos. Afinal, para se demonstrar como o discurso literário
incide e ecoa na estrutura das histórias em quadrinhos, é imprescindível que tenhamos um
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discernimento prévio do que é o fenômeno literário, um norteador, ainda que saibamos se
tratar de uma preferência teórica.
Voltemo-nos à conceituação de literatura que relaciona o conhecimento científico e
específico ao senso comum, visto que essa polarização compõe a dicotomia mais comum no
que concerne à definição de literatura: a que opõe o sentido amplo ao sentido estrito. No
sentido amplo, segundo Compagnon, a
[...] literatura é tudo o que é impresso (ou mesmo manuscrito), são todos
os livros que a biblioteca contém (incluindo-se aí o que se chama literatura
oral, doravante consignada). Essa acepção corresponde à noção clássica
de ‘belas-letras’ as quais compreendia tudo o que a retórica e a poética
podiam produzir, não somente a ficção, mas também a história, a filosofia
e a ciência, e, ainda, a eloquência. (COMPAGNON, 2012, p. 31)

Temos aqui o sentido lato sensu da literatura. Uma leitura atenta do texto de
Compagnon nos leva a coligir que a definição apresentada é aquela em que o termo literatura
ganha a carga semântica que abrange todo o conjunto de textos escritos, a produção cultural
impressa e mesmo a oral, proveniente de uma sociedade. Essa conceituação, em
contrapartida, desconsidera o estatuto ficcional dos textos literários, não sendo, neste
contexto, a ficção um elemento que proporciona alguma distinção em relação aos outros
textos. Podemos associar a definição ampla de literatura à perspectiva conceitual atinente ao
senso comum, que tende a considerar a literatura como um conjunto de textos que reflete
determinada cultura. A definição da literatura, em seu sentido amplo, embora se apresente
em uma roupagem bastante abrangente e democrática, no que tange ao alcance de sua
significação, condena o discurso literário à perda daquilo que normalmente torná-lo-ia
singular e que lhe concederia sua especificidade: a literariedade. Assim considera Compagnon
ao ponderar os efeitos da conceituação ampla de literatura: “assim entendida, como
equivalente à cultura, no sentido que essa palavra adquiriu desde o século XIX, a literatura
perde sua ‘especificidade’: sua qualidade propriamente literária lhe é negada”
(COMPAGNON, 2012, p. 31). A fim de combater a generalização do conceito de literatura,
concomitante ao ensejo de refinar sua definição, a categorização restrita, ou stricto sensu,
irrompe como mais aprazível ao conhecimento especializado, levando em consideração as
singularidades estilísticas da escrita literária. Em um sentido mais restrito, a literatura é
[...] parte do conjunto da produção escrita, e, eventualmente, certas
modalidades de composições verbais de natureza oral (não escrita),
dotadas de propriedades específicas, que basicamente se resumem numa
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elaboração especial da linguagem e na constituição de universos ficcionais
ou imaginários. (ACÍZELO, 2007, pp. 46-47)

A definição stricto sensu da literatura naturalmente nos conduz a circunscrever as
manifestações literárias a estruturas textuais específicas e bem delineadas, imbuídas de suas
especificidades; a literatura passa a ser vista como “romance, teatro e poesia” (COMPAGNON,
2012, p. 32). Todavia, são os desdobramentos que a definição restrita suscita o que nos
parecem mais relevantes para a discussão: o discurso literário está dotado de ‘propriedades
específicas’ que podemos sintetizar em dois aspectos, como apresentado no texto de Roberto
Acízelo: o uso especial da linguagem3 e o estatuto ficcional4 como fatores primaciais e
determinantes. Essas características normalmente se apresentam como elementos distintivos
da literatura, sobretudo, porque dispensam conceitos delimitadores que sejam extraliterários,
sendo, portanto, benquistas por estudiosos cujas vertentes teóricas se voltam à imanência do
texto. Sob os princípios da elaboração especial da linguagem e do universo fictício, a literatura
pode ser categorizada por elementos intrínsecos ao texto: pela primazia da forma e por seu
estatuto fictício.
É imprescindível ressaltar que a discussão acerca do que é literatura não é elucidada,
muito menos tem suas questões plenamente dirimidas apenas por intermédio da definição
restrita. Tanto o fator literariedade, quanto o fator escrita ficcional apresentam problemas
que engendraram inúmeras refutações que põem em dúvida a possibilidade de se definir
literatura cerceando-se a esses dois aspectos5.

A primeira característica do discurso literário, apontada pela definição restrita, é a que remete ao uso especial
da linguagem. Seguindo esse raciocínio, seria a literatura uma arte estético-verbal, ou “um fenômeno estético”
(COUTINHO, 2008, p. 23). Temos, então, um discurso que se distinguiria por empregar a linguagem de
maneira especial, afastando-se do uso comum ou cotidiano. Enquanto a linguagem cotidiana ou ordinária se
limitaria à simples função informativa e comunicativa, cujos fins expressivos baseiam-se na denotação, a
linguagem literária se destacaria pela conotação e complexidade, por não ter uma finalidade pragmática imediata,
não visando a informar ou a instruir, mas fazendo-os fortuita ou secundariamente, se assim desejar ou for
conveniente. O texto literário é concebido como um monumento, e não como um documento social, digno de ser
contemplado e apreciado por suas qualidades estéticas, a organização especial da linguagem.
4 Costuma-se classificar a literatura considerando-a como escrita imaginativa ou fictícia, restringindo-a a um
tipo de discurso que não expressa nem reflete a verdade, ou seja, o factual, mas que se constitui pela ação do
escritor em criar, organizar e expressar elementos meramente fictícios ou imaginados, reificando-os na
materialidade da escrita. A literatura seria, portanto, todo escrito imbuído de um universo fictício, ou,
empregando uma expressão mais simplória, literatura seria ficção. O termo ficção “vem do latim fictionem (fingere,
fictum), ato de modelar, criação, formação; ato ou efeito de fingir, inventar, simular; suposição, coisa imaginária,
criação da imaginação” (COUTINHO, 2008, p. 49).
5 Podemos citar, à guisa de exemplo da questionabilidade da literariedade como fator determinante do discurso
literário, o discurso de Compagnon: “não existem elementos linguísticos exclusivamente literários, a
literariedade não pode distinguir um uso literário de um uso não literário da linguagem” (COMPAGNON,
2012, p. 41). O material linguístico explorado pela literatura não se diferencia do material linguístico utilizado
pela linguagem comum, ambos se servem do mesmo arcabouço linguístico. Compagnon, no entanto, no
desenvolvimento de seu raciocínio, sugerirá que a literariedade, embora não se respalde no uso de um material
3
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Desse modo, a categorização do discurso literário como um “conjunto de desvios da
norma, uma espécie de violência linguística” (EAGLETON, 2001, p. 6) ou como “uma
linguagem que chama atenção sobre si mesma” (EAGLETON, 2001, p. 3) é propensa a ser
insuficiente ou demonstrar-se antitética a vertentes teóricas que não são imanentistas. É
necessário lembrar que as propriedades estéticas, o uso especial da linguagem, referente ao
conceito de literariedade como o elemento distintivo do discurso literário, podem avultar em
outros discursos que não são classificados como literários. Podemos asseverar que essa
organização e essa disposição especial das palavras “se encontram também na linguagem não
literária, mas ainda, às vezes, são nela mais visíveis, mais densos que na linguagem literária,
como é o caso da publicidade” (COMPAGNON, 2012, p. 42). Ora, o discurso publicitário
normalmente apresenta fenômenos estéticos que atribuímos às manifestações literárias
genuínas: organização da linguagem esmerada e premeditada objetivando produzir um efeito,
rimas, musicalidade, preponderância da forma e da conotação e afins. Uma propaganda
publicitária que se utilize, por exemplo, dos recursos formais de uma poesia não será
classificada como literatura. Poderíamos, então, inferir que o rótulo literatura estaria sujeito
ao contexto em que o discurso se encontra, ou a um tipo especial de atenção que é
despendida pela comunidade linguística?
Para desenvolver essa questão, convocamos Jonathan Culler, teórico que escrevera o
Teoria literária: uma introdução (1999). Culler dedica um capítulo de sua obra para tecer algumas
reflexões sobre definições de literatura, expondo conceitos de literatura e as
problematizações que tais conceitos carregam em si. Em sua visão, o teórico não relega
integralmente a relevância e a pertinência da literariedade como elemento distintivo da
literatura: “podemos pensar nas obras literárias como linguagem com propriedades ou traços
específicos” (CULLER, 1999, p. 35), mas sugere, simultaneamente, a possibilidade de se
pensar a literatura como um discurso que, inserido em determinado contexto, recebe uma
atenção especial, sendo tratado, portanto, como literatura: “e podemos pensar a literatura
como o produto de convenções e um certo tipo de atenção” (CULLER, 1999, p. 35). Nesta
última definição, a ideia é evidente: dependendo do espaço em que o texto estiver, ele poderá
ser lido (ou não) como literatura. O contexto seria um elemento essencial para categorizar
um discurso como literário. O rótulo ‘literatura’ pode estar sujeito ao contexto em que
determinado texto se encontra: um trecho de um poema é lido como literatura, sem que se

linguístico diferenciado, constitui-se como uma organização linguística especial, mais densa, mais cerrada e
complexa.

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.14, p. 35-55, jul./dez, 2020. ISSN: 2357-9234.

42
questione sua literariedade, se estiver em um livro ou coletânea de poesias; mas talvez não
fosse categorizado como literatura se o mesmo trecho estiver em um biscoito da sorte ou
outdoor publicitário. Ter traços de literatura, então, não seria suficiente para classificar um
texto como literatura, se o contexto não for literário. Destarte, parece congruente assinalar que,
“na maior parte do tempo, o que leva os leitores a tratar algo como literatura é que eles a
encontram num contexto que a identifica como literatura: num livro de poemas ou numa
seção de revista, biblioteca ou livraria” (CULLER, 1999, p. 34).
A perspectiva teórica de Jonathan Culler, embasada pela possibilidade de ser o
contexto o elemento que irá operar substancialmente na classificação de um discurso como
literário, avulta como extremamente significativa porque, a fim de se procurar a forma mais
eficiente de se conceituar a literatura, permite que troquemos a indagação tradicional o que é
literatura? pela indagação não menos interessante, porém mais singular e não tradicional,
quando é literatura? Relegaríamos, desta forma, as tentativas objetivas e fixas de conceituação
da literatura por uma definição variável e bastante volúvel, que se basearia em uma necessária
análise do contexto em que o discurso se encontra inserido, sendo esse contexto responsável
por sua identificação como texto literário.
Após esse breve percurso de exposições, assumimos uma predileção pela definição
de literatura que a apresenta como um discurso estético-verbal imbuído de certas
propriedades (escrita ficcional e organização peculiar da linguagem). Contudo, a noção de
literatura como produto de certa atenção especial que é dedicada a determinado texto,
importando, para ser depreendido como literário, o contexto linguístico em que estiver
inserido (quando é literatura?), torna-se bastante pertinente para analisarmos a estrutura do
Mangá tencionando lê-lo como pertencente ao conjunto de textos que depreendemos como
literários. Afinal, se o discurso literário reverbera na constituição de uma história em
quadrinhos, por que adotar o posicionamento excludente no que tange à condição literária
do Mangá? Por não estar inserido em um contexto tradicionalmente literário, não recebendo
uma atenção especial, o Mangá não é visto como literatura, o que nos leva consequentemente
a ponderar acerca dos limites do literário. A seguir, dialogaremos com nosso corpus ficcional
irreverente, pensando-o como manifestação literária.

Interseções estruturais entre o romance e o quadrinho: uma proposição
de reflexão acerca do estatuto literário do Mangá a partir de The legend

of Zelda
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Atualmente, as histórias em quadrinhos, ou Mangás, estão disseminadas nas mais
variadas culturas ao redor do mundo e, não obstante a ascensão das mídias digitais,
consolidaram-se como uma das fontes de entretenimento de maior predileção entre os (as)
seus (suas) fiéis leitores (as). Expressão artística com pujante e sólida tradição no Japão, os
Mangás já estão arraigados no dia a dia dos japoneses e são objetos artísticos constitutivos
da identidade cultural da sociedade japonesa. Nas terras nipônicas, o consumo 6 e a procura
por Mangás são tão massivos que Sonia Luyten, autora da primeira tese acadêmica7 brasileira
dedicada aos estudos dos Mangás, assinala que “já são bem conhecidas as tiragens bilionárias
dos mangás no Japão comparada às congêneres ocidentais” (LUYTEN, 2011, p. 179). Um
sucesso comercial alavancado por uma indústria que assenta “suas bases numa trilogia
formada pelo mangá, pelo animê e pelo videogame” (LUYTEN, 2011, p. 179), instâncias
artísticas em constante e intenso processo de reciprocidade e de interação.
Uma das características mais peculiares do mangá, sendo praticamente sui generis, é a
sua forma: geralmente são grossos, imbuídos de muitas páginas, assemelham-se aos livros ou
revistas e exigem que sua leitura seja aviada ao modo oriental, da direita para a esquerda. Já
no que tange ao próprio léxico mangá, ele foi cunhado por Katsushita Hokusai (1760-1849),
tendo sido amplamente popularizado por Rakuten Kitazawa (1876-1955); e sua acepção8,
geralmente, abrange a ideia “não só de história em quadrinhos, mas de revista de história em
quadrinhos, caricatura, cartum e até mesmo desenho animado” (LUYTEN, 2011, p. 32),
revelando certa elasticidade semântica atinente ao termo mangá.
Conscientes das aporias teóricas acerca da conceituação de literatura e de algumas de
suas definições, apresentadas no primeiro tópico, entendemos que a dificuldade de se definir
a arte literária, cujos limites e fronteiras se mostram quase sempre volúveis e flutuantes,
possibilita o questionamento do valor literário de determinadas expressões artísticas e sua
consequente inserção na categoria de obras vinculadas à noção de literatura. A partir disso,

Segundo Luyten, “o Japão é o país onde se consome a maior quantidade de histórias em quadrinhos no
mundo” (LUYTEN, 2011, p. 173).
7 Referimo-nos a Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses (1991)
8 Existe certa confusão ou obscuridade nas divergências semânticas entre mangá e quadrinhos. Normalmente,
os mangás são associados a uma manifestação artística característica dos japoneses e à cultura oriental,
mormente, devido à sua forma e o seu método de leitura; enquanto as histórias em quadrinhos, ou HQs, são
pensadas como produto engendrado pela cultura ocidental, tendo como cerne referencial a produção oriunda
dos Estados Unidos. É primacial destacarmos o fato de Sonia Luyten não ter realizado alguma distinção
semântica acerca da acepção das palavras mangás e histórias em quadrinhos durante o desenvolvimento de sua
tese, o que nos avaliza, seguindo o exemplo da própria autora, alternar livremente o uso entre um e outro
vocábulo.
6
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nossa proposição consiste na leitura dos mangás como expressões literárias, preterindo a
usual postura de se designar as histórias em quadrinhos aos segmentos de subcultura,
subliteratura ou como produto cultural de valor social ínfimo, desqualificando-as como
produto condigno a receber o rótulo literatura. Em contrapartida, a imputação desse rótulo
precisa ser justificada, e, para tal, dentro dos limites dos objetivos deste artigo,
demonstraremos como as características mais comuns de um romance ecoam livremente na
estrutura de um mangá, em outros termos, as reverberações do discurso literário na tessitura
textual das histórias em quadrinhos, constituindo um texto-imagem marcado pela hibridez,
uma espécie de quadrinho-romance. Por conseguinte, destacamos assim o valor cultural,
literário e social dos mangás, que “sempre souberam captar as tendências do comportamento
[humano], decodificá-las e transformá-las em sua linguagem característica” (LUYTEN, 2011,
p. 123). Para nossa análise, usaremos o mangá The legend of Zelda: ocarina of time, originalmente
lançado em 2000 (só publicado no Brasil no ano de 2017), e elaborado por Akira Himekawa.
Encetemos com uma apresentação do mangá selecionado a fim de familiarizar o leitor.
Se nós realmente formos discernir o mangá como um objeto literário e buscarmos
uma categorização plausível entre a mixórdia de gêneros atinentes às obras literárias, The
legend of Zelda9, indubitavelmente, nos remeteria a uma lídima narrativa pertencente ao grupo
daquilo que entendemos como literatura maravilhosa (e não fantástica10), sendo essa
caracterizada pela naturalização do sobrenatural11 em um mundo dessemelhante ao nosso,
ou, segundo Roas, quando “o sobrenatural é mostrado como natural” (ROAS, 2014, P. 33).
Em TloZ12, há uma profusão de seres que não são justificados ou existentes em nossa
realidade: há dragões, fantasmas, raças de personagens que não são humanas, fadas, monstros
escatológicos e afins. O próprio protagonista não é humano, mas sim um hylian, raça que se
assemelha a um elfo. Todos esses elementos feéricos são ambientados em um mundo que
não é o nosso, trata-se de uma realidade outra, paralela, um mundo independente (Hyrule) e,
The legend of Zelda: ocarina of time é originalmente um jogo eletrônico lançado em 1998, para a plataforma
Nintendo 64. Posteriormente seria eleito o melhor jogo de todos os tempos. Em 2000, Ocarina of time foi
adaptado para mangás. Geralmente, os mangás geram animês ou depois migram para os jogos; no caso curioso
de The legend of Zelda, fora o jogo eletrônico, com um sucesso assombroso, que gerou os mangás e uma miríade
de outros produtos.
10 O fantástico se define como uma narrativa que “põe em dúvida a nossa percepção do real” (ROAS, 2014, p.
51) e, imprescindivelmente, é ambientada em nosso próprio mundo. Para informações mais minuciosas e
específicas sobre as diferenças entre fantástico e maravilhoso, consultar a obra teórica A ameaça do fantástico
(2014), de David Roas.
11 O uso do léxico “sobrenatural”, aqui, refere-se a um elemento transgressor das leis do mundo real, não
podendo ser explicado segundo as leis que norteiam a nossa realidade. O discernimento de sobrenatural aduzido
corresponde ao pensamento do teórico David Roas.
12 Para evitarmos certa repetição que pode soar desagradável, doravante, usaremos livremente a sigla TloZ,
quando nos referirmos a The legend of Zelda: ocarina of time.
9

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.14, p. 35-55, jul./dez, 2020. ISSN: 2357-9234.

45
aparentemente, sem alguma relação que o conecte com o nosso, o que faz com que os
elementos sobrenaturais ou estranhos sejam vistos como naturais para as personagens que
habitam Hyrule.
Acerca do enredo de TloZ, podemos defini-lo como a clássica e épica jornada do
herói escolhido para dilapidar um grande mal que assola seu mundo. A diegese é dividida em
dois grandes arcos: o arco da infância e o arco da idade adulta. No arco da infância, o leitor
é apresentado a Link, o protagonista, ainda em sua fase mais pueril. Nesse momento, Link
vive no interior de uma densa floresta, denominada Kokiri, termo que também nomeia os
habitantes característicos dessa floresta: espécie de crianças-élficas que nunca crescem e
vivem em plena harmonia com a natureza, numa existência lúdica e despreocupada. Todos
os kokiris possuem uma fada que os acompanha, sendo praticamente um elemento primacial
e constituinte de suas próprias identidades enquanto indivíduos daquela sociedade rupestre.
Link, em contrapartida, é a única criança que não possui uma fada. Por conseguinte, é
acossado por palavras ferinas, preconceitos e todo o tipo de discriminação, tendo sua
identidade como kokiri questionada frequentemente, o que naturalmente consterna o
protagonista. Quando a floresta é ameaçada por um grande mal advindo do antagonista
Ganondorf, que representa a destruição iminente do equilíbrio de Hyrule, Link, enfim, recebe
uma fada para acompanhá-lo na missão que lhe é incumbida pelo líder dos kokiris: uma
frondosa, velha e sábia árvore antropomorfizada. Sua missão inicial se resume a abandonar,
pela primeira vez, a floresta e ir ao castelo de Hyrule, onde encontrará a princesa Zelda,
também ainda uma criança, e, então, ela revelará a Link seus anseios acerca das intenções
espúrias de Ganondorf e da relevância de se proteger a Triforce13 da ambição do vilão. A única
maneira de alcançar a Triforce é reunir as três joias espirituais no Templo do Tempo e tocar a
Ocarina do Tempo, um instrumento místico que permite a seu usuário realizar viagens
temporais. Link, então, é exortado por Zelda a reunir as joias antes de Ganondorf, a fim de
que ele não tenha acesso a Triforce. No fim do arco da infância, vicissitudes assomam e, não
obstante todo o labor e esforço do protagonista, ele não consegue impedir a ascensão de

A Triforce é um elemento místico que está presente em praticamente todos os mangás e jogos da franquia
Zelda. É praticamente o símbolo magno da série: um triângulo dourado maior formado por três triângulos
equiláteros menores. A lenda da Triforce representa toda a teoria de cosmogonia relacionada à criação da
realidade onde se encontra o reino de Hyrule. Basicamente, “quando nem a terra, o mar e sequer a vida existiam,
três deusas douradas desceram a Hyrule, onde só havia caos” (Himekawa, 2017. p. 59) e criaram a vida. As
deusas referidas são Farore, Din e Nayru. Após criar a vida, as deusas se foram, mas deixaram um triângulo
dourado, Triforce, em um local sagrado e fechado, simbolizando a virtude de cada uma das deusas: sabedoria,
poder e coragem. Aquele que possuir a Triforce terá a tríade absoluta de poder para governar Hyrule, no entanto
são poucos os que não se corromperiam ao entrar em contato com uma fonte imensurável de poder.
13
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Ganondorf, que adentra no reino sagrado onde se encontra a Triforce, quando Link, imbuído
das três joias e da ocarina, retira uma lendária espada, Master Sword, de seu pedestal no Templo
do Tempo. Link permanece preso por sete anos no templo, numa espécie de entorpecimento
da consciência, adquirindo a maturidade e a compleição necessárias para, imbuído de sua
ocarina e de sua espada, tornar-se o Herói do Tempo. No decorrer desses setes anos,
Ganondorf dissemina seu reino de terror e truculência por toda Hyrule.
A partir disso, deflagra-se o arco da idade adulta, sete anos após o início original da
narrativa. Link, já adulto, descobre que nunca foi um kokiri, o que justificava a ausência de
uma fada desde sua nascença e, sobretudo, o fato de ele ter crescido e se tornado um adulto,
visto que os kokiris não crescem. A ascendência de Link lhe é revelada: o herói nasceu em
uma família de cavaleiros que servia a família real de Hyrule, predestinada a proteger os reis
e rainhas de Hyrule através do tempo. Ele era um hylian. Sua missão real, como Herói do
Tempo, insurge definitivamente nítida: proteger e resgatar Zelda, desaparecida durante os
sete anos de lacuna entre as fases infantil e adulta de Link e derrotar Ganondorf,
restabelecendo a ordem em Hyrule. Para isso, Link precisa libertar seis sábios que serão
necessários para selar Ganondorf em uma espécie de mundo paralelo tétrico. No decorrer
do arco da idade adulta, Link realiza inúmeras viagens temporais, avançando ou regredindo
no tempo ao usar sua ocarina14, a fim de lograr as missões imputadas a ele, fomentado por
sua volição irredutível, pelo seu desejo de extirpar o reinado celerado de Ganondorf e manter
a princesa Zelda em segurança. Após libertar os seis sábios, Link se encaminha para o castelo
onde Ganondorf reina absoluto com o objetivo único de desafiá-lo e pôr em derrocada o
seu reino. Nesse ínterim, o Herói do tempo descobre que as partes da Triforce estão divididas
entre os três grandes personagens do enredo: Ganondorf, possuidor da Triforce do Poder;
Zelda, com a Sabedoria; e Link, no fim da diegese, fica cônscio de que possui a Triforce da
Coragem. Assim, sabemos que Ganondorf só havia logrado a Triforce em uma de suas partes
e precisava debelar Link e Zelda para conquistar as outras duas e ter o domínio pleno e
invencível da Triforce. Obviamente, cumprindo o paradigma narrativo em que, numa
perspectiva maniqueísta do mundo, o bem superará o mal, Link derrota Ganondorf e os
sábios selam temporariamente o vilão em um mundo de trevas.
Tradicionalmente, quase todas as narrativas referentes ao universo The legend of Zelda (série que já possui 32
anos de existência) mantêm um elo demasiado pujante com a música. A música é quase onipresente e possui
um papel fulcral para o desdobramento do enredo em praticamente todos os mangás ou jogos. Em Ocarina of
time, isso é ainda mais preponderante, pois Link aprende diversas melodias no decorrer de seu trajeto heroico,
todas tendo uma função relevante no interior da história. A música constitui uma marca identitária da série,
rege o ritmo da narrativa, direciona as ações do herói e permite que ele viaje pelas camadas temporais; viagens,
sem as quais, os objetivos do herói seriam inviáveis ou inexequíveis.
14
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Zelda retoma para si a ocarina do tempo e envia Link, à sua revelia, para o seu arco
temporal original15, quando ainda é uma criança. O Herói do tempo, mesmo como uma
criança, ainda mantém todas as reminiscências de sua jornada épica, o que concita o leitor a
refletir sobre o quão complexo poderá ser a vida de uma criança que tem a consciência e a
experiência de um adulto e que já foi submetida a uma infinidade de adversidades16.
Link e Zelda se encontraram pela primeira vez, quando ainda eram crianças, nos jardins
do castelo de Hyrule, antes de todo o mal de Ganondorf grassar pelo mundo. Recorrendo a
um apelo extremamente sentimental e nostálgico, a narrativa finda quando Link, de volta ao
seu próprio tempo após obliterar o mal personificado na figura de Ganondorf, revive a cena
edulcorada e sensível do primeiro encontro com a princesa Zelda, nos jardins do castelo, já
livres da iminência execrável que a sombra do imponente Ganondorf impunha na primeira
vez que se encontraram.
Laconicamente, pois nos falta espaço aqui para desenvolver a narrativa em toda a sua
complexidade, esse é o enredo de TloZ. O mangá possui um enredo bastante surreal,
recorrendo a aspectos da literatura maravilhosa, marcado por uma mitologia própria que a
série criou para si, o que pode fazer com que alguns elementos ou nuanças do enredo tomem
uma aparência confusa ou caótica. Nós apregoamos que somente a leitura de TloZ
possibilitará uma intelecção mais precisa e harmônica da obra em si, profusa em detalhes e
extremamente proficiente em viabilizar a total imersão do leitor em seu universo insólito.
Feita a pertinente contextualização do enredo de TloZ, avancemos para as similitudes
existentes entre a estrutura do romance e a estrutura do mangá, indicando a possibilidade
real de aviarmos a leitura das histórias em quadrinhos como literatura. A expressão quadrinhoromance foi selecionada, sobretudo, pensando nas particularidades do romance, enquanto
gênero literário que evoluiu da epopeia e cuja sua ascensão se sucedeu entre os séculos XVIII
e XIX. A explícita hibridez genérica contida em quadrinho-romance apenas endossa a
heterogeneidade

característica

ao

próprio

romance,

desde

a

sua

origem

à

contemporaneidade, sendo quase sempre laborioso ou contraproducente delinear com
precisão alguma essência formal ou conteudística relacionada ao romance, afinal, é
[...] um gênero proteiforme, suscetível de tomar aspectos muito variados.
Isso significa, entre outras coisas, que é estruturado de modo complexo

Em uma cena que, lida consoante o contexto do enredo, apresenta uma pesada carga de dramaticidade.
Ocarina of time possui uma peculiar continuação direta intitulada The legend of Zelda: Majoras mask. É considerado
o episódio mais tétrico de toda a série.
15
16
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por tensões entre sua organização específica, suas intenções e as diversas
sequências que integra. (REUTER, 2004, p. 117)

Estamos lidando, então, ao abordamos o romance, com um gênero amorfo e de
aspecto “plástico e onívoro” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 112), que se relaciona
livremente com outras áreas de conhecimentos, incorporando em seu interior outros
gêneros, literários ou não, suscetível a adotar o estilo prosaico ou poético e a empregar o
discurso filosófico ou banal, de acordo com as pretensões e com os objetivos do autor. É
provável que nada consiga eludir-se de ser matéria-prima do romance: o mundo, real ou
feérico, apresenta-se como seu opulento e vasto objeto, fecundo em possibilidades narrativas
e inventivas. O romance é um gênero potencialmente açambarcador. E se ele é propenso a
tudo englobar e romancear, se ele se enquadra dentro da categoria dos textos que são
nomeados literatura, por que as histórias em quadrinhos ficariam preteridas, se elas herdam
objetivamente os componentes presentes no arcabouço do romance, manifestando em seu
interior traços tão literários quanto os do ‘gênero-rei’? O romance, em seu ininterrupto
processo de metamorfose, consoante às conjunturas culturais e sociais, pode sorver o
arcabouço genérico do mangá, trazendo-o para seu interior, emprestando-lhe suas técnicas
narrativas e avalizando a leitura literária das histórias em quadrinhos. Ou quadrinho-romance,
que é o caso específico de TloZ. Contudo, não tencionamos fundamentar um gênero neófito,
mas sim demonstrar como os traços do discurso literário romanesco incidem na instância
discursiva do mangá.
Teoricamente, o romance é imbuído de cinco componentes primaciais; dos romances
mais tradicionais e fechados, aos mais abertos e estrambólicos, a presença desses
componentes, em sua totalidade ou não, far-se-ão perceptíveis. São eles: o narrador, o
personagem, o enredo/intriga, o espaço e o tempo. Indo mais além, podemos asseverar que
a maioria das narrativas ou romances seriam alicerçados numa espécie de “superestrutura,
chamada também de esquema canônico da narrativa ou esquema quinário” (REUTER, 2004,
p. 49), que consiste em: estado inicial, complicação ou força perturbadora, dinâmica,
resolução ou força equilibradora e estado final. Cabe aqui ressaltar que essa superestrutura
fundada em cinco etapas não se aplica à lógica estrutural de romances considerados abertos,
fragmentados ou aos antirromances. De todo modo, o romance, em geral, desdobrar-se-ia
então como “transformação de um estado para outro estado” (REUTER, 2004, p. 49). Esses
elementos estruturais do discurso literário concernente ao romance incutem e ecoam
abundantemente na tessitura textual do mangá TloZ.
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Comecemos pela figura do narrador. É interessante ressaltar que o narrador é, no
arcabouço do romance, uma entidade estritamente ficcional, possuindo uma idiossincrasia
própria, não necessariamente sendo um desdobramento da ideologia do autor. Em outros
termos, o narrador é “aquele que parece contar a história no interior do livro, mas que só
existe em palavras no texto” (REUTER, 2004, p. 38). Nos quadrinhos, nem sempre há a
presença de um narrador conduzindo a ação e desvelando as intimidades psicológicas das
personagens. Às vezes, haverá decerto uma figura que desempenhará o papel do narrador;
em outros casos, as personagens agirão livremente, sem interferência do narrador, como se
sucedem nas peças teatrais dramáticas, cômicas ou tragicômicas. Em TloZ, nós identificamos
a presença do narrador em sua forma heterodiegética centrada na personagem (Link). Tratase de uma focalização externa aos acontecimentos ficcionais, sendo também “mais limitada
na medida em que o narrador pode saber apenas o que a personagem que orienta a
focalização sabe” (REUTER, 2004, p. 76). De todo modo, a presença desse narrador
heterodiegético, em TloZ, é bastante comedida e discreta, assomando apenas em segmentos
específicos da narrativa, permitindo certa autonomia actancial às personagens no decorrer
do enredo. No mangá, de uma forma geral, o narrador tende a ter aparições esporádicas em
prol de uma liberdade maior das personagens, assim “o narrador aparecerá mais, ou menos,
na narração” (REUTER, 2004, p. 68), de acordo com a perspectiva e a focalização adotadas.
É o caso de TloZ, em que o narrador surge em situações esparsas, seja na apresentação da
personagem, na transição entre alguns capítulos ou na narração da cosmogonia de Hyrule,
terra de Link.
Refletindo, agora, sobre as personagens, consequentemente somos levados a pensar
“na vida que vivem, nos problemas em que se enredam, na linha de seu destino”
(CANDIDO, 1970, p. 53), sabemos serem elas as agentes narrativas do enredo, que o vivem
e que o fazem existir através delas. Assim, “não espanta, portanto, que a personagem pareça
o que há de mais vivo no romance” (CANDIDO, 1970, p. 54). Tal como ocorre no romance,
na literatura, as personagens estão presentes no discurso do mangá e são imprescindíveis
para o desenrolar do enredo. Naturalmente, se no romance as personagens se dividem em
classificações teóricas geralmente seccionadas em torno de sua função e variedade, isso
também ocorre no discurso das histórias em quadrinhos, em que cada personagem é imbuída
de uma função (protagonista, antagonista, deuteragonista, coadjuvantes, entre outros) e é
imbuída de uma variedade ou forma (indivíduo, tipo, caricatura, redonda, plana). Curiosa ou
paradoxalmente, embora a série de mangás leve o nome Zelda em todos os títulos, a
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personagem protagonista é sempre Link, em diferentes contextos históricos e variações
temporais, e em reencarnações distintas, o que deflagra certa confusão nominal para aqueles
que não têm algum discernimento acerca da série Zelda: é comum ler ou ouvir pessoas
nomeando de Zelda a personagem masculina protagonista, visto que a sua imagem sempre
aparece vinculada ao título dos mangás e jogos. Em TloZ, mais de 20 personagens estão
presentes na estrutura do enredo, todas desempenhando suas funções de acordo com o
espaço e a relevância que possuem na estrutura do mangá. Ademais, como há, nas histórias
em quadrinhos, uma ênfase veemente na imagem, as personagens ganham nuanças e detalhes
em seus traços que facilitam e insinuam certas interpretações semânticas por parte do leitor.
Os semblantes, por exemplo, podem ser fontes fecundas de complementação de significado,
não sendo a escrita a única responsável pela transmissão de sentidos, portanto, “nos
quadrinhos, além da escrita, a percepção do significado é complementada pela expressão
facial das personagens, que ajuda a transmitir o sentido” (LUYTEN, 2011, p. 135).
Outro componente da estrutura do romance presente no mangá TloZ é o espaço ou
ambiente. Depreendemos ambiente como “o local onde os acontecimentos ocorrem. É o
fundo da cena, o meio da ação” (COUTINHO, 2008, p. 60). O romance apresenta uma
pluralidade de ações deflagradas concomitantemente ou não. Isso, geralmente, poderá exigir
variações de espaço para que as personagens transitem e ponham em curso o enredo. Em
TloZ, há uma infinidade de ambientes, ou espaços, onde a história se desenvolve, tal como
se verifica em alguns romances. À guisa de exemplo citamos: planície de Hyrule, floresta
Kokiri, reino dos Gorons, reino dos Zoras, cemitério de Kakariko, lago Hylia, os cinco
templos espalhados em Hyrule, um deserto, um rancho, Montanha da Morte, os castelos de
Zelda e Ganondorf entre outros espaços pelos quais Link e os outros personagens transitam.
Essa variedade de ambientes é também uma marca inerente à série Zelda, que, tanto nos
jogos, quanto nos mangás, leva seu leitor/jogador à exploração imersiva de tais espaços,
erigindo um elo afetivo, visto que os mesmos ambientes tendem a reaparecer, ligeiramente
modificados, em todos os capítulos da série.
No que tange aos componentes do romance, ainda faltam o enredo e o tempo. Acerca
desse, podemos asseverar que “toda narrativa desenrola-se dentro do fluxo do tempo, tanto
no plano da diegese, quanto no do discurso (que conforma a diegese) ” (SOARES, 2007, p.
49). A diegese representa a realidade ficcional criada pelo autor e envolve a narração e seus
processos criativos. O discurso, que realiza concretamente a diegese, consiste em uma
sucessão palavras, frases, figuras de estilo e afins. Raramente ocorrerá coincidência ou
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confluência entre os tempos da diegese e do discurso, gerando uma discrepância temporal
ou anisocronias17, “isto é, diferenças de duração entre os dois referidos tempos” (SOARES,
2007, p. 50). Levando em consideração o escorço que fizemos de TloZ e o epíteto de Herói
do Tempo que o protagonista possui, é possível afirmar que o tempo é um elemento assaz
presente na narrativa do mangá, não apenas impondo o ritmo das ações, mas sendo ele uma
das questões primaciais da própria estrutura do mangá (além do epíteto supracitado, não
deixemos escapar que o subtítulo do mangá é precisamente, em tradução livre, Ocarina do
Tempo). A peculiaridade da ação do tempo no mangá TloZ é o fato de o próprio protagonista
ter um controle relativo sobre o tempo, adiantando-o por sete anos, ao tocar sua ocarina e
regredindo sete anos ao fim de sua jornada, voltando ao estado inicial. Mais do que
meramente inserido em uma categorização formal (cronológico, psicológico), o tempo, no
caso de TloZ, é o cerne da narrativa, o fio condutor que orienta e rege todos os
acontecimentos, repercutindo objetivamente na existência de todas as personagens do
mangá.
O enredo é outro elemento básico constituinte do gênero romanesco. Entendemos
o enredo (trama/intriga) como “resultado das ações das personagens” (SOARES, 2007, p.
43). Trata-se da maneira como os acontecimentos se organizam no interior da diegese.
Essencial na estrutura dos romances, o enredo também é um elemento presente no
arcabouço das histórias em quadrinhos. As personagens de mangá, como agentes da
narrativa, dão consistência e movimento à trama, tornam possível a existência do enredo por
intermédio de suas ações. Não seria uma ação temerária apregoarmos que não existe história
em quadrinhos que não desenvolva um enredo específico. No caso de TloZ, nós
apresentamos o seu enredo no início do atual tópico, em uma síntese precisa com o objetivo
de familiarizar o leitor ao nosso corpus ficcional: embora temporalmente complexa, a intriga
se respalda na clássica jornada do herói, abarcando etapas tradicionais como o conhecimento,
por parte do herói, de seu papel/função diante do mundo e da realidade, as previsíveis
intempéries que tentarão estorvar o objetivo principal do herói, o momento de paroxismo
referente ao clímax, o embate contra o antagonista, e a resolução dos problemas que
restabelecerá a ordem natural concernente ao seu mundo. De uma criança renegada e trivial,
de origem obscura, ao patamar de Herói do Tempo, Link perpassa por todas as etapas
mencionadas.
Os casos mais comuns de anisocronias consistem em um movimento em que a diegese regride ou avança em
relação ao discurso. Quando a narração regride, como num flashback, temos a analepse; já o caso em que a
diegese se adianta em relação ao discurso, adiantando ações e acontecimentos, denomina-se prolepse.
17
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Como pudemos aferir, os componentes basilares do romance reverberam livremente
na estrutura do mangá TloZ, exercendo uma explícita e inegável influência discursiva. Com
isso, ensejamos demonstrar como o discurso literário, as técnicas narrativas imanentes ao
romance, penetram na tessitura textual das histórias em quadrinhos, pois, por mais que
tenhamos utilizado um mangá em especial, a sua estrutura reflete um parâmetro comum em
relação às estruturas da maioria dos textos categorizados como quadrinhos. Ademais, os
mangás possuem outras interseções com o romance, a segmentação em capítulos, à guisa de
exemplo, serve-nos bem para ilustrar isso. A ênfase na história individual ou no
individualismo, marca do romance, é mantida nos mangás, que tendem a abarcar as
particularidades individuais de seus heróis.
Elementos paratextuais também endossam nossa tese: fichas catalográficas, sumário,
prefácio e epílogo. A própria apresentação material-visual do mangá, respaldando-nos na
edição que usamos, assemelha-se a um livro tradicional, com todas as suas características
habituais, inclusive orelha. Sabemos que o paratexto são todas as informações que circundam
o texto principal. A maioria dos romances é imbuída de orelha, de contracapa, de um espaço
para o prefácio, entre outros componentes textuais que não constituem o cerne da narrativa.
Quando entramos em contato com o exemplar de um mangá, é possível observar que ele
abrange praticamente todos os elementos supracitados. TloZ, nosso corpus ficcional, contém
todos os itens referidos, apresentando-se, basicamente, com as configurações de um romance
convencional, tanto no que é atinente ao seu aspecto físico, ou seja, em forma de livro, quanto
em suas organizações textuais. Os paratextos representam mais uma via de convergência
válida entre as estruturas do mangá e as do romance.
Destarte, as histórias em quadrinhos se apresentam tais como um romance,
sobretudo na configuração de sua estrutura, com o acréscimo, claro, da preconização dada
às representações visuais, já que, diferentemente de um romance tradicional, a escrita não é
a única fonte a engendrar significação. Nos mangás, imagem e palavra, discurso verbal e
pictórico estão intimamente coadunados, numa relação de dependência recíproca na
transmissão de sentidos.
Ora, se o discurso literário reverbera e se faz presente nas histórias em quadrinhos,
por que os mangás não recebem o estatuto de textos literários? Afinal, uma leitura literária é
perfeitamente possível. Retomando o diálogo feito com o as palavras de Eagleton, no limiar
do presente texto, por que as histórias em quadrinhos do Superman não são consideradas
pertencentes ao conjunto de textos tratados sob o rótulo literatura? Ao expormos a complexa
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questão em torno do que é literatura e termos enunciados algumas definições, assinalamos
quão obscuras, dúbias e oscilantes são as fronteiras que cortam e separam os terrenos que
englobam o texto literário e o texto não-literário. É provável que os limites do literário sejam
friáveis demais para que haja alguma definição resoluta e que ponha fim à querela.
Partindo da premissa de que a literatura é um conjunto de textos dotados de
propriedades específicas, citamos a ficcionalidade e a elaboração especial da linguagem,
podemos, com congruência, ler os mangás como se fossem literatura. As histórias em
quadrinhos são, em sua maioria, ficcionais: universos fictícios, uma realidade que só existe
no texto, que quase sempre se inclinam ao maravilhoso ou ao fantástico. E, como vimos,
absorvem a estrutura do discurso literário, quando pensamos na narrativa romanesca. Em
relação à elaboração especial da linguagem, a ideia de ser o discurso literário um artefato
verbal intransitivo que chama atenção sobre si mesmo, vem-nos à mente a consciência de
que “certos textos literários não se afastam da linguagem cotidiana” (COMPAGNON, 2010,
p. 42) e que “nem toda literatura coloca a linguagem em primeiro plano” (CULLER, 1999,
p. 36), afinal, muitos romances não fazem isso, e nem toda linguagem colocada em primeiro
plano será indubitavelmente literatura, caso do discurso publicitário. Os mangás adotam,
normalmente, a linguagem que encontramos nos romances e podem, eventualmente,
trabalhar com mais esmero as questões estéticas da linguagem em seu discurso. Sendo assim,
de acordo com a definição mais restrita de literatura, como textos imbuídos de uma escrita
ficcional e de um esmero maior com a linguagem, sem olvidar as ressalvas que fizemos, os
quadrinhos se alinham harmoniosamente nessa conceituação.
Por fim, apresentando-se como literatura para ler e para ver, os mangás carregam em
si traços consistentes daquilo que depreendemos como discurso literário ou mesmo
literatura, como vimos no caso de TloZ. Quando Jonathan Culler apregoa que a literatura
pode ser um tipo de atenção especial dada a um determinado texto, dependendo do contexto
em que ele estiver inoculado, propõe-se alterar a pergunta o que é para quando é literatura
(ou o que faz com que avaliemos um texto como literatura). A possibilidade de considerar as
histórias em quadrinhos como arte literária nos compelirá a pensá-las a partir do parâmetro
interrogativo “quando é literatura”? Afinal, se elas têm em si as características habituais de
um texto literário, o que as impede de serem recebidas no templo dos textos literários é
apenas a atenção especial da qual os mangás carecem ou o fato de que, culturalmente, não
ser atribuído a eles um contexto literário.
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Geralmente, as histórias em quadrinhos são vistas como um produto da ‘baixa
cultura’ ou objetos culturais triviais predestinados a categorizações que lhe renderão os
prefixos sub ou para (subcultura, paraliteratura), por mais que tenhamos consciência da
complexidade que envolve a semântica do vocábulo cultura. De todo modo, é inegável que
o discurso literário penetra e ecoa na tessitura textual das histórias em quadrinhos, negar seu
estatuto literário pode-nos revelar um paradoxo ou mesmo uma brecha: se a definição de
literatura está mergulhada em um mar de plurissignificação, e de uma falta de estabilidade
conceitual, que possibilita entender a literatura sob as mais diversificadas vertentes teóricas,
cada uma com sua própria definição, por que não apreciaríamos as histórias em quadrinhos,
abundantes de traços ‘literários’, como parte do agrupamento dos textos tidos como
literatura? Talvez, como já afirmamos, seja o aspecto cultural que represente algum óbice
para o discernimento dos mangás como literatura. Conceber The legend o Zelda: ocarina of time
(e os mangás, em geral) como um produto literário, um quadrinho-romance, é,
provavelmente, uma questão de equidade teórica18 e requer um processo de desprendimento
de quaisquer preconceitos culturais. Os traços literários estão presentes, espalhados pela
obra, faltam-lhes apenas o reconhecimento de seu pertencimento à matriz literária.
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LITERATURA E “ORALIDADE SECUNDÁRIA”
LITERATURE AND “SECONDARY ORALITY”

Fellip Agner Trindade ANDRADE1
Rogério de Souza Sérgio FERREIRA2
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar algumas das influências da convergência de
mídias em nossa relação com a literatura, sobretudo sua recepção. Trabalhando o conceito de
“oralidade secundária” de Walter Ong, o presente trabalho lança um olhar sobre a interação com
o texto escrito na era digital. Em uma época em que as imagens e o audiovisual vêm ganhando cada
vez mais espaço e funcionalidade prática na vida social, nosso vínculo com a arte de modo geral e,
em especial, neste artigo, com a literatura não se encontram fora desse espectro de influência das
diferentes mídias e suas funcionalidades e adaptações. Para essa discussão, tomamos as
contribuições teóricas de Walter Ong, Néstor García Canclini, Vilém Flusser, Nicholas Carr, dentre
outros.
Palavras-chave: Oralidade secundária. Era digital. Cultura da convergência. Multimeios. Internet.
Abstract: This article aims to present some of the influence that media convergence has in relation
to literature, mainly to its reception. Working with the concept of “secondary orality”, by Walter
Ong, the present study looks upon our interaction with the written text in the digital age. Living in
a time in which images and audio-visual are gaining more room and practical functionality in our
social life, our connection with art in general and specially in this article with literature are not
found away from this spectrum of influence of different media and their functionalities and
adaptations. For this discussion, we have as theoretical contributions works by Walter Ong, Néstor
García Canclini, Vilém Flusser, Nicholas Carr, among others.
Keywords: Secondary orality. Digital age. Convergence culture. Multimedia. Internet.

Introdução
A literatura e as artes, como um todo, vêm sofrendo grande influência da era digital e suas
revoluções práticas e sociológicas. A conectividade e a facilidade de conexão em escala global são
alguns dos fatores influenciadores em nossa relação com o mundo e com a arte. A literatura, é
claro, não fica fora desse espectro de ação da era digital. Graças aos atuais avanços das tecnologias
de comunicação, como as plataformas de mídia modernas, as quais facilitam o trânsito de bens
culturais (CHARTIER, 1999; CASTELLS, 2003; PRADO, 2002 CANCLINI, 2008; GUPTA,
Doutorando em Teorias da Literatura e Representações Culturais pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Doutor em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professor do Programa de
Pós-Graduação em Letras (Estudos Literários) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
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2009), a literatura vem sofrendo influências tanto em sua produção quanto em sua recepção, a qual
não se resume mais apenas ao livro de papel, mas ao seu correspondente digital e, claro, às suas
adaptações às diversas mídias.
Essa influência das mídias em nossa vida em sociedade e em nossa ralação com escrita é o
que Walter Ong chama de “oralidade secundária”. Cunhado na década de 1980, esse termo, que
lavava em conta as revoluções midiáticas de seu tempo, faz cada vez mais sentido nas revoluções
midiáticas do nosso tempo: a era digital.
Este artigo visa, pois, destacar o papel das mídias e da era da internet na literatura, sobretudo
em sua recepção. Tomando como aporte teórico os textos de Walter Ong, Nicholas Carr, Néstor
García Canclini, Vilém Flusser, dentre outros autores que discorrem sobre o tema, apresentaremos
um panorama a respeito do assunto, como um dos primeiros estágios para uma reflexão mais
aprofundada a respeito do tema no trabalho de tese.

Literatura e “oralidade secundária”
Nas últimas décadas, com o crescimento da indústria do entretenimento e o avanço das
tecnologias de comunicação, vários são os exemplos de adaptações de obras literárias aos mais
variados tipos de plataformas, desde filmes a jogos eletrônicos, de audiolivros a séries de televisão,
dentre outros subprodutos derivados de livros e séries literárias de grande sucesso de público e/ou
crítica. Hoje, quase que por via de regra, um livro que se destaque no mercado editorial ou que seja
aclamado pela crítica especializada é adaptado ao cinema ou à TV (sem contar ainda suas
adaptações às plataformas digitais de leitura).
As adaptações cinematográficas e televisivas de grandes clássicos literários ou de best-sellers
não são uma novidade para o mercado editorial e para a indústria do entretenimento. Desde os
primórdios do cinema, clássicos da literatura são adaptados às grandes telas (MITTERAND, 2014)
ou, com a popularização da TV, adaptados às telas menores dos aparelhos televisivos. A novidade,
no entanto, está na diversificação de adaptações e na relação que elas hoje, graças aos avanços na
tecnologia de informação e comunicação, estabelecem entre si, em constante interação (MULLER;
SCAMPARINI, 2013). Essa interação entre diferentes suportes para os quais uma obra é adaptada
é o que o professor norte americano Henry Jenkins chama de “narrativa transmídia” (JENKINS,
2009).
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Em seu livro intitulado Cultura da convergência (2009), Jenkins discute e apresenta o conceito
que dá nome ao livro: a cultura da convergência. Um movimento impulsionado pela globalização,
pelos mercados e pelas diversas mídias, nas quais um produto (cultural ou não) performa,
adaptando-se aos diferentes suportes.
Segundo Jenkins:
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a
quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam.
Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas,
mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que
imaginam estar falando. (JENKINS, 2009, p. 29)

Como bem afirma o antropólogo e professor argentino Néstor García Canclini, em seu
livro Leitores, espectadores e internautas (2008), no qual o autor discute as transformações pelas quais o
leitor vem passando na era digital:
As fusões multimídia e as concentrações de empresas na produção de cultura
correspondem, no consumo cultural, à integração de rádio, televisão, música, notícias,
livros, revistas e Internet. Devido à convergência digital desses meios, são reorganizados
os modos de acesso aos bens culturais e às formas de comunicação. (CANCLINI, 2008, p.
33, grifo no original)

Nossas interações e relações com essas ferramentas tecnológicas e com as diversas mídias
hoje ofertadas enquadram-se no que Walter Ong (1998) chama de oralidade secundária.
Em seu livro intitulado Oralidade e cultura escrita: a tecnologização da palavra (1998),
originalmente publicado em 1982, o padre, professor, filósofo e historiador Walter Ong discorre a
respeito das origens, dos processos e, em parte, do (possível) futuro da escrita. O autor faz um
percurso em seu livro no qual ele diferencia a oralidade da escrita, e aborda tópicos relacionados a
essa diferenciação, dos quais, inseridos que estamos em uma sociedade afetada pela cultura escrita,
nem nos damos conta.
Ong nos apresenta a escrita de uma forma com a qual, inseridos nos processos culturais e
de letramento (sobretudo a escola), não estamos acostumados (ou não somos ensinados) a ver. Ele
nos apresenta a escrita como uma tecnologia em si, a qual, a partir do seu uso recorrente e de sua
influência em nossa sociedade, se apresenta mais, aos nossos olhos, como uma extensão do sujeito
letrado do que realmente uma tecnologia criada há milhares de anos, e a qual vem, desde então,
sendo modificada e nos modificando.
Como o autor bem afirma:
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Muitos dos aspectos do pensamento e da expressão na literatura, na filosofia e
na ciência – e até mesmo do discurso oral entre pessoas pertencentes à cultura
escrita –, que eram dados como certos, não são inteiramente inerentes à
existência humana como tal, eles surgiram em virtude dos recursos que a
tecnologia da escrita proporciona à consciência humana. Tivemos de proceder a
uma revisão do nosso entendimento da identidade humana. (ONG, 1998, p. 9)

Ou seja, a escrita não é algo inerente à humanidade, mas, sim, uma tecnologia criada por
ela, a qual afeta nossas expressões culturais e psicológicas antes consideradas como pressupostas à
humanidade. Ao contrário desse primeiro pensamento, no qual a escrita não é tratada com um
tecnologia, Walter Ong atenta justamente ao fato de que “nossa compreensão das diferenças entre
oralidade e cultura escrita não pôde se desenvolver antes da era eletrônica”, pois, segundo o autor,
“os contrastes entre a mídia eletrônica e a impressão aguçaram nossa percepção do contraste
anterior entre escrita e oralidade” (ONG, 1998, p. 11). A essa oralidade da era eletrônica, Walter
Ong chama de oralidade secundária.
Segundo Ong, a oralidade primária é aquela anterior à escrita, ou pertencente às culturas
orais (ou seja, aquelas culturas que não desenvolveram a tecnologia da escrita). Já a oralidade
secundária é aquela que surge após a tecnologia da escrita, como a oralidade dos telefones, do rádio
e da televisão (à sua época) e, agora, também da internet, dos computadores e smartphones.
[...] designo como "oralidade primária" a oralidade de uma cultura totalmente
desprovida de qualquer conhecimento da escrita ou da impressão. É "primária"
por oposição à "oralidade secundária" da atual cultura de alta tecnologia, na qual
uma nova oralidade é alimentada pelo telefone, pelo rádio, pela televisão ou por
outros dispositivos eletrônicos, cuja existência e funcionamento dependem da
escrita e da impressão. Atualmente, a cultura oral primária, no sentido restrito,
praticamente não existe, uma vez que todas as culturas têm conhecimento da
escrita e sofreram alguns de seus efeitos. Contudo, em diferentes graus, muitas
culturas e subculturas, até mesmo num meio de alta tecnologia, preservam muito
da estrutura mental da oralidade primária. (ONG, 1998, p. 19)

Como destacado por Ong, essa oralidade secundária acaba por reforçar práticas da oralidade
primária, ainda que de formas diferentes, adaptadas aos novos suportes de comunicação. Uma
dessas práticas da oralidade primária agora revisitadas na era da internet é a leitura compartilhada e
seus desdobramentos na era digital. Se antes, na oralidade primária, essas práticas eram feitas em
um mundo analógico, como a contação de histórias ao redor da fogueira, hoje elas são feitas por
meio das mídias e dos equipamentos digitais que possibilitam essa interação e, por isso, apesar de
se aproximarem de práticas da oralidade primária, estão inseridas no que Ong chama de oralidade
secundária, aquela que advém dos meios de comunicação.
Com o uso das redes sociais e as plataformas de leituras digitais, o compartilhamento de
informações em grupos de leituras e fóruns de discussões, ou, até mesmo, nos próprios aplicativos
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.14, p. 56-66, jul./dez., 2020. ISSN: 2357-9234.

60

de leitura, como no caso do Wattpad,3 faz com que os antigos clubes do livro sejam revisitados em
uma nova interface (digital), e faz também com que práticas ainda mais antigas, como a leitura oral
em público, ganhem novos suportes por meio de podcasts em estações de rádio e sites (como os da
BBC4 e da editora Penguin5), além de vídeos de leituras e palestras de autores no YouTube.
Essa nova leitura compartilhada, impulsionada por essa oralidade secundária que advém
das mídias já elencadas por Ong anteriormente, ganha agora uma nova plataforma que amplifica e
democratiza ainda mais seu alcance, e o faz em dimensões globais: a internet.
Esse compartilhamento da leitura na internet (nas redes sociais) acaba por formar redes de
conexões sociais e de interações muito mais amplas que o clube do livro tradicional. Sem as
limitações físicas, a interatividade com outros leitores ou com os potenciais leitores de um livro
(ou, até mesmo, com o autor que se está lendo) são alguns dos fatores que motivam esses “leitores
internautas” (CANCLINI, 2008) a compartilharem suas leituras e a interagirem com outros
sujeitos, numa espécie de roda de histórias do século XXI adaptada às novas tecnologias de
comunicação: do centro da aldeia às redes sociais: “Uma vez conectados, suas leituras são
compartilhadas, seja nas redes sociais, nos fóruns de discussão ou nos grupos de leitura espalhados
pela internet, isso sem contar ainda os blogs e canais de vídeo destinados exclusivamente a
conteúdos literários.” (ANDRADE, 2018, p. 370).
Dessa forma, estão não apenas compartilhando uma leitura que acreditam ser digna de
compartilhamento, mas, também (e certamente este seja o maior fator motivador das redes sociais),
para que possam interagir com outros “leitores internautas” (ou, de forma mais ampla, com outros
sujeitos no geral) que compartilham dos mesmos gostos literários, ou, ainda, dos mais diversos
gostos e interesses sociais e culturais, já que a leitura de um livro pode dizer bastante a respeito do
leitor, ainda que de forma superficial. Não se trata de uma valorização dos gostos ou de sua função
estética na produção da obra literária e em sua recepção, mas trata-se do fato de a internet e as
redes sociais reunirem com extrema facilidade sujeitos que compartilham dos mesmos gostos.
Ao falar-nos do caminho da oralidade para a escrita, e da escrita para a impressão, Walter
Ong atenta ao fato de que esta última possibilitou um acesso mais fácil ao livro como um objeto,
que a partir daquele momento não era mais apenas um registro da oralidade, mas um livro, com
todas as suas implicações artísticas e mercadológicas. Nesse “novo mundo” da impressão, como o
próprio autor o chama, o livro deixou de ser simplesmente o registro de algo falado, como os
primeiros manuscritos, para se tornar uma coisa em si.
https://www.wattpad.com/
https://www.bbc.co.uk/programmes/p003jhsk/episodes/downloads
5 https://www.acast.com/thepenguinpodcast
3
4
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Segundo Ong:
Nesse novo mundo, o livro assemelhava-se menos a uma elocução e mais a uma
coisa. A cultura manuscrita conservara um sentimento do livro mais como uma
espécie de elocução, uma ocorrência no curso da conversação, do que como um
objeto. Sem páginas de rosto e muitas vezes sem título, um livro de uma cultura
pré-impressão, manuscrita, é normalmente catalogado por seu incipit (uma forma
verbal latina que significa "começa") [...] Com a impressão, como vimos, chegam
as páginas de rosto. As páginas de rosto são rótulos. Elas atestam o sentimento
do livro como uma espécie de coisa ou objeto. Muitas vezes, nos manuscritos
medievais ocidentais, em vez de uma página de rosto, o texto podia ser
introduzido por uma observação dirigida ao leitor, exatamente como uma
conversação podia começar com uma observação de uma pessoa a outra [...] A
herança oral está operando aqui, pois, embora as culturas orais obviamente
possuam meios de se referir a histórias ou outras recitações tradicionais (as
histórias das Guerras de Tróia, as histórias de Mwindo e assim por diante), títulos
semelhantes a rótulos como esses não funcionam muito bem em culturas orais:
Homero dificilmente teria começado uma recitação de episódios da Ilíada
anunciando “A Ilíada”. (ONG, 1998, p. 144)

O livro passou a ser, então, um objeto com uma finalidade além do simples registro oral, o
qual se documentava e se arquivava a fim de que não se perdesse o conteúdo da elocução. O livro
passou a ser um objeto a se ter em casa, e a se ter com a finalidade da leitura e não apenas do
registro. Antes escrito para que aquilo que se fora dito não se perdesse, o livro, a partir da
impressão, tornou a coisa a se dizer em si mesma. Essa posse do objeto que diz algo por si só (um
poema, uma história...) influenciou também o que Walter Ong chama de “percepção da privacidade
pessoal” (ONG, 1998, p. 149).
Se a escrita e, posteriormente, a impressão fizeram com que a visão tomasse o lugar da
audição (ONG, 1998, p. 139), nos dias de hoje, conectados a diferentes telas de diversos tamanhos
e funcionalidades, não apenas a visão mas a visão e a audição (ou seja, o audiovisual) vêm tomando
o lugar da leitura e da escrita. Adaptações cinematográficas e televisivas, vídeos em plataformas
como YouTube e Vimeo ou, até mesmo, nas próprias redes sociais (nas postagens e nos stories),
podcasts em sites e blogs, áudios em aplicativos de mensagens, chamadas de vídeo como o Skype e
o FaceTime, e, até mesmo, os emojis, as figurinhas, os GIFs e os memes reforçam nossa predileção
atual pela visão, pela audição e, claro, pela união dos dois: o audiovisual.
Os leitores atuais, não apenas como leitores, mas como sujeitos, num sentido mais amplo,
estão cada vez mais inseridos no universo digital e audiovisual, o qual se ampliou de forma
significativa e de maneira fácil nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens.
A influência da era digital acaba por modificar não apenas as questões práticas da vida,
mas, também, nossa percepção do mundo e nossas relações pessoais e artísticas, como destacado
por Canclini: “As redes virtuais alteram os modos de ver e ler, as formas de reunir-se, falar e
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escrever, de amar e saber-se amado à distância, ou talvez, imaginá-lo.” (CANCLINI, 2008, p. 54).
Você está dirigindo o carro enquanto ouve um áudio livro e é interrompido por
uma ligação no celular. Ou você está em casa, sentado numa poltrona, com o
romance que acabou de comprar, enquanto na televisão ligada à espera do
noticiário passa um anúncio sobre as novas funções do iPod. Você se levanta e
vai até o computador para ver se compreende essas novidades que não estão mais
nas enciclopédias de papel e, de repente, percebe quantas vezes, mesmo para
procurar dados sobre outros séculos, recorre a esses novos patrimônios da
humanidade que se chamam Google e Yahoo. (CANCLINI, 2008, p. 11)

Como bem afirma Nestór García Canclini a respeito dessa nova posição do leitor:
[S]e falamos de internauta, fazemos alusão a um agente multi-mídia que lê, ouve e
combina materiais diversos, procedentes da leitura e dos espetáculos. Essa
integração de ações e linguagens redefiniu o lugar onde se aprendiam as principais
habilidades – a escola – e a autonomia do campo educacional. (CANCLINI,
2008, p. 22, grifo no original)

No cinema, por exemplo, já estamos acostumados a jogos de câmera e outras técnicas
narrativas que servem de ferramentas para se contar uma história: a trilha sonora que conduz o
sentimento da ação, o enquadramento que direciona (ou não) o olhar do espectador, o
encadeamento de cenas, o qual nos possibilita, por exemplo, dizer a qual personagem pertence a
mão que escreve uma carta, dentre outras técnicas narrativas às quais já estamos acostumados e das
quais nem nos damos conta graças ao letramento audiovisual pelo qual passamos ao consumir esses
produtos. E as influências desse consumo não se resumem apenas à capacidade de se entender a
narrativa de uma produção audiovisual.
Ao falar-nos a respeito da poética e diferenciá-la da poesia (FLUSSER, 2010, p. 85-90), no
que o autor chama de poesia no termo lato (o sentido das coisas, as experiências, os sentimentos) e
poesia no termo stricto (o jogo de palavras e/ou linguagens), o filósofo tcheco da teoria da
comunicação (naturalizado brasileiro), Vilém Flusser, ressalta que “[n]em sempre estamos cientes
do que devemos à poesia, no sentido lato da palavra: quase tudo que percebemos e vivenciamos.
Fazer poesia é a produção de modelos de experiência [...] (FLUSSER, 2010, p. 86).
Em A escrita: há futuro para a escrita? (2010), publicado originalmente em 1987, Flusser
atenta para as revoluções midiáticas e tecnológicas e suas possíveis consequências para o futuro da
escrita da percepção de mundo como um todo, destacando, por exemplo, o papel do cinema
hollywoodiano em formar concepções de mundo, como a noção de amor romântico.
O modelo amoroso hollywoodiano – não o budista nem o da África Central –
canaliza a experiência amorosa do presente, porque os canais da mídia são
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construídos de acordo com um padrão de fundo histórico e imperialista. Após a
superação desse padrão, os canais podem se ligar de outra maneira. [...] Para uma
adaptação dessa natureza não é necessária uma revolução histórica (uma revolta
dos fracos contra os fortes). Semelhante adaptação já se encontra em curso
porque a mídia, de acordo com sua estrutura de comunicação, exige ser
sintonizada transversalmente. E, por isso, inúmeros modelos de percepção até
então reprimidos já urgem agora nos canais que nos alimentam. Nós já
percebemos agora de uma maneira muito mais complexa do que as gerações
anteriores. Não só nossa vida amorosa, como também nossa experiência de
cores, sons e sabores tornam-se cada vez mais complexas. (FLUSSER, 2010, p.
87-88)

Se em 1987 Flusser já destacava o papel da mídia em nossa experiência humana e a
complexidade pela qual essa experiência haveria de passar, graças, em parte, às mudanças midiáticas
à época, quanto mais hoje, no século XXI, podemos falar a respeito dessas influências em nossas
experiências artísticas, culturais e sociais. Se as mídias têm o poder de influenciar questões sociais,
culturais e psicológicas mais complexas, quanto mais o têm em questões práticas, como a facilidade
de se produzir e consumir conteúdo na era digital. E a produção e a recepção literária, obviamente,
não se encontram fora do alcance dessas influências.
A recepção de uma obra literária hoje não se limita apenas ao livro e, por muitas vezes, o
caminho dessa recepção é feito da adaptação para a obra original. Muitas das vezes, o leitor de uma
obra adaptada passa a ter conhecimento e/ou interesse no livro por meio de suas adaptações, e não
o contrário. E isso diz muito a respeito de nosso momento atual como sociedade audiovisual e
conectada à internet, cada vez mais apressada e, em alguns aspectos, cada vez mais desatentos ou
desinteressados em textos longos e/ou complexos.
Em A geração superficial: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros (2011), o
escritor e professor norte-americano Nicholas Carr propõe uma extensa discussão a respeito do
que a internet tem feito com nossos cérebros. E uma dessas ações diz respeito à nossa atenção (ou
a falta dela) durante a leitura, e as conexões que nossos cérebros passam a fazer a partir do contato
cada vez maior com o hipertexto.
Segundo Nicholas Carr:
Dúzias de estudos de psicólogos, neurobiólogos, educadores e web designers
indicam a mesma conclusão: quando estamos on-line, entramos em um ambiente
que promove a leitura descuidada, o pensamento apressado e distraído e o
aprendizado superficial. É possível pensar profundamente enquanto se surfa na
net, assim como é possível pensar superficialmente enquanto se lê um livro, mas
não é o tipo de pensamento que a tecnologia encoraja e recompensa. (CARR,
2011, p. 162)
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Esse contato muitas vezes diário e por horas com o ambiente conectado (on-line) acaba
por nos influenciar em nossa maneira de usarmos os nossos cérebros e de empreendermos nossas
leituras, tanto dentro do universo digital (na internet) quanto fora dele, em nossas leituras
tradicionais. Ainda que estas possam ser tradicionais, como a leitura de um livro de papel, uma vez
influenciados pelos modelos de leitura e de processamento cognitivo reforçados pela internet,
corremos o risco de reproduzi-los em nossas mais diversas leituras (no sentido stricto, do texto, e,
também, no sentido lato, da leitura de mundo).
Citando o artigo da professora da Universidade da Califórnia, Patricia Greenfield, publicado
na renomada revista americana Science, “Technology and Informal Education: What Is Taught,
What Is Learned” (2009), Carr traz à discussão a “resenha de mais de cinquenta estudos sobre os
efeitos dos diferentes tipos de mídia no intelecto e na capacidade de aprendizagem das pessoas”
(CARR, 2011, p. 195).
Ela concluiu que “todas as mídias desenvolvem algumas habilidades cognitivas
às expensas de outras”. Nosso uso crescente da net e de outras tecnologias
baseadas na tela levou ao “desenvolvimento amplo e sofisticado de habilidades
espaço-visuais”. Podemos, por exemplo, girar objetos na nossa mente melhor do
que costumávamos ser capazes de fazer. Mas o nosso “novo fortalecimento da
inteligência espaço-visual” vai de mãos dadas com um enfraquecimento de
nossas capacidades para o “processamento profundo”, que fundamenta “a
aquisição de conhecimento consciente, a análise indutiva, o pensamento crítico,
a imaginação e a reflexão”. (CARR, 2011, p. 195)

Essa espécie de “treinamento” que vem sendo feito com os nossos cérebros acaba por
reforçar o crescimento das mídias em nossa relação com mundo de forma geral. Na literatura, essa
relação extrapola as páginas dos livros e ecoa pelas telas de cinema, TVs, smartphones, computadores
e games, influenciando tanto a nova produção literária quanto sua recepção. Livros impressos
publicados a partir de textos presentes na internet e em jogos eletrônicos, assim como jogos, séries,
novelas e filmes lançados a partir de obras literárias, bem como, ainda, a profusão de páginas e
grupos nas redes sociais formados por fãs/leitores/espectadores que compartilham imagens, memes
e vídeos, assim como as impressões de suas leituras e de suas experiências como
espectadores/consumidores de suas adaptações.

Considerações finais
Atualmente, nossas leituras são acompanhadas dos mais diversos aparelhos eletrônicos,
em variados ambientes (desde o carro à sala de televisão), além, é claro, das ferramentas de busca
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que nos auxiliam durante a leitura. Se isso ocorre com obras impressas, tendo o livro de papel como
suporte, essas práticas são facilitadas em leituras de obras digitalizadas, em que os suportes
tecnológicos possibilitam uma maior interação, e ainda em leituras de obras adaptadas às diferentes
mídias, ou, até mesmo, o próprio hipertexto presente na rede.
Graças às novas mídias e à convergência entre elas, bem como a convergência destas com
as mídias já tradicionais, o livro e seu conteúdo são adaptados a diversas mídias, a fim de que
possam ser consumidos ao máximo e em diferentes plataformas. Esse movimento transmídia revela
a liquidez dessa contemporaneidade digital, na qual a escrita não é mais o meio principal (ou o mais
requisitado) para se produzir ou se obter conhecimento, ainda que essa mantenha sua força e seu
prestígio, sobretudo na produção acadêmica.
Essa convergência de mídias acaba por moldar nossas novas relações com a arte (neste
trabalho, especificamente, com a literatura), assim como, paradoxalmente, são moldadas por essas
novas relações e interações sociais, culturais (e até mesmo sentimentais) que hoje estabelecemos
com e por meio das tecnologias de comunicação e informação da era digital.
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ESCRITURAS DE MAZELAS VIVENCIADAS NA PELE:
REFLEXÕES SOBRE INCIDENTS IN THE LIFE OF A
SLAVE GIRL, DE HARRIET ANN JACOBS, E QUARTO
DE DESPEJO, DE CAROLINA MARIA DE JESUS
WRITING OF MISERY LIVED IN ONE’S OWN SKIN: REFLECTIONS ON HARRIET ANN
JACOBS’S INCIDENTS IN THE LIFE OF A SLAVE GIRL AND CAROLINA MARIA DE
JESUS’S QUARTO DE DESPEJO

Frédéric GRIECO1
Resumo: O relato Incidents in the life of a slave girl. Written by herself, de Harriet Ann Jacobs,
publicado originalmente em 1861, e o diário Quarto de despejo: diário de uma favelada, de Carolina
Maria de Jesus, publicado pela primeira vez em 1960, estão dentro da convenção de veracidade, ou
seja, são textos que pretendem corresponder à realidade. Essas obras literárias são narrativas
autobiográficas de mulheres negras marginalizadas – uma que, nos Estados Unidos do século XIX,
foi escrava durante a infância e a juventude, Harriet Ann Jacobs, e outra que, no Brasil do século
XX, viveu na favela do Canindé e foi catadora de lixo reciclável, Carolina Maria de Jesus.
Considerando esses aspectos sobre essas obras e suas escritoras, a hipótese deste trabalho é a de
que esses textos configuram uma ruptura das autoras-narradoras em relação ao silenciamento e à
invisibilização a que elas estavam submetidas devido a opressões sócio-histórico-culturais, tais
como o patriarcalismo, a misoginia e o racismo. Para desenvolver este artigo, recorro a
apontamentos teórico-conceituais de Walter Mignolo sobre a convenção de veracidade, de Djamila
Ribeiro sobre lugar de fala e de Kimberlé Crenshaw sobre interseccionalidade.
Palavras-chave: Harriet Ann Jacobs. Carolina Maria de Jesus. Convenção de veracidade. Lugar de
fala. Interseccionalidade.
Abstract: Both stories, Incidents in the life of a slave girl. Written by herself, by Harriet Ann Jacobs,
originally published in 1861, and Quarto de despejo: diário de uma favelada, by Carolina Maria de
Jesus, first published in 1960, are within the veracity convention, that is, they are texts intended to
correspond to reality. These literary works are autobiographical narratives of marginalized black
women – the first one who, in the 19th century in the United States, was a slave during her childhood
and youth, Harriet Ann Jacobs, and the second one who, in 20th century in Brazil, lived in the
Canindé slum, and was a garbagewoman, Carolina Maria de Jesus. By considering these aspects
about these works and their writers, the hypothesis of this paper is that these texts constitute a
rupture of the authors and narrators in relation to the silencing and invisibilization to which they
were subjected due to socio-historical-cultural oppressions, such as patriarchy, misogyny and
racism. In order to develop the discussion in this article, I draw on theoretical and conceptual notes
made by Walter Mignolo on the convention of truth, Djamila Ribeiro on place of speech, and
Kimberlé Crenshaw on intersectionality.
Keywords: Harriet Ann Jacobs. Carolina Maria de Jesus. Veracity convention. Place of speech.
Intersectionality.
1
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O relato autobiográfico Incidentes na vida de uma garota escrava, escritos por ela mesma, da escritora
estadunidense Harriet Ann Jacobs (JACOBS, 2018), publicado originalmente em 1861 com o título
Incidents in the life of a slave girl. Written by herself (JACOBS, 1861), e o diário Quarto de despejo: diário
de uma favelada, da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus, publicado pela primeira vez em
1960 (JESUS, 2014)2, estabelecem uma relação de indissociabilidade entre a imagem da autora e da
narradora do texto. Harriet Ann Jacobs (1813-1897) nasceu na condição de escrava na Carolina do
Norte, mas fugiu para o Norte dos EUA em 1842 e lá conseguiu a sua alforria em 1852. Jacobs
contribuiu para o movimento abolicionista estadunidense através da escrita de uma autobiografia
sobre a época em que foi uma escrava e através de seu trabalho voluntário como uma enfermeira
dos soldados da União na Guerra Civil Americana. Já a escritora brasileira Carolina Maria de Jesus
(1914-1977) viveu por muitos anos na favela do Canindé, em São Paulo, e, durante esse período,
escreveu um diário sobre as mazelas sociais, tais como a fome e a violência, que ela sofreu na
condição de favelada. A obra Quarto de despejo foi publicada graças ao intermédio do jornalista
Audálio Dantas, que, numa reportagem sobre a favela do Canindé, conheceu Carolina e descobriu
que ela escrevia um diário.
Em Incidents in the life of a slave girl e Quarto de despejo, a inseparabilidade entre as figuras das
autoras e das narradoras dos textos são decorrentes de um alinhamento dessas obras literárias à
convenção de veracidade e não à convenção de ficcionalidade. O que está em jogo nessas obras
literárias é o desenvolvimento de um relato factual sobre a vida das próprias autoras, que
vivenciaram na pele, como mulheres negras marginalizadas, diversas mazelas sociais. Levando em
conta o caráter autobiográfico desses dois textos, a hipótese deste artigo é a de que a escritura dos
mesmos representa uma ruptura em relação à invisibilização e ao silenciamento social daqueles que
estão em uma situação de subalternidade, que não têm vez nem voz. Enquanto Jacobs assume uma
voz contra o sistema escravocrata estadunidense no século XIX, Jesus corporifica uma voz contra
a marginalização e a miséria no contexto das favelas brasileiras no século XX. Cerca de um século
e milhares de quilômetros distanciam histórica e geograficamente a obra dessas duas autoras;
contudo, a condição de marginalidade socioeconômica, a misoginia, o racismo e a transgressão
através da escrita literária perpassam tanto as vivências de Jacobs quanto as de Jesus. O

De modo geral, ao longo deste artigo, refiro-me às obras de Jacobs e Jesus apenas através dos títulos, ocultando os
subtítulos, “written by herself” (“escritos por ela mesma”) e “diário de uma favelada”, respectivamente. Procedo dessa
maneira por uma mera questão de economia linguística. Além disso, recorro à tradução de Felipe Vale da Silva para o
português da obra de Jacobs, citando também, em notas de rodapé, os trechos originais em inglês da mesma.
2
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silenciamento decorrente das opressões sócio-histórico-culturais sobre essas mulheres é
literariamente rompido por elas através de um grito negro, feminino e marginal.
O meu objetivo principal neste artigo é analisar como Carolina Maria de Jesus e Harriet
Ann Jacobs rompem com o recorrente silenciamento e a simbólica invisibilização de mulheres
negras, pobres e marginalizadas ao escreverem suas próprias biografias. A análise dessa ruptura
conta com as conceituações de lugar de fala (RIBEIRO, 2017) e de interseccionalidade
(CRENSHAW, 2002), assim como conta com contribuições da fortuna crítica sobre Harriet Ann
Jacobs (CARBY, 1987; NUDELMAN, 1992) e Carolina Maria de Jesus (FERNANDEZ, 2019;
SILVA, 2017; SILVA, 2019; XAVIER, 2003). Também pretendo refletir sobre como as obras
literárias dessas autoras se enquadram na convenção de veracidade e, para desenvolver tal reflexão,
conto com postulações teóricas de Walter Mignolo (2001).
Em Incidents in the life of a slave girl e Quarto de despejo, ocorre uma fusão da figura real da autora
com a figura literária da narradora em primeira pessoa. Para compreender melhor como essa relação
entre literatura e veracidade se estabelece nas obras de Jacobs e Jesus, recorro, primeiramente, às
definições, feitas pelo semiólogo argentino Walter Mignolo (2001, p. 123), de convenção de
veracidade e convenção de ficcionalidade:
A linguagem é empregada segundo a convenção de veracidade V, quando todo
membro M, de uma comunidade linguística Cm, ao desempenhar uma ação
linguística Al, espera que os outros membros de Cm, envolvidos em Al, reajam
de acordo a V e aceitem: primeiro, que o falante se compromete com o “dito”
pelo discurso e que assume a instância de enunciação que o sustenta (por isso, o
falante pode mentir ou estar exposto à desconfiança do ouvinte); e, segundo, que
o enunciante espera que seu discurso seja interpretado mediante uma relação
“extensional” com os objetos, entidades e acontecimentos dos quais fala (por
isso, o falante fica exposto ao erro). [...] [Por outro lado] a linguagem é empregada
conforme a convenção de ficcionalidade F, quando todo membro M, de uma
comunidade linguística Cm, ao desempenhar uma ação linguística Al, espera que
os outros membros de Cm, envolvidos em Al, reajam de acordo com F e aceitem:
primeiro, que o falante não se compromete com a verdade do “dito” pelo
discurso (por isso, o falante não está exposto à mentira); e, segundo, não espera
que seu discurso seja interpretado mediante uma relação “extensional” com
objetos, entidades e acontecimentos dos quais fala (por isso, o enunciante não
está exposto ao erro).

Partindo da compreensão de que um texto/enunciado pode estar dentro da convenção de
veracidade quando se compromete com uma correspondência entre discurso e materialidade
factual ou de que um texto/enunciado pode estar dentro da convenção de ficcionalidade quando
não ocorre um comprometimento de correspondência extensional com a realidade, Walter Mignolo
(2001, p. 123) aponta que é um erro
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[...] pensar que literatura e ficção são sinônimos. É verdade, cronológica e
culturalmente, que no Ocidente, e sobretudo a partir do século VII, houve uma
tendência a aceitar como literatura aqueles discursos e condutas linguísticas que
se enquadraram na convenção de ficcionalidade. Mas essa conjunção não é uma
necessidade lógica.

É extremamente nítido o comprometimento de Harriet Ann Jacobs, na obra Incidents in the
life of a slave girl, e Carolina Maria de Jesus, na obra Quarto de despejo, com uma correspondência entre
o que é expresso literariamente e a realidade enunciada autobiograficamente. Elas reiteram diversas
vezes a veracidade do próprio texto. Jacobs, por exemplo, diz: “Leitoras, eu não estou traçando
um quadro imaginário dos lares do Sul. O que conto é a pura verdade” (JACOBS, 2018, p. 43)3. E
Jesus, em 29 de maio de 1958, escreve em seu diário: “Há de existir alguem que lendo o que eu
escrevo dirá... isto é mentira! Mas, as misérias são reais” (JESUS, 2014, p. 46). Vale destacar que a
veracidade de Quarto de despejo é reforçada pela frequente presença de desvios em relação à gramática
normativa da língua portuguesa ao longo do diário, o que é um reflexo da incipiente formação
escolar que Carolina Maria de Jesus teve.4
Diversos elementos paratextuais5 em relação às obras analisadas também deixam claro que
esses textos literários estão dentro da convenção de veracidade e que não devem ser lidos como
ficcionais. Um exemplo disso é o Prefácio de Quarto de despejo, escrito pelo jornalista Audálio Dantas
(2014), que reforça a autenticidade da obra de Jesus em contraposição aos descréditos sobre a
veracidade da mesma6:
Mas, acima da excitação dos consumidores fascinados pela novidade, pelo
inusitado feito daquela negra semianalfabeta que alcançara o estrelato e, mais do
que isto, ganhara dinheiro, pairava a força do livro, sua importância como
depoimento, sua autenticidade e sua paradoxal beleza.
Sobre ele escreveram alguns dos melhores escritores brasileiros: Raquel de
Queiroz, Sérgio Millet, Helena Silveira, Manuel Bandeira, entre outros. O que
não impediu que alguns torcessem o nariz para o livro e até lançassem dúvidas
sobre a autenticidade do texto de Carolina. Aquilo, diziam, só podia ser obra de
um espertalhão, um golpe publicitário.
O poeta Manuel Bandeira, em lúcido artigo, colocou as coisas no devido lugar:
ninguém poderia inventar aquela linguagem, aquele dizer as coisas com
extraordinária força criativa mas típico de quem ficou a meio caminho da instrução
“Reader, I draw no imaginary pictures of southern homes. I am telling you the plain truth.” (JACOBS, 1861, p. 56).
De modo geral, ao longo deste trabalho, não discrimino graficamente os desvios presentes nos trechos que cito da
obra de Jesus, afinal, eles podem ser facilmente percebidos pelo leitor.
5 Na obra Palimpsestes, Gérard Genette (1982, p. 9-10) define como paratexto todo tipo de texto acessório e circundantereferente a um outro texto principal. O autor inclui no rol de elementos paratextuais títulos, prefácios, posfácios, notas
de rodapé, epígrafes, ilustrações e outros, considerando que esses elementos têm como finalidade proporcionar ao
leitor de um determinado texto principal algumas informações adicionais e até mesmo orientadoras sobre o mesmo
(GENETTE, 1982, p. 9-10).
6 Não só a o diário de Carolina Maria de Jesus teve a sua autencidade questionada, mas também o relato Incidents in the
life of a slave girl, de Harriet Ann Jacobs, a teve. A autenticidade da obra de Jacobs foi descreditada até 1973, quando foi
comprovada pelas pesquisas de Jean Fagan Yellin (1981) e de outros historiadores.
3
4
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primária. Exatamente o caso de Carolina, que só pôde chegar até o segundo ano
de uma escola primária de Sacramento, Minas Gerais. (DANTAS, 2014, p. 7-8).

Já no livro Incidents in the life of a slave girl, o prefácio de Jacobs e a Introdução da editora
Lydia Maria Child exercem a função de confirmação da veracidade desse texto literário:
Leitoras, estejam certas de que esta narrativa não é ficção. Tenho consciência de
que parte de minhas desventuras possam parecer inacreditáveis. Apesar disso,
elas são inteiramente verdadeiras. Não exagerei no que diz respeito aos males
causados pela Escravidão; pelo contrário, minhas descrições ficam muito aquém
dos fatos. Ocultei nomes de lugares e dei às pessoas nomes fictícios. No que me
toca, não tive motivo para manter qualquer confidencialidade, mas considerei um
gesto cordial e gentil prosseguir por essa via. (JACOBS, 2018a, p. 2).7
Conheço pessoalmente a autora da autobiografia que segue, e tanto suas
conversas quanto sua atitude me inspiraram confiança. Durante a maior parte
dos últimos dezessete anos, ela viveu junto a uma distinta família em Nova
Iorque, e se portou de maneira a tornar-se altamente estimada por ela. Este fato
basta por si só, sem que seja necessário provê-la de demais credenciais a respeito
de seu caráter. Creio que aqueles que a conhecem não colocarão dúvida sobre
sua veracidade, embora certos incidentes de sua história sejam mais romanescos
do que a ficção. [...] Naturalmente lhe parecerá surpreendente que uma mulher
criada no Sul seja capaz de escrever tão bem. Mas as circunstâncias justificarão
um tal fato. Em primeiro lugar, a natureza a dotou de percepção rápida. Em
segundo lugar, sua patroa, com quem viveu até os doze anos de idade, foi-lhe
uma amiga gentil e atenciosa, ensinando-a a ler e escrever. Em terceiro lugar, ela
foi posta em circunstâncias favoráveis após chegar ao Norte, tendo frequentado
pessoas inteligentes, cordialmente interessadas em seu bem-estar, e que estavam
dispostas a dar-lhe oportunidades para se aperfeiçoar. (CHILD, 2018, p. 4).8

Outros elementos paratextuais, tais como os próprios subtítulos dessas obras literárias,
também contribuem para reforçar a factualidade daquilo que é relatado: em Incidents in the life of a
slave girl, o subtítulo “written by herself” (“escritos por ela mesma”), e, em Quarto de despejo, o
subtítulo “diário de uma favelada”, estabelecem uma relação de identidade entre a autora do texto
e a narradora em primeira pessoa.

“Reader, be assured this narrative is no fiction. I am aware that some of my adventures may seem incredible; but they
are, nevertheless, strictly true. I have not exaggerated the wrongs inflicted by Slavery; on the contrary, my descriptions
fall far short of the facts. I have concealed the names of places, and given persons fictitious names. I had no motive
for secrecy on my account, but I deemed it kind and considerate towards others to persue this course.” (JACOBS,
1861a, p. 5).
8 “The author of the following autobiography is personally known to me, and her converrsation and manners inspire
me with confidence. During the last seventeen years, she has lived the greater part of the time with a distinguished
family in New York, and has so deported herself as to be highly esteemed by them. This fact is sufficient, without
further credentials of her character. I believe those who know her will not be disposed to doubt her veracity, though
some incidents in her story are more romantic than fiction. […] It will naturally excite surprise that a woman reared in
Slavery should be able to write so well. But circumstances will explain this. In the first place, nature endowed her with
quick perceptions. Secondly, the mistress, with whom she lived till she was twelve years old, was a kind, considerate
friend, who taught her to read an spell. Thirdly, she was placed in favorable circumstances after she came to the North;
having frequent intercourse with intelligent persons, who felt a friendly interest in her welfare, and were disposed to
give her opportunities for self-improvement.” (CHILD, 1861, p. 7-8).
7
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Os títulos e os subtítulos das obras analisadas também demarcam o que Djamila Ribeiro
(2017) denomina lugar de fala, ou seja, a posição sociocultural de enunciação discursiva, das
autoras-narradoras

das

obras

analisadas:

duas

mulheres

negras

marginalizadas

socioeconomicamente, uma escrava – Jacobs – e outra favelada – Jesus. Entretanto, enquanto
Carolina Maria de Jesus escreveu sobre sua vida de favelada estando nessa condição, Harriet Ann
Jacobs relatou as experiências que teve como escrava após ter sido alforriada. Assim sendo, o texto
de Jesus é uma expressão biográfica do presente da autora-narradora, o que é um aspecto típico do
gênero diário, e o relato de Jacobs é uma expressão biográfica memorialística do passado da autoranarradora.
O lugar de fala de Jesus e Jacobs também possui um outro aspecto semelhante: elas são
negras e, como tais, sofrem com o racismo estrutural presente, com suas especificidades, tanto na
sociedade brasileira no século XX, no caso de Carolina, quanto na sociedade estadunidense no
século XIX, no caso de Harriet. Para compreender as particularidades do lugar de fala subalterno
das mulheres negras em tais contextos sócio-histórico-culturais, recorro ao conceito de
interseccionalidade. Segundo Kimberlé Crenshaw (2002, p. 177),
[...] a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as
conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o
patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças,
etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como
ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos,
constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. [...] Tais
sistemas [de opressão], frequentemente, se sobrepõem e se cruzam, criando
intersecções complexas nas quais dois, três ou quatro eixos se entrecruzam. [...]
[Nos] contextos em que os danos interseccionais ocorrem – as desvantagens
interagem com vulnerabilidades preexistentes, produzindo uma dimensão
diferente do desempoderamento.

Djamila Ribeiro (2017), na esteira do feminismo negro e levando em conta a noção de
interseccionalidade, critica a universalização da categoria mulher sem levar em consideração as
diversas intersecções identitárias, tais como raça, orientação sexual e classe social, que demarcam a
identidade do sujeito em sociedade. A autora ainda aponta como falsa e opressora essa
universalização identitária, desconsiderando certas especificidades e vulnerabilidades construídas
historicamente dentro do próprio grupo das mulheres, no qual existe, por exemplo, uma
marginalização mais intensa do grupo das mulheres negras do que das mulheres brancas. Dessa
maneira, Ribeiro (2017) critica a invisibilização das mulheres negras até mesmo dentro do
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feminismo hegemônico e, por isso, defende a demarcação dos diferentes lugares de fala dentro da
categoria mulher e dentro do próprio movimento feminista.
Tendo em mente as reflexões teórico-críticas de Kimberlé Crenshaw (2002) e Djamila
Ribeiro (2017) e levando em conta os lugares de fala das autoras-narradoras das obras analisadas,
é possível notar o caráter transgressor de Harriet Ann Jacobs e Carolina Maria de Jesus na medida
em que elas rompem com o silenciamento e a invisibilização do grupo social historicamente
marginalizado das mulheres negras, que sofrem com uma opressão sui generis que intersecta
patriarcalismo, misoginia e racismo.
A autora-narradora de Incidents in the life of a slave girl, sob o pseudônimo de Linda Brent, tem
plena e crítica consciência de que as mulheres negras escravizadas sofriam com opressões sexuais,
tais como as intimidações e os abusos sexuais de seus proprietários, que os homens negros
escravizados de modo geral não sofriam. Quando Harriet, por exemplo, descobre que teve uma
filha, ela se lamenta profundamente, afinal, sabia que sua filha sofreria não apenas com opressões
racistas-escravocratas, mas também com opressões misóginas:
Quando me contaram que meu bebê era uma menina, meu coração ficou mais
pesado do que antes. A Escravidão é terrível para os homens, mas ainda pior
para as mulheres. Além do fardo comum a todos, elas são alvo de injustiças,
sofrimentos e mortificações peculiares a si. (JACOBS, 2018, p. 94).9

A própria Harriet/Linda sofreu intensamente com intimidações sexuais do seu
proprietário, o doutor Flint, cujo verdadeiro nome era James Norcom. Vale notar que Jacobs relata
os abusos sexuais sofridos pelas escravas de uma maneira pouco explícita e detalhada, como uma
forma de “respeitar” o código de pureza sexual das suas prováveis leitoras – mulheres brancas dos
estados do Norte dos EUA, que, em sua maioria, eram protestantes. Dessa maneira, Jacobs
demonstra ter, como reflete Hazel Carby (1987, p. 47-49), uma crítica consciência sobre as
diferenças em termos de vivências e códigos morais entre as mulheres negras (escravizadas) e as
mulheres brancas (livres), como é possível notar nos seguintes excertos do romance:
Em toda a parte, o passar dos anos traz a todos pecado e sofrimento, mas na
Escravidão, a própria aurora da vida é escurecida por essas sombras. Mesmo a
criancinha, acostumada a esperar por sua senhora e seus filhos, aprenderá antes
dos doze anos o porquê de sua senhora odiar tal e tal pessoa entre os escravos.
Talvez a própria mãe dessa criança esteja entre as odiadas. Ela ouvirá surtos
violentos de ciúmes e não conseguirá entender qual a razão. Ela se tornará
prematuramente consciente das coisas más. Logo aprenderá a tremer assim que
ouvir os passos de seu mestre. Será compelida a perceber que não é mais uma
“When they told me my new-born babe was a girl, my heart was heavier than it had ever been before. Slavery is
terrible for men; but it is far more terrible for women. Superadded to the burden common to all, they have wrongs, and
sufferings, and mortifications peculiarly their own.” (JACOBS, 1861, p. 119).
9
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criança. Se Deus lhe proveu de beleza, esta provará ser sua maior maldição. Esta
que traz admiração à mulher branca, apenas apressa a degradação na escrava. [...]
Sou incapaz de dizer o quanto sofri diante dessas injustiças, ou como ainda me
sinto aflita em retrospecto. Meu mestre me encontrava em cada canto,
lembrando-me que eu lhe pertencia, e jurando pelos céus e terra que iria me
subjugar. (JACOBS, 2018, p. 35).10
Pena alguma pode descrever adequadamente a corrupção generalizada produzida
pela Escravidão. A garota cativa é criada em uma atmosfera de licenciosidade e
medo. Seus professores são o açoite e a conversa vulgar vinda do mestre e seus
filhos. Quando tem quatorze ou quinze anos, seu proprietário, os filhos dele, o
capataz ou ainda todos eles, começam a subordiná-la com presentes. Se
fracassam em seus propósitos, ela é chicoteada ou passa fome até que se submeta
a tais desejos. Ela pode ter os princípios religiosos inculcados na mente por
alguma mãe ou avó religiosa, ou por uma boa senhora; ela pode ter um amante
cuja boa opinião e paz mental lhe sejam caras; ou pode ainda ter asco dos homens
devassos com poder sobre si. Toda a resistência é em vão. (JACOBS, 2018, p.
63).11
Mas, ó, mulheres afortunadas, cuja pureza foi protegida desde a infância, que
foram libertas para escolher os objetos de seu afeto, cujos lares estão protegidos
pela lei; não julguem tão severamente uma garota escrava, pobre e desolada! Caso
a Escravidão fosse abolida, também eu poderia ter me casado com um homem
de minha escolha; poderia ter uma casa protegida pelas leis; e poderia ser poupada
da tarefa dolorosa de confessar o que estou prestes a relatar. Minhas expectativas,
porém, foram destruídas pela Escravidão. (JACOBS, 2018, p. 66).12

A interseccionalidade de opressões vivenciadas por mulheres negras escravizadas é exposta
de maneira crítica na obra de Jacobs, mesmo que, às vezes, a autora-narradora recorra a uma
expressão subliminar sobre os abusos sexuais vividos por elas. Se, por um lado, Harriet diferencia
o sofrimento vivenciado por escravos e escravas, por outro lado, ela diferencia, de modo geral, a
condição sexual de mulheres brancas (livres) e mulheres negras (escravas). Ao fazer uma distinção

“Every where the years bring to all enough of sin and sorrow; but it slavery the very dawn of life is darkened by
these shadows. Even the little child, who is accustomed to wait on her mistress and her children, will learn, before she
is twelve years old, why it is that her mistress hates such and such a one among the slaves. Perhaps the child’s own
mother is among those hated ones. She listens to violent outbreaks of jealous passion, and cannot help understanding
what is the cause. She will become prematurely knowing in evil things. Soon she will learn to tremble when she hears
her master’s footfall. She will be compelled to realize that she is no longer a child. If God has bestowed beauty upon
her, it will prove her greatest curse. That which commands admiration in the white woman only hastens the degradation
of the female slave. […] I cannot tell how much I suffered in the presence of these wrongs, nor how I am still pained
by the retrospect. My master met me at every turn, reminding me that I belonged to him, and swearing by heaven and
earth that he would compel me to submit to him.” (JACOBS, 1861, p. 45-46).
11 “No pen can give an adequate description of the all-pervading corruption produced by slavery. The slave girl is
reared in an atmosphere of licentiousness and fear. The lash and the foul talk of her master and his sons are her
teachers. When she is fourteen or fifteen, her owner, or his sons, or the overseer, or perhaps all of them, begin to bribe
her with presents. If these fail to accomplish their purpose, she is whipped or starved into submission to their will. She
may have had religious principles inculcated by some pious mother or grandmother, or some good mistress; she may
have a lover, whose good opinion and peace of mind are dear to her heart; or the profligate men who have power over
her may be exceedingly odious to her. But resistance is hopeless.” (JACOBS, 1861, p. 79-80).
12 “But, O, ye happy women, whose purity has been sheltered from childhood, who have been free to choose the
objects of your affection, whose homes are protected by law, do not judge the poor desolate slave girl too severely! If
slavery had been abolished, I, also, could have married the man of my choice; I could have had a home shielded by the
laws; and I should have been spared the painful task of confessing what I am now about to relate; but all my prospects
had been blighted by slavery.” (JACOBS, 1861, p. 83-84).
10
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crítica entre as vivências de mulheres brancas e negras, Jacobs denuncia o apagamento, o
silenciamento e a invisibilização sócio-histórico-cultural das mulheres negras, revelando como esse
grupo era um dos mais marginalizados na e pela sociedade escravagista estadunidense do século
XIX.
Na obra Quarto de despejo, Carolina também apresenta uma significativa consciência sobre o
seu lugar de fala e sobre a importância de romper com o silenciamento e a invisibilização dos
grupos marginalizados/oprimidos que ela interseccionalmente pertencia: dos favelados, dos
negros, das mulheres e das mães solteiras. Carolina sofre, simultaneamente, com a miséria, com o
racismo e com a misoginia. A escrita de um diário e a tentativa (bem-sucedida) de publicá-lo foram
uma forma da autora-narradora se contrapor criticamente a essas formas de opressão, num fazer
literário de denúncia social. Carolina Maria de Jesus, ao escrever o seu diário, não o faz apenas
como um exercício de expressão autobiográfica crônica, mas também o faz como um consistente
projeto de denúncia social que ultrapassa a sua vivência particular, empregando-a como um
pretexto para fazer críticas sobre mazelas coletivas e estruturais e não meramente privadas. Por
isso, Mário Augusto Medeiro da Silva (2019, p. 5) aponta que “Carolina Maria de Jesus é uma autora
multifacetada e deslizante. Aparentemente sem um projeto literário maior que o de narrar sua vida
e o cotidiano que a envolvia, ela tece uma escrita íntima, de si, dos outros, da cidade, do país” (2019,
p. 5). Numa interpretação similar à de Mário Augusto Medeiro da Silva (2019, p. 5), Elódia Xavier
reflete que
Carolina, apesar de ser negra, catadora de papel e favelada, sente-se diferente dos
demais porque dispõe do dom da palavra escrita [...] [fazendo] desse dom uma
arma de denúncia, apontando todos os aspectos negativos da vida na favela e as
injustiças cometidas contra os miseráveis [...]. São frequentes e veementes as
acusações contra o poder econômico, refletindo conhecimento da História e da
realidade presente [...]. Esse mesmo tom de denúncia atinge também os políticos,
que faturam em cima da miséria dos favelados. Carolina tem consciência do que
significa a favela como investimento político, sobretudo em época de eleição. [...]
Seu sentimento de revolta não se prende, unicamente, à miséria dos favelados,
mas tem uma dimensão maior, uma vez que abrange o país como um todo,
revelando não só uma consciência política mas, sobretudo, sentimento patriótico.
(2003, p. 267-269).

Em vários trechos do diário de Carolina, é possível notar que ela de fato assume a postura
de uma escritora marginal engajada em denunciar literariamente certas mazelas sociais:
[19 de maio de 1958] Aqui na favela quase todos lutam com dificuldades para
viver. Mas quem manifesta o que sofre é só eu. E faço isto em prol dos outros.
(JESUS, 2014, p. 36).
[5 de junho de 1958] [...] as lagrimas dos pobres comove os poetas. Não comove
os poetas de salão. Mas os poetas do lixo, os idealistas das favelas, um expectador
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que assiste e observa as tragédias que os políticos representam em relação ao
povo. (JESUS, 2014, p. 53).
[13 de junho de 1958] Os bons eu enalteço, os maus eu critico. Devo reservar as
palavras suaves para os operarios, para os mendigos, que são escravos da miseria.
(JESUS, 2014, p. 61).

É interessante notar que Carolina, apesar de não ter sido uma escrava, ao contrário de
Jacobs, percebe a si própria como assujeitada a um novo tipo de escravidão, de tal forma que ela
escreve, em 15 de julho de 1955: “[...] o custo dos generos alimentícios nos impede a realização dos
nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida” (JESUS, 2014, p. 11). Em 13 de
maio de 1958, Carolina é ainda mais enfática para denunciar o novo tipo de escravidão: “É um dia
simpatico para mim. É o dia da Abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. [...] E
assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a escravatura atual – a fome!” (JESUS, 2014, p.
30-32). No último excerto supracitado, a autora-narradora de Quarto de despejo reflete, na condição
de uma mulher negra e favelada, sobre as reverberações do sistema escravocrata na sociedade
brasileira contemporânea. Através de uma crítica irônica, Carolina comemora o dia da abolição da
escravatura antiga, mas, ao mesmo tempo, luta “contra a escravatura atual”. Nessa perspicaz
reflexão, Jesus aponta que a miséria é uma forma de escravidão, afinal, ela subtrai a autonomia e a
dignidade do ser humano enquanto sujeito. Além disso, o tratamento social que os miseráveis
geralmente recebem é análogo ao descarte de objetos inúteis jogados num quarto de despejo, tal
como a favela, o que os relegaria ao nível dos escravos, tendo em vista que a reificação de seres
humanos é um traço definidor da escravidão. Sobre a reificação dos miseráveis e a marginalização
deles nas favelas, Carolina escreve, em 19 de maio de 1958: “[...] quando estou na favela tenho a
impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo” (2014, p. 37).
Apesar de assumir uma postura de poeta marginal, uma poeta do lixo, que testemunha
diretamente e na própria pele certas mazelas sociais, Carolina apresenta ao longo de Quarto de despejo
uma postura ambivalente em relação aos próprios favelados, ora colocando-se como uma portavoz e defensora deles, ora os rejeitando e percebendo-se como superior a eles. Os seguintes
excertos do diário indicam essa postura ambivalente de Carolina em relação aos favelados:
[18 de julho de 1955] Tenho apenas dois anos de grupo escolar, mas procurei
formar o meu carater. A única coisa que não existe na favela é solidariedade.
(JESUS, 2014, p. 15-16).
[20 de maio de 1958] Devo incluir-me, porque eu também sou favelada. Sou
rebotalho. Estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo ou
queima-se ou joga-se no lixo. (JESUS, 2014, p. 37).
[1 de junho de 1958] [...] [minha mãe] formou o meu caráter, ensinando-me a
gostar dos humildes e dos fracos. É porisso que [...] eu tenho dó dos favelados.
Se bem que aqui tem pessoas dignas de despreso, pessoas de espirito perverso.
(JESUS, 2014, p. 49).
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[4 de julho de 1958] Porque será que o pobre não tem dó do outro pobre?
(JESUS, 2014, p. 81).
[13 de agosto de 1959] O que se nota é que ninguem gosta da favela, mas precisa
dela. Eu olhava o pavor estampado nos rostos dos favelados. (JESUS, 2014, p.
190).

A ambivalência de posturas de Carolina em relação aos favelados forma um quadro
complexo sobre a vida na favela e aponta que ali não há apenas mazelas materiais, mas também
morais. Além disso, Jesus ora tenta se destacar do contexto da favela, como uma observadora
externa superior, especialmente do ponto de vista moral e intelectual, ora reconhece que também
faz parte daquele contexto. Elódia Xavier (2003, p. 267) reflete que Carolina, como se considerava
culturalmente superior porque lia e escrevia, dificilmente fazia amizades e se integrava à
comunidade da favela do Canindé, e, por isso, era duplamente excluída – da classe dominante (fora
da favela) e da classe dominada (dentro da favela).
Carolina, ao longo do seu diário, deixa evidente que é uma favelada que não quer mais viver
na favela. A escritura do seu diário, inclusive, tem também o seguinte propósito explicitado em 27
de julho de 1955: “[...] estou escrevendo um livro, para vende-lo. Viso com esse dinheiro comprar
um terreno para eu sair da favela” (JESUS, 2014, p. 27). De modo geral, considero que a escrita do
diário de Carolina se dá por quatro razões principais: (1) ser uma denúncia contra as mazelas sociais,
especialmente contra a degradante miséria da vida dos favelados; (2) ser um texto literário cuja a
publicação e venda proporcionaria dinheiro para Carolina e seus três filhos saírem da favela do
Canindé; (3) ser uma válvula de escape da desgastante rotina doméstica, maternal e de trabalho da
autora-narradora13; e (4) ser uma expressão existencial, artística e intelectual que a escritora
considerava como uma forma de diferenciação dela em relação aos demais favelados.
Ao contrário de Carolina Maria de Jesus, que possuía diversas razões para escrever Quarto
de despejo, Harriet Ann Jacobs possuía um único e nítido propósito para escrever Incidents in the life of
a slave girl: contribuir para o movimento abolicionista, como ela própria aponta no Prefácio de sua
obra:
Não escrevi minhas experiências a fim de atrair atenção para minha pessoa; pelo
contrário, teria sido mais agradável guardar silêncio sobre minha história.
Tampouco me importo de despertar compaixão em relação aos meus
sofrimentos. O que desejo, sinceramente, é despertar nas mulheres do Norte
sensibilidade acerca da condição de dois milhões de mulheres no Sul, ainda
vivendo em servidão, sofrendo o que eu sofri, e muitas delas ainda mais do que
isso. Quero adicionar meu testemunho ao de penas mais hábeis a fim de
convencer as pessoas dos estados livres acerca do que a Escravidão de fato é.
Em 20 de julho de 1955, Carolina Maria de Jesus expressa que a escrita é uma válvula de escape da sua desgastante
rotina: “Quando fico nervosa não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e
escrevo” (JESUS, 2014, p. 22).
13
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Apenas por experiência pode-se notar quão profundo, obscuro e pestilento é um
tal abismo de práticas abomináveis. (JACOBS, 2018a, p. 2-3).14

A obra literária Incidents in the life of a slave girl se insere em grande medida dentro do
movimento abolicionista das Slave Narratives (“Narrativas de Escravos”), que se desenvolveu, nos
Estados Unidos, no século XVIII e principalmente no século XIX até o final da Guerra Civil (18611865). Contudo, Franny Nudelman, no artigo Harriet Jacobs and the Sentimental Politics of Female (1992),
reflete que a obra de Jacobs apresenta oscilações entre um estilo sentimentalista, típico das Slave
Narratives, e um estilo crítico ao próprio Sentimentalismo. Segundo Nudelman, a perspectiva
sentimentalista
[...] assumes that reader and character are essentially alike. Sentimental narration
can aspire to the complete and reciprocal communication of feeling because it
believes in universal sentiment, native human responses that are not bound by
circumstance. Sentimentality relies on generic rather than eccentric reactions –
fear, sorrow, and indignation which can be broadly and flexibly apllied. […] The
communication of suffering is not only sentimentality’s object, but also its
method: sentimentality relies on bodily suffering, or bodily manifestations of
emotional suffering, to signify and convey feeling. The body can communicate
universal sentiment most effectively because its responses, particularly to pain,
are predictable and legible. (1992, p. 945-946).15

Se, por um lado, na obra Incidents in the life of a slave girl, Jacobs às vezes adota uma postura
que se aproxima do Sentimentalismo, que apela para o moral sense (“senso moral”), numa otimista
universalização da capacidade de empatia humana a partir da moral e das emoções, em outros
momentos do relato, a autora-narradora critica esse mesmo otimismo sentimentalista:
A degradação, as injustiças, os vícios que derivam da Escravidão vão além do que
eu sou capaz de descrever. São maiores do que vocês estão dispostas a crer. Isto
é certo: caso confiem em metade das verdades que ouviram a respeito de milhões

“I have not written my experiences in order to attract attention to myself; on the contrary, it would have been more
pleasant to me to have been silent about my own history. Neither do I care to excite sympathy for my own sufferings.
But I do earnestly desire to arouse the women of the North to a realizing sense of the condition of two millions of
women at the South, still in bondage, suffering what I suffered, and most of them far worse. I want to add my testimony
to that of abler pens to convince the people of the Free States what Slavery really is. Only by experience can any one
realize how deep, and dark, and foul is that pit of abominations.” (JACOBS, 1861a, p. 6).
15 Traduzo a seguir o trecho citado: “A perspectiva sentimentalista presume que leitor e personagem são essencialmente
iguais. A narração sentimentalista pode aspirar à comunicação completa e recíproca do sentimento, porque acredita no
sentimento universal, nas respostas humanas naturais que não estão vinculadas pelas circunstâncias. O Sentimentalismo
baseia-se mais em reações genéricas, tais como medo, tristeza e indignação, que podem ser ampla e flexivelmente
aplicadas, do que em reações excêntricas. [...] A comunicação do sofrimento não é apenas o objeto do Sentimentalismo,
mas também seu método: o Sentimentalismo depende do sofrimento corporal ou das manifestações corporais do
sofrimento emocional para significar e transmitir sentimentos. O corpo pode comunicar o sentimento universal de
maneira mais eficaz, porque suas respostas, particularmente à dor, são previsíveis e nítidas.”
14
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de mulheres indefesas sofrendo nessa servidão cruel, vocês do Norte não
ajudariam a piorar ainda mais uma tal opressão. (JACOBS, 2018, p. 34).16
Tenham piedade e me perdoem, ó, leitoras virtuosas! Vocês nunca souberam o
que é ser uma escrava, estar inteiramente desprotegida pela lei e pelos costumes,
ser reduzida por lei à condição de mercadoria, inteiramente sujeita ao desejo de
outrem. Nunca esgotaram sua ingenuidade tentando evitar o desdém alheio ou
escapar do poder de um tirano odioso; nunca estremeceram ao ouvir o som de
seus passos, ao ouvir sua voz. Sei que fiz mal. Ninguém pode senti-lo mais
incisivamente do que eu. A memória dolorosa e humilhante me assombrará até
o dia de minha morte. Ainda assim, olhando para trás com calma, para os eventos
de minha vida, sinto que a mulher cativa não deve ser julgada nos mesmos termos
que as outras. (JACOBS, 2018, p. 68).17

Apesar de, às vezes, ser possível observar na obra de Jacobs um tom sentimentalista, a
crítica da autora-narradora em relação ao otimismo sentimentalista de despertar, através do moral
sense, a empatia de outrem sobre opressões que ele não vivenciou na pele, parece ser não apenas
uma oscilação estilística, mas a principal postura literária adotada ao longo de Incidents in the life of a
slave girl. Afinal, desde o Prefácio, Jacobs diz que “apenas por experiência pode-se notar quão
profundo, obscuro e pestilento é um tal abismo de práticas abomináveis” (2018a, p. 3)18. Se Jacobs
apela para o moral sense das prováveis leitoras brancas do Norte, ela o faz com ressalvas e plenamente
consciente de que o seu apelo é apenas uma imperfeita tentativa para que elas compreendam e se
comovam sobre mazelas escravocratas que elas jamais vivenciaram na pele. Harriet demonstra ter
uma nítida consciência do abismo que a separa, enquanto uma mulher negra que foi escrava, em
relação às suas leitoras, mulheres brancas livres. Dessa maneira, a recorrente pretensão
sentimentalista das Slave Narratives de estabelecer uma identificação empática entre o leitor e os
personagens escravos nos textos literários é posta em xeque em Incidents in the life of a slave girl,
fazendo com que a obra de Jacobs assuma uma postura transgressora e marginal dentro desse
movimento literário.
A diferença demarcada criticamente por Jacobs entre as mulheres negras (escravas), grupo
no qual ela se insere, e as mulheres brancas (livres), grupo no qual estão as prováveis leitoras de
Incidents in the life of a slave girl, configura, de acordo com Franny Nudelman (1992, p. 957), um
“The degradation, the wrongs, the vices, that grow out of slavery, are more than I can describe. They are greater
than you would willingly believe. Surely, if you credited one half the truths that are told you concerning the helpless
millions suffering in this cruel bondage, you at the north would not help to tighten the yoke.” (JACOBS, 1861, p. 45).
17 “Pity me, and pardon me, O virtuous reader! You never knew what it is to be a slave; to be entirely unprotected by
law or custom; to have the laws reduce you to the condition of a chattel, entirely subject to the will of another. You
never exhausted your ingenuity in avoiding the snares, and eluding the power of a hated tyrant; you never shuddered
at the sound of his footsteps, and trembled within hearing of his voice. I know I did wrong. No one can feel it more
sensibly than I do. The painful and humiliating memory will haunt me to my dying day. Still, in looking back, calmly,
on the events of my life, I feel that the slave woman ought not to be judged by the same standard as others.” (JACOBS,
1861, p. 86).
18 “Only by experience can any one realize how deep, and dark, and foul is that pit of abominations.” (JACOBS, 1861a,
p. 6).
16
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abandono da sentimentalista retórica da identificação em favor de uma retórica do contraste.
Nudelman ainda reflete que
The rhetoric of contrast, like the rhetoric of sentimental identification, relies on
suffering, but uses it to figure the opacity rather than the transparency of the
slave woman’s experience. Jacobs uses her inability to communicate her suffering
to demand sympathy and attention on the basis of exceptionality rather than
universality – she employs difference itself as a means of conveying marginal
experience. (1992, p. 957).19

A substituição de uma retórica da identificação tipicamente sentimentalista, que possui uma
pretensão universalizadora sobre a moral e as emoções humanas, por uma retórica do contraste,
que possui um caráter que desnuda as especificidades, às vezes intransponíveis, das vivências
humanas dependendo dos lugares de fala ocupados pelos interlocutores, estabelece uma peculiar
dialética com o Sentimentalismo presente na literatura abolicionista. Afinal, Jacobs não abandona
a pretensão sentimentalista de mobilizar a empatia de suas leitoras, mas, ao mesmo tempo, critica
o otimismo ingênuo do Sentimentalismo abolicionista, que desconsidera os enormes fossos em
termos de lugares de fala entre os escravos/ex-escravos e as pessoas que jamais vivenciaram na
pele a escravidão. Jacobs, assumindo uma postura profundamente crítica e perspicaz, considera que
a empatia de suas leitoras brancas do Norte em relação à causa abolicionista é com certeza possível,
entretanto, seria sempre imperfeita, incompleta e distante.
Considero que Carolina Maria de Jesus, na obra Quarto de despejo, também constrói, em
certos momentos, uma retórica do contraste, mesmo que de uma maneira menos explícita e intensa
do que a que ocorre em Incidents in the life of a slave girl. O grande contraste estabelecido entre a
autora-narradora de Quarto de despejo e o seu público leitor ideal é a própria miséria vivenciada por
ela, mas que provavelmente nunca fez parte das experiências de vida dos seus leitores. Jesus não
escreve para os favelados e miseráveis, que, de modo geral, não possuem o hábito da leitura, mas
sim para um público leitor fora da favela. Em 7 de julho de 1958, Carolina escreve:
Quando eu vou na cidade tenho a impressão que estou no paraizo. Acho sublime
ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas. Tão diferentes da favela. As
casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar
os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da
America do Sul está enferma. Com as suas ulceras. As favelas. (JESUS, 2014, p.
85).

Traduzo a seguir o trecho supracitado: “A retórica do contraste, como a retórica da identificação sentimental, baseiase no sofrimento, mas o emprega para destacar a opacidade e não a transparência da experiência da mulher escrava.
Jacobs usa sua incapacidade de comunicar seu sofrimento em busca de empatia e atenção com base na excepcionalidade
e não na universalidade - ela emprega a própria diferença como meio de transmitir a experiência marginal.”
19
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No trecho supracitado, Carolina Maria de Jesus expõe uma enorme diferença entre a favela
e a cidade. Para ser mais preciso, Carolina considera que as favelas são as úlceras e os quartos de
despejo do meio urbano, especialmente das cidades grandes brasileiras. As favelas são, sobretudo,
uma consequência do desamparo do poder público, da política institucional. Por isso, em 13 de
agosto de 1959, Jesus afirma: “O que se nota é que ninguem gosta da favela, mas precisa dela”
(JESUS, 2014, p. 190). Expondo essa grande diferença entre a favela e o ambiente urbano fora da
favela e considerando que Carolina escreveu o seu diário para um público localizado nesse segundo
ambiente e não no primeiro, defendo que é construída uma retórica do contraste na obra Quarto de
despejo.
Enquanto que Incidents in the life of a slave girl se alinha ao Sentimentalismo abolicionista das
Slave Narratives e ao mesmo critica alguns de seus pressupostos basilares (NUDELMAN, 1992), o
diário de Carolina Maria de Jesus pode ser compreendido, em termos de movimentos literários,
como um precursor, no Brasil, da Literatura Marginal Periférica. Mário Augusto Medeiro da Silva
(2019, p. 3-4) aponta que, nas últimas décadas, as obras de Carolina Maria de Jesus vêm sendo
ressignificadas no cenário da literatura brasileira, através, por exemplo,
[...] do movimento da Literatura Marginal Periférica nos anos 2000, através do
escritor Ferréz – para quem Carolina seria uma precursora das questões literárias
e sociais defendidas por esse autor e por um conjunto de escritores que se
identificam com o projeto que ele lançou.

A literatura marginal de Carolina Maria de Jesus pode ser compreendida como uma poética
de resíduos, como defende Rafaella Fernandez (2019), uma vez que a autora de Quarto de despejo
apresenta uma estética literária fragmentária e em constante mutação, uma escritura inacabada
como um barraco de favela, um devir trapeiro de literatura-reciclagem (FERNANDEZ, 2019, p.
18), tal como é nitidamente sintetizado no seguinte trecho do diário em 6 de julho de 1958: “Parece
que eu vim ao mundo predestinada a catar. Só não cato a felicidade” (JESUS, 2014, p. 81). Carolina
desenvolve, enfim, uma
[...] escritura tortuosa [que] se revela a expressão mais fiel da dura rotina que
marca o cotidiano de trabalho de uma mulher negra que percorre
incansavelmente as ruas de São Paulo em busca dos restos, os quais vão lhe
garantir mínimas condições de vida, para suprir tanto a si quanto a seus filhos.
(FERNANDEZ, 2019, p. 7).

Tendo em vista que a rotina de Carolina Maria de Jesus era árdua enquanto favelada,
catadora de lixos recicláveis e mãe solteira de três filhos, a escrita do seu diário só era possível em
pequenos intervalos de tempo, em “migalhas temporais”. O processo de escritura de Incidents in the
life of a slave girl, de Harriet Ann Jacobs, foi muito similar ao de Carolina. Afinal, Jacobs, enquanto
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uma mulher negra subalterna, que fugiu do sistema escravocrata do Sul dos EUA, escreveu o seu
relato com grandes dificuldades, dadas as exigências da sua rotina, tal como a escritora aponta no
Prefácio da sua obra:
Desde que pisei no Norte, foi necessário que eu trabalhasse diligentemente para
me sustentar e para educar meus filhos. Isso não me deixou muito tempo livre
para compensar a perda de oportunidades de me aperfeiçoar desde cedo,
forçando-me a escrever estas páginas em intervalos irregulares, sempre que eu
conseguia escapar de meus deveres domésticos por uma horinha. (JACOBS,
2018a, p. 2).20

O trecho supracitado revela uma das preocupações principais de Harriet Ann Jacobs ao
longo da obra: a maternidade. A preocupação em conseguir dar uma vida digna aos seus dois filhos,
livrando-os da escravidão, perpassa grande parte da narrativa de Jacobs, como é possível notar em
um dos últimos parágrafos do texto:
Leitoras, minha história termina com liberdade; não do jeito usual, com
casamento. Eu e meus filhos agora somos livres! Estamos tão livres do poder dos
escravagistas como a gente branca do Norte; embora isso, de acordo com meus
princípios, não seja dizer grandes coisas, é uma melhora enorme em minha
condição. O sonho de minha vida ainda não se realizou. Não estou instalada com
meus filhos em minha própria casa. Ainda anseio por meu próprio lar, por mais
humilde que seja. Desejo isso mais pelo amor de meus filhos do que por minha
própria vontade. (JACOBS, 2018, p. 240).21

Uma grande preocupação com a maternidade também está profundamente presente no
diário Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, que se angustia constantemente com a miséria
que ela sofre junto com os seus três pequenos filhos:
[20 de julho de 1955] Refleti: preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não
tem ninguem no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher
sozinha sem um homem no lar. (JESUS, 2014, p. 22).
[9 de julho de 1958] Tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os
homens e arranjado estes filhos. (JESUS, 2014, p. 87).
[16 de junho de 1959] Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os
filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão
cheios de vida. Quem vive, precisa comer. Fiquei nervosa, pensando: será que
Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? (JESUS, 2014, p. 174).

“Since I have been at the North, it has been necessary for me to work diligently for my own support, and the
education of my children. This has not left me much leisure to make up for the loss of early opportunities to improve
myself; and it has compelled me to write these pages at irregular intervals, whenever I could snatch an hour from
household duties.” (JACOBS, 1861a, p. 5).
21 “Reader, my story ends with freedom; not in the usual way, with marriage. I and my children are now free! We are
as free from the power of slaveholders as are the white people of the north; and though that, according to my ideas, is
not saying a great deal, it is a vast improvement in my condition. The dream of my life is not yet realized. I do not sit
with my children in a home of my own. I still long for a hearth-stone of my own, however humble. I wish it for my
children’s sake far more than for my own.” (JACOBS, 1861, p. 302-303).
20
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Tanto Carolina Maria de Jesus, em Quarto de despejo, quanto Harriet Ann Jacobs, em Incidents
in the life of a slave girl, são mães solteiras que não demonstram se preocupar com o casamento com
um homem, apesar de perceberem como “[...] pungente a condição de mulher sozinha sem homem
no lar” (JESUS, 2014, p. 22). Jacobs até mesmo ironiza sutilmente a sua despreocupação em
arranjar um marido no desfecho do relato: “Leitoras, minha história termina com liberdade; não do
jeito usual, com casamento” (JACOBS, 2018, p. 240)22. Jacobs e Jesus apenas desejavam construir
um bom e digno lar para ela e seus filhos viverem. Enquanto Jacobs parece ser simplesmente
indiferente ao matrimônio, dizendo sem muito interesse que “caso a Escravidão fosse abolida,
também eu poderia ter me casado com um homem de minha escolha” (JACOBS, 2018, p. 66),
Jesus explicitamente rejeita o matrimônio:
[13 de agosto de 1959] Eu tenho muito serviço. Não posso preocupar com
homens. Meu ideal é comprar uma casa decente para os meus filhos. Eu, nunca
tive sorte com homens. Por isso não amei ninguém. Os homens que passaram
na minha vida só arranjaram complicações para mim. Filhos para eu cria-los.
(JESUS, 2014, p. 189).

A indiferença de Jacobs e a rejeição de Jesus ao matrimônio revelam uma postura
transgressora das escritoras em relação ao patriarcalismo presente nos contextos sócio-históricoculturais em que elas viveram. Tais mulheres negras, conscientes das dificuldades de ser uma mãe
solteira, assumindo sozinha o trabalho de criar e cuidar de seus filhos, numa relativa postura de
emancipação feminina, rompem com o pressuposto patriarcalista da necessidade da presença de
um cônjuge masculino no ambiente familiar.
Outros dois temas perpassam tanto Incidents in the life of a slave girl quanto Quarto de despejo: a
ambígua postura do cristianismo em relação às mazelas sociais e o suicídio como uma forma de
cessar os sofrimentos vividos. Os seguintes excertos das duas obras analisadas dizem respeito a tais
temas:
Após o alvoroço decorrente da insurreição de Nat Turner atenuar, escravagistas
chegaram à conclusão de que seria certo dar a seus escravos a instrução religiosa
suficiente para evitar que matassem os mestres. [...] O pio sr. Pike escovou seu
cabelo para cima e num tom grave e solene, começou: “Ouvi, servos! Prestai bem
atenção em minhas palavras. Sois pecadores rebeldes. Vossos corações estão
cheios de toda a sorte de males. É o diabo quem vos tenta. Deus está furioso, e
certamente vos punirá se não deixardes vossos caminhos malignos. [...] Devei
abandonar os caminhos do pecado e ser servos fiéis. Obedecei ao velho mestre
e ao jovem mestre – à velha senhora e à jovem senhora. Caso desobedecerdes

Esse trecho do desfecho de Incidents in the life of a slave girl também é uma ironia em relação aos inúmeros romances
da época que terminavam com casamentos felizes – romances que provavelmente eram lidos por muitas mulheres
livres brancas no Norte dos Estados Unidos.
22
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vosso mestre na Terra, ofendereis também vosso Mestre celestial. Vós deveis
obedecer aos mandamentos de Deus”. (JACOBS, 2018, p. 83-84).23
Por vezes, achava que Deus fosse um pai misericordioso, que perdoaria meus
pecados por causa de meus sofrimentos. Em outras ocasiões, parecia que não
havia justiça ou piedade no governo divino. Questionava-me o porquê de Ele
permitir a maldita Escravidão a existir, e por que eu tinha sido perseguida e
injustiçada desde minha juventude. Essas coisas tomaram as proporções de um
mistério que até hoje não está claro em minha mente, embora creia que estará no
futuro. (JACOBS, 2018, p. 147).24
Meus amigos temiam que eu me ficasse aleijada para o resto da vida, e eu estava
tão exausta por meu longo período de encarceramento que, não fosse pela
esperança de servir meus filhos, seria grata por morrer. Contudo, por causa deles,
eu estava disposta a aguentar. (JACOBS, 2018, p. 151).25
[30 de maio de 1958] [...] será que Deus vai ter pena de mim? Será que eu arranjo
dinheiro hoje? Será que Deus sabe que existe as favelas e que os favelados passam
fome? (JESUS, 2014, p. 46).
[8 de junho de 1958] [...] Deus é sobrio. É o advogado dos humildes. Os pobres
são criaturas de Deus. (JESUS, 2014, p. 56).
[14 de junho de 1958] Está chovendo. Eu não posso ir catar papel. O dia que
chove sou mendiga. Já ando mesmo trapuda e suja. Já uso o uniforme dos
indigentes. E hoje é sabado. Os favelados são considerados mendigos. [...] Quero
ver como é que vou morrer. Ninguem deve alimentar a ideia de suicidio. Mas
hoje em dia os que vivem até chegar a hora da morte, é um heroi. Porque quem
não é forte desanima. (JESUS, 2014, p. 61).
[21 de junho de 1958] Quando eu fiquei doente eu andava até querendo suicidar
por falta de recursos. (JESUS, 2014, p. 67).
[8 de julho de 1958] Fico pensando na vida atribulada e pensando nas palavras
do Frei Luiz que nos diz para sermos humildes. Penso: se o Frei Luiz fosse casado
e tivesse filhos e ganhasse salario minimo, ai eu queria ver se o Frei Luiz era
humilde. Diz que Deus dá valor só aos que sofrem com resignação. Se o Frei
visse os seus filhos comendo generos deteriorados, comidos pelos corvos e ratos,
havia de revoltar-se, porque a revolta surge das agruras. (JESUS, 2014, p. 85-86).

Nos vários excertos supracitados, as autoras-narradoras assumem uma postura crítica em
relação ao conformismo cristão diante dos sofrimentos humanos e ao próprio tabu cristão sobre o
suicídio. Apesar de Jacobs estar dentro de uma tradição estadunidense tipicamente protestante e
“After the alarm caused by Nat Turner’s insurrection had subsided, the slaveholders came to the conclusion that it
would be well to give the slaves enough of religious instruction to keep them from murdering their masters. […] Pious
Mr. Pike brushed up his hair till it stood up-right, and, in deep, solemn tones, began: “Hearken, ye servants! Give strict
heed unto my words. You are rebellious sinners. Your hearts are filled with all manner of evil. ‘Tis the devil who tempts
you. God is angry with you, and will surely punish you, if you don’t forsake your wicked ways. […] You must forsake
your sinful ways, and be faithful servants. Obey your old master and you young master – your old mistress and your
young mistress. If you disobey your earthly master, you offend your heavenly Master. You must obey God’s
commandments.’”(JACOBS, 1861, p. 105-107).
24 “Sometimes I thought God was a compassionate Father, who would forgive my sins for the sake of my sufferings.
At other times, it seemed to me there was no justice or mercy in the divine government. I asked why the curse of
slavery was permitted to exist, and why I had been so persecuted and wronged form youth upward. These things took
the shape of mystery, which is to this day not so clear to my soul as I trust it will be hereafter.” (JACOBS, 1861, p.
186).
25 “My friends feared I should become a cripple for life; and I was so weary of my long imprisonment that, had it not
been for the hope of serving my children, I should have been thankful to die; but, for their sakes, I was willing to bear
on.” (JACOBS, 1861, p. 192).
23
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Jesus possuir uma postura genérica e sincrética em relação aos diversos segmentos do cristianismo,
as autoras-narradoras das obras analisadas não lidam com a sua religiosidade de uma maneira
dogmática, muito pelo contrário. Elas recorrentemente se questionam sobre como o Deus cristão
pôde permitir a existência de tantas mazelas sociais, dado que Ele seria supostamente onipotente e
onisciente. Que espécie de Deus da omissão seria esse? E qual seria a legitimidade de muitos
discursos hipócritas ou tolos de certos sermões cristãos? Entretanto, paralelamente, Harriet e
Carolina também depositam em Deus, enquanto uma entidade metafísica e supostamente
provedora e justa, suas esperanças de superação das mazelas sociais que elas vivenciam na pele. As
escritoras oscilam antiteticamente entre essas duas posturas – uma crítica e outra meramente
esperançosa – em relação ao cristianismo. Além disso, ora elas assumem uma postura de confronto
em relação às terríveis mazelas sociais que vivem, ora percebem no suicídio, numa ruptura à moral
cristã que o condena profundamente, uma maneira drástica de não sofrerem mais.
Tendo em vista as análises desenvolvidas neste artigo, confirmo a hipótese de que a
escritura de Incidents in the life of a slave girl e Quarto de despejo configuram uma ruptura em relação ao
silenciamento social daqueles que estão em uma situação de subalternidade: no caso de Jacobs,
como uma mulher negra que foi escrava, e, no caso de Jesus, como uma mulher negra favelada. A
assunção de uma voz crítica dessas escritoras em contextos sócio-histórico-culturais
profundamente patriarcalistas, racistas e misóginos é por si só uma significativa transgressão ao
status quo. Gislene Alves da Silva (2017, p. 70), seguindo uma linha similar de pensamento, reflete
que, de modo geral, as escritoras negras
[...] mesmo tendo passado por processos de silenciamento, [...] conseguem, em
certa medida, romper com as relações opressoras de poder. Ao terem uma
postura proativa, sobre a necessidade imperiosa de escreverem e publicarem,
estão, ao mesmo tempo, investindo ativamente para a transformação de uma
cultura hegemônica da opressão.

É possível que algum leitor das obras literárias Incidents in the life of a slave girl e Quarto de
despejo questione a veracidade das mesmas, acusando-as de serem autobiografias excessivamente
dramatizadas, o que supostamente não faria jus a uma pretensa objetividade discursiva. Entretanto,
de acordo com Walter Mignolo (2001, p. 129), o emprego de “[...] estratégias discursivas que
dramatizam os acontecimentos narrados”, com o intuito de produzir determinados efeitos, “[...]
não é incompatível com a convenção de veracidade”. Essa constatação de Mignolo (2001, p. 129)
pode ser perfeitamente justificada pelo fato de que discurso algum pode ser neutro ou imparcial,
uma vez que todo discurso parte necessariamente de um sujeito, situado num determinado
contexto sócio-histórico-cultural e comprometido com determinadas perspectivas de mundo.
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Logo, pretender alcançar uma imparcialidade discursiva é o mesmo que negar a própria constituição
dos discursos e dos seres humanos enquanto seres históricos. De fato, Incidents in the life of a slave girl
e Quarto de despejo possuem nítidas estratégias discursivas que dramatizam os acontecimentos
narrados, mas isso, de maneira nenhuma, oblitera a filiação das mesmas à convenção de veracidade.
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(DES)ANDANÇAS NO DESMUNDO DO MATARÉU – O
MONOMITO COMO POSSIBILIDADE DE
CONSTRUÇÃO E LEITURA NARRATIVA
WANDERINGS IN THE BUSH WORLD - THE MONOMYTH AS A POSSIBILITY OF
CONSTRUCTION AND NARRATIVE READING

Célia Aparecida Ribeiro RODRIGUES1
Larissa Warzocha Fernandes CRUVINEL2
Resumo: Este artigo tem como objetivo realizar uma leitura das narrativas Desmundo (1996), de
Ana Miranda, e Fragosas brenhas do mataréu (2013), de Ricardo Azevedo, a partir do conceito de
monomito, postulado por Joseph Campbell em O herói de mil faces (1949). Verificou-se que os textos
analisados mantêm estreito diálogo, desde o projeto gráfico até a construção narrativa e
personagens protagonistas que desvelam uma jornada do herói bastante similar – consoante a ótica
de Campbell –, embora a trajetória da protagonista da narrativa de Ana Miranda apresente conflitos
ligados à sua condição feminina e um desfecho aberto. Foi possível concluir que as narrativas
apresentam estágios da jornada do herói, ou mononito, que vivificam conteúdos míticos e
redundam em um autoconhecimento dos protagonistas.
Palavras-chave: Monomito. Literatura contemporânea. Estudos comparados. Narrativa.
Abstract: This paper proposes a reading of the narratives Desmundo (1996), by Ana Miranda,
and Fragosas brenhas do mataréu (2013), by Ricardo Azevedo, from the monomyth concept postulated
by Joseph Campbell in The Hero with a Thousand Faces (1949). We have found that the studied texts
maintain a close dialogue from the graphic project up to the narrative construction and of the
protagonist characters that reveal a very similar hero’s journey, in agreement with Campbell’s view,
although the trajectory of the protagonist of Ana Miranda's narrative presents conflicts connected
to her female condition and an open outcome. We have concluded that the narratives present
stages in the hero’s journey, or monomyth, that vivify mythical contents leading to the protagonist’s
self-knowledge.
Keywords: Monomyth. Contemporary Literature. Comparative studies. Narrative.
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Considerações iniciais
Os artistas, ao evocarem símbolos e temas, estes auxiliares mágicos, podem nos conectar
ao “nosso eu mais profundo” e ajudar na jornada heroica de nossas vidas, como afirma Joseph
Campbell (2008), visto que as imagens do percurso do herói, ressignificadas continuamente na arte,
nos auxiliam a compreender melhor os conflitos humanos e a vida contemporânea. Tendo isso em
vista, este trabalho analisará como os estágios da jornada do herói, expostos por Campbell em O
herói de mil faces (1949), são tratados nas obras Fragosas brenhas do mataréu (2013), de Ricardo Azevedo,
e Desmundo (1996), de Ana Miranda.
Ricardo Azevedo é um escritor que possui uma carreira literária expressiva no campo da
literatura infantil e juvenil3, tendo publicado mais de uma centena de obras, várias delas traduzidas
na Alemanha, Portugal, México, França e Holanda. Ganhou o prêmio Jabuti inúmeras vezes, com
os livros Alguma coisa (1988), Maria Gomes (1990), Dezenove poemas desengonçados (1998), A outra
enciclopédia canina (1998), Fragosas brenhas do mataréu (2013), dentre outras premiações. Azevedo é um
escritor plural, que se dedica à prosa, à poesia, à ilustração e à pesquisa sobre as tradições populares,
além de proferir palestras e publicar ensaios sobre a formação literária do leitor e outros temas
correlatos.
Ana Miranda também é uma escritora consagrada, com dezenas de obras publicadas, entre
prosa e poesia, inclusive dedicadas ao público infanto-juvenil. Recebeu o Prêmio Jabuti, em 1990,
pelo romance Boca do Inferno e, em 2003, por Dias & Dias, bem como teve muitos de seus livros
traduzidos em mais de vinte países. A autora constrói seus textos a partir de vasta pesquisa
documental, recriando épocas e situações históricas brasileiras e dialogando com obras e autores
de nossa tradição literária.
A trama de Fragosas brenhas do mataréu é urdida a partir daquilo que nos traz o narradorprotagonista, um jovem órfão, sem nome, que narra o desenrolar das aventuras vivenciadas desde
sua infância e, principalmente, após sua chegada ao “Novo Mundo”, mais precisamente ao Brasil
do século XVI. O enredo revela as dificuldades enfrentadas por esse adolescente português,
exilado nas terras brasileiras devido à condenação e à morte de sua mãe pela Inquisição. Ele precisa
enfrentar as asperezas e desafios da vida comum aos colonos que aqui chegaram, desbravando as
Neste espaço, não será discutida a categorização da literatura juvenil, tendo em vista que, conforme postulado pela
escritora argentina María Tereza Andruetto em Por uma literatura sem adjetivos, o que pode haver de “para crianças” ou
“para jovens” numa obra deve ser secundário e vir como acréscimo, porque a dificuldade de um texto capaz de
agradar a leitores crianças ou jovens não provém tanto de sua adaptabilidade a um destinatário, mas, sobretudo, de
sua qualidade. Também, quando falamos de escrita de qualquer tema ou gênero, o substantivo é sempre mais
importante que o adjetivo (ANDRUETTO, 2012, p. 61).
3
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matas e se defrontando com um modo diverso de cultura, considerada, então, como “selvagem”.
As provações enfrentadas contribuirão para o processo de amadurecimento do herói.
Em Desmundo, Ana Miranda recria a trajetória das órfãs mandadas às terras brasileiras no
período colonial para se casarem com os colonos portugueses, a fim de evitar que eles
“amancebassem” com as nativas e negras vindas da África. Essas meninas não dispunham de livrearbítrio e eram “escolhidas” pelos homens, muitas vezes, contra a própria vontade. É o caso de
Oribela, a personagem-protagonista da narrativa de Miranda, a qual, assim como o protagonista de
Fragosas brenhas do mataréu, vai enfrentar vários conflitos e provações que vão ajudá-la na
compreensão de sua identidade.
Campbell (2007), a partir de seus estudos sobre os mitos das civilizações antigas, formulou
proposições acerca da jornada do herói. Em O herói de mil faces, ele se apropria do termo
“monomito” (monomyth), originalmente empregado pelo escritor James Joyce em Finnegans Wake,
para então se referir à jornada do herói. Esse mitólogo observa que, nas histórias universais, tais
como os mitos gregos, os contos de fadas e as histórias bíblicas, é possível notar a recorrência de
um padrão de “unidade nuclear” na aventura do herói: “um afastamento do mundo, uma
penetração em alguma fonte de poder e um retorno que enriquece a vida” (CAMPBELL, 2007, p.
40). Trata-se, portanto, de uma jornada cíclica.
Para o estudioso, tais aventuras nos auxiliam a compreender tanto o significado dessas
imagens na vida contemporânea quanto “a unidade do espírito humano em termos de aspirações,
poderes, vicissitudes e sabedoria” (CAMPBELL, 2007, p. 40). Percebe-se, por conseguinte, as
histórias dos heróis mitológicos mais próximas das jornadas dos protagonistas das demais
narrativas de aventuras do que pareceria à primeira vista. Além disto, elas nos auxiliam a atribuir
sentidos à nossa própria trajetória, ao deixar claro não estarmos sozinhos, assim como outros seres
que palmilharam e palmilham o mesmo caminho.
Para Campbell, os estágios da aventura do herói são compostos por três momentos cruciais,
com segmentos específicos: 1. Partida (chamado à aventura, recusa do chamado, auxílio
sobrenatural, travessia do primeiro limiar, o ventre da baleia); 2. Iniciação (estrada de provas,
encontro com a deusa, a mulher como tentação, sintonia com o pai, apoteose, a grande conquista);
3. Retorno (recusa do retorno, a fuga mágica, resgate, travessia do limiar, senhor de dois mundos,
liberdade para viver).
Vivificadas nas expressões culturais da modernidade, as tradições míticas antigas
encontram-se também presentes nas obras em cotejo. Observar-se-á, a seguir, como se desenvolve
a jornada do herói nas narrativas selecionadas para este estudo.
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(Des)andanças
As ilustrações de Fragosas brenhas do mataréu e de Desmundo antecipam motivos a serem
retomados no texto verbal: ambas as capas trazem ao leitor imagens de embarcações em pleno
oceano, cercadas por monstros marinhos habitantes do imaginário dos homens do século XVI,
período de ambientação das narrativas. São monstros que assombravam os navegantes, inculcando
neles temores inimagináveis, ainda mais nos personagens protagonistas - adolescentes atravessando
o grande oceano e iniciando a jornada da vida.
Em Fragosas brenhas do mataréu, o anterrosto apresenta a figura de um animal mitológico,
misto de peixe e jacaré, acompanhado por dois filhotes. Já a página seguinte contém um
quadro/sumário com indicação de 29 capítulos, sem títulos, seguidos pelo número da página em
que se iniciam, e retrata, em estilo preto e branco, alguns nativos brasileiros com adereços,
carregando araras, macacos e frutos silvestres, acompanhados por dois pequenos bois
domesticados. Logo em seguida, a página de apresentação assim como todas as páginas dos novos
capítulos, são emolduradas por partes de folhagens e flores, também em preto e branco. Tal projeto
gráfico, envolvendo flora e fauna, parece remeter à ideia de paraíso e suas tentações e perigos, já
que a elucubração acerca da existência de um éden terrestre perpassa toda a narrativa.
Da mesma forma, Desmundo traz em sua capa, em primeiro plano, um ser mitológico, misto
de mulher, cabra/cadela com tetas, peixe e um rabo que remete a uma cobra coral inserida na boca
do animal, criando uma ideia de circularidade. Antecedendo cada capítulo, têm-se ilustrações da
própria autora, também em preto e branco, constituídas por seres ambivalentes, metade mulher,
metade animal, ou justaposição de partes de animais compondo um terceiro ser, como um
Frankenstein. Contam-se dez partes/capítulos, com títulos curtos e explicativos, desvelando a
trajetória da protagonista: a chegada, a terra, o casamento, o fogo, a fuga, o desmundo, a guerra, o
mouro, o filho, o fim.
No que tange à trama, os narradores protagonistas de Desmundo e de Fragosas brenhas do
mataréu, ambos órfãos e adolescentes, são enviados ao Brasil a bordo de caravelas e a mando de
terceiros. Essa saída do lugar de origem em direção a um mundo desconhecido corresponde ao
“chamado da aventura”, primeiro estágio da jornada mitológica: “significa que o destino convocou
o herói e transferiu-lhe o centro de gravidade do seio da sociedade para uma região desconhecida”
(CAMPBELL, 2007, p. 66). Segundo Campbell, o herói pode agir por vontade própria, como Teseu
ao chegar a Atenas, ou a mando de um agente benigno ou maligno, como no caso de Ulisses,
conduzido pelo Mediterrâneo pela força de Posêidon, o deus dos ventos (CAMPBELL, 2007, p.
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66). Observe-se o caso de Oribela que, com idade em torno de catorze anos, é mandada pelo rei
português, a pedido dos jesuítas atuantes no Brasil, dentre eles Pe. Manoel da Nóbrega. O trecho
de uma carta por ele escrita ao rei D. João é escolhido pela autora como segunda epígrafe no início
do livro: “[...] mande Vossa Alteza muitas órphãs, e si não houver muitas, venham de mistura dellas
e quaesquer, porque são tão desejadas as mulheres brancas cá, que quaesquer farão cá muito bem
à terra, e ellas se ganharão, e os homens de cá apartar-se-hão do pecado.” (MIRANDA, 1996, p. 7).
O jovem protagonista do romance de Azevedo, sem nome, com cerca de 16 anos de idade,
também é mandado às terras brasileiras pelos padres do Colégio de Jesus dos Meninos Órfãos de
Lisboa, que o acolheram após a prisão e morte da mãe. O narrador assevera: “Enfim, como grumete
e contra minha vontade, parti para a viagem que marcou e ainda marca minha vida.” (AZEVEDO,
2013, p. 10).
De uma forma ou de outra, isso significa, de acordo com Campbell (2007), que o destino
fez o chamado, deslocando os órfãos do seio de uma sociedade familiar para uma região
desconhecida, no caso em tela o Brasil. Os dois protagonistas fazem a travessia do oceano em
condições adversas: meses em alto mar, com alimentação escassa, rodeados por doenças advindas
da situação insalubre nos navios, sem liberdade de ação. Era do interesse dos jovens a permanência
na terra natal, nos conventos onde dispunham de comida e cuidados, mas, apesar de contrafeitos,
não lhes foi facultada a recusa do chamado.
Conforme entende Campbell, para os que não recusam o chamado “o primeiro encontro
da jornada do herói se dá com uma figura protetora (com frequência, é uma anciã ou um ancião),
que fornece ao aventureiro amuletos que o protejam contra as forças titânicas com que ele está
prestes a deparar-se.” (CAMPBELL, 2007, p. 74). Ambos os protagonistas encontram uma figura
protetora, materializada, nos dois casos, por anciãos. Como considera Campbell, essa figura
representa o poder benigno e protetor do destino. Oribela é protegida e aconselhada pela Velha,
uma espécie de dama de companhia, encarregada de trazer as jovens em segurança para o Brasil,
enquanto Pero de Moura, um velho de cabeleira branca, boticário, barbeiro, mezinheiro e triagueiro
acolhe o narrador de Fragosas brenhas do mataréu em um casebre no meio do mato, depois em seu lar
no arraial de Pedra Verde da Serra. Com ele e a esposa D. Felipa, o protagonista da obra de Azevedo
desfruta de um período de aprendizado e refazimento - uma preparação para a continuidade da
jornada do herói.
E para além dos limites da vida que o herói já conhece estão “as trevas, o desconhecido e
o perigo” (CAMPBELL, 2007, p. 82). A passagem pelo limiar, ou porta que conduz às regiões do
desconhecido (deserto, selva, fundo do mar, terra estranha), parece estar representada, nas duas
obras, pelo ingresso floresta adentro: Oribela levada pelo marido Francisco de Albuquerque para
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as terras de sua propriedade, e o jovem protagonista de Fragosas brenhas do mataréu, pela necessidade
de fuga, ao ser descoberto o envenenamento do capitão-mor Manuel Onofre de Sá, “dono” da
jovem índia Jurecê, amante do herói. Pero de Moura e a esposa D. Felipa são mortos, e o herói,
ajudante de boticário, vê-se obrigado a fugir para não ser morto também.
O mitólogo (2007, p. 91) explica que a passagem do limiar mágico “é uma passagem para
uma esfera de renascimento, simbolizada na imagem mundial do útero, ou ventre da baleia.”
(CAMPBELL, 2007, p. 93). Oribela recebe a oportunidade do renascimento: torna-se dona de
terras e escravas, porém não se acomoda com a situação e empenha todo esforço para retornar a
Portugal. Foge duas vezes, sendo apreendida nas duas tentativas. O protagonista de Fragosas brenhas
do mataréu se embrenha na mata, desaparecendo do arraial. Para o teórico norte-americano, a
passagem pelo limiar constitui uma forma de auto aniquilação, visto que longe de “passar para fora,
para além dos limites do mundo visível, o herói vai para dentro, para nascer de novo.”
(CAMPBELL, 2007, p. 92).
Concretizada a partida, caminha-se então para a iniciação, segundo momento da jornada
do herói. Segue-se, nessa ocasião, o “caminho de provas”, primeiro estágio da iniciação. Campbell
assevera que “a partida original para a terra das provas representou tão somente o início da trilha,
longa e verdadeiramente perigosa, das conquistas da iniciação e dos momentos de iluminação”
(CAMPBELL, 2007, p. 110). Impõe-se, ainda, ao herói, nesse estágio, a necessidade de vencer as
muitas barreiras e desafios que apresentar-se-ão.
Oribela enfrenta a truculência do meio e das pessoas à sua volta, é violentada pelo marido,
e confrontada a todo momento pela vigilância e ciúmes da mãe de Francisco. Descobre, então, o
relacionamento incestuoso de seu marido com a mãe e o fruto dessa relação: Viliganda, uma menina
de cerca de oito anos, alva e “parva”. Abre sua mente para aprender com as “naturais”, observa o
modo de vida de todos, aprende as diferenças sociais e o funcionamento da vida no “sertão”.
Apesar da pouca idade, Oribela compara o destino das vacas no curral ao das órfãs enviadas
ao Brasil: “vacas como que umas órfãs da rainha, oh, que trabalhos tinham aqui por nossos pecados,
obrigadas a mísera vida cumprindo uma sentença, vacas do céu, desconfiadas, cada uma a penar
por si, sem tempo, cha, samicas doudejais vós?” (MIRANDA, 1996, p. 101). Contudo, a
protagonista destoa das imposições patriarcais da época e busca incansavelmente a liberdade e o
controle de sua vida.
Também o narrador do texto azevediano enfrenta seu destino: precisa lutar contra a solidão
e a saudade de Jurecê, os perigos das matas desconhecidas, defende-se de animais ferozes, é caçado
pelos homens do arraial e por índios inimigos dos portugueses. O episódio da travessia do buraco
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de pedra, empreendida pelo protagonista e por Mané Mulato, um negro fugido do arraial,
configura-se como uma dura provação a ser vencida por ambos:
Foram quase dois dias de riscos e aflições, metidos sem dormir na escuridão
imensa da insana gruta, a tropeçar e a escorregar nas penhas e pedregulhos, a
pisar em bichos guedelhudos e molengos, a atolar em riachos subterrâneos, a
ferir os pés em estrepes, buraqueiras e rijas topadas e ainda enfrentar bandos e
mais bandos de morcegos que enfurnados e embuçados viviam a voejar nos vãos
e nichos do rochedo. (AZEVEDO, 2013, p. 159).

Para Campbell, “a aventura última, quando todas as barreiras e ogros foram vencidos,
costuma ser representada como um casamento místico (hierógamos) da alma-herói triunfante com
a Rainha-Deusa do Mundo.” (CAMPBELL, 2007, p. 111). A mulher é vista pelo mitólogo como
um símbolo de totalidade: “A mulher representa, na linguagem pictórica da mitologia, a totalidade
do que pode ser conhecido. O herói é aquele que aprende.” (CAMPBELL, 2007, p. 117).
Em relação ao “encontro com a deusa”, notam-se duas figuras centrais: a jovem índia
Temericô, que cuida das feridas provocadas pelas correntes colocadas nos pés de Oribela pelo
marido após a primeira tentativa de fuga. Temericô se torna companhia constante da protagonista,
nutrindo profunda veneração pela “sua senhora”, e lhe ensinando a compreender a vida de forma
mais leve e alegre. A também índia Ibirité, na obra de Azevedo, toma o jovem herói, tornado
prisioneiro de sua tribo sob seus cuidados. O herói estabelece uma comunhão com a índia nas
várias noites que passam juntos e aprende também com os nativos a leveza de uma visão destituída
da noção de pecado.
Segundo o mitólogo norte-americano, os ensinamentos transmitidos pela rainha-deusa
preparam o herói para enfrentar a face destruidora da mulher. No estágio da jornada a “mulher
como tentação”, é possível discutir qual função a mãe de Francisco assume na narrativa de Ana
Miranda: é ela, a Perra, quem, talvez por ciúmes, desencadeia a ira do marido da protagonista, ao
fazê-lo ver que o filho de Oribela não é seu filho. A mãe de Francisco traz a lume as forças
malévolas a ameaçar o destino de Oribela. Para sanar a ameaça, Francisco mata a própria mãe e ele
mesmo cuida do sepultamento.
Quanto à narrativa de Azevedo, as índias amadas pelo jovem protagonista parecem se
desdobrar em figuras benévolas e malévolas. Tanto Jurecê quanto Ibirité representam o bem e o
mal na mesma face. Jurecê faz o protagonista encontrar o amor e a paz em meio às adversidades
do novo mundo, mas também é devido ao seu envolvimento com a índia que o herói recorre à
magia negra, vê-se ameaçado de morte e precisa abandonar a segurança e a bem-aventurança
encontrada no arraial. Para livrá-la das garras de seu dono, o herói trama o envenenamento que
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culminou com a loucura e morte daquele e a consequente fuga do protagonista. De forma
semelhante, com Ibiritê o protagonista desfruta de momentos agradáveis, os quais não são nada
além da preparação do jovem para o ritual antropofágico no qual seria devorado pelos membros
da tribo à qual a índia pertencia.
Sobre a próxima etapa da jornada, a “sintonia com o pai”, Campbell aponta que para
alcançar essa sintonia é necessário que o herói enfrente o aspecto “ogro do pai”. Para tanto, é
preciso se livrar da ideia de pecado que paralisa e “impede a alma potencialmente adulta de alcançar
uma visão mais equilibrada e realista do pai e, em consequência, do mundo.” (CAMPBELL, 2007,
p. 128). Assim, quando o neófito confia na misericórdia do pai, o aspecto monstruoso é afastado:
o problema do herói que vai ao encontro do pai consiste em abrir sua alma além
do terror, num grau que se torne pronto a compreender de que forma as
repugnantes e insanas tragédias desse vasto e implacável cosmo são
completamente validadas na majestade do Ser. (CAMPBELL, 2007, p. 142).

As duas narrativas apresentam uma equivalência quanto à sintonia com o pai: tanto Oribela
quanto o jovem são muito religiosos (católicos), porém os dois questionam o criador quanto à
finalidade da existência. Há como que uma disputa entre criador e criatura, sendo as últimas
insubmissas até quase o final. Oribela, quando chega ao novo mundo, é levada a abandonar a moral
e a religiosidade rígidas aprendidas no mosteiro português. Com Temericô, confronta-se com
outros padrões femininos e outra forma de conceber o mundo, destituída dos valores rígidos do
catolicismo do século XVI. O rapaz se liberta da visão punitiva quando compreende que Deus
espera de sua criatura a ação co-criadora no mundo, e não apenas seja joguete de forças superiores,
bem como quando concebe a divindade dotada de muitas faces e não apenas de uma fronte terrível.
Em relação à grande conquista, ou bênção última na jornada do herói, no texto de Azevedo
é possível interpretá-la como o momento em que o protagonista e seus dois amigos são poupados
do ritual antropofágico em razão de terem lançado mão da arte – dança e música – para alegrar a
tribo. São considerados, a partir daí, enviados da divindade e, por isso, libertados. Em Desmundo,
não é possível identificar o recebimento dessa bênção, e Oribela parece encontrar-se em
permanente desamparo.
Vencidas as peripécias, é momento do retorno. Campbell assevera que o
círculo completo, a norma do monomito, requer que o herói inicie agora o
trabalho de trazer os símbolos da sabedoria, o Velocino de Ouro, ou a princesa
adormecida, de volta ao reino humano, onde a benção alcançada pode servir à
renovação da comunidade, da nação, do planeta ou dos dez mil mundos.
(CAMPBELL, 2007, p. 195).

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.14, p. 88-99, jul./dez., 2020. ISSN: 2357-9234.

96

Na obra de Azevedo, o retorno ocorre de maneira mais natural do que o chamado, e o
herói completa o seu amadurecimento pela imersão nas reflexões íntimas: Deus onipresente,
onipotente e onisciente acompanharia cada vida humana, determinando detalhe por detalhe os
eventos pessoais? Ou confiaria plenamente em suas criaturas? Ocorre, então, a iluminação do
jovem protagonista: “a tarde já caía quando uma espécie de iluminação penetrou as confusas
câmaras do meu pensamento. E se o responsável pelos caminhos e descaminhos meus fosse eu
mesmo e não Deus?” (AZEVEDO, 2013, p. 211).
Campbell (2007) discorre que
O herói, por conseguinte é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas
limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas,
humanas. As visões, as ideias e inspirações dessas pessoas vêm diretamente das
fontes primárias da vida e do pensamento humanos. (CAMPBELL, 2007, p. 28).

Nesse sentido, percebe-se que o jovem protagonista, ao retornar de sua jornada junto aos nativos
que o fizeram cativo, e tendo sido poupado do ritual de antropofagia, alcançou a sua “bliss”4, ou
seja, sua plenitude, seu papel no mundo, ou seu caminho pessoal, “Eis por que fala com eloquência,
não da sociedade e da psique atuais, em estado de desintegração mas da fonte inesgotável por
intermédio da qual a sociedade renasce” (CAMPBELL, 2007, p. 28). Dessa forma, emergindo de
suas reflexões, o personagem assegura:
Levei um susto. Dei-me conta naquela manhã ainda estrelada de que talvez
devessem os homens deixar de amolar e amofinar a Deus Nosso Senhor com
tantas igrejas, missas, sermões, preces, promessas, pedidos, procissões, ladainhas
e hinos de louvação. Ao contrário, talvez fosse a obrigação dos homens falar
menos e trabalhar mais para tentar construir um mundo melhor. Um mundo
bem-aventurado que pudesse ser uma moradia tanto para os homens como para
o próprio Deus. (AZEVEDO, 2013, p. 249).

Consoante o antropólogo, a “segunda e solene tarefa e façanha do herói é 'retornar ao
nosso meio, transfigurado, e ensinar a lição de vida renovada que aprendeu.'” (CAMPBELL, 2007,
p. 28). É assim, que, após dialogar com os companheiros de aventura - o cristão novo Diogo
Caldeirão e o negro Mané Mulato -, os artistas decidem seguir pelas brumas do mataréu alegrando
e emocionando o povo com bailados, poemas e cantorias:
Cantaremos as coisas da vida e do mundo que ao longo da estrada temos visto e
a saudade dos amores que se foram e a presença dos amores que porventura
Edith M. Elek, na Nota da Editora, em Mito e transformação, comenta a escolha frequente dos revisores de Campbell
para o vocábulo “bliss” como sendo felicidade. Para ela, a bliss de Campbell não cabe em uma única palavra em
português, assim como “saudade” não encontra uma tradução em uma única palavra em outras línguas. Portanto,
“follow your bliss” conteria, dentre outros sentidos, encontrar seu próprio lugar e o seu papel no mundo e vivê-lo
plenamente, mesmo que isso implique dificuldades e sofrimento.
4
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conquistarmos e os pregos, frechas fações e adagas invisíveis que de forma
traiçoeira podem surgir para maltratar nossos peitos e as injustiças que sofremos
para poder cantar as injustiças que sofrem todos os homens e as boas histórias
que ao longo da caminhada escutarmos e os fraudulentos poderosos que o povo
vivem a explorar e a fornicar e um mundo sem fomes nem guerras nem escravos,
nem pobreza nem pestes nem escrófulas nem febres nem sarampões e riremos
de nossos próprios disparates doidejos e tolices...(AZEVEDO, 2013, p. 252).

Oribela, se por um lado consegue acesso ao conhecimento e à libertação sexual com o
mouro Ximeno Dias, enquanto esteve abrigada em sua casa durante o período em que fugira pela
segunda vez, por outro, não lhe é dada a oportunidade de revelar seu conhecimento à comunidade,
devido à sua condição feminina. Ela é capturada e levada de volta à fazenda, como “propriedade”
de seu marido Francisco de Albuquerque. Posteriormente, é abandonada por ele. Este,
possivelmente por vingança, regressa a Portugal levando consigo o filho de Oribela, deixando-a
sozinha no desmundo Brasil - ela, que tinha empreendido todos os esforços para realizar o desejo
de regressar à sua terra/lar e fora impedida em todas as tentativas.
O personagem das Fragosas brumas do mataréu caminha sempre movido pela desconfiança se
é Deus ou o diabo quem conduz o destino dos homens, e, consequentemente, o seu próprio. Ao
final, conclui que não se trata de um nem outro, mas adquire a certeza de que os homens são cocriadores, cabendo-lhes construir um mundo de bem-aventuranças, onde as criaturas e o Criador
possam habitar. Por outro modo, a protagonista de Desmundo parece chegar a uma conclusão
oposta. Para ela, ao final da jornada, o “Novo Mundo” é o desmundo, ou o “fim de mundo”, como
ela considerava o Brasil, para onde fora mandada contra sua vontade. Para esta narradora, nós
estamos no mundo “esquecidos de Deus por nossa maldade”, pois “estamos aqui para purgar a
alma, feito as corujas que matam as cobras, a nos fazer lanhar pelas tristezas”. (MIRANDA, 1996,
p. 213). Não há, destarte, uma reconciliação do individual com o universal, tampouco ela encontra
a sua plenitude ou seu caminho pessoal depois que retorna para a fazenda.
O final aberto da obra de Miranda traz uma possibilidade de recomeço: estaria Oribela
tendo alucinação em decorrência da fome, ou o mouro Ximeno Dias estava de volta, com o filho
de ambos? Ela retorna à casa onde ficara refugiada, encontra tudo destruído, come sobras de
comida e no final indaga: “...estava eu endoidando, dormindo, sonhando? Ouvi o choro do meu
filho, virei e na porta, atravessado pelos raios derradeiros do sol, os cabelos em fogo puro, estava
o Ximeno com uma trouxa de criança no colo. Hou ha.” (MIRANDA, 1996, p. 213). Contudo,
devido à atmosfera nebulosa do desfecho, não é possível concluir se ela está tendo uma alucinação
devido à fome ou se, de fato, vai ter a oportunidade de encontrar a redenção ao lado de Ximeno e
do filho.
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Considerações finais
A recorrência do monomito nas narrativas estudadas assegura a sobrevivência de um
percurso mítico na literatura brasileira contemporânea. Além das peculiaridades dos personagens
protagonistas, que encarnam, segundo as concepções de Campbell (2007), as condições de
existência do monomito, percebe-se que os dois textos dialogam estreitamente, desde a cuidadosa
apresentação gráfica, até a construção narrativa. Dessa forma, acredita-se que uma leitura das
narrativas trabalhadas pode sim ser empreendida sob a perspectiva do monomito postulado por
Campbell, tendo-se em vista o alerta do teórico de que algumas narrativas podem isolar ou ampliar
alguns elementos típicos do ciclo completo do monomito, e, em outros casos, “os elementos
importantes são revisados para se adequarem à paisagem, aos costumes ou à crença locais.”
(CAMPBELL, 2007, p. 242).
Em relação à jornada do herói, percebe-se, pelo exposto, como as personagens se
aproximam, muito embora a jornada de Oribela se encerre de forma aberta, sem que o leitor possa
saber se ela encontra a plenitude ao lado de Ximeno e do filho de ambos. Enquanto o jovem,
vencidos os obstáculos, completa seu percurso, ganhando amadurecimento e reconciliando a
consciência individual e a vontade universal, a trajetória de Oribela é um interminável atropelo: é
arrancada de Portugal, constrangida por superiores, implora para não ser obrigada a se casar sem
afeto, conhece a infidelidade e o amor, engravida do mouro que desaparece e é abandonada pelo
marido que regressa às terras portuguesas levando consigo o filho dela. Ainda assim, decidida,
coloca fogo em sua propriedade, como se simbolicamente queimasse seu passado de submissão e
maus-tratos e inicia a busca de um novo caminho. Nesse sentido, os dois protagonistas vivificam
um percurso mítico ao encarnarem as etapas da jornada do herói, de modo que, após esse percurso,
ampliam o autoconhecimento e se tornam senhores de suas vidas.
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FIGURAÇÕES DO ESTRANGEIRO EM: NA COLÔNIA
PENAL DE FRANZ KAFKA.
FIGURATIONS OF THE STRANGER: IN THE PENAL COLONY OF FRANZ KAFKA.

Valter do Carmo MOREIRA1
Resumo: Na colônia penal, uma das novelas mais importantes de Franz Kafka, é analisada no
presente artigo pelo viés do “estrangeiro”, para tanto, tomamos como ponto de partida o livro
Estangeiro para nós mesmos (1994) de Julia Kristeva, assim como alguns textos de Daniel-Henri
Pageaux (1988, 2011) a respeito do exotismo, abordagem recorrente em muitas obras que lidam
com as questões do estangeiro. Com base nos apontamentos desses autores, tentaremos determinar
e circunscrever a representação da figura do estrangeiro, corporificado no personagem do
explorador, aliado às interpretações minuciosas e pungentes que Jeanne Marie Gagnebin nos
oferece em: “Escrituras do corpo”, capítulo do livro: Lembrar escrever esquecer.
Palavras-chave: Estrangeiro. Exotismo. Outro. Estranho. Kafka.
Abstract: In the penal colony, one of the most important novels by Franz Kafka, is addressed in the
present article by the bias of the "Stranger", for that, we take as a starting point the book Stranger
for ourselves (1994) by Julia Kristeva, as well as some texts by Daniel-Henri Pageaux (1988, 2011) on
exoticism, a recurring approach in many works dealing with issues of the stranger. On the basis of
the notes of these authors, we will try to determine and circumscribe the representation of the
figure of the stranger, embodied in the character of the explorer, coupled with the minute and
poignant interpretations that Jeanne Marie Gagnebin offers us in: “Escrituras do corpo”, chapter of
the book: Lembrar escrever esquecer.
Keywords: Foreigner. Exoticism. Other. Weird. Kfaka.
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Na colônia penal (In der Strafkolonie) foi escrita por Franz Kafka (1883 – 1924) em outubro de
1914 e publicado em 1919, com um intervalo de 5 anos entre a escrita e a publicação, no entanto,
foi editada ainda durante a vida do autor, no mesmo ano em que escreve também seu romance
inacabado, O processo. Na colônia penal é uma das novelas mais estudadas de Kafka, objeto de
inúmeras e distintas leituras, porém, tais leituras seguem quase sempre por um viés psicanalítico ou
teológico. O interesse maior do presente artigo é tentar se desvencilhar dessas recorrentes
interpretações, voltando-se para as questões que dizem respeito à figura do “estrangeiro”, na
tentativa de entender e demarcar as configurações possíveis desse estrangeiro, encarnado aqui na
forma do personagem do explorador.
Na colônia penal é narrada na terceira pessoa, tem 5 personagens centrais, sendo eles: o
explorador, o oficial, o condenado, o soldado e, por fim, a máquina (mesmo não sendo uma pessoa,
seu papel é fundamental, pois mais da metade da narrativa é ocupada pela máquina). Não podemos
deixar de mencionar mais dois personagens ausentes, porém de extrema importância para a
narrativa: o velho e o novo comandante; o jogo de forças e oposição silenciosa desses dois
personagens exerce sobre a trama grande influência. Toda a ação se passa num lugar isolado em
uma ilha de características tropicais. Essa terrível máquina de tortura e, ao mesmo tempo, execução,
fora concebida pelo falecido comandante da ilha, sendo o oficial seu mais fiel seguidor. Como dito
antes, mais da metade da narrativa recai sobre a máquina, por conta do entusiasmo do oficial que
se ocupa em descrever seu funcionamento minuciosamente ao explorador, personagem narrador e
foco de nossa investigação.
Tudo começa com a chegada do explorador a ilha, aparentemente uma colônia francesa
situada nos trópicos, convidado a observar o sistema penal empregado na execução de um soldado
acusado de insubordinação. Logo o explorador percebe que a doutrina jurídica é arbitrária, em que
o acusado não tem direito a defesa, sequer ciência de seu crime. O julgamento, condenação e
execução se dão simultaneamente, administrado pelo oficial, auxiliado por um soldado, que
manipula a terrível máquina, um instrumento de tortura que escreve lentamente sobre o corpo do
condenado, com agulhas de ferro presas a um rastelo, a sentença do crime. Esse processo é repetido
por 12 horas ininterruptas, até a inevitável morte do condenado. O explorador se vê em um impasse
ao presenciar todo esse bárbaro sistema e o descaso do oficial para com o condenado, assim como
sua fanática obsessão pela máquina. O oficial, ao concluir que o método de execução não teria o
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apoio do explorador, tampouco seria tolerado por muito mais tempo pelo novo comandante,
decide por fazer uso da máquina para dar fim a sua própria vida. Liberta o condenado e, aguardando
deitado, calmo e convicto da redenção e paz que alegava trazer o método de tortura empregado
pela máquina, herança do antigo comandante e último vestígio de um outro tempo, cujo o oficial
ainda se apega. A máquina então se desfaz, com a ponta da agulha que está presa no rastelo
atravessando a testa do oficial. O explorador sai fugido da ilha, deixando para traz o soldado e o
condenado.
O estrangeiro que percebemos aqui é diferente, por exemplo, do estrangeiro de Camus.
Isso porque o explorador não é um borderline, indiferente a todos os valores morais como Mersault.
Ele não é de fato um estrangeiro, mas se encontra em um “estado” de estrangeiro, que, no sentido
jurídico: “designa aquele que não tem cidadania do país que habita” (KRISTEVA,1994, p. 47). Ele
está de passagem por uma colônia, que, por sua vez, é um território inteiro “estranho”, lugar onde
o “outro”, o colonizador, invade e toma posse, se estabelece e impõe aos nativos a sua própria
cultura e costumes. Desse violento choque, surge uma terceira cultura que não é mais a nativa, e
tão pouco a do colonizador, torna-se um “alhures”, um outro lugar.
Esse explorador, “antropólogo em germe”, se mostra uma figura muito mais ambígua:
Acabará por se declarar adversário da máquina, de tortura e execução, mas nada
faz para impedir o funcionamento do aparelho. Mesmo que julgue o oficial
limitado, ele respeita sua dedicação, sua fidelidade, admira-se ao ver sua
compostura no pesado uniforme apesar do calor tropical, esforça-se para prestar
atenção nas suas explicações (...) enfim, oficial e viajante tratam-se mutuamente
como dois parceiros iguais, capazes de manter um diálogo civilizado mesmo que
não concordem entre si (GAGNEBIN, 2006, p.124).

Dentre todas as diferenças, ambos têm uma coisa em comum: o idioma francês, a língua
do colonizador: “o explorador não ficou espantado com isso, pois o oficial falava francês e
certamente nem o condenado nem o soldado entendiam francês” (KAFKA, 2013, p. 32). Assim
como o uniforme, símbolo de uma longínqua pátria, de uma tradição e de uma identidade.
Tratando-se de um texto ficcional escrito em alemão por um autor tcheco, o francês talvez seria
uma alusão às numerosas colônias francesas na época; sendo também até o início do século XX a
língua da burguesia culta, uma forma de distinguir e hierarquizar os sujeitos, e esse é seu papel na
novela, o de separar, logo de início, o explorador e o oficial dos outros dois personagens, isto é, o
soldado e o condenado, que só falam a língua nativa. Esse apartamento da língua põe o explorador
numa posição ambivalente, pois mesmo tomando partido contra a máquina ao se dar conta de
tamanha desumanização para com o condenado, seu interlocutor só pode ser o algoz, o oficial.
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Mesmo se apiedando do condenado, e defendendo seus direitos humanos, para o explorador, tanto
o condenado quanto o soldado, são figuras menores e primitivas, retratados por Kafka de forma
animalesca:
Certamente o interesse pela execução não era muito grande nem na colônia penal.
Pelo menos aqui no pequeno vale, profundo e arenoso, cercado de encostas nuas
por todos os lados, estavam presentes, além do oficial e do explorador, apenas o
condenado, uma pessoa de ar estúpido, boca larga, cabelo e rosto em desalinho,
e um soldado que segurava a pesada corrente de onde partiam as correntes
menores, com as quais o condenado estava agrilhoado pelos pulsos e cotovelos
bem como pelo pescoço e que também se uniam umas às outras por cadeias de
ligação. Aliás o condenado parecia de uma sujeição tão canina que a impressão
que dava era a de que se podia deixá-lo vaguear livremente pelas encostas, sendo
preciso apenas que assobiasse no começo da execução para que ele viesse
(KAFKA, 2013, p.29).

Segundo Jeanne Marie Gagnebin, em seu ensaio “Escrituras do corpo” presente no livro
Lembrar, esquecer, escrever (2006), Kafka deixa claro esse retrato animalesco dos personagens mesmo
em sua sintaxe, pois ao narrar os crimes do condenado, que cedeu ao sono ao invés de se levantar
e bater continência na frente da porta de seu superior, por ter cedido ao impulso corporal em
detrimento da disciplina militar, ameaça seu superior, que o chicoteava como punição, dizendo que
iria devorá-lo, em alemão “fressen”, verbo usado para distinguir a ação de comer utilizada
comumente para animais, diferente do verbo habitualmente utilizado para a mesma ação feita pelo
homem, “essen”. (GAGNEBIN, 2006, p.126).
Mais adiante na narrativa, temos mais um exemplo da descrição animalizante de Kafka
sobre o condenado, este já deitado na máquina:
O soldado havia terminado o trabalho de limpeza na máquina e agora despejava
papa de arroz de uma lata na tigela (“napf” e não prato, como seria adequado a
um ser humano). Mal percebeu isso, o condenado, que já parecia ter se
recuperado plenamente, começou a apanhar a papa de arroz com a língua. O
soldado o repelia sempre, pois sem dúvida a papa estava prevista para mais tarde,
mas era igualmente impróprio que o soldado enfiasse as mãos sujas na comida
para comê-la na frente do condenado avido (KAFKA, 2013, p.50-51).

Tal determinação animalesca do condenado e do soldado é reforçada pelo papel que lhes é
imposto: somente obedecem às ordens e sofrem o castigo, mas nunca tomam nenhuma iniciativa
(GAGNEBIN, 2006).
O olhar exótico do explorador o faz questionar o seu papel nessa colônia, por mais que ele
não esteja de acordo com seus procedimentos jurídicos, procura admitir a si mesmo que: “se tratava
de uma colônia penal, que aqui eram necessárias medidas excepcionais e que precisava proceder
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até o limite de modo militar” (KAFKA, 2013, p. 39). Além disso, depositava alguma esperança de
que o novo comandante pretendia introduzir novos procedimentos que não entravam na cabeça
limitada do oficial. Essa sua preocupação em aceitar toda a brutalidade como algo exótico,
estabelece uma certa hierarquia e superioridade entre o observador e o outro, com isso ele mantem
uma “distância” segura.
O Eu que olha, o enunciador, estabelece com o Outro, seu espaço, sua cultura.
Essa relação foi, durante muito tempo, fundada sobre uma superioridade do
observante sobre uma desvalorização do Outro, reduzido a elementos de uma
cenografia – esta, com frequência, bastante valorizada (PAGEAUX, 2011, p.1).

O explorador não intervém em nenhum momento, mesmo todo o processo indo contra
seus valores éticos e morais, mesmo achando injusto a condenação, mesmo abominando o
processo de tortura, mesmo quando o suplício tem início, ele não intervém. O que o impede de
agir, não diz respeito à crueldade ou à injustiça do processo, sua hesitação nasce de seu estatuto de
estrangeiro.
O explorador pensou consigo: é sempre problemático intervir com determinação
em assuntos estrangeiros. Ele não era membro da colônia penal nem cidadão do
Estado a qual pertencia. Se quisesse condenar esta execução ou mesmo tentar
impedi-la, poderiam lhe dizer: você é um estrangeiro, fique quieto. A isso ele não
podia replicar nada, apenas acrescentar que não compreendia sua própria
situação neste caso, pois estava viajando com o único intuito de observar e não,
de forma alguma, para mudar procedimentos judiciais estrangeiros. Seja como
for, porém, as coisas que se colocavam de maneira muito tentadora. A injustiça
do processo e a desumanidade da execução estavam fora de dúvida. Ninguém
poderia supor qualquer benefício em causa própria por parte do observador, pois
o condenado era uma pessoa estranha a ele, não era seu compatriota e não
demandava nenhuma compaixão. O explorador tinha recomendações de altos
funcionários, fora recebido aqui com grande cortesia e o fato de ter sido
convidado para esta execução parecia até sugerir que solicitavam a sua opinião
sobre este julgamento. Isso era tanto mais provável porque o comandante,
conforme tinha ouvido agora de maneira mais clara, não era adepto desse
procedimento e se comportava quase com hostilidade em relação ao oficial
(KAFKA, 2013, p. 46 – 47).

Como aponta Gagnebin (2006. p. 129), o estatuto de estrangeiro do explorador é definido
por um não pertencimento de ordem jurídica; ele não é cidadão do estado nem da colônia, logo,
deve se calar em respeito aos usos e costumes de outra nação, mesmo que esses sejam desumanos.
O respeito e submissão à lei local deve imperar. O explorador só pode ser um mero observador.
Seus temores quanto a intervir recaem sobre as possíveis implicações jurídicas sobre si,
mesmo não podendo incorrer sobre ele a suspeita de ter algum benefício próprio com sua
intervenção, pois o condenado, o outro, é para ele também um estrangeiro (em alemão, a palavra
“framed” serve tanto para estranho, quanto pra estrangeiro). Assim sendo, ninguém poderia
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denunciá-lo por interesse. Mesmo escapando às atitudes interesseiras, é impossibilitado de recorrer
a compaixão.
A compaixão para com o outro não é definida por um estatuto jurídico, ou por uma relação
de cidadania que porventura pode sugerir uma certa imparcialidade, somente é possível sentir
compaixão por um outro que não é definido só como cidadão de um outro país, mas também
como um outro homem. Com esse raciocínio, só lhe resta se conter e aguardar que as autoridades
superiores tomem a decisão por ele que, por estar nesse lugar atópico, não consegue tomar sozinho,
pois: “o espaço do estrangeiro é um trem em marcha, um avião em pleno ar, a própria transição
que exclui a parada. Pontos de referência, nada mais” (KRISTEVA, 1994, p. 15). Eis a sina de
nosso explorador, não consegue se decidir, mas a correia já está apertada, e o rastelo pronto. O
processo de tortura vai então começar.
O estrangeiro fortifica-se com esse intervalo que o separa dos outros e de si
mesmo, dando-lhe um sentimento altivo, não por estar de posse da verdade, mas
por relativizar a si próprio e aos demais, quando estes encontram-se nas garras
da rotina da monovalência (1994, p. 14).

Julia Kristeva no seu livro Estrangeiro para nós mesmos, nos sugere características desse
“estrangeiro” que tenta circunscrever, servindo a nós de auxílio para entendermos o nosso
explorador: “Não pertence a nenhum lugar (o estrangeiro), nenhum tempo, nenhum amor. A
origem perdida, o enraizamento impossível, a memória imergente, o presente em suspenso” (1994,
p.15).
Por um mal funcionamento da máquina, a tortura é interrompida, no intervalo do reparo
de seus mecanismos, o oficial, que a essa altura, suspeita que o novo comandante se aproveitará da
visita do explorador, de sua observação imparcial, de sua competência internacional, para ter
argumentos inquestionáveis que permitam a supressão desse tipo de pena, já não muito bem visto
pelo povo da ilha. Decide estabelecer com o explorador uma aliança. Este, por sua vez, se mostra
evasivo às investidas do oficial, não quer tomar uma posição nem se comprometer, contesta o peso
de sua influência. Sobre extrema pressão do incansável oficial, se vê obrigado a responder:
Para o explorador estava desde o início fora de dúvida a resposta que precisava
dar; na sua vida havia experimentado coisas demais para que pudesse vacilar aqui;
era um homem basicamente honesto e não tinha medo. Apesar disso hesitou um
estante à vista do homem e do soldado. Mas finalmente disse o que tinha de dizer:
― Não (KAFKA, 2013, p. 58).
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Esse “não” produz efeitos inesperado pelo explorador. O oficial não tenta contra
argumentar, reconhece que tal procedimento “não convenceu” o explorador. Liberta o condenado
e se entrega à máquina. O explorador foge às pressas da ilha, deixando para trás o soldado e o
condenado:
Enquanto o explorador negociava com um barqueiro a travessia até o navio a
vapor, os dois desceram a escada a toda pressa, sem dizer nada, pois não ousavam
gritar. Mas quando chegaram em baixo, o explorador já estava no barco e o
barqueiro acabava de soltá-lo da margem. Ainda teriam podido saltar dentro da
embarcação, mas o explorador erguei do fundo do barco uma pesada amarra,
ameaçou-os com ela e desse modo impediu o seu salto (KAFKA, 2013, p.70).

Assim acaba a novela, mas não sem deixar muitas perguntas. Em nossa tentativa de tentar
subscrever a configuração do estatuto de estrangeiro a qual atribuímos ao nosso personagem, o
explorador, podemos perceber em diversas passagens como seu estatuto é imperativo no
desenrolar da trama e na forma de como ele é visto pelos demais personagens, sobretudo pelo
oficial, que afirma em vários momentos o quanto é distintivo e exulto o lugar que ele ocupa
enquanto estrangeiro: “o senhor está pelo segundo dia na ilha, não conheceu o antigo comandante
nem suas ideias, mantém-se preso à visão europeia das coisas (...)”. E mais adiante, “efetivamente
o senhor viu muitas peculiaridades de muitos povos e aprendeu a respeitá-las; por isso é provável
que não vá se pronunciar contra este procedimento com toda a energia, como talvez em seu próprio
país” (KAFKA, 2013, p.52). O próprio oficial declaradamente acentua o caráter “exótico” da
situação, como se isso justificasse suas ações e pudesse impedir o explorador de se opor a pena.
Daniel-Henri Pageaux (2011), enumera uma série de “efeitos de exotização”, no capitulo exotismos
de ontem e de hoje, do livro Musas na encruzilhada: ensaios de literatura comparada, que podemos tomar
de empréstimo sua essência, traçando um paralelo com a novela de Kafka, em uma escala gradativa,
a seguir.
No início da novela, tudo tem um ar ornamental para o explorador, que acompanha
pacientemente a descrição do aparelho de tortura dada pelo oficial, enquanto observa as
particularidades do vale arenoso onde se encontram. Mudando para um olhar mais pitoresco, ao
descrever pela primeira vez o condenado, como já citamos anteriormente, de forma animalizada; o
próprio oficial é descrito de forma caricatural. Conforme o explorador vai tomando conhecimento
do modus operandi da ilha, é possível notar uma certa ironia em suas observações que o oficial não
percebe ou ignora, como por exemplo, quando ele sutilmente duvida das atribuições intelectuais
do antigo comandante exultadas pelo oficial:
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“― Desenhos feitos pelo próprio comandante? ― perguntou o explorador. ―
Então ele reunia em si mesmo todas as coisas? Era soldado, juiz, construtor,
químico, desenhista?
― Certamente ― disse o oficial meneando a cabeça com o olhar fixo e pensativo
“(KAFKA, 2013, p.36).

Por fim, chegando a uma desdramatizarão, domesticação e aculturação, quando o explorador, após
tomar conhecimento dos absurdos que caracteriza o procedimento judicial da ilha cujo o princípio
segundo o qual o oficial toma as decisões é: “A culpa é sempre indubitável”, facilmente se convence
da naturalização desses procedimentos, conservando, porém, sempre a inferioridade do outro:
As informações sobre o procedimento judicial não o tinham deixado satisfeito.
Teve, contudo, de admitir a si mesmo que aqui se tratava de uma colônia penal,
que aqui eram necessárias medidas excepcionais e que se precisava proceder até
o limite de modo militar (KAFKA, 2013, p.39).

O outro, o nativo, não tem voz nessa novela, toda a sua cultura e particularidades foram
suprimidas ou aniquiladas pela colônia, restando apenas algumas poucas casinhas de chá, que
rementem ao explorador a impressão de uma recordação histórica, e é justamente aqui que está
enterrado o velho comandante. Em toda a novela existe uma distância, uma fronteira invisível entre
o explorador, representante dos “direitos humanos”, culto e educado, em relação aos demais
personagens, todos eles percebidos pelo viajante como animais. Mesmo após a destruição da
máquina e a eliminação da presença opressora do oficial, essa fronteira não é transposta, permanece
inalterada. Tudo que o explorador quer é ir embora o mais rápido possível desse lugar obscuro e,
mais do que isso, também quer impedir que esses outros homens, saiam para fora da colônia penal.
O explorador revela-se a típica figura do viajante europeu, de vivência multicultural, bemeducado, polido, consciente de seu lugar no mundo, aquele que observa, que julga, que constata,
mas é incapaz de exercer a empatia, estabelecendo sempre uma fronteira que o separará desse
outro, perpetuamente “estranho”.
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FILOSOFIA DE NIETZSCH EM CLARICE LISPECTOR
PHILOSOPHY OF NIETZSCHE IN CLARICE LISPECTOR

Marcelo Manhães de OLIVEIRA1
Resumo: Partindo da biografia de Clarice Lispector realizada por Lícia Manzo e dos estudos de Rosa Maria
Dias acerca da vontade de potência pensados por Nietzsch, o presente artigo demonstra a relação do
processo criativo de Clarice Lispector, o modus operandi na construção dos textos que compõem suas obras,
baseando-se nos conceitos nietzschianos, conceitos estes que se relacionam com a psique da autora e que
afetam as personagens, transitando por entre as variadas faixas observadas por Nietzsche.
Palavras-chave: Aforismo. Vontade. Desprazer. Esgotamento.

Abstract: Starting from Lícia Manzo's biography of Clarice Lispector and Rosa Maria Dias's studies of will
to potency thought by Nietzsche, this article demonstrates the relation of Clarice Lispector's creative
process, the modus operandi in the construction of the texts that make up her works, based on the Nietzschian
concepts, which are related to the author's psyche and affect the characters, moving among the various
tracks observed by Nietzsche.
Keywords: Aphorism. Will. Displeasure. Exhaustion.

“Morreu Clarice Lispector, que escrevia para entender melhor os homens
e o mundo.” (ANÔNIMO. In: Correio do Povo. Porto Alegre, 10 de
dezembro de 1977.).

O Aforismo em Clarice Lispector
Nietzsche (2003) defendia a ideia de que somente os pensamentos que ocorrem ao
caminharmos tem valor. São os “pensamentos caminhantes”. O filósofo criticou veementemente
a Gustave Flaubert pelo sedentarismo e por pensar sentado ao mesmo tempo que escrevia.
Nietzsche condenou o sedentarismo. Assemelhando-se as observações de Nietzsche, no ensaio Era
uma vez: Eu. A não ficção na obra de Clarice Lispector (2001.), Lícia Manzo conta que Clarice desenvolveu
um método que julgou adequado, pois, ao contrário de Flaubert, sentava-se diante da máquina de
escrever e pouco desenvolvia. Decidiu-se por andar com um caderno de notas na bolsa durante todo
o dia, capturando imagens, fragmentos, possíveis personagens, cenas que mais tarde seriam
inseridas num palimpsesto que se tornaria um conto, ou comporia uma crônica, ou ainda passagens
de romances. As impressões de Clarice daquilo que via ao seu derredor se transformavam e ela
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simplesmente escrevia do seu jeito peculiar. Sua escrita, portanto, coincide com a proposta de
Nietzsche, pois eram fragmentadas e descontínuas, em se tratando de impressões colhidas ao ar
livre.
Esclarece Rosa Maria Dias como se dá o processo de escritura aforística:

A escritura aforística, por ser a escritura do pensamento que nasceu ao ar
livre, é descontínua. Entre um fragmento e outro, há um espaço
indeterminado que não separa nem junta os fragmentos. Esse espaço em
branco é, para o aforismo, aquilo que a pausa é para a música: um vazio
cheio de significação. A fala descontínua e intermitente da escritura
aforística deixa vazar para o pensamento a exterioridade. (DIAS, 2011,
p.29.).

A forma aforística e fragmentada é uma marca nas obras de Clarice. Seu primeiro livro, Perto
do Coração Selvagem (1943), publicado aos vinte e dois anos de idade foi construído a partir de
fragmentos soltos. Conforme Manzo, Lúcio Cardoso, escritor e amigo de Clarice, afirmou que tais
fragmentos na obra compunham uma unidade temática. De fato, é possível observar em Clarice,
certo processo aforístico na cadência de seus textos, como na fala de sua personagem Joana “A
única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais.”
(LISPECTOR,1987, p. 11.).
Outras ocasiões demonstram o pensamento reflexivo de Clarice naquilo que poderíamos
conceituar como aforismos, como no artigo Observações sobre o fundamento do direito de punir
(1941) que escrevera para a revista A Época, ainda na juventude, quando do seu ingresso na

Faculdade de Direito: “Não há direito de punir. Há apenas poder de punir. O homem é punido
pelo seu crime porque o Estado é mais forte que ele.” (LISPECTOR, 2005, p.45.).
Clarice Lispector é uma autora que se identifica continuamente com as inquietudes da
infância, inquietudes que impelem a criança às perguntas das mais simples às mais complexas,
perguntas das quais muitas vezes não há respostas, como na fala de sua personagem Joana (na fase
infantil) que declara a preocupação no pensar acerca de perguntas sem resposta, mas que conduz
os leitores à reflexão: “Podia-se ficar tardes inteiras pensando. Por exemplo: quem disse pela
primeira vez assim: nunca?” (LISPECTOR, 1987, p.13). Uma interrogação após a palavra “nunca”
nos impele a vasculharmos nossas consciências com relação aos recônditos mais íntimos de nossos
seres. O termo utilizado pela autora na fala da criança nos conduz a uma relação pragmática da
linguística, em que o sentido do termo nos remete ao questionamento de algo que certo interlocutor
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pode colocar em dúvida mediante a negativa de um fato, como exemplo, quando a alguém se é
perguntado: “Você nunca traiu?”, ao que o inquerido responde: “Nunca!”.
Nietzsche vai sondar também a felicidade efêmera do ser humano, comparando-o ao
animal, cuja memória é restrita, dissipando rapidamente qualquer questionamento porque esquece
imediatamente. O animal é um ser a-histórico que desperta inveja no homem pois

[...] o homem quer apenas isso, viver como o animal, sem melancolia, sem
dor, e o quer entretanto em vão, porque não quer como o animal. O
homem pergunta mesmo um dia ao animal: por que não me falas sobre
tua felicidade e apenas me observas? O animal quer também responder e
falar, isso se deve ao fato de que sempre esquece o que queria dizer, mas
também já esqueceu esta resposta e silencia: de tal modo que o homem se
admira disso. (NIETZSCHE, 2003, p.7.).

Clarice Lispector não obstante observou a vida dos animais e a semelhança do que dissera
Nietzsche, parecia invejá-los, concebendo frases aforísticas como “Por que um cão é tão livre?
Porque ele é o mistério vivo que não se indaga.” (EXPOSIÇÃO, 2007, p.34). Lícia Manzo relata
em seu ensaio uma recordação de Olga Borelli, amiga de Clarice: “Segundo Olga, Clarice gostava
de ficar horas esquecida, dedicando-se exclusivamente a observar seu cachorro. Às vezes, ela dizia:
‘Que inveja eu tenho de você Ulisses, porque você só fica sendo’.” (MANZO, 2001, p.171). Essas
observações conduziram-na a outras divagações acerca de assuntos diversos, também registradas
em frases de efeito: “Não se perde por não entender.” (EXPOSIÇÃO, 2007, p.44). Em outro
momento Clarice filosofa sobre a relatividade da verdade: “Ver a verdade seria diferente de inventar
a verdade” (EXPOSIÇÃO, 2007, p. 36).
Os aforismos, ou a escrita aforística, em Clarice podem ser observados em outros
personagens de Perto do Coração Selvagem, como em Otávio: “Buscar a base do egoísmo: tudo o que
sou não pode me interessar, há impossibilidade de ser além do que se é.” (LISPECTOR, 1987,
p.10.).
Talvez, no entanto, um dos trabalhos mais densos de Clarice e que possibilite o leitor
considerar uma sequência de aforismos ou, senão, uma escrita aforística, é o conto O Ovo e a Galinha
(1964). A narrativa se dá pura e simplesmente com uma mulher que contempla um ovo em uma
cozinha. Daí desencadeia-se uma série de pensamentos que relacionam o ovo à existência, à vida.
Aparentemente, desobrigada de sentido, observa Lícia Manzo: “O cotidiano misturado às
iluminações de uma mulher que constantemente o transfigura, fazendo com que possa emergir dele
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mais que o habitual de cada dia, mas o insuspeito, o impensável, o imprevisível.” (MANZO, 2001,
p.132.).
O problema da compreensão na escrita de Clarice pode estar exatamente na desobrigação
da autora em ter que fazer sentido no texto como um todo. Talvez seja o mesmo problema
enfrentado por Nietzsche devido ao fato de que assim como Clarice, Nietzsche tenha buscado o
processo dos aforismos, que não tem necessariamente relação uns com os outros, encerrando em
cada frase um pensamento próprio. Não há, na obra de Clarice, assim como em Nietzsche, a
obrigatoriedade de orações subordinadas. Sobre isso discorre Rosa Dias:

O problema está no fato de, na exposição sistemática, as partes (ou
elementos de um todo) encontram-se coordenadas entre si, funcionando
como uma estrutura organizada, e, na exposição aforística elas não
formarem um todo, porque cada uma já é um todo. Um fragmento é posto
um depois do outro, sem manter uma relação necessária com aquele que
o antecede ou com o que sucede a ele. (DIAS, 2011, p. 28.).

A vontade de potência em Clarice
Para Nietzsche a expressão aforística, o estilo fragmentário, vão representar a vontade de
potência e irão buscar os leitores e filólogos perfeitos, os quais, lenta e minuciosamente, tratarão
de refazer a experiência do autor (o devir). Para Clarice, sua escrita fala principalmente a ela mesma,
conforme depoimento: “Escrevo porque encontro nisso um prazer que não sei traduzir. Não sou
pretensiosa. Escrevo para mim, para que eu sinta minha alma falando e cantando, às vezes
chorando. (LISPECTOR apud MANZO, 2001, p.26.).
Rosa Dias esclarece que, para Nietzsche, o conceito de vontade é na psicologia limitado:

[...] na filosofia e na psicologia, a vontade foi entendida como sendo uma
faculdade, como uma propriedade essencial do homem, como um poder
ou liberdade de fazer alguma coisa. A vontade é, desse modo, uma
substância, uma propriedade do sujeito, que é causa de toda ação, que, por
isso, é livre para agir ou não. (DIAS, 2001, p. 40).

Nietzsche considera que vontade não representa somente desejo, como ocorre na
concepção psicanalítica, algo que deva ser reprimido dentro da visão de Schopenhauer. Para
Nietzsche, a vontade de potência está ligada à própria vida, ao superar a si, é concebida como
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atividade criadora, necessitando expandir, crescer e gerar mais vida, algo orgânico, inerente não só
ao homem, mas a todo ser vivo. A semelhança com a tese Darwin-malthusiana para por ai, ressalta
Dias, pelo fato de Nietzsche considerar que a vontade de potência transcende o anseio pela
sobrevivência, resumindo-se numa simples conservação da espécie a partir da superação dos
indivíduos mais fortes sobre os mais fracos. A vontade de potência corresponde à “[...] expressão
de um estado indigente, de uma limitação do verdadeiro impulso fundamental da vida, que tende à
expansão do poder” (DIAS, 2001, p.40).
A arte e a literatura são importantes meios em que a vontade de potência se dá. O próprio
Nietzsche reconhece serem esses os meios que utiliza para buscar os leitores perfeitos que possam
“ruminar” sua obra. Nietzsche, enquanto escritor, utilizará da sua obra para estabelecer os
princípios de sua filosofia.
Clarice vai usar de sua habilidade de escrita aparentemente, para superar a si mesma. A
literatura é para ela uma forma de desabafo: “Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém.
Provavelmente a minha própria vida.” (LISPECTOR, 1978, p.6.), diz sua personagem, o autor, em
Um sopro de vida (1978).
Em uma ocasião teria dito ao amigo Chico Barbosa: “Quando releio o que escrevo, tenho
a impressão de que estou engolindo meu próprio vômito (LISPECTOR apud MANZO, 2001,
p.12).
É importante, lembra-nos Dias, que os conceitos de Nietzsche quanto à vontade de
potência revelam que “a atividade propriamente dita deriva da vontade de intensificar a potência, e
não da vontade de conservação: as forças espontâneas, agressivas, expansivas, criadoras de novas
formas, interpretações e direções têm primazia sobre as forças de adaptação” (DIAS, 2001, p. 40).
Talvez, por esse motivo, Clarice Lispector nos demonstre uma constante inquietude em
seus textos. A fragmentação, a não-linearidade, os neologismos, as rupturas, o estranhamento
provocado em sua obra é propriamente, diríamos, um constante mover de forças, que buscam,
incessantemente, constantemente, apropriar-se de espaços, adaptar-se, expandir-se. Clarice é como
uma precipitação atmosférica, em que as nuvens vão rapidamente, desordenadamente,
apropriando-se de espaços no céu, obliterando o azul com manchas ora brancas, ora cinzentas, ora
completamente enegrecidas. Sua obra é calcada na tentativa de reconstruir algo, muitas vezes com
tijolos de demolição, desformes, carcomidos, trincados. O resultado não será paredes lisas,
aplumadas sim, mas não lisas. O embate entre a vontade de potência e as oposições, os conflitos,
as inseguranças, as incertezas, tudo isso está estampado nos textos de Clarice. É o que Nietzsche
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chamou de desprazer.

Clarice e sua relação com o desprazer
O desprazer é, segundo Nietzsche, o resultado do embate entre a vontade de potência e as
forças conservadoras. A dor, portanto, é a consequência dessa confluência de forças. Os textos de
Clarice demonstram dor através dos conflitos, da consciência de se viver “num mundo caduco”
(ANDRADE, 2012, p.34), como dissera Drummond. Um mundo onde ela, Clarice, se sente
deslocada. Precisa lutar por um mundo dela. É na sua literatura que isso se dá num conflito
constante:

Não, não quero ainda me falar, falar agora seria precipitar um sentido (...)
Ou estarei apenas adiando o começar a falar? Por que não digo nada e
apenas ganho tempo? Por medo. É preciso coragem para me aventurar
numa tentativa de concretização do que sinto. É como se eu tivesse uma
moeda e não soubesse em que país ela vale. (LISPECTOR, 1988, p.14.).

Em outro momento ela dirá ao ser entrevistada:

Sinto-me só. É como se as pessoas ao se aproximarem de mim dessa
maneira me negassem uma comunicação, impedindo-me de retribuir. Por
acaso escrevo, e a coisa vem através da literatura. Mas se eu fosse bonita,
ou tivesse dinheiro, por exemplo, também não gostaria que as pessoas me
procurassem por essa razão. O bom é ser aceita como um todo,
começando até nos defeitos, nas coisas pequenas, para depois então chegar
às de maior importância. (LISPECTOR, 1961 apud CASS 1961.).

A existência humana é um imperfectum que não se acaba, segundo Nietzsche. A luta e o
sofrimento decorrido dela lembra o homem que viver em plena consciência é deparar-se com a
dor. O homem, diz Nietzsche, vive de memórias e vai invejar o animal que, para o filósofo alemão,
é cínico, pois vive a vida em plena felicidade, não se recorda da dor e anseia por novas felicidades,
já que “[...] A mínima felicidade, contanto que seja ininterrupta e faça feliz, é incomparavelmente
maior do que a maior felicidade que só venha episodicamente, como capricho, como um incidente
desvairado, entre puro desprazer, desejo e privação.” (NIETZSCHE, 2003, p.9.).
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E é em razão disso, de estar continuamente inconsciente do “ser e estar” do animal, que o
homem inveja-o, pois esta vive a-historicamente, desprovido de passado, pois se esquece, enquanto
o homem perpetua suas memórias, seu sofrimento. Olga Borelli narra em entrevista à Lícia Manzo
que certa ocasião Clarice adquirira um cão, passando horas a observá-lo. Segundo Borelli, a autora
costuma dizer ao observar o cachorro a quem batizara pelo nome de Ulisses: “Que inveja eu tenho
de você, Ulisses, porque você só fica sendo.” (MANZO, 2001, p. 171.)
Os textos de Clarice representam o homem e seu desprazer: olham para o passado e se
abatem, desanimam-se com a visão de seu futuro. É diante da perspectiva de viver sob o estigma
do medo, diante da ideia de transitar por um futuro sombrio, onde viver é muito perigoso (dirá a
personagem Riobaldo de Guimarães Rosa), que o homem teme prosseguir, impelido apenas pela
“vontade de potência”. Ao olhar para seu passado o homem sente desânimo, ao olhar para o futuro
ele sente medo. A memória do passado o lembrará sempre que haverá lutas, barreiras a serem
transpostas, haverá dor.
Em A Paixão Segundo G.H. (1964), Clarice Lispector narra um encontro inusitado entre
uma mulher e uma barata. Advirá daí todo um processo reflexivo acerca da existência humana.
Lícia Manzo explica que G.H. irá percorrer um longo trajeto até a possível comunhão com a barata.
Comunhão que, em Clarice, nada mais é que a aceitação de todo um mundo renegado por nossa
cultura (MANZO, 2001, p.78), mas do qual é feita também e irremediavelmente nossa vida: o feio,
o sujo, o mortal, o irracional, o não compreensível.

Essa coisa sobrenatural que é viver. O viver que eu havia domesticado para
torna-lo familiar. (...) Perdi alguma coisa que me era essencial, e que já não
é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira
perna que até então me impossibilitava de andar mas que fazia de mim um
tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que
nunca fui (...) Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar.
Mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta, era ela que fazia
de mim uma coisa encontrável por mim mesma. (LISPECTOR, 1988, p.9).

Os conflitos existenciais são marcas da obra de Clarice Lispector. O desprazer a que
Nietzsche se refere descreve a existência desses conflitos nos textos da autora.

Clarice Lispector enquanto sujeito que age e aspira
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Rosa Dias (2011) vai demonstrar que para Nietzsche o verdadeiro agente da ação é a
vontade de potência. A obra de Clarice é, em sua essência, uma oposição ao radicalismo do
pensamento, do discurso lógico, daquilo que obrigatoriamente demanda sentido. Sua escrita é
libertária, como bem expressa Lícia Manzo (2001, p.75.), “selvagem, propõe reinventar e criar seus
próprios reinos”.

O nosso crescimento íntimo está forçando as comportas e rebentará com
as formas inúteis de ser ou de escrever. Estou chamando o nosso
progressivo autoconhecimento de vanguarda. Estou chamando de
vanguarda pensarmos a nossa língua. Nossa língua. Nossa língua ainda não
foi profundamente trabalhada pelo pensamento. Pensar a língua brasileira
significa pensar sociologicamente, psicologicamente, filosoficamente,
linguisticamente sobre nós mesmos. (...) Cada sintaxe nova abre então
pequenas novas liberdades. Não as liberdades arbitrárias de quem pretende
variar, mas uma liberdade mais verdadeira, e esta consiste em se descobrir
que se é livre. Isso não é fácil. Descobrir que se é livre é uma violentação
criativa. (LISPECTOR apud MANZO, 2001, p.75 - 76.).

Clarice Lispector foge à regra. É uma autora dentro de um movimento chamado
modernista, mas que possui características bastante singulares. Muitos críticos sentem dificuldades
em posicionar Clarice dentro desse movimento. É dona de um estilo próprio, inimitável. A
fragmentação está presente na obra de Clarice, mas de uma forma bem particular. Seus textos,
muitas vezes, parecem guardar aforismos, pensamentos que perpassassem por sua mente no
transcorrer do dia, e que são devidamente anotados, hábito que a autora adotara desde seus
primeiros anos de escrita. Escrevia o que queria e como queria. Sua escrita fazia parte de sua vida,
fazia parte dela, algo impossível, portanto, de ser mutilado. Impunha ao leitor, muitas vezes, a
reescrita de trechos de um conto ou de uma crônica, ou ainda de um romance. Certa vez disseram
que sua literatura era um lixo, no que ela concordou, mas retrucou que era o momento de se ler
lixo. Numa outra ocasião, revela-nos Lícia Manzo, foi duramente criticada por Henfil por não fazer
uma obra social, ao que respondeu que se o encontrasse, apenas diria que seu nome se escrevia
com “c”, não com “ss”, referindo-se ao erro ortográfico cometido por Henfil (LISPECTOR apud
MANZO, 2001, p.203 - 204.).

O esgotamento da autora
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Mas se Clarice, na visão de Nietzsche, poderia ser considerada uma forte, aquela que
transgridi, que se impõe perante as forças de oposição, e as forças de oposição nos tempos vividos
por Clarice Lispector eram muitas, se considerarmos o fato de ser uma mulher, divorciada,
escritora, vivendo em um mundo ainda completamente patriarcal, onde a mulher tinha pouco
espaço, espaço este minimizado ainda mais em função de uma ditadura militar a que o Brasil fora
submetido. Não foram poucas as oposições, as críticas, as dificuldades financeiras para manter-se
e aos seus dois filhos. Recorrera a diversos empregos, como cronista do Jornal do Brasil, como
escritora, como entrevistadora para as revistas Manchete e Fatos e Fotos, como funcionária pública.
Mas era na literatura anotada em pedaços de papel, em capas de talões de cheques, em blocos de
anotações, que Clarice procurava esvaziar-se de um poço aparentemente sem fundo e cheio de
incertezas, de incompreensões. Talvez por esse motivo, se identificava tanto com crianças. Os por
quês são constantes em Clarice, assim como ocorre com a curiosidade incontrolável, mas não
impertinente das crianças. Clarice procurava entender o mundo, as pessoas, mas antes de tudo, a si
mesma. Lembra-nos Lícia Manzo (2001, p.170.) que segundo “o filósofo José Américo Pessanha,
as crianças surgem na obra da escritora em convite à desracionalização: caminho à realidade viva e
autêntica do homem, em convite ao ‘eu’ profundo.”.
Se o universo infantil é para Clarice Lispector uma alternativa ao mundo racional,
paradigmático, é o mundo racional sua oposição constante, com o que ela vai se confrontar
continuamente e expressar suas inconformidades através da escritura. Mas a isso, a todo esse
esforço, toda essa confrontação de forças é que vai gerar na autora aquilo que Nietzsche chamou
de esgotamento.
Segundo Nietzsche, “o esgotamento representa, efetivamente, uma profunda diminuição e
depressão da vontade de potência, uma perda avaliável de força...” (NIETZSCHE apud DIAS,
2011, p.37.). Comenta Rosa Dias que para Nietzsche, a vida

[...] é a expressão das formas de crescimento da potência. A interpretação
biológica da existência é vista por Nietzsche como fazendo parte do
projeto teórico da metafísica, que inventa um mundo da permanência, da
conservação, por estar descontente com a mudança, o perecível ou com o
imprevisível. A gênese dessas ideias é consequência de um estado
psicológico de esgotamento, de perda de força, de descontentamento em
relação à existência. (NIETZSCHE apud DIAS, 2011, p.39.).
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Clarice vai chegar aos últimos anos de sua vida sentindo-se esgotada. Uma vida em que
vivera uma infância pobre, uma vida em que abdicara de seu próprio querer em função do marido,
uma vida voltada para cuidar dos filhos, uma vida em que se anulara, exceto quando escrevia.
Escrever para Clarice Lispector, era como foi dito por ela mesma, manter-se viva. No entanto, as
vicissitudes de uma vida não tão fácil, agravada por problemas financeiros após o rompimento no
casamento, dificultada pela árdua tarefa de cuidar dos filhos, um deles esquizofrênico, por ter de
abdicar da vaidade em função de queimaduras sofridas em um acidente doméstico, pela demissão
como cronista do Jornal do Brasil, função esta que lhe garantia prazer e receita, enfim a autora dirá
em uma de suas crônicas, nos mostra Manzo:

Perdi amigos. Não entendo a morte. Mas não tenho medo de morrer. Vai
ser um descanso: um berço enfim. Não apressarei, viverei até a última gota
de fel. [...] O horrível dever é ir até o fim. E sem contar com ninguém.
Viver a própria realidade.
Descobrir a verdade. E, para sofrer menos, embotar-me um
pouco. Que fazer, se sinto inteiramente o que as outras pessoas são e
sentem? (LISPECTOR apud MANZO, 2001, p.211 - 212).

Estava claro o esgotamento da autora, sua vontade de potência havia se extinguido. Apenas,
agora, deixava-se conduzir pelo destino, não lutaria mais contra ele, ou por ele.

Considerações finais
Clarice Lispector demonstra toda a sua complexidade tanto em sua vida quto em sua obra.
Por ocasião da exposição Clarice Lispector: a hora da estrela, sob a curadoria de Ferreira Gullar, ele
comenta que “Ela não se interessa na individualidade, no caráter, na psicologia dos personagens
mas, sim, na situação-limite em que se encontram e, quando reagem, não o fazem como indivíduos
e sim, como o ser humano na sua essencialidade. Por isso, todos eles são também, na verdade, ela,
Clarice” (EXPOSIÇÃO, 2007). São partes de um todo que também será por si mesma parte,
porque, segundo demonstrações da autora, ela mesma não se conhecia inteiramente. No entanto,
Clarice tentará superar os entraves que parecem limitar sua vida através da sua literatura.
Transitando por períodos de estagnação e intenso volume de trabalho, Clarice perpassará pelas
escalas a que Nietzsche havia hipoteticamente imaginado. No decorrer dos anos, há de se observar
que elas, personagens e autora, serão elementos humanos que não se mobilizam somente em um
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único estágio na escala nietzschiana, pois verificamos que as personagens alternam desde
momentos de intensa vontade, a vontade de potência a que Nietzsche se refere, a momentos de
desânimo extremo, entre o desprazer e o esgotamento.
Por fim, cabe lembrar a observação de Nietzsche quanto à relação do consciente e
inconsciente nas atividades do indivíduo no que tange a comunicação. Para Nietzsche a vontade
consciente “[...] nada cria. A consciência não faz mais do que redizer o que já foi criado. (DIAS,
2011, p.44.)”. Ela será simplesmente um agente delimitador do eu em favor da coletividade. Em
Nietzsche “Consciência é propriamente apenas uma rede de ligação entre homem e homem...”
(DIAS, 2011, p.44).
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GÓTICO IMPERIALISTA E GÓTICO COLONIALISTA:
COLONIALISMO, ALTERIDADE E (DES)CONSTRUÇÃO
IDENTITÁRIA NO ROMANCE A ILHA MALDITA
IMPERIALIST GOTHIC AND COLONIALIST GOTHIC: PERSPECTIVES, ANALYSES AND
CONTEXT IN THE NOVEL A ILHA MALDITA

Fabianna Simão Bellizzi CARNEIRO1
Resumo: Objetivamos uma leitura crítica do romance A ilha maldita, publicado incialmente em
1879, do escritor Bernardo Guimarães (1825-1884), a partir das teorias colonialistas, uma vez que
estas teorias possibilitam a exposição de temas sociais, políticos e econômicos que marcaram
profundamente a formação de nosso país em um período muito crítico: o fim do colonialismo e o
início do processo de industrialização. Ainda mais contundente torna-se essa leitura ao trazermos
uma obra que tematiza elementos muito próprios da escrita gótica imperialista produzida por
autores ingleses e norte-americanos. Este trabalho se justifica pelo fato de que a literatura produzida
por um autor como Bernardo Guimarães, tido por muitos críticos como escritor regionalista, pode
se firmar como meio não apenas para entendermos os rumos da Literatura Brasileira e da postura
das elites em relação à constituição nacional, mas também como meio de se pesquisar a
manifestação do do gótico local em diálogo com a tradição gótica europeia. O referencial teórico
pauta-se em estudos que versam sobre o gótico imperialista, especificamente os estudos de Patrick
Brantlinger (2013).
Palavras-chave: Literatura Gótica. Colonialismo. Literatura Brasileira. Bernardo Guimarães.
Abstract: We aim a critical reading of the novel A ilha maldita, published initially in 1879, by the
writer Bernardo Guimarães, starting from the colonialists’ theories once these same theories allow
an exhibition of social, political and economic themes that marked deeply our country’s formation
in a very critical moment: the end of colonialism and the beginning of the industrialization process.
In addition, this reading turns out to be more imperative when a literary work consists of many
own elements of imperialist gothic writing produced by English and North American authors. This
work is based on the fact that the literature produced by an author like Bernardo Guimarães,
regarded by many critics as a regionalist writer, we may infer as a manner not only to understand
the Brazilian literature’s paths and the elite’s behavior compared to the national constitution, but
also as a way to research the manifestation of the local gothic in agreement to the European gothic
tradition. The theoretical basis grounds on the studies that verse about imperialist gothic, especially
in Patrick Brantlinger’s insights.
Keywords: Gothic Literature. Colonialism. Brazilian literature. Bernardo Guimarães.
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Bernardo Guimarães e as manifestações do gótico europeu na produção literária romântica
Durante longo período desenvolveu-se, no Brasil, uma produção artística muito atrelada ao
cânone português. Porém, com a independência do país em relação à sua metrópole portuguesa,
passamos a aludir uma produção mais genuína, muito embora a produção literária europeia
continuasse resvalando em terras brasileiras - nossos artistas ainda mantinham contato com
produções francesas e inglesas e por elas também eram influenciados.
Por volta de 1833, um grupo liderado por Domingos José Gonçalves de Magalhães tinha a
clara intenção de “[...] definir uma literatura nova no Brasil, que fosse ao plano da arte o que fora
a Independência na vida política e social” (CANDIDO, 2006, p.329). Contudo, a maior proeza do
grupo foi ter caminhado em direção à renovação literária tida, de uma forma geral, por
Romantismo, cujo ponto de partida fora o lançamento, em 1836, da revista Niterói, Revista Brasileira
de Ciências, Letras e Artes.
É durante o Romantismo que a Literatura Brasileira passa a exprimir aspectos de sua
sociedade. Destarte, o presente que se abria trazia uma produção literária singular e instigante, ao
mesclar o Romantismo europeu; de onde nosso Romantismo se origina, aos movimentos locais e
autênticos que ocorriam no Brasil (CANDIDO, 2006). Localmente vivíamos um sentimento de
nação ainda não experimentado em outras fases da História do Brasil por conta da Independência
política em relação à Metrópole Portuguesa. Não à toa que o sentimento de nacionalismo encontra
expressão no Romantismo, principalmente em seus primeiros anos, afinal: “Descrever costumes,
paisagens, fatos, sentimentos carregados de sentido nacional, era libertar-se do jugo da literatura
clássica, universal, comum a todos, preestabelecida [...]” (CANDIDO, 2006, p.333).
Destacamos que as primeiras décadas do nosso Romantismo vivenciaram o momento
áureo da literatura nacionalista através do Indianismo, encontrando em Gonçalves Dias e José de
Alencar importantes representantes. Ao mesclar elementos típicos de nossa nação com os
elementos da escrita romântica europeia (como, por exemplo, o gótico tradicional que despontava
na Inglaterra), José de Alencar traz uma escrita instigante e inovadora. No romance O Guarani
(1857), por exemplo, a base temática é a história colonial do Brasil, “[...] sobre a qual o escritor
recria a fundação do país, inventando uma ascendência épica para uma nação jovem” (SÁ, 2010,
p.26), ao buscar inspiração na fauna brasileira e no índio – elementos que se comunicavam com o
desejo de exaltar a Pátria Brasileira:
Nem imitação da Europa, nem exótico/bizarro, seu possível Brasil pretende-se
um espaço aberto, uma terceira alternativa que se move em direção ao futuro
após Alencar descartar os elementos que ele não considera adequados para
integrar o seu mito fundacional de país. Postos de lado, esses refugos são
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abordados através de um discurso gótico e isso parcialmente explica como o
antagonista alencariano parece ser um desdobramento de aspectos bem
conhecidos do vilão inglês, o qual, por sua vez, assume diferentes conotações na
realidade brasileira. (SÁ, 2010, p.26)

Se na Europa as imagens de castelos decadentes e seus fantasmas (muito presentes nas
narrativas do gótico tradicional) representavam o fim do sistema aristocrático, no Brasil “O castelo
europeu vira uma mansão portuguesa no meio da floresta brasileira, um lugar de projeções
coloniais, nacionais e de espectros” (SÁ, 2010, p.26), representando o fim do sistema colonialista
brasileiro. Esse hiato entre a fase ultrarromântica europeia e sua releitura em solo brasileiro, fez
com que nossas narrativas, que traziam elementos do gótico tradicional, se imbuíssem de questões
locais – o romance gótico tradicional ou genuíno se consome no século XVIII, época em que no
Brasil ainda se desenvolvia a narrativa poética:
Quando a literatura gótica estava no seu apogeu na Inglaterra, os poetas
brasileiros ainda traziam muito do sentimento barroco e árcade, mas isso não
quer dizer que o gótico tenha passado despercebido em terras brasileiras. (SÁ,
2010, p.61)

Aos autores brasileiros não faltou material para inspirá-los na escrita de narrativas que
traziam muito da acepção e elementos do gótico europeu. Bastante representativas, nesse sentido,
são as narrativas de Bernardo Guimarães. Ficcionista e contista, Guimarães não economizou tinta
ao retratar as amarguras e crueldades dos casarões coloniais e suas senzalas, como na obra A Escrava
Isaura (1875). Aliás, ao contrário de Alencar, Guimarães não recua ante ao choque que seus leitores
poderiam ter com cenas de sangue das chibatadas nos escravos ou “[...] personagens aborígenes
com índole selvática, indomável e, por vezes, sanguinolenta” (VOLOBUEF, 1999, p.178).
Ainda que pertencendo à primeira fase do Romantismo, cujo período era de exacerbado
nacionalismo, Bernardo Guimarães traz, não com pouca frequência, temas ligados à segunda fase
romântica europeia. Embora não tivéssemos castelos medievais a nos inspirar, herdamos muito do
medo e terror exalados pela religião católica durante a Idade Média. Além do que, nosso passado
colonial, representado por casarões e senhores de terra, está presente em muitas narrativas
brasileiras que tematizam elementos do gótico tradicional, afinal
[...] na retórica de assombramento do discurso gótico, tais lugares
frequentemente ocupam um lugar privilegiado ao servir como espaço
representativo da problemática que une ideias de nação e nacionalismo às
imagens de fantasmas” (SÁ, 2010, p.20).

Nascido em Minas Gerais e tendo vivido no sertão mineiro, Bernardo Guimarães (18251884) foi colega de Álvares de Azevedo na faculdade de Direito de São Paulo. Mesmo morando
em uma capital, Guimarães traz uma escrita marcada pela cultura popular, com falares e costumes
muito próprios de uma região distante das capitais: o sertão goiano. No conto “Dança dos ossos”
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(1871), por exemplo, o narrador acompanha, com certo ceticismo, a história contada por um
morador do sertão sobre um esqueleto que dançava à noite. Importante destacar que o espaço, no
qual a narrativa se desenrola, possibilita uma aproximação com as narrativas góticas europeias, por
se tratar de um espaço ermo, sinistro e amedrontador:
No romantismo brasileiro, a Natureza pode representar o estado emocional dos
personagens na medida em que o indivíduo é moldado por esse ambiente: o
cordão umbilical que os une faz com que a especificidade da paisagem brasileira
delineie os modos e sentimentos do brasileiro. No romantismo alemão, qualquer
paisagem – seja ela alemã, italiana ou qualquer outra – não tem uma existência
própria, não é autônoma em relação ao indivíduo: ele é soberano e empresta seu
espírito e seus sentimentos para o ambiente externo. (VOLOBUEF,1999, p.367).

Interessante notar que Bernardo Guimarães ainda traz traços da primeira fase do
Romantismo, quando o narrador compactua com o contador da história, numa tentativa de dar
voz a uma personagem pitoresca e marcadamente do sertão, mesmo porque “À época do
romantismo o Brasil começa a se “descobrir”, a se conhecer como nação e povo” (VOLOBUEF,
1999, p. 189, grifos da autora), porém com traços da morbidez da segunda fase, conforme
atestamos no excerto do conto “Dança dos ossos”:
Portanto, já se vê, meu amo, que o que lhe contei não é nenhuma abusão; é coisa
certa e sabida em toda esta redondeza. Todo esse povo aí está que não me há de
deixar ficar mentiroso.
À vista de tão valentes provas, dei pleno crédito a tudo quanto o barqueiro me
contou, e espero que a meus leitores acreditarão comigo, piamente, que o velho
barqueiro do Parnaíba, uma bela noite, andou pelos ares montado em um burro,
com um esqueleto na garupa. (GUIMARÃES, 2011, p.178)

Contudo, se a primeira fase do Romantismo brasileiro se esmerou em ressaltar os valores
nacionais e o forte desejo patriótico, na segunda fase nossos escritores, inspirados em autores como
Lord Byron (1788-1824), tonalizam suas narrativas com teor emocional, alinhados com a produção
literária europeia do período, como o fez Álvares de Azevedo. Ademais, a produção gótica de
Azevedo é tão profícua, que ele não se preocupou em aclimatar a tendência gótica europeia no
Brasil, projetando em seus textos elementos muito próximos do gótico tradicional, como túmulos,
sombras, cemitérios e morte:
[...] Álvares de Azevedo, absorto no pensamento da morte, só se preocupava com
o lado noturno: as sombras, o crepúsculo, a noite, os túmulos. Parecerá por isso
absurdo e artificial. Mas, se algumas influências o arrastaram a esse ambiente de
noturnidade, congenial às criações do elemento gótico, não fizeram mais que
reforçar um estado de espírito anterior e que, sem tais sugestões, haveria de
afirmar-se com as mesmas e e sombrias tendências por um imperativo inelutável,
que consistiu na índole de sua própria imaginação (COUTINHO, 2004, p.142).

Considerado o precursor do Ultrarromantismo no Brasil, Álvares de Azevedo influenciaria
uma geração de jovens escritores que evocaram o gótico europeu em suas produções - o próprio
Bernardo Guimarães nutriu um apelo pelo macabro em sua escrita tendo em vista a sua filiação à
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Sociedade Epicuréia. Ainda que já estivéssemos na segunda metade do século XIX, notamos
manifestações do maquinário gótico na literatura brasileira. Bernardo Guimarães, ao apelar para tal
em suas narrativas, o faz exaltando elementos próprios da região goiana ao elencar as lendas,
mistérios e superstições locais. Vale destacar que os escritores regionalistas tinham ao seu redor um
ambiente que inspirava produções macabras e sinistras:
O sertão, a mata, os rios, os grotões, as montanhas e cavernas são ambientes
cercados de mitos e mistérios. Saber aproveitar essa fatura costurando-a ao
imaginário já estabelecido foi trabalho que parte considerável dos escritores
regionalistas realizou com maestria. (MENON, 2007, p.80)

Conforme podemos atestar, foi notável a produção contendo elementos góticos em terras
brasileiras. E quanto às narrativas regionalistas, há uma miríade de textos que exploram o gótico
com bastante perspicácia, e que inclusive se aproveitaram do espaço amedrontador, das grotas e
matas, e a partir daí compuseram narrativas cercadas de mistérios e suspense:, e aqui destacamos a
produção de Bernardo Guimarães. Ao manejar elementos fúnebres do gótico europeu à realidade
interiorana brasileira, Guimarães projetou uma nova ordem artística em que se imiscuem crítica
social e ambientação regional, lançando luzes à essa relação entre gótico imperialista e gótico colonialista,
conforme a seguir atestaremos, tendo como corpus o romance A Ilha maldita.
Do gótico imperialista ao gótico colonialista
O estudo da palavra “gótico” nos permite associar o termo a questões como medo, tensão,
invasão e alteridade. Originário do escandinavo gotar, título que era dado aos guerreiros da ilha de
Gotaland, responsáveis por invadirem e arruinarem o Império Romano, a palavra gótico traz
consigo a ideia de algo bárbaro ou faz referência a tudo que fosse medieval ou pós-romano. A
arquitetura se influencia pelos arroubos da nova estética, que se opunha ao cânone românico, mais
precisamente ao norte da França, por volta dos Séculos XII e XIII. Herança do período românico,
a arquitetura gótica era marcada por construções suntuosas, inicialmente utilizadas nas fachadas e
interiores de igrejas católicas. Entretanto, a motivação para o gótico, na arquitetura, é arrefecida
nos últimos séculos da Idade Média. Porém, no Século XVIII, a estética gótica é retomada pela
literatura e conquista outros países, principalmente a Inglaterra, conjugando características próprias
daquele contexto social e político do período pré-Revolução Industrial, com excessos, exageros,
medo e temores do período medievo, bem como trazendo significados originários da palavra, que
ainda guardava conotações pejorativas por se relacionar aos bárbaros do período românico
(CARNEIRO, 2019).
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As tensões geradas durante o período de revolução burguesa no século XVIII, na Inglaterra,
inspiraram artistas e escritores na composição de um tipo de arte que contestava os imperativos da
razão apregoados pelo Iluminismo, inaugurando assim a escrita gótica oitocentista, que recordava
o mundo bárbaro da Idade Média (MONTEIRO, 2004), daí que definir ou conceituar o gótico
requer um olhar mais acurado. A palavra gótico comporta diversas denotações, desde um tipo
arquitetônico específico, uma vertente romanesca, um estilo de vida, a nostalgia do mundo feudal,
o antirracionalismo, o temor da Inquisição, e tantos outros significados. Controversas, divergentes
e conflitantes são as opiniões dos críticos a respeito da denotação dessa palavra, bem como sobre
o tipo de gótico ao qual se referem. Em comum, eles concordam com o fato de o gótico ter surgido
em meio a mudanças nas atitudes culturais, políticas e econômicas que ocasionaram a revolução
industrial, o processo de urbanização e industrialização (MONTEIRO, 2004, p.137-144), e que a
presença da palavra, na literatura, liga-se, na maior parte dos casos, ao outro, ao diferente ou àquele
que não segue uma determinada conduta.
Especificamente em relação à literatura gótica europeia que ainda era produzida no século
XIX, verificamos diferentes eixos interpretativos comumente associados às narrativas do período,
porém o que sobressai são os eixos sobre o poder, como o patriarcalismo e o colonialismo
(MONTEIRO, 2004, p.89-109; p.129-144). Narrativas como O Castelo de Otranto (1764) e
Frankenstein (1818) conseguiram captar o zeitgeist finissecular ao tematizarem as angústias e medos
interiores do homem frente a um mundo cada vez mais racional, industrializado e capitalista.
Vale destacar que, nesse período, a Europa inicia o processo exploratório nas colônias sob
seu jugo. A história nos mostra que o processo de exploração europeia, nas colônias, seguiu um
modus operandi muito parecido em diferentes continentes, ou seja, além da exploração propriamente
dita (extração de riquezas naturais com utilização de mão-de-obra escrava), propagou-se o aviltante
pensamento que insistia na hegemonia da metrópole sobre as colônias, consideradas bárbaras,
selvagens, incultas e inferiores, ou, nas palavras de Said (1995, p. 40), formou-se uma espécie de
imperium que congregava “[...] a prática, a teoria e as atitudes de um centro metropolitano dominante
governando um território distante”. Ademais, o sentimento de superioridade (TODOROV, 1999,
p.46) exprime muito lucidamente a discussão acerca de uma sociedade que exclui ou não assimila
valores que não sejam os seus, e o que sobressai, desse vetor, é o confronto com o outro, seja entre
o campo e a cidade, a corte e o interior, o regional e o nacional. As bases de entendimento se
perpetuaram e a ideologia que as sustenta sofreu poucas alterações, ou seja, a postura de
superioridade do colonizador ante o colonizado prevalece. Ao trazermos esse pensamento próhegemonia europeia para as artes, e em especial para a arte literária – e que contém elementos do
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maquinário gótico, conseguimos entender um pouco do que ocorria nas pequenas esferas sociais
das colônias.
A partir dessa perspectiva, as narrativas góticas, primordialmente as inglesas, conseguiram
captar o sentimento das colônias em relação aos domínios imperialistas e compuseram narrativas
que deixavam entrever o aviltamento ao qual eram submetidas. Patrick Brantlinger (2013) elenca
essas narrativas dentro do que ele considera como gótico imperialista, termo por ele cunhado, que
expressa as ansiedades do homem europeu em contato com o outro colonizado e não-civilizado aos
olhos da ortodoxia britânica. O autor cita narrativas em que o progresso britânico correria o risco
de sofrer um retrocesso devido à presença de bárbaros e selvagens nativos no espaço da hegemonia
britânica, em uma relação colonial sempre marcada pela ideologia colonialista. O estudioso se
baseou na polarização extrema entre colonizador e colonizado, despontando o colonizador como
um sujeito soberano, como a “encarnação metafórica do império” (BRANTLINGER, 2013, p178180):
O que podemos depreender dos estudos de Brantlinger (2013), é que algo
parecido se reproduziu (em escala menor e dentro de certas características) no
Brasil, onde uma pequena elite imperialista, sediada nas cidades litorâneas ou nos
centros de comando, enxergava os centros produtores, principalmente o interior
e sertões, como local de atraso e ignorância. Isso fomentou, entre os artistas e
intelectuais da época, uma produção que retratava o sertão habitado por seres
não civilizados, dados a práticas bárbaras e demoníacas. Considerando o
tamanho continental do Brasil, permitimo-nos tomar o gótico colonialista como
termo equivalente ao gótico imperialista, guardadas as especificidades de cada um.
Dessa forma, retomamos nosso conceito sobre o gótico encarando-o como uma
categoria discursiva com a qual podemos, primordialmente, levantar reflexões
sobre o poder, e, ainda de forma mais específica, vetores envolvendo o
colonialismo para, então, apregoarmos nossa forma de nomeá-lo: gótico colonialista.
(CARNEIRO, 2019, p.281)

Interessante notar que essa organicidade é retratada nas narrativas góticas colonialistas
seguindo uma estrutura em que determinados grupos sociais, principalmente mulheres, escravos,
pessoas humildes, deveriam se rebaixar perante alguma ordem vinda de estâncias superiores e
hegemônicas: fosse o marido, pai, coronel ou patrão. Ademais, nosso passado escravocrata explica
a construção que os colonizadores fizeram das sociedades aborígenes como raça inferior, selvagem
e bárbara (e que se estende aos africanos escravizados, quando os conceitos de raça, racismo são
ratificados pela ciência), e que em muito contribuiu para se manter o regime escravocrata e
exploratório. A lógica desse pensamento atinge, também, as sociedades que se formam a partir da
chegada de famílias portuguesas no Brasil, quando a colonização e o discurso colonialista são
impregnados pelo patriarcalismo e pela exclusividade sexista (BONNICI, 2003). Se no início da
colonização os portugueses e espanhóis intentavam “salvar” os indígenas através do cristianismo
de forma a camuflar a utilização de mão-de-obra, com o início da industrialização, as colônias que
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ainda se mantinham presas às suas metrópoles continuaram vivenciando o estigma da inferioridade
cultural como pretexto para intensificarem a rapinagem e exploração de matéria-prima. Importante
destacar que a ideia de inferioridade e o racismo crescente e aviltante impregnam, também, os
colonos brancos,
que aos olhos dos agentes governamentais e da metrópole, ficaram degenerados
pelo hibridismo. Em Wide Sargasso Sea (1966), de Jean Rhys, foram atribuídas à
protagonista Antoinette Cosway acusações de incesto, loucura, adultério e
ninfomania, porque ela era o resultado da mestiçagem de descendentes britânicos
com negros caribenhos. No romance O cortiço (1890), Jerônimo, o português
exemplar, mergulha na massa humana da favela e degrada-se diante dos encantos
do ambiente, da música tropical e, de modo especial, da sensualidade de Rita
Baiana. A metrópole, portanto, enfatiza o fato de que esses colonos degenerados,
prescindindo da herança cultural de seus antepassados europeus, desenvolveram
as características dos nativos (preguiça, dança) ou generalizaram aspectos de sua
tipicidade nacional (a bebedeira dos irlandeses). (BONNICI, 2003, p.211)

Tal pensamento se manteve ao longo dos séculos de exploração, de forma que esse
relacionamento hierárquico e desequilibrado entre metrópole e colônias conseguiu atingir
diferentes esferas, como a geográfica, política, social, econômica. Ao analisarmos, ainda que
brevemente, esses estratos, podemos nos arvorar, de forma mais segura, pelos liames da narrativa
de Bernardo Guimarães, e a partir desta leitura perscrutarmos relevantes questões de ordem social,
em especial questões concernentes às mulheres enquanto alteridades em uma sociedade que delas
exigia um determinado padrão social coadunado com o pensamento hegemônico.
Embora Bernardo Guimarães não intencionasse relacionar o homem do interior à rudeza
ou à barbaridade com as quais o imperialismo atacava suas colônias – o escritor imprimia em seus
textos o desiderato de “[...] narrar sadiamente, com simplicidade, o fruto de uma pitoresca
experiência humana e artística” (CANDIDO, 2006, p.549), vale destacar que ao aplicarmos as
teorias pós-colonialistas na leitura da narrativa A ilha maldita, podemos notar que a obra consolida
determinados valores sociais muito propagados no século XIX – e no caso do período histórico, a
hegemonia se baseava no patriarcalismo – pensamento que se assemelha à hegemonia perpetrada
pelos colonizadores em solo americano, afinal, também na narrativa A ilha maldita podemos extrair
uma grande metáfora em que uma parcela da sociedade nativa simboliza aspectos negativos aos
olhos da hegemonia europeia, ou seja, o centro (na narrativa representada pela sociedade patriarcal)
se utiliza de um discurso sexista contra a periferia; representada, pela personagem Regina, conforme
a seguir atestaremos.
Regina, a sereia fatal: feminino e alteridade em A ilha maldita
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Em suas pesquisas sobre os prosadores da segunda geração romântica, José Veríssimo (s/d,
p.292-293), em relação a Bernardo Guimarães, pontua que ele “é um contador de histórias no
sentido popular da expressão”, ressaltando, ainda, outras características da escrita em prosa de
Guimarães, como a espontaneidade, a falta de beleza de estilo e o fato de não se filiar,
conscientemente, a nenhuma escola literária.
De certa forma, a crítica feita por Veríssimo pode se notar na obra de Bernardo Guimarães.
Como contista, Guimarães pouco se excedeu no rebuscamento textual ou na adjetivação. Na
maioria de seus contos, têm-se narradores à vontade em suas falas, favorecendo uma aproximação
entre narrador e personagens, bem ao gosto dos contadores de histórias da tradição oral.
Poderia faltar a Bernardo Guimarães o rebuscamento do estilo ou a composição elaborada.
Porém, a ele não faltou inspiração para colher, do meio em que vivia, elementos nativos para
compor obras como O Seminarista (1872), O garimpeiro (1872) e A escrava Isaura (1875). Ao trabalhar
personagens baseadas nos moradores dos sertões de Minas Gerais e Goiás, em narrativas
assentadas nas tradições locais, Guimarães foi considerado “o criador do romance sertanejo e
regional, sob o seu puro aspecto brasileiro” (VERÍSSIMO, s/d, p.294). Ademais, devemos
considerar o momento em que a narrativa é publicada. Ao se aproximarem do final do
Romantismo, os artistas passam a descrever a natureza de outra forma. Embora não tivessem
aplacado por completo o desejo nacionalista de valorizar a terra brasileira, nota-se um sentimento
de circunscrição, ou seja, a natureza passa a moldar o personagem por fora e por dentro. Em alguns
momentos, inclusive, nota-se a transformação do homem em natureza – característica muito
peculiar da escola romântica, onde a paisagem impregna o indivíduo. Em A ilha maldita, a natureza
metaforiza as questões sociais brevemente levantadas em parágrafos anteriores deste texto, e que
agora podemos analisar de forma mais aprofundada.
A narrativa inicia-se por uma conversa entre um pescador, morador de um vilarejo, e seu
filho. Os moradores desse vilarejo, situado à beira-mar, ouviam histórias a respeito de uma ilha
maldita, o que aguçava bastante a curiosidade do filho desse pescador – ambos sem nomes
revelados:
Meu pai, que ilha é aquela, que às vezes, à tarde, lá se avista ao longe, tão longe
que mais parece a popa de um navio que lá se vai mar em fora?...
Assim perguntava um rapazete de quinze e dezesseis anos a seu pai, velho
pescador, que se ocupava em consertar as malhas de sua rede de pescaria.
O velho abanou a cabeça e nada respondeu.
O curioso menino prosseguiu:
– Aquilo me faz cismar; dizem que é uma ilha em roda da qual o mar está a ferver,
e que ninguém lá pode chegar. Tenho perguntado a todo mundo, e ninguém me
sabe contar o que ela é. Dizem que é uma ilha encantada, e que não há força do
remo nem de vela que possa lá fazer aproar um barco. Quando se vai chegando
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perto avista-se uma moça muito bonita, vestida de branco, e cantando cantigas
as mais lindas que se pode imaginar; mas é escusado querer lá chegar; a ilha vai
fugindo, fugindo sempre. Meu pai não saberá me dizer o que vem a ser tal ilha?...
– Eu, meu filho?... talvez, – respondeu o velho hesitando; – mas, para que queres
tu saber?...
– Não sei, meu pai… mas tenho tanta vontade de saber!... aquela ilha não me sai
do pensamento. (GUIMARÃES, s/d, p.3)

Após alertar o filho sobre as lendas que circundam a ilha maldita, o pai – principal narrador,
através do recurso media-in-res, conta, em pormenores, a história de Regina desde que ela chegara
ao vilarejo, não sem antes reforçar os perigos que rondam a ilha por causa da maldição da mulher
que lá habita, e que mais tarde o leitor descobre que essa mulher seria o possível espírito de Regina:
“O que é de crer é que nesse lugar malsinado mora uma sereia, fada ou alma penada, que anda a
cumprir um fadário de maldição, e ai daquele de quem ela se agrada!” (GUIMARÃES, s/d, p. 5).
Os contadores de causos e histórias estão muito presentes nas narrativas de Bernardo
Guimarães. Em A ilha maldita, o pai do garoto exerce essa função ao recontar a história de Regina
desde que ela chegara na aldeia, ainda criança. Há muito anos, Regina, uma criança náufraga, fora
acolhida por uma viúva habitante dessa aldeia de pescadores à beira-mar. Desde pequenina, Regina
demonstrava interesse pelo mar. A menina nutria um forte desejo por ter um barco de forma a
navegar à sua boa vontade até alcançar a misteriosa ilha tida como maldita pela população nativa.
Contava-se que ninguém conseguira aportar no local, pois quando se aproximavam, a ilha ia se
afastando. As histórias e lendas ouvidas pela menina aguçavam ainda mais sua curiosidade, mas os
cuidados de Felisbina, a senhora que adotara Regina, a impediam de concretizar seu desejo de
chegar até à ilha. Anos depois, Regina torna-se uma bela mulher e muito desejada pelos homens da
região. De sua parte, a moça parecia não ter nenhuma tendência para o amor, ignorando todos os
homens que a assediavam. Contrariados, os pretendentes de Regina deixam o vilarejo ou acabam
cometendo suicídio – esses trágicos acontecimentos fazem com que os moradores da região
creditem à Regina o papel de fada malfazeja ou mesmo sereia – interessante observar que até a ilha
já tinha fama de “mal-assombrada” muito antes de Regina aparecer no vilarejo:
Por esse tempo já essa ilha malsinada que tanto dava que pensar, era o terror e o
duende dos pescadores por toda a extensão destas costas. Corriam, desde tempos
imemoriais, entre o vulgo lendas sinistras e aterradoras a respeito dessa ilhota que
se apresentava como um rochedo medonho e inacessível, erguendo cinco ou seis
braças acima das ondas, liso e escarpado à maneira de barbacã denegrida e
inexpugnável de um castelo roqueiro. (GUIMARÃES, s/d, p.17-18)

Também é digno de nota observar que desde que aportara no vilarejo, e conforme ia crescendo,
Regina sempre fora vista, pelos moradores do vilarejo, como encarnação do mal:
– Cruz! Que menina, santo Deus?... não ouviram o que eIa estava cantando?...
aquilo ou não é filha de gente batizada ou tem partes com o diabo!... se eu duvido
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que ela é mesmo filha de sereia, ou feiticeira do mar!...Queira Deus, tia Felisbina,
queira Deus não te arrependas de ter‐lhe dado criação e agasalho!...
(GUIMARÃES, s/d, p.17)

A morte de Felisbina dá à Regina mais liberdade, quando finalmente a moça consegue
realizar seu desejo de navegar livremente, o que já causa sua primeira transgressão: as mulheres
daquele vilarejo não tinham outra opção senão o casamento com um pescador da comunidade
local. Um tempo depois e após investidas de vários pretendentes, os moradores são surpreendidos
pela decisão da moça de se casar com o forasteiro Aleixo – efeméride por todos muito comemorada
pois acreditavam que esse casamento poria fim às desgraças relacionadas à fatal Regina. Entretanto,
o moço é assassinado na noite de núpcias, e os moradores, mais uma vez, creditam o fato à Regina.
Desesperada, a moça se muda para a “ilha maldita” e inicia um plano de vingança no qual ela atrai
e mata três irmãos envolvidos na morte de Aleixo.
Com estrutura folhetinesca e sustentado por um fio narratológico direto e até previsível em
certos momentos, o romance A ilha maldita em muito se aproxima do conto “A garganta do
inferno”, também de autoria de Bernardo Guimarães. Em “A Garganta do Inferno”, a natureza
metaforiza a história do Brasil colonial, quando foram explorados minérios e ouro no interior de
Minas Gerais. Ao se utilizar da natureza como projeto de afirmação nacional, Guimarães reforça o
próprio projeto de consciência histórica do povo brasileiro. Nesse conto, a personagem Lina, filha
de imigrantes portugueses, foge com um rico rapaz, filho do guarda-mor da região, porém, é
rejeitada após alguns meses com a explicação de que o rapaz iria se casar com uma moça de família
muito rica. Ao se ver rejeitada e humilhada, Lina foge com todo ouro que fora explorado pela
família do rapaz e o atira na gruta. Reside, aqui, uma importante simbologia da própria história de
extração de ouro em Minas Gerais:
Lina, preferindo a Daniel o filho do guarda-mor, seria a terra mineira, cujas
entranhas foram desvirginadas pelo colonizador português, desapiedado e ávido
de miríficos tesouros; e o afundamento de ambos na Garganta-do-Inferno, com
toda riqueza acumulada pelo esforço do colonizador, significaria que a nossa
independência houvera de surgir do desaparecimento do ouro. (VERÍSSIMO,
s/d, p.168)

A simbologia presente em A ilha maldita aponta para o fato de ao ser apresentada como
uma mulher fatal, ardilosa e diabólica pela população, Regina contradiz o discurso que preconizava
que as mulheres deveriam se dar aos trabalhos familiares e ao recato do lar. Não querer seguir esse
estatuto, aventurar-se pelas ondas e buscar desafios em alto-mar significava, para uma mulher
daquele período, que não restaria mais nada que não o abandono por parte da sociedade. Vista
como personificação do mal, Regina passeia por uma espécie de limbo, trazendo muito
categoricamente conceitos como maldade e monstruosidade. O trecho do romance que sinaliza a
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hipotética monstruosidade de Regina se dá quando Rodrigo, apaixonado pela moça, nota que seu
irmão Roberto está a ponto de ceder aos encantos de Regina: “[...] mas aquela, Roberto, aquela não
é uma mulher; é uma fada, um anjo, uma sereia, um demônio; um misto monstruoso de tudo
quanto há de formoso, celeste e adorável e de tudo quanto há de abominável [...]” (GUIMARÃES,
s/d, p. 40).
Devemos salientar que Bernardo Guimarães mostrou-se bastante fiel à técnica narrativa da
oralidade, preocupando-se pouco em incorporar recursos narrativos do romance moderno, que
conheceu. “E quando tentou essa incorporação não o fez do melhor modo, ressentindo-se as suas
narrativas de falhas hoje imperdoáveis” (COUTINHO, 2004, p.270). Portanto, o que se nota, é a
forte influência que a literatura oral exerceu em grande parte de sua obra, principalmente nos
contos, onde há um narrador em primeira pessoa que abre e fecha as histórias, bem ao estilo das
narrativas encaixadas ou emolduradas. Mais significativo ainda é o fato de esses narradores
colocarem-se como defensores de causos que carregam forte carga de terror e emoção, como na
narrativa A ilha maldita, contada por um pai ao seu filho através de um causo, e aqui cabe destacar
que se o momento ainda era o de se fazer referência ao projeto nacionalista, Bernardo Guimarães
o faz através da lenda da sereia que habitava a ilha maldita:
— Meu filho, – respondeu por fim o velho pescador já fatigado das
importunações do filho, – aquela ilha, que tanto me dá que pensar, é o Castelo
da sereia, ou a Ilha da Maldição. Aquele pequeno ponto, que lá vês nos confins
dos mares, e que não é tão pequeno como daqui te parece, foi a fonte de muitas
lágrimas e desgraças, e tem sido a causa de muito desastre para os habitantes
deste lugar. (GUIMARÃES, s/d, p.4)

Raramente presentes em narrativas brasileiras do século XIX, ao contrário de outros
elementos do universo indígena, a figura da Sereia desponta pela primeira vez na obra Odisseia.
Com corpo de pássaro e dotadas de conhecimentos e canto sobrenaturais, as sereias de Homero
“[...] procuravam atrair para sua ilha e matar os marujos que estavam de passagem” (LURKER,
2003, p.638). Vemos, então, que desde cedo as sereias estiveram relacionadas à morte, cabendo ao
cristianismo relacioná-las, de forma mais pungente, à heresia e profanação devido ao poder de
sedução que possuíam, quando por fim passam a simbolizar apenas o desejo mundano; saeculi
voluptas (LURKER, 2003, p.639).
Ratificamos, aqui, que o gótico imperialista (ao imbuir as personagens moradoras das colônias
de adjetivos como bárbaros, selvagens e praticantes de seitas pagãs – especificamente por não
seguirem os parâmetros hegemônicos europeus), ao ser relido em nosso gótico colonialista através do
romance A ilha maldita, aponta para uma importante questão de nossa história social: a hegemonia
patriarcal, afinal
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Há uma estreita relação entre os estudos pós-coloniais e o feminismo. Em
primeiro lugar, há uma analogia entre patriarcalismo/feminismo e
metrópole/colônia ou colonizador/colonizado [...]. Em segundo lugar, se o
homem foi colonizado, a mulher, nas sociedades pós-coloniais, foi duplamente
colonizada. Os romances de Jean Rhys, Doris Lessing, Toni Morrison e
Margareth Atwood testemunham essa dialética. Na história do Brasil, a mulher
sempre foi relegada ao serviço do homem, ao silêncio, à dupla escravidão, à
prostituição ou a objeto sexual. Na literatura, muitos são os romances que
representam, através de suas personagens femininas, essa situação. Diversos
romances de Jorge Amado por exemplo, retratam essa subjugação da mulher.
(BONNICI, 2003, p.213)

Vemos que nas sociedades exploradas a colonização pesou de forma ainda mais intensa
para as mulheres, estando estas sempre à serviço dos homens e relegadas aos afazeres domésticos,
ao silêncio, à escravidão e até mesmo à prostituição, e aqui destacamos as sociedades coloniais do
interior de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, que vivenciaram intensamente as
agruras do sistema extrativista. No caso específico do romance A ilha maldita, objetificada,
desgraçada e posta à margem da sociedade, Regina seria a metáfora da degradação das sociedades
sob o jugo do colonialismo, ao romper os pressupostos masculinos – lidos, nas entrelinhas, como
os próprios pressupostos do imperialismo.
Cabe-nos, por fim, a tomada de uma postura (e aqui ressaltamos as contribuições da crítica
pós-colonialista) que possa, sempre, desconstruir o discurso eurocêntrico e patriarcal que ganha
adeptos em nosso país nos séculos XVII e XVIII e se perpetua em pleno século XXI. Entender
como essas construções surgem em nossas sociedades e se manifestam em diferentes discursos, no
caso deste trabalho, no discurso literário, já perfaz um importante caminho no sentido da
descolonização da mente, afinal “[...] descolonizar não é simplesmente livrar-se das amarras do
poder imperial, mas procurar também alternativas não repressivas ao discurso imperialista [...]”
(BONNICI, 2003, p.220).
Considerações finais
Ao juntarmos nossa opção pelo gótico imperialista à análise do romance A ilha maldita,
pontuamos um notório movimento. Assim como nas colônias britânicas, onde a opressão, a
repressão, o apagamento cultural (quando as superstições locais eram vistas como ameaça ao
racionalismo ocidental) decorrem de uma ideologia de sujeito e objeto mantida pelos colonizadores,
em nosso gótico colonialista notamos a mesma organicidade.
Também em terras brasileiras sofremos infortúnios, apagamento cultural e opressão.
Fisicamente, tais ocorrências resultaram em grande número de pessoas mortas violentamente,
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crianças apartadas de seus pais, mulheres violentadas e todo um relato de ocorrências pungentes
que marcaram nosso passado colonial.
No nível ideológico, a opressão e repressão se fizeram de forma mais sutil, porém não
menos perversa. Fomos levados a crer que éramos incapazes, pagãos, amaldiçoados, subalternos,
e que nossa salvação viria de instâncias a nós superiores: através da presença europeia em solo
americano, que nos salvaria de nossa perdição pagã. Tal ideologia perpetuou-se durante séculos e
chegou às sociedades pós-coloniais de forma a fazer com que as mulheres, por exemplo, só
pudessem se integrar à sociedade se seguissem os preceitos hegemônicos, e no período pós-colonial
a hegemonia era atribuída não mais aos europeus, mas à figura masculina.
Regina, ao quebrar esse comportamento e seguir sua vida de acordo com suas escolhas, era
vista como insurgente, ou aquela que seduzia os homens para posteriormente desprezá-los, quando
na verdade sua intenção era apenas velejar com seu barco pelas ondas do mar. Ao substituir as
estruturas de dominação por suas próprias escolhas, Regina desmascara, sem que essa fosse
deliberadamente sua intenção, os fundamentos masculinos do cânone patriarcal, levando-nos,
finalmente, à comprovação de nossa hipótese inicial: ao encararmos o gótico como uma categoria
discursiva com a qual refletimos sobre o poder e, ainda de forma mais específica, sobre vetores
envolvendo o colonialismo e as alteridades, conseguimos mostrar que o gótico colonialista pode se
manifestar na conflituosa relação de exploração entre o mais forte e o mais fraco, e no caso deste
trabalho, entre o patriarcalismo e as mulheres. Em nossa leitura do gótico imperialista em gótico
colonialista, podemos defender não só a presença do ambiente gótico no regionalismo brasileiro,
como também a importância de um autor goiano e a forma com que contribuiu para a história da
Literatura Brasileira interiorana, distante dos centros urbanos e das salas de aula das capitais.
Sereia ou fatal, a personagem que seguimos na narrativa de Bernardo Guimarães, imbuída
de barbarismo, monstruosidade, atraso ou ignorância, aos olhos da hegemonia patriarcal, trouxenos inquietações muito atuais, avivando uma época bárbara que talvez persista até hoje em nossa
sociedade, quando infelizmente muitas mulheres ainda são perseguidas, ridicularizadas, violentadas
e mortas.
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EU VOS ABRAÇO, MILHÕES, DE MOACYR SCLIAR:
ROMANCE HISTÓRICO?
EU VOS ABRAÇO MILHÕES, BY MOACYR SCLIAR: A HISTORICAL NOVEL?

Arthur Barboza FERREIRA1
Resumo: Este artigo investiga se o romance Eu vos abraço, milhões de Moacyr Scliar pode ser qualificado como
um “romance histórico”. Valendo-se da teoria do romance histórico de Lukács e de alguns de seus
comentadores, busca-se encontrar aspectos importantes do gênero na narrativa de Scliar. O artigo conclui
que, apesar de o romance apresentar traços de um Bildungsroman e de sugerir reiteradamente uma cisão entre
vida pública e privada (este último aspecto entrando em atrito com a natureza do gênero teorizado por
Lukács), há vários aspectos no romance que tornam lícito seu enquadramento como romance histórico. Essa
constatação abre a leitura do romance para questões caras ao romance histórico, como o papel do Estadonação na narrativa.
Palavras-chave: Eu vos abraço, milhões. Moacyr Scliar. Romance histórico. György Lukács.
Abstract: This article investigates whether Moacyr Scliar’s novel Eu vos abraço, milhões, can be qualified as a
“historical novel.” Making usage of the theory of the historical novel by Lukács and some of his
commentators, the article aims to find important aspects of the genre in Scliar’s narrative. It concludes that,
although the novel bears traces of a Bildungsroman and repeatedly suggests a schism between public and private
life (the latter aspect having some friction with the nature of the genre theorized by Lukács), there are various
aspects in the novel that make it licit to qualify it as a historical novel. This finding opens new possibilities
of reading the novel, possibilities sensible to issues dear to the historical novel, such as the role of the nationstate in the narrative.
Keywords: Eu vos abraço, milhões. Moacyr Scliar. Historical novel. György Lukács.

O romance Eu vos abraço, milhões, de Moacyr Scliar, publicado em 2010, é com frequência categorizado
como um “romance de formação”, um “Bildungsroman”. Com efeito, a narrativa tem muitos traços que
legitimam seu enquadramento nessa categoria: o romance conta a história de um garoto chamado Valdo
(hipocorístico a partir de Valdomiro) e detém-se sobremaneira num recorte de sua vida – sua juventude, seus
anos de formação. Um traço comum dos romances de formação, encontrável nessa obra, é o elemento da
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viagem realizada pelo protagonista, assim como a temática da iniciação sexual.2 Sintomaticamente, na
contracapa da edição da Companhia das Letras, lê-se que se trata de um “romance de formação”:

Peculiar romance de formação, Eu vos abraço, milhões conta história de Valdo, jovem
humilde nascido numa estância no interior do Rio Grande do Sul, perto de Santo Ângelo,
região de imensas planícies e vastos horizontes. Aos quinze anos, encantado com os ideais
de liberdade e justiça de que lhe fala um amigo um pouco mais velho, Valdo decide entrar
para o Partido Comunista e parte para o Rio de Janeiro. Lá, imagina, haverá de unir-se a
seus companheiros de militância pela mão do grande líder do Partido, Astrojildo Pereira, e
concretizará sua missão libertária. O ano é de 1929. Dois anos antes, a coluna Prestes –
originada perto da terra de Valdo – se dissolvera, depois de percorrer o país pregando os
preceitos liberais e pressionando para depor o presidente Artur Bernardes. No Rio, o Cristo
Redentor está sendo construído sobre o Corcovado. Entre desilusões amorosas e políticas,
Valdo é obrigado a constatar que seu ideal de abraçar milhões, de que fala Schiller na “Ode
à alegria” – que inspirou a Nona Sinfonia de Beethoven – é bem mais difícil de realizar do
que imaginara (SCLIAR, 2010, contracapa).

Apesar de categorizá-lo como “peculiar romance de formação”, o comentário na contracapa do livro
elenca, curiosamente, poucas razões para sustentar a categorização. Ao invés, trata sobretudo de aspectos
espaciais e temporais da narrativa. O presente artigo explora se se pode conceber esse romance de Scliar
também como um romance histórico, nos termos da teoria do romance histórico do crítico literário marxista
György Lukács. Convém, contudo, antes de mais nada, apresentar o enredo do romance. Após esse passo
preliminar, far-se-á uma leitura dele à luz da teoria lukacsiana, a fim de responder à questão.
Narrada pelo próprio Valdo, já velho, e nos tempos contemporâneos do e-mail, a narrativa se
configura como uma única e longa carta (à moda antiga) destinada a seu neto, residente nos Estados Unidos.
Nessa longa carta manuscrita, Valdo se encarrega de falar de sua própria vida ao neto, já que eles se conhecem
muito pouco.
Deixa-me contar algo de minha vida. Velhos gostam disso, de falar sobre o passado,
principalmente quando, no meu caso, há muito a dizer sobre esse passado, e quando existe
alguém como tu, interessado no que contamos. Mesmo porque, meu querido neto, temos
convivido tão pouco, que não sabes quase nada sobre mim, assim como eu não sei quase
nada sobre ti. [...] já que queres saber de mim, aqui vão algumas coisas sobre este teu distante
avô, coisas que, espero, te interessarão (ibidem, p. 14).
Cf. GOETHE (2009 [1795-1796]), SALINGER (1991 [1951]) e VEIGA (2017 [1972]). Todos esses são exemplos de romances
de formação envolvendo jovens protagonistas que fazem viagens e passam por alguma iniciação sexual, entre iniciações de outra
natureza.
2

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.14, p. 135-152, jul./dez., 2020. ISSN: 2357-9234.

137

Valdo conta ter nascido em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Vivendo humildemente sob o regime
coronelista de então. Seu relato cronológico parte do período de sua vida em que ele contava 15 anos de
idade e era estudante. O ano é de 1928. Valdo conta um episódio que marcou sua vida: um dia, seu pai,
capataz da estância onde morava, é humilhado diante do coronel Nicácio, por cumprimentá-lo sem tirar o
chapéu. O coronel fica irado ante tamanha “ousadia” do capataz. Arranca-lhe o chapéu e grita para ele sair
dali e voltar só quando tiver aprendido a respeitá-lo, pois, sendo ele patrão, só se pode falar com ele de cabeça
descoberta. Humilhado, o pai de Valdo se retira com o filho, que assistiu a todo o ocorrido. O pai então pede
a Valdo que estude muito, para arranjar melhores condições de vida que as dele.
Na escola, Valdo é um aluno aplicado e o orgulho de sua professora Doroteia. Valdo passa a conhecer
o filho de Doroteia, um rapaz mais velho que ele, chamado Geninho. Geninho frequenta uma célula
comunista e estuda obras de Marx, Lenin e outros comunistas. Torna-se uma espécie de tutor de Valdo,
emprestando-lhe livros e politizando-o.
Geninho, que fazia parte de uma célula comunista (uma das primeiras do Rio Grande do
Sul, acho), era não só um revolucionário convicto, como também um excelente didata. Não
se limitava a ler para mim o texto, a comentá-lo; vivia-o, por assim dizer; encenava-o como
se aquilo fosse o roteiro de um grande espetáculo (e, pensando bem, não fora essa a intenção
de Marx e Engels, prover a humanidade de um roteiro que desse ordem e sentido ao
espetáculo da História, dividindo-o em atos, prevendo um início, um meio e um glorioso
fim?) Ouvindo-o, eu tinha a impressão de testemunhar de maneira pungente a tragédia dos
oprimidos e ao mesmo tempo de participar de suas esperanças de um mundo melhor. A
mim, o Manifesto impunha-se tanto pela lógica como pela emoção. Demonstrava, de maneira
cabal e definitiva, que a história da humanidade é a história da luta de classes, uma luta
opondo oprimidos e opressores: senhores e escravos, barões e servos, patrões e
empregados, latifundiários e peões. E convocava-me a tomar parte nessa luta ao lado dos
fracos e desamparados (ibidem, p. 25).

Geninho, contudo, adoece. Seu caso é sério: tem câncer. Em seu leito de morte, confia a Valdo o
projeto de vida que ele tinha para si próprio: tornar-se um importante militante comunista, lutando pela causa
do proletariado contra a burguesia. Dá a Valdo algum dinheiro e lhe pede para comprar uma passagem para
o Rio de Janeiro, para se encontrar com Astrojildo Pereira, que então encabeçava o ainda incipiente – e ilegal
– Partido Comunista do Brasil (depois renomeado para Partido Comunista Brasileiro). Também lhe
recomenda procurar ajuda de um camarada seu chamado Hércules, dando-lhe o endereço de sua residência
no Rio de Janeiro. E lhe chama pela primeira vez de “camarada” na dedicatória que escreve para ele, ao
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presenteá-lo com o Manifesto do Partido Comunista, um verdadeiro rito de passagem para Valdo. Na dedicatória,
lê-se: “Ao meu camarada Valdo, com votos de que participe com confiança e com coragem na construção
de um mundo melhor” (ibidem, p. 54). Após a morte de Geninho, Valdo parte para o Rio de Janeiro, alegando
aos seus pais que havia recebido uma excelente proposta de emprego na então capital federal (mentira
deslavada). Valdo chega ao Rio e hospeda-se na casa de Hércules, o camarada do falecido Geninho, porém
dele recebe a notícia de que Astrojildo Pereira não está mais no Brasil, nem tem previsão para voltar. A
missão de Valdo de tornar-se militante é, então, protelada.
Valdo parece ainda jovem demais para entrar no partido: chega ao Rio de Janeiro contando somente
15 anos de idade. Logo que faz 16, sob pressões da mulher de Hércules, chamada Teresa, é levado a procurar
emprego, já que vive às custas da humilde renda que o casal tem – Hércules trabalha numa serralheria. Além
disso, vem a crise da bolsa de Nova York, em outubro de 1929. Se por um lado a crise econômica é
comemorada por Valdo e Hércules, por evidenciar a fragilidade e insustentabilidade do capitalismo, por outro
lado ela também sinaliza problemas que podem afetar suas vidas no Brasil, pois há desemprego no horizonte.
O próprio Hércules, então, propõe a Valdo que trabalhe como ajudante de pedreiro numa obra que necessita
de operários. A obra é um gigantesco monumento religioso e se chamará Cristo Redentor. Com grande
desconforto, por ter abraçado o ateísmo (como se esperaria de um comunista), Valdo enfim aceita trabalhar
na edificação do Cristo, justamente um símbolo do “ópio do povo” nos termos de Marx. Também sob
pressão de Teresa, Valdo arranja outro lugar para morar, uma pensão. Começa a vida de lida de proletariado
de Valdo, mais um rito de passagem. Faz trabalho braçal de dia, carregando muito peso na obra do Cristo.
De volta à pensão, à noite, tem um quarto só para si. A dona da pensão, Maria Clara, sexualmente interessada
nele, costuma visitá-lo à noite. O garoto é praticamente um homem.
O tempo passa. No ano seguinte, ocorre a assim chamada Revolução de 1930, entendida por Valdo
como simples mudança de poder nas mãos das oligarquias brasileiras. Valdo ainda não consegue entrar para
o Partido, apesar de Hércules ter-lhe noticiado a volta de Astrojildo Pereira para o Brasil. Valdo fica frustrado
ao ver novamente malograda sua entrada na militância. Sente-se desamparado, sem amigos, e cogita voltar
para sua cidade natal e abortar a missão que Geninho havia lhe encarregado.

O que estou fazendo aqui, eu me perguntava, nesta cidade hostil, onde não tenho amigos,
muito menos companheiros de ideias ou de luta? De novo tive vontade de ir embora, de
voltar para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o pampa, para o coronel,
até – eu queria fugir dali. Que merda, eu resmungava furioso, que merda (ibidem, p. 174).
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Valdo tem esses pensamentos na rua, num domingo à tarde. De repente, nota uma manifestação de
rua acontecendo. Liderando-a, uma bela moça de expressão irada. Valdo reconhece-a imediatamente: é a
filha anarquista de Hércules e Teresa, Rosa. A moça havia saído de casa por causa de discórdias políticas com
o pai. (Anarquistas e comunistas não costumam se dar bem.) Valdo, contudo, mancebo carente, fica
fascinado com sua beleza e busca conhecê-la melhor. Também havia prometido aos pais dela que, caso a
encontrasse, tentaria convencê-la de voltar a morar com eles. Quando questionado por Rosa se ele é
comunista, Valdo diz que não é, a fim de garantir um relacionamento com ela. Ele dissimula ter curiosidade
pelo anarquismo, e Rosa vê nele um prosélito em potencial. Em pouco tempo os dois têm um relacionamento
amoroso. Apesar de aprender sobre o anarquismo com Rosa, Valdo não se convence e não adere à doutrina.
Na verdade, acha Rosa maluca. Ainda assim, continua fascinado com ela. Seus impulsos sexuais falam mais
alto que sua filiação política. Em todo caso, as reprovações de Rosa acerca dos comunistas parecem ter algum
efeito sobre Valdo. Em suas conversas, ele ouve de Rosa severas críticas a Astrojildo Pereira.

Que ela odiava, para dizer o mínimo. Considerava-o um homem volúvel, um tipo que
mudava de rumo e de ideias a todo momento. Inspirado pela Revolta da Chibata, chefiada
pelo marinheiro José Cândido, e cujo objetivo era acabar com o castigo físico na marinha
brasileira, e indignado com a execução do libertário pedagogo espanhol Francisco Ferrer,
Astrojildo, homem de grande inteligência e talento, aderira ao anarquismo, tornando-se
colaborador de vários jornais, A Voz do Trabalhador, Guerra Social, Spartacus, O Cosmopolita.
Assinava com pseudônimos; mas seus textos eram inconfundíveis, vivazes e inteligentes,
sarcásticos – muitas vezes polemizava com colaboradores imaginários. E aí, sempre
segundo Rosa, ele traíra o anarquismo, aderindo ao comunismo e participando
decisivamente da criação do Partido Comunista do Brasil, em 1922, o que aliás lhe valera
violentas críticas do ex-companheiro José Oiticica. Os anarquistas, concluiu, tinham agora
dois tipos de inimigo: o governo, que os perseguia, prendia e torturava, e os comunistas.
Do governo, Rosa não esperava outra coisa; afinal, disse, governo é poder, e quem detém
o poder quer mantê-lo a qualquer preço. Mas não perdoava os comunistas, verdadeiros
bandidos que não hesitavam em recorrer ao crime para alcançar seus torpes objetivos: dois
anos antes, em 1928, militantes do Partido Comunista tinham matado a tiros um sapateiro
anarquista, um homem que ela conhecera de quem gostava muito (ibidem, p. 180).

O relacionamento amoroso de Valdo com Rosa dura pouco: um dia a moça desaparece. Certamente
por causa das grandes tensões políticas, tendo em curso a chamada Revolução de 1930, sem falar das
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perseguições a anarquistas e os dois meses de aluguel que Rosa devia à dona da pensão onde residia. O amor
de Valdo fica comprometido.
Hércules conta a Valdo que Astrojildo Pereira foi destituído do cargo de secretário-geral do Partido,
sendo agora apenas um militante comum. Para piorar sua situação, Valdo recebe uma carta com a notícia da
morte de seu pai. Desiludido, o jovem deixa a missão que Geninho lhe confiou de lado, por tempo
indeterminado. Sua mãe vai morar com ele no Rio de Janeiro. Conseguem se sustentar razoavelmente bem
na pensão agora, já que a mãe de Valdo trabalha de costureira. Valdo concilia o trabalho no Cristo Redentor
com um curso técnico de eletricista.
Um dia, recebe um bilhete de Rosa, marcando um encontro. Ela lhe diz que passou uma temporada
na França. Decidiu realizar um atentado ao Cristo Redentor, destruí-lo, inspirada em outros atentados
realizados pelos anarquistas Ravachol e Emma Goldman. E pretende usar o conhecimento técnico em
elétrica de Valdo e seu acesso privilegiado ao monumento para realizar o plano de destruição do Cristo.
Valdo, no entanto, após sua conversa com Rosa, é atropelado por um carro em seu caminho de volta para
casa. Passa dias no hospital. O plano da destruição do monumento é abortado ou, especula ele, apenas
sonhou com a conversa que teve com Rosa, em estado de delírio após ter sido atropelado. Uma vez com a
saúde restabelecida, Valdo vai morar em Porto Alegre com a mãe. Doravante, a atividade política de Valdo
se reduz drasticamente. Ele assume uma postura mais contemplativa do que ativa com relação às questões
sociais, em relação à História (com H maiúsculo, tal como ele entende). Encasula-se, aparentemente fechase em sua vida privada.
Em 1935, quatro anos depois de nossa chegada a Porto Alegre, eclodiu o fracassado levante
que depois ficaria conhecido como Intentona Comunista, dirigido contra o governo Getúlio
e chefiado por Luís Carlos Prestes. Foi basicamente um movimento de militares; a
Internacional Comunista, que, de Moscou, o desencadeara, acreditava que a partir daí
haveria uma mobilização geral e maciça de operários e camponeses, o que não aconteceu.
Quatro anos depois, em 1939, era assinado, pela União Soviética e pela Alemanha nazista,
o pacto de não agressão que deixou perplexos e confusos, quando não revoltados, os
comunistas no mundo todo. E depois veio a denúncia dos crimes de Stálin por Kruschev,
a queda do muro de Berlim... (ibidem, p. 246).

Valdo eventualmente casa-se com Chica, uma moça que conheceu em sua viagem de trem para o Rio
de Janeiro. Tem um filho com ela, Fernando. Seu filho, muitos anos depois, estudante de medicina, torna-se
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militante contra o regime da ditadura militar brasileira. No entanto, abandona a febre militante da juventude
e aceita uma oportunidade de ir morar nos Estados Unidos.
Valdo reflete que a vida é feita de dilemas, e que a condição humana, precária, inclina-se mais às
questões subjetivas do que para as objetivas: “[...] fazer o quê? Uma pergunta que não corresponde
exatamente à leninista questão do ‘que fazer?’ (‘chto delat?’); é, por isso, menos objetiva, mais inquietante – e
mais adequada à nossa, muitas vezes precária, condição humana” (ibidem, p. 254). Nesse trecho, Valdo remete
ao panfleto de Lenin chamado Que fazer?, no qual o importante ativista político reflete sobre como realizar,
do ponto de vista pragmático, uma sociedade comunista na então sociedade czarista russa (o texto foi escrito
entre 1902 e 1903). Geninho lhe emprestara esse livreto, que ficou com Valdo a partir de então. Contudo,
ironicamente, o livro pouco ajuda Valdo em seus problemas ao longo da narrativa. Que fazer diante da morte
do pai? Que fazer diante dos impulsos sexuais por uma bela moça anarquista? Como conciliar militância
política e problemas privados?
Apesar de o romance de Scliar se enquadrar satisfatoriamente no gênero conhecido como
Bildungsroman, é possível categorizá-lo também como “romance histórico”, conceito elaborado por Lukács.
Algo imprescindível no romance histórico, para Lukács, é sua capacidade de figurar, na própria imanência
textual da obra (independentemente das concepções do autor), a autenticidade da história. O que isso
significa? O romance deve captar a totalidade da vida, o entretecimento das esferas pública e privada, as
tensões entre as forças sociais que marcam uma época e fazem mover a história.
Em Eu vos abraço, milhões, a história não é um mero pano de fundo fixo, estável, na qual as personagens
vivem seus dramas pessoais. Para Lukács, a história é “um processo ininterrupto de mudanças [...] que
interfere diretamente na vida de cada indivíduo” (LUKÁCS, 2011, p. 38) e o romance tem de figurar “a
totalidade dos objetos”, isto é, um “retrato da sociedade humana tal como ela se produz e reproduz em seu
processo de vida cotidiano” (ibidem, p. 120). O pensamento marxista, ao qual Lukács se filia, também entende
que os indivíduos são por excelência seres sociais, não estando, portanto, apartados do resto do mundo. A
suposta cisão entre eu vs. mundo, entre sujeito vs. objeto, portanto, é entendida por ele como ilusória. A
própria personagem de Valdo, no romance de Scliar, entra em contato com o pensamento marxista, e o
exalta por sua capacidade de perscrutar a verdade das coisas, não só das coisas objetivas, mas de sua própria
vida pessoal, subjetiva, como a experiência de ver seu pai humilhado pelo coronel Nicácio.
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Tudo o que Marx e Engels diziam fazia sentido, tudo. O Manifesto realizava o milagre de
colocar em ordem a minha confusa cabeça de adolescente; o Manifesto tinha resposta para
todas as questões. O mundo que descrevia era um mundo binário, nitidamente dividido
entre o justo e o injusto, o progressista e o reacionário; um mundo dividido – entre o Bem
e o Mal? É: entre o Bem e o Mal. Mas não se tratava do Bem e do Mal de que nos falava o
padre Jonas; não, era outro Bem, outro Mal. O Bem: o comunismo. O Mal: o capitalismo.
A burguesia. O latifúndio. O coronel Nicácio arrancando o chapéu da cabeça de meu pai.
“A sociedade”, dizia-me o Manifesto (“dizia-me”, sim: era como se aquele texto tivesse sido
escrito especialmente para mim, uma carta pessoal de Marx e Engels enviada através de um
livro), “divide-se cada vez mais em dois vastos campos opostos, em duas grandes classes
diametralmente opostas: a burguesia e o proletariado.” O texto desfazia todos os mitos
criados para iludir os oprimidos (SCLIAR, 2010, p. 32).

O trecho acima do romance de Scliar ilustra bem como o pensamento marxista possui uma
capacidade de perscrutar a sociedade dialeticamente, descrevendo-a tanto de um modo geral, isto é, como
dividida dicotomicamente em classes, como também a vida concreta e cotidiana particular, pessoal, dos “seres
sociais”3 – como a própria vida do protagonista Valdo –, contemplando assim tanto a chamada esfera pública
quanto a chamada esfera privada da vida humana. O pensamento marxista articula, então, dialeticamente,
essas duas esferas, revelando a totalidade da vida. Nesse tocante, pode-se constatar um traço de romance
histórico em Eu vos abraço, milhões, de Scliar, porquanto nessa narrativa o passado não é mero pano de fundo
no qual se passa e se desenvolve a vida privada de “indivíduos”, como se eles estivessem apartados das
tensões e lutas concretas da realidade social objetiva que os envolve. Acerca do conceito de totalidade e sua
relação com o cotidiano, Lukács escreve:

[...] a totalidade não é invenção de um filósofo, mas impõe-se, ela própria, na vida cotidiana;
quando um cidadão não paga o aluguel da sua casa, a totalidade impõe-se pelas
consequências que isso terá, com toda a sua força, e o pensamento marxista não fez mais
do que elevar a um nível superior de pensamento esta totalidade que somos forçados a viver
na vida cotidiana, quer o queiramos, quer não, quer tenhamos ou não consciência disso,
quer tiremos ou não as devidas ilações (LUKÁCS apud FREDERICO, 2013, p. 71).

O exemplo já dado da manifestação dessa totalidade, na situação da humilhação sofrida pelo pai de
Valdo, pelo coronel Nicácio, está longe de ser um caso isolado nesse romance. Há muitos outros exemplos.
Acerca da noção de “ser social” em Lukács, um comentador de sua obra escreve: “[...] o Lukács marxista iria retomar os temas
de sua juventude, a começar pela oposição entre interioridade e exterioridade. A oposição abstrata entre indivíduo e mundo dará
lugar à concepção dialética do homem como um ser social” (FREDERICO, 2013, p. 63).
3
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No enredo dado acima, fala-se justamente de aluguéis não pagos por Rosa, que podem ter contribuído para
a sua desaparição temporária na narrativa. Rosa trabalhava numa loja, deveria receber um magro salário. Sua
própria vida “privada” de residente numa pensão decadente resulta de suas tensões com o pai comunista,
culminando em sua ação de sair de casa. Em sua própria casa, em sua própria família, as tensões das forças
políticas de esquerda de seu tempo – o comunismo e o anarquismo – levaram-na a ter uma relação
insustentável com o pai. Esse atrito de forças sociais a obriga ter de se sustentar, a trabalhar mais, a ter mais
dívidas, pois agora, não morando mais com seus genitores, tem de pagar por sua própria moradia. Também
fica sugerida a possibilidade de sua desaparição ter a ver com a perseguição que sofria por ser anarquista. O
que importa é que, de um jeito ou de outro, as tensões da história em movimento influem em sua vida, tanto
no trabalho cotidiano, quanto na decisão de abandonar suas residências temporárias. Outrossim, essas
tensões têm implicações em sua vida amorosa e sexual, pois é levada a interromper seu relacionamento com
Valdo. É igualmente sugestivo que em seu quarto há um retrato do anarquista Ravachol pregado na parede
– símbolo de uma força social (o anarquismo) em oposição à burguesia, ocupando o reduto supostamente
mais “privado” de um “indivíduo”, justamente o quarto pessoal onde dorme. Também Valdo tem o retrato
de seu ídolo, Karl Marx, pregado na parede de seu quarto de pensão. A vida privada, no romance, é figurada
reiteradamente como indissociável da vida pública, das tensões das forças sociais da realidade social concreta
de um tempo.4
Outro exemplo digno de nota se dá na narrativa muito tempo depois de Valdo ter abandonado a
missão de tornar-se militante. Já maduro, e pai de Fernando, no período da ditadura militar, tem sua casa
revirada por policiais em busca de “materiais subversivos”. Os agentes da polícia encontram os dois livros
de esquerda que ele guarda, dos tempos que conheceu Geninho.

Com o tempo eu ia esquecendo o que lera, o Manifesto Comunista (que, contudo, guardava
como recordação de Geninho, junto com o Chto delat? do Lênin. Do hino da Internacional
Comunista, só lembrava o primeiro verso, o “De pé, ó vítimas da fome”. Eu não imaginava
que o conflito político viesse, literalmente, bater à minha porta. Veio (SCLIAR, 2010, p.
247).

O romance histórico de Antônio Lobo Antunes (2011 [1988]), As Naus, apresenta uma situação semelhante. Manuel de Sousa
de Sepúlveda, em sua situação de retornado, vê-se desapropriado, sem seu apartamento de outrora (cap. 7). Seu imóvel é ocupado
por outras pessoas, em decorrência da conjuntura política de então. Ou seja, a residência ou moradia de um indivíduo, nos dois
romances, está profundamente vinculada a uma dada situação social e é determinada pelas forças sociais em atrito. Não se pode
pensar em vida privada senão como estando dialeticamente ligada à vida pública.
4
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O que Lukács entende como romance histórico, contudo, não envolve somente o entretecimento
entre esferas pública e privada, reveladora do que ele chama de “totalidade”. O romance histórico também
diz respeito à própria vida presente, ele é capaz de captar a autenticidade da história, ou seja, seu caráter
dinâmico de processo ininterrupto. Longe de tratar o passado como mera coleção de curiosidades ou
escapismo, o passado, figurado artisticamente no romance histórico, é pré-história do presente, não se
destacando do presente. Como um comentador de Lukács escreve,

[...] condição fundamental para escrever um bom romance histórico, isto é, a aptidão para
evocar os acontecimentos passados não com a curiosidade distanciada do arquivista ou do
museógrafo, mas considerando-os como precursores orgânicos, ainda que através de
múltiplas mediações do presente; o fluido da comunicação entre o passado e o presente, o
sentimento do passado como pré-história do presente, segundo o adágio nostra causa agitur,
constituem sinais que distinguem os verdadeiros êxitos do gênero (TERTULIAN, 2019, p.
172).

No caso do romance de Scliar, a figuração do passado como pré-história do presente é constatável
nos efeitos duradouros de certos episódios decisivos da história. Um episódio decisivo para a ascensão da
luta de classes no Brasil nos anos de 1920 foi a Revolução Russa de 1917. Esse fato anterior aos anos de
1928 a 1930 (principal recorte temporal do romance de Scliar) tem efeitos duradouros, e não pode ser
entendido como dissociado da criação do Partido Comunista do Brasil em 1922, por exemplo, da Intentona
Comunista de 1935, e tampouco pode ser dissociado da Revolução Cubana de 1959 etc. Todos esses eventos
herdam algo da Revolução Russa, evento que trouxe esperança a muitos quanto à possiblidade de se viver
numa sociedade não capitalista, e evento confirmador da realidade de que o povo é capaz de mover a história.
O filho de Valdo, Fernando, em plenos anos de ditatura militar brasileira, tem um retrato de Che Guevara
no quarto. A luta de classes continua, com suas novidades e particularidades, é certo, mas ainda assim
carregando continuidades em relação a eventos importantes do passado.
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[...] Fernando [...] começou a conviver com o pessoal de esquerda, um grupo de jovens que
já era muito ativo na militância e que, com o golpe, ficou mais ativo ainda. E aí eram
reuniões, e demonstrações de protesto, e elaboração de material contra a ditadura... Na
parede do quarto, o Fernando afixou um retrato de Che Guevara, por quem tinha profunda
admiração [...]” (SCLIAR, 2010, p. 248).

Quer em 2010, ano de publicação do romance de Scliar, quer em 2019, pode-se perceber os embates
entre forças sociais de tipo semelhante às que existiam no século XX, tanto no Brasil quanto no mundo.
Apesar das mudanças, a existência de continuidades é insofismável. De modo que, para se entender o
presente, é necessário entender a história como um processo, o que implica entender o passado como préhistória do presente.
Outro aspecto que pode ser levantado, na presente reflexão quanto ao romance de Scliar poder ou
não ser enquadrado na categoria de romance histórico, diz respeito à figuração de suas personagens. Para
Lukács, não é positivo que as personagens do romance histórico sejam simplesmente medíocres; antes, é
conveniente que elas sejam figuradas artificialmente – artisticamente – como seres altamente
individualizados, carregando consigo as contradições das forças sociais de seu tempo. Se por um lado Lukács
exalta Walter Scott como um grande romancista histórico, ele nota que sua arte tem defeitos, como a
construção de personagens marcados por elevado filisteísmo e superficialidade. Se por um lado Scott figura
as tensões sociais e capta a autenticidade da história, seu caráter móvel, dinâmico, por outro lado esse escritor
de língua inglesa cria personagens relativamente simplórias, com não leves danos às suas obras, como objetos
estéticos artísticos. A esse respeito, um comentador de Lukács escreve:

No prefácio, de 1963, do volume de suas Obras, que contém O romance histórico Lukács afirma,
sem rodeios, que “em um certo sentido” Scott não é “verdadeiramente um grande escritor”.
A comparação com as figuras tão perfeitamente individualizadas (“fascinantes” pela vida
que irradiam) de Tolstoi lhe permite assinalar a ausência de semelhantes qualidades em
Walter Scott e a convencionalidade e uma certa superficialidade quando se trata de esboçar
os caracteres e detalhes (TERTULIAN, 2008, p. 174).

Como é figurado o protagonista de Scliar? Valdo é um ser altamente individualizado, nele se
digladiam vozes muito particulares e contrastantes. Na narrativa, é como se existissem dois Valdos: um
“jovem”, revolucionário, comunista; outro “velho”, acomodado, empresário. Um interessado por ficção e
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literatura de esquerda; outro interessado pela lógica rigorosa das ciências exatas. A luta de classes parece
travar em sua consciência. Valdo não é uma personagem plana, mas esférica. Ele surpreende o leitor, toma
decisões desconcertantes, contradiz seus projetos de ser comunista, tem recaídas. Por fim acaba tornandose um empresário, ao invés de um militante comunista. No entanto, não pode ser simplesmente qualificado
como “conformista”. A escrita de sua carta ao neto revela ainda certa adesão às ideias comunistas, embora
atravessada por ironia. Para ilustrar a complexidade desse protagonista, pode-se fazer uma observação sobre
sua linguagem. Valdo escreve sua carta em português, rechaça vocábulos de língua inglesa, que poderiam
indicar uma certa adesão sua a um “imperialismo cultural norte-americano”, ao passo que acolhe algumas
palavras e expressões de russo e de espanhol. Por que faz isso? Sua própria linguagem parecer refletir a luta
de classes. Enfim, Valdo é uma personagem “típica”, isto é, profunda e personalíssima. Sobre o conceito de
personagem típica, um comentador de Lukács escreve:

Lukács critica duramente os escritores que trabalham com personagens comuns ou médios,
já que esse tipo de personagem não reflete toda a riqueza da vida social (e, portanto, dos
próprios homens, de seus problemas, paixões etc.). A boa literatura realista, diz Lukács,
constrói personagens típicos, isto é, indivíduos bem definidos e demarcados em suas
personalidades individuais inconfundíveis. Ou, nas palavras de Engels sempre lembradas
por Lukács: “cada um é um tipo, mas é ao mesmo tempo também um indivíduo
determinado, um ‘este’, como dizia o velho Hegel, e assim é que deve ser”. Esses
personagens, além de sua ineliminável singularidade, concentram também certas tendências
universais próprias do desenvolvimento histórico (FREDERICO, 2013, p. 107).5

A presente reflexão ainda explora um último aspecto, em sua sondagem quanto ao romance de Scliar
ser ou não um romance histórico. O romance histórico, para Lukács, exige o pacto realista. Esse “Realismo”

Também acerca das personagens no romance de Scliar, convém ressaltar que não há nele personagens inteiramente más, como
o malvado Fernando Peres de Alexandre Herculano (1997 [1843]), em seu romance O Bobo. O mestre de obras de Valdo, chamado
Joaquim, e o coronel Nicácio, ambos exploradores, supostos “agentes do capitalismo”, apresentam certo grau de generosidade
num ou noutro momento. As personagens têm certa profundidade e não se comportam sempre de maneira previsível. Fernando
Peres, por outro lado, é invariavelmente malvado. Com esse contraste, parece que Scliar questiona em certa medida a noção de
sociedade como sendo rigidamente dicotômica. Se por um lado Scliar cria um romance que endossa o pensamento marxista
repetidamente, por outro lado também reiteradamente o questiona. A técnica por meio da qual ele realiza esse questionamento é
a ironia, contradizendo os planos do protagonista ao longo da narrativa, na forma de acontecimentos imprevistos, como, por
exemplo, o de ser roubado logo que chega ao Rio de Janeiro por um ladrão de rua, um suposto “colega de classe”, ou de receber
folga do mestre de obras quando menos espera, seu “implacável patrão explorador”.
5
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defendido por Lukács não é uma escola ou um modelo, mas antes uma atitude. Um de seus comentadores
escreve:

[...] o realismo em Lukács como vimos não deveria ser entendido como uma escola literária,
um modelo, e, sim, como uma atitude: portanto, ele é uma resposta aos desafios postos pela
sempre mutante vida social. [...] concede-se privilégio à realidade, e não ao modelo fixo,
canônico, de uma concepção estética normativa (FREDERICO, 2013, p. 111).

A tabela a seguir, de Adilson Citelli (apud FREDERICO, 2013, p. 110), contrasta o método narrativo
ao método descritivo, conforme a diferenciação elaborada por Lukács (a descrição corresponde ao
naturalismo, ao passo que a narração corresponde ao realismo).

Descrição

Narração

a) O descrito não tem grande relação com os a) o narrado se integra aos motivos geradores
motivos geradores

de forma necessária

b) predomina o quadro estático

b) as cenas se sucedem de forma dramática

c) ponto de vista do espectador (como se o c) impera o ponto de vista do personagem (o
narrador estivesse olhando para fora do texto) olho está voltado para dentro do texto)
d) estória marcada por casualidades

d) casualidades se integram à estória

e) narrador contempla

e) narrador convive

f) detalhe se independentiza

f) detalhe se integra

g) as coisas tendem a se nivelar

g) as coisas se articulam

h) acentua os resultados

h) destaca o processo

i) coisa são descritas

i) fatos humanos são narrados
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Do esquema acima, destacam-se aqui o aspecto das casualidades e detalhes se integrando (letras d e
f) no romance que emprega o método narrativo e o aspecto do narrador que convive, e não só contempla
(letra e). Tomam-se aqui esses dois aspectos para se pensar o romance de Scliar. Em Eu vos abraço, milhões,
Valdo conhece, ao longo de seu trabalho na construção do Cristo Redentor, um certo operário chamado
Júlio. Júlio é figurado como um conspiracionista bobão, defensor da existência de uma “conspiração judaica”
em curso, informação que aprendeu através do movimento nazista, de que faz parte. A casualidade de Valdo
trabalhar na mesma obra que um antissemita tem efeitos profundos em sua vida, tanto cotidiana, imediata,
quanto a longo prazo, pois não se esquece de Júlio ao rememorar a vida para seu neto. Durante o expediente
na construção civil do Cristo Redentor, Júlio conta a Valdo que Heitor Levy, o engenheiro idealizador do
monumento cristão e o principal cabeça encarregado da obra é, na realidade, um judeu. Essas palavras tem
um peso grande nas emoções de Valdo.

Judeu? A afirmação me deixou boquiaberto. Heitor Levy era judeu? Mas como? Um
engenheiro judeu trabalhando na construção de um monumento cristão? E mais, um judeu
que se dedicava ao Cristo com um fervor que a todos impressionava? Impossível. Júlio
estava, como quase sempre, louqueando; sua paranoia fazia que visse judeus por toda parte,
inclusive no lugar menos provável: a obra do Cristo Redentor (SCLIAR, 2010, p. 158).

Apesar de considerar Júlio tresloucado, Valdo dorme mal naquela noite, perturbado com a dúvida
que lhe foi incutida pelo colega de trabalho. No dia seguinte, Valdo conhece pessoalmente o engenheiro
Heitor Levy, cuja compleição dista muito da “caricatura clássica do judeu de nariz adunco” (ibidem, p. 160),
afigurando-se-lhe um homem simpático. Valdo passa então a trabalhar junto com Heitor Levy. O engenheiro
explica a Valdo que seu amigo Heitor Costa havia idealizado, inicialmente, um Cristo Redentor segurando
uma cruz numa mão e um globo terrestre noutra, contrariando a previsão especulativa conspiracionista de
Júlio, segundo a qual o Cristo teria em cada mão uma estrela de Davi. Essa previsão errônea de Júlio leva
Valdo a julgá-lo “um idiota” (ibidem, p. 160). Contudo, para o espanto de Valdo, é-lhe confirmado depois o
fato de Heitor Levy ser judeu. Um judeu convertido ao catolicismo. Valdo fica “estarrecido”.
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Estarrecido, eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Então Júlio estava, ao menos
parcialmente, certo? Então o Heitor Levy era um judeu, ainda que convertido? Mas como?
Por que fizera isso, por que mudara de religião? Não tinham os judeus sido perseguidos pela
Igreja? Não tinham sido queimados nas fogueiras da Inquisição? Como então ele, um judeu,
um homem teoricamente culto e esclarecido, não se revoltava? Como podia mostrar tal
reverência, tal submissão, aderindo aos algozes, à superstição deles? Incompreensível.
Revoltante. A menos, claro, que tudo fosse encenação, coisa, como dizia Júlio, de judeu
esperto, de safado, de judeu que sabia como enganar os cristãos, que fingia uma conversão
para garantir o emprego e certamente uma polpuda remuneração (ibidem, p. 170-171).

Valdo, apesar dessa constatação, não descamba para um antissemitismo barato, nem passa a aderir
à conversa do nazista Júlio. Após refletir, conclui que os judeus se dividem, como todo o mundo, entre
progressistas e reacionários, o engenheiro Heitor Levy exemplificando estes últimos – decerto interessado
em dinheiro. Em sua reflexão, pondera a questão com os ensinamentos de Geninho, que lhe contara sobre
o importante papel dos judeus na Revolução de 1917. Percebe-se então, nessa passagem da narrativa, uma
querela de vozes discrepantes na cabeça do narrador-protagonista. Valdo não contempla as vozes díspares
que compõem a sociedade, mas convive com elas (letra e), e elas se digladiam em sua cabeça de adolescente.
Similarmente, há uma primeira menção de Heitor Costa (amigo de Heitor Levy) na narrativa, muito
antes de o narrador ouvir novamente sobre ele. Assim, nenhum detalhe ou casualidade é gratuito, as partes
do romance se integram (letras d e f). Júlio, por exemplo, retorna mais adiante no romance, como um dos
primeiros nazistas brasileiros.

Por incrível que pareça, o único lugar em que eu me sentia tranquilo era o canteiro de obras
do Corcovado. O Cristo terminado, a maior parte dos operários havia sido dispensada; mas
Heitor Levy selecionara alguns para fazer a manutenção do monumento, enquanto a
questão da inauguração não era decidida. Eu fora um dos escolhidos: o engenheiro elogiava
muito meu trabalho. Já Júlio, que Levy sumariamente despedira, saiu falando na conspiração
dos judeus (poucos anos depois, seria um dos primeiros nazistas brasileiros; sua foto
apareceu num jornal: ele, de camisa parda, segurando uma bandeira com a suástica) (Ibidem,
p. 218).

De todo o exposto até aqui se constata que o enquadramento de Eu vos abraço, milhões, de Moacyr
Scliar, como romance histórico – além de um Bildungsroman –, é possível. A obra, embora marcada por ironia
e questionamento diante do pensamento marxista, figura a realidade atendendo a várias condições do
romance histórico nos termos de Lukács. Convém ressaltar, contudo, que o exercício acima não é de modo
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algum exaustivo, e possui o demérito de não levar em conta – até aqui – teorizações mais coetâneas sobre o
gênero do romance histórico tal como praticado na América Latina a partir da segunda metade do século
XX. Às vezes chamado de “novo romance histórico”, “romance histórico contemporâneo”, ou ainda
“romance histórico pós-moderno” (termos afins, mas não necessariamente sinônimos), esse tipo de romance
histórico possui suas particularidades.
Vale lembrar, é claro, que o romance histórico como tal está sujeito ele mesmo à mudança histórica,
isto é, ele não é algo acabado, mas algo cuja forma se altera segundo o seu tempo e contexto. Cônscio desse
fato, o próprio Lukács divide seu famoso livro em capítulos: três dos quatro tratando do romance histórico
em diferentes contextos, cada contexto condicionando os aspectos formais das obras produzidas. Assim,
têm-se “A forma clássica do romance histórico” (cap. 1), vinculada aos tempos subsequentes à Revolução
Francesa (1789); “O romance histórico e a crise do realismo burguês” (cap. 3), vinculado ao período pós1848; e “O romance histórico do humanismo democrático” (cap. 4), vinculado sobretudo às décadas de 20
e 30 do século XX. Assim, seguindo o exemplo de Lukács, busca-se adiante examinar o romance de Scliar,
publicado em 2010, à luz de um conceito mais atual de romance histórico.
Há várias teorizações sobre o romance histórico feito na América Latina a partir da segunda metade
do século XX. Um desses conceitos é o “romance histórico pós-moderno”. Perry Anderson escreve que,
nesse tipo de romance histórico,
todas as regras do cânone clássico, tais como explicitadas por Lukács, são desprezadas e
invertidas. Entre outros traços, o romance histórico reinventado para pós-modernos pode
misturar livremente os tempos, combinando ou entretecendo passado e presente; exibir o
autor dentro da própria narrativa; adotar figuras históricas ilustres como personagens
centrais, e não apenas secundárias; propor situações contrafactuais; disseminar
anacronismos; multiplicar finais alternativos [...]; É claro que no vasto espectro dos
romances históricos [...] nem todas as obras produzidas por escritores reconhecidos nos
últimos trinta anos exibem esses traços. Mas o núcleo do revival, no que tem de típico,
ostentou alguns ou mesmo a maior parte deles, enquanto à sua volta formas mais
tradicionais também proliferaram (ANDERSON, 2007, p.217).

A descrição dada por Anderson acima do romance histórico pós-moderno coaduna bem com As
naus (1988), de António Lobo Antunes; porém não se aplica bem a Eu vos abraço, milhões (2010) de Moacyr
Scliar. A obra de Scliar corresponderia mais a uma “forma mais tradicional”, como que margeando o núcleo
do revival mencionado por Anderson. Ela não possui nenhum dos traços mencionados acima por Anderson,
salvo, talvez – e a narrativa de Scliar é ambígua nesse ponto – a sugestão de uma situação contrafactual (o
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projeto da destruição do Cristo Redentor, cuja ocorrência efetiva é posta em xeque na própria narrativa). Se
o conceito de “romance histórico pós-moderno” não se aplica bem à leitura do romance de Scliar, resta levar
a cabo, então, uma investigação sobre a potencial fertilidade dos conceitos de “novo romance histórico” e
“romance histórico contemporâneo” para a leitura da narrativa. Quanto a essa investigação, o presente artigo
se limita a apontar a insuficiência do conceito de romance histórico pós-moderno na leitura do romance de
Scliar; no entanto, aos interessados na matéria, decerto o livro de Antonio Roberto Esteves (2010), intitulado
O romance histórico brasileiro contemporâneo (1975-2000), parece promissor. Em todo caso, o percurso realizado
por este artigo não é em vão, pois resta a certeza de que, conquanto seja um gênero em evolução, o romance
histórico possui alguns traços essenciais. Por exemplo, a figuração do entretecimento entre esferas pública e
privada, comum tanto ao dito romance histórico “pós-moderno” de Antunes (1988) quanto ao romance
histórico “de forma mais tradicional” de Scliar (2010). Ainda pode-se argumentar, com Márquez Rodríguez
(1991), que, apesar da evolução do gênero, “en la nueva novela histórica siguen estando presentes [...] elementos
esenciales que ya estaban en tiempos de Scott, Flaubert Manzoni y Tolstoy: un hecho histórico como punto de
partida para la construcción novelesca, y la ficción como recurso de novelización, de fabulación de aquel
elemento histórico (RODRÍGUEZ, 1991. p. 49). Realmente, há grandes feitos ou fatos históricos nos
romances históricos As Naus e Eu vos abraço, milhões. O grande “hecho histórico” no romance de Scliar é a
Revolução Russa de 1917, vinculada a todos os eventos subsequentes relativos à ascensão de luta de classes
figurados na narrativa; e em As Naus esse grande feito ou fato é a Revolução dos Cravos de 1974. Outrossim,
esses dois romances envolvem o recurso de “romancização” (“novelización”) de que fala Márquez Rodríguez.
São ambos, portanto, romances históricos.6
O que se pode depreender de todo o exposto neste artigo? Se o romance de Scliar é um romance
histórico, tal como se defende aqui, as possibilidades de leitura da narrativa aumentam. Um componente
levado em consideração na leitura de muitos romances históricos, por exemplo, é o papel do Estado-nação
ao longa da narrativa (ANDERSON, 2007, p. 215). Portanto, novas questões emergem: como é que o
Estado-nação é figurado no romance de Scliar, sendo ele um romance histórico? Qual a relação do Estadonação com as ações das personagens e com a luta de classes figurada na narrativa? Num trecho, fica sugerido
que a tensão entre setores da sociedade brasileira tende à pacificação e não ao conflito: “Somos o país da
conciliação, meu amigo. Nossa gente não quer revolução, nossa gente não é de briga” (SCLIAR, 2010, p.
221.) Por outro lado, não se pode negar a existência de setores por assim dizer mais belicosos na sociedade
brasileira ao longo da narrativa, como a esquerda dos anos 20 e 30. O romance de Scliar parece carregar em
6

Para uma defesa mais detida e detalhada do romance As naus como sendo um romance histórico, cf. SILVA (2016).
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seu bojo as contradições da história em movimento, da luta de classes, de um lado, e a presença de um
Estado-nação marcado pelo apaziguamento das tensões sociais, de outro. É razoável defender, então, a
legitimidade de uma leitura da narrativa de Scliar mais atenta à sua esfera pública (luta de classes, Estadonação etc.), dialeticamente ligada à esfera privada (cotidiano das personagens), indo além, assim, da típica
leitura da narrativa como sendo um “peculiar romance de formação”, centrada na vida privada de um garoto.
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(RE)CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA E DA IDENTIDADE
MARTINICANA PELO ROMANCE O QUARTO SÉCULO
DE ÉDOUARD GLISSANT
(RE) CONSTRUCTION OF MARTINICAN HISTORY AND IDENTITY BY ROMANCE THE
FOURTH CENTURY OF ÉDOUARD GLISSANT
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Mateus Fernando de OLIVEIRA2
Resumo: Édouard Glissant reflete sobre as consequências do processo de espoliação de que
foram vítimas os povos submetidos ao sistema colonial implantado pelos europeus em todos os
continentes. O caso do povo martinicano aparece-lhe então como exemplar. Com a total
supressão da população original, com um espaço físico extremamente restrito (o que impediu que
algumas comunidades pudessem ter seus costumes preservados em face da invasão da cultura
oficial da Metrópole), com a ação violenta e eficaz da escola com a continuidade (ou mesmo
agravamento) do estatuto de dependência em relação à França, a Martinica não teve condições de
controlar a ocupação de seu espaço, de manter viva a sua memória coletiva, de preservar sua
língua e sua cultura. Glissant desenvolve, por meio de sua literatura, desde seu primeiro livro um
projeto literário que seria justamente o de procurar revelar a realidade de seu país. Assim sendo,
este trabalho, por meio da análise da obra O Quarto Século, observa como Édouard Glissant faz do
projeto literário uma forma de representação dos projetos críticos e políticos que ele empreende
como forma de resistência aos moldes imperialistas empregados pela França sobre o povo
martinicano.
Palavras-Chave: romance pós-colonial, oratura, identidade, Édouard Glissant.
Abstract: Édouard Glissant reflects the consequences of the spoliation process of the peoples
subjected to the colonial system implemented by Europeans on all continents. The case of the
martinican people then appears to him as exemplary. With a total suppression of the original
population, in a restricted physical space, through the violent and effective action of the school
with the same aggravation), Martinique has no rules for maintaining its relationship with France,
is able to keep alive their collective memory of preserving their language and culture. Glissant
develops, through his literature, since his first book a literary project that really justifies the reality
of his country. This object, this work has a presentation of The Fourth Century by Édouard
Glissant. We intend to observe how this work represents the literary project of the author that is
very linked to the projects in search of resistance to the imperialist molds of France.
Keywords: postcolonial romance, oratura, identity, Édouard Glissant.
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Introdução
Os estudos culturais abrangem um vasto campo de estudos. Dentre eles encontra-se a
Teoria Pós-colonial, que enfoca as influências sofridas pela cultura dos povos colonizados, desde
o princípio da colonização até o momento atual. A crítica pós-colonial abrange, desta forma, a
cultura e a literatura que, como produções humanas, foram afetadas pela dominação imperial
européia de forma significativa. Assim, de acordo com (BONNICI, 2005, p. 10), a modalidade
crítica procura desvendar os efeitos desta dominação espelhados pela literatura. Thomas Bonnici
em seu livro Conceitos-chave da Teoria Pós-Colonial nos diz que:
A literatura pós-colonial narra ficcionalmente evento de povos colonizados e
cria uma estética a partir do excluído. Esses eventos oferecem uma percepção
aguda sobre a vida daqueles cuja identidade e cultura foram transformadas pelo
colonialismo. As literaturas pós-coloniais referem-se às obras escritas por
pessoas cujos países foram colonizados pelas potências européias,
principalmente, a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, a Holanda. a
literatura oriunda de países como Nigéria, Uganda e África do Sul, Malta,
Gibraltar, as ilhas do Caribe, a América Espanhola e portuguesa, a Índia, as
Filipinas, a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, é considerada pós-colonial já
que emergiu da experiência da colonização, se firmou na tensão com o poder
imperial, e atualmente se destaca por suas diferenças dos pressupostos da
metrópole. (BONNICI, 2005, p. 10)

O Caribe sofreu as atividades mais atrozes e devastadoras que a humanidade já sofreu.
Isso é resultado das ambições vorazes do homem europeu. “As populações aruaques e caraíbas
foram totalmente exterminadas durante os primeiros 50 anos de colonização” (BONNICI, 2000,
p. 248). Diferentemente do que aconteceu no Brasil e em outros países da América do Sul, a
população das Antilhas Francesas não é fruto de uma mestiçagem entre brancos, negros e índios.
Os Caraíbas, índios que habitavam as ilhas, foram completamente exterminados pelos franceses
no ano de 1658, já que abrigavam os escravos fugidos e representavam uma constante ameaça ao
sistema de exploração imposto pelos colonos. Assim, a terra foi totalmente povoada por homens
e mulheres que não tinham suas raízes nela.
Os poucos trabalhadores rurais brancos que foram lavrar as terras das Antilhas voltaram
para a França ou morreram pelas precárias condições de trabalho; dessa forma, os brancos que se
assentaram na Martinica eram na sua quase totalidade latifundiários que formaram a elite local e
eram chamados de békés. Já os negros, originários de diversos pontos da Costa Ocidental da
África, foram trazidos para o trabalho escravo principalmente nas plantações de cana. Como as
famílias e as tribos eram divididas ao chegar à América, não podiam conservar nem a sua língua
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nem as suas tradições locais. Os únicos negros que conseguiram preservar parte dessa cultura
foram aqueles que fugiram dos seus donos no momento do desembarque ou mesmo durante o
trabalho e que se refugiaram nas montanhas ao norte da ilha. Eles eram chamados de “marrons”
e têm grande importância nas narrativas de Glissant.
Do contato entre os escravos com os capatazes e os senhores surgiu o idioma crioulo, que
é uma mistura de dialetos africanos com o léxico francês. Essa língua será usada oralmente tanto
pelos negros quanto pelos békés e pode ser considerada a língua materna de todo habitante das
Antilhas.
No entanto, o uso do crioulo é bastante controverso. Durante a colonização, os negros
libertos e os mulatos conseguiram algum tipo de ascensão social por meio da educação, que era e
ainda é feita em língua francesa. Assim, o francês, que em um primeiro momento era símbolo da
dominação, transformou-se em instrumento de emancipação.
Tanto a aristocracia branca quanto a emergente burguesia mulata e negra da Martinica
viviam em função da cultura francesa. Os jovens almejavam estudar na metrópole e a literatura
emergente da ilha era uma total cópia dos movimentos europeus. Essa dependência cultural é
uma das principais razões pelas quais, ao contrário da maioria da América, as Antilhas francesas
não tenham optado pela independência e hoje sejam um “departamento” da França.
Porém – é bastante claro – a Martinica dificilmente pode ser considerada uma parte de
sua ex-Metrópole. A população da ilha não é descendente de gauleses: na sua grande maioria é
negra; nas suas terras, não há extensos campos de cereais, mas florestas tropicais e plantações de
cana e a língua falada pelas pessoas não é o francês, e sim o crioulo. Mas a política cultural
dominadora imposta pela França durante séculos a uma população que foi transplantada, sem
conservar as suas raízes, tem sido muito eficiente. Os martinicanos de alguma maneira se sentem
franceses: durante a primeira e a segunda guerra mundial – inclusive – muitos negros
descendentes de escravos (capturados e explorados por franceses) morreram pela sua suposta
pátria.
Glissant propõe uma parada nesse processo. Para ele, é necessário criar de forma urgente
uma identidade antilhana, baseada, não na cultura francesa, nem na cultura africana, nem nas
outras culturas presentes na região (sírios e indianos), mas na relação que todas elas estabeleceram
no espaço e na história das ilhas. Como forma de construir essa identidade, Glissant empenha-se
na criação de uma poética, a Poética da Relação3.
Nossos objetivos nessa análise consistem em: identificar as estratégias utilizadas por

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.14, p. 153-166, jul./dez., 2020. ISSN: 2357-9234.

156

Édouard Glissant em seu romance O Quarto Século, pois a literatura pós-colonial mostra certas
características e técnicas literárias que se apresentam de forma a subverter os preceitos do cânone
literário ocidental. Um dos meios de resistência da literatura pós-colonial tem sido o romance. “A
narrativa desenvolve estratégias que causam impacto no leitor e o distanciam das convenções
literárias da literatura eurocêntrica, que foi imposta como universal e aplicável para todos”
(BONNICI, 2005: 12). É evidente que não se pode negar que o pós-colonialismo compreende
todos os aspectos culturais influenciados pelo processo imperialista desde o seu início aos dias de
hoje. E mesmo a arte traz em si as marcas de todo um sistema colonial, mas o romance tem
encontrado seus meios de resistência ao cânone europeu. Vejamos o que Bonnici diz a respeito
do romance:
O poder representacional do romance e sua capacidade de dar voz a um povo
para afirmar sua identidade são de grande importância aos escritores e críticos
pós-coloniais. Esses críticos têm demonstrado como o romance contribui para
a narrativa do povo colonizado, a descolonização, a resistência, e o
relacionamento entre o império e a colônia através de análises sobre a autoria, o
gênero literário e a linguagem. (...) Parece que a heteroglossia do romance expressa
melhor a representação dos povos pós-coloniais. De acordo com a definição de
Bakhtin, heteroglossia descreve a organização do romance no que diz respeito
aos variados e competitivos discursos. Os estudos Pós-coloniais destacam as
várias e diferentes vozes no romance. Foe, de Coetzee, salienta o papel da voz
feminina, como também a impossibilidade de o negro ser representado por
outrem quando quer contar a própria história. (BONNICI, 2005, p. 50)

Sob esse aspecto Glissant em O Quarto Século encontra do ponto de vista formal, uma
solução bastante funcional e provocativa em relação aos preceitos da eurocêntrica. O romance
glissantiano coloca frente a frente, numa sequência de encontros que se estende por todo o livro,
dois personagens: um jovem estudante e um velho feiticeiro. O primeiro, Mathieu, questiona seu
interlocutor, último descendente de uma família de marrons, sobre o passado. Dessa longa
conversa – às vezes diálogos, às vezes justaposição de monólogos – resulta uma intrigante
reflexão sobre a percepção do tempo e do espaço nas culturas postas em confronto pelo
processo de colonização. O encontro dessas personagens representaria a colisão de duas
necessidades, de duas “urgências” para usar um termo caro a Glissant: de um lado, o velho
feiticeiro Papai Longoué, único depositário de uma tradição oral que remonta às terras africanas,
sem descendentes (seu único filho morreu nos campos de batalha na Europa, durante a 1ª Guerra
Mundial), não quer que esse conhecimento secular desapareça com ele; do outro lado um jovem
estudante – marcado pela formação cartesiana da escola francesa – busca outras fontes de
3

Toda esta primeira parte sobre a realidade martinicana foi baseada no livro Édouard Glissant: poética e política, de Diva
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informação na tentativa angustiante de compreender o passado da sua ilha. Essa estratégia de
construção do romance por parte de Glissant tende a quebrar com o paradigma ocidental de
perceber a própria História. Pois se de um lado temos Mathieu com sua formação da educação
francesa, temos do outro Papai Longoué e sua “sabedoria” de que esteve do lado suprimido pela
História Oficial que é adotada e ditada nos bancos escolares.
Assim, para nortear esta análise, partimos da hipótese de que o autor tenha construído o
romance, de forma com que o velho feiticeiro Papai Longoué represente uma constituição
crioula, que remonta as tradições e saberes africanos espoliados pelo processo de colonização, e
em decorrência disso encontra como meio de disseminação a oralidade.
A recuperação do passado como uma construção de identidade
“A obsessão pelo passado é, segundo o próprio Glissant, um dos referentes essenciais da
produção literária nas Américas porque o escritor estabelece uma cronologia embaraçada, pelas
razões coloniais” (1998, p.99).
Esta obsessão da escritura literária da diáspora pela história dos antepassados
escravizados, a memória biográfica dos familiares e a narração autobiográficas são ampliadas no
campo identitário da poesia negra, além de Édouard Glissant, outros tantos nomes como: Solano
Trindade, Langston Hughes, Nicolás Guillén, Aimé Césaire entre muitos outros poetas
contemporâneos das Américas. Isso sinaliza a relação intertextual existente na obra poética desses
autores, que reivindicam uma América mais humana, uma América que seja também para os
negros, assim como tentam reviver os heróis, mitos, lendas através da pesquisa histórica, da
memória coletiva ou da memória pessoal do escritor. Como é sabido até aqui, a estética negra
assenta seus fundamentos na oralidade, na tradição oral de origem africana e sua “tradução” ou
recriação na diáspora negra. Glissant entende que “estamos vivenciando a passagem da escrita à
oralidade, e não mais da oralidade à escrita” (2005, p.47).
Em contraste à literatura (o material textual feito por letras), a oratura consiste no material
textual empreendido pela voz. Como um meio de identidade e um instrumento de poder, a
linguagem está no âmago da cultura de um povo. Através da linguagem, as pessoas descrevem seu
ambiente e mantêm controle sobre o que as circunda. O colonialismo traz a oposição entre a
palavra escrita e a palavra falada. Quando os colonizadores invadem um território, introduzem a
língua européia e a escrita, contrapondo-se à oratura (mitos provérbios, narrativas) dominante na
Barbaro Damato. São Paulo: Annablume/ FFLCH (Coleção Parcours), 1995.
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cultura nativa. A instituição da oratura, em oposição à convenção colonizadora da escrita, tornase símbolo da identidade do nativo. Essa questão é tão importante que muitos escritores,
especialmente africanos, representam esse assunto em seus romances.
“O sonho de toda a humanidade é que sua língua lhe tenha sido ditada por um deus”
(GLISSANT, 2005, p.34). Cada povo possui seus mitos de fundação, suas narrativas de gênese e
criação do mundo. Deseja “que sua língua seja a língua da identidade exclusiva” (idem). A criação
poética de todos os povos passa pelo mesmo trânsito ou “transe” dos sentidos: a mente e o
corpo. Se todos os livros são inspirados por Deus, julgamos que todo o canto, canção, conto,
narrativa oral são também inspiradas por uma força divina. O que muda é tão somente o nome
do instrumento de recepção, do corpo receptor: o cavalo, o profeta, o vate, o poeta, o escritor. A
concepção de que apenas a escritura seria ditada pelos deuses, parte da visão eurocêntrica do
colonizador que subestimou a cultura oral do colonizado, para justificar a dominação e a falsa
supremacia da raça branca ante o negro, o ameríndio, desconsiderando a diferença, a cultura, a
religiosidade e os valores do outro. Nesse sentido, Édouard Glissant declara:
A escrita, ditada por deus, está associada à transcendência, está associada à
imobilidade do corpo, está associada a uma espécie de tradição de
encadeamento que chamaríamos de pensamento linear. A oralidade, o
movimento do corpo se manifestam na repetição, na redundância, na
preponderância do ritmo, na renovação das assonâncias, e tudo isso se dá bem
longe do pensamento da transcendência, e da segurança que o pensamento da
transcendência continha, bem como dos exageros sectários que esse
pensamento desencadeia como que naturalmente (GLISSANT, 2005, p. 47).

A poesia negra é uma “caixa de ressonância” (CUTI, 2004, p.21) que amplifica a
circularidade das narrativas da fala, do canto, dos tambores e do corpo gestual. A transculturação
da memória: as vozes dos nossos ancestrais africanos, os milhões de vozes que se multiplicaram
na terra do cativeiro, nas Américas. Esse tipo de poesia é uma espécie de arquivo, de reservatório
da fala e do corpo. Tal escritura quer saltar fora do papel, ser falada aos gritos, guturalizada,
declamada, cantada, gesticulada ou dançada sob o movimento do corpo. Desse modo, poderá ser
acionada em circunstâncias e lugares diversos, rearticulada, retirada do silêncio da imobilidade da
escrita, do papel, para ser readaptada ao corpo em movimento, na performance do corpo como
lugar da poesia. Por isso, quando o poeta negro de hoje escreve, ele se torna um amplificador, um
reverberador da voz de milhões de negros.
Busca o pulsar das veias, o ritmo da respiração, do próprio Ser, da fala e do corpo, numa
simbiose com a batida dos tambores, com a oralidade das canções, contos, narrativas da tradição
ancestral e a “tradução”. Salmon Rushdie observa que esta palavra: “vem, etimologicamente, do
latim, significando “transferir”; transportar entre fronteiras” (Apud HALL, 2003, p.89). A
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identidade negra pós-moderna é um discurso “em transição”, que se caracteriza pela mobilidade
de suas fronteiras, renegralizadas pela cultura do migrante africano e seus descendentes em
Diáspora. Assim, na concepção de Stuart Hall, a identidade pós-moderna e globalizada é uma
identidade em travessia, não “fixa, essencial ou permanente”.
A intercomunicação escrita e a memória oral afro-descendentes percorrem os gestos do
corpo através da relação poesia, música, dança e dramatização. Segundo Leda Maria Martins, o
corpo performático passa por uma espécie de rito da linguagem palavra/corpo, que ela denomina
“oralitura”, para significar o lugar de arquivo da memória coletiva de um povo, resguardada nas
incursões do corpo através do diálogo com a tradição e a dinâmica da cultura ao longo dos
tempos.
Se a oratura nos remete a um corpus verbal, indiretamente evocando a sua
transmissão, a oralitura é do âmbito da performance, sua âncora; uma grafia, uma
linguagem, seja ela desenhada na letra performática da palavra ou nos volejos do
corpo. Numa das línguas banto, da mesma raiz verbal (tanga) derivam os verbos
escrever e dançar, o que nos ajuda a pensar que, afinal, é possível que não existam
culturas ágrafas, pois segundo também [Pierre] Nora (1996), nem todas as
sociedades confinam seus saberes apenas em livros, arquivos, museus e
bibliotecas (lieux de mémoire), mas resguardam, nutrem e veiculam seus repertórios
em outros ambientes de memória (milieux de mémoire), suas práticas performáticas
(MARTINS, 2000, p.84).

“A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente
em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que
nos rodeiam” (HALL, 2002, p.12-13).
Segundo Damato (1996, p. 238), a obra de Glissant pode ser considerada como uma
literatura voluntária, uma poética forçada, uma vez que o autor sempre afirmou em seus textos
teóricos e em seus textos poéticos sua “intenção”. A construção do passado torna-se um ato
cultural urgente. Nesta perspectiva, O Quarto Século situa-se de forma privilegiada na obra
glissantiana. Todas as criticas sobre esse romance assinalam sua preocupação com a história. O
próprio Glissant, como já dissemos, afirmou que ele poderia ser considerado uma Poética da
história.
De acordo com Damato (1996, p. 242), o passado da ilha precisa ser “inventado”. Daí a
importância de recolher balizas, pontos de referência; daí a necessidade vital de se evitar o perigo
que pode representar a aceitação passiva das marcas da história da Metrópole. A apropriação da
história (como a do espaço) não poderá ser feita com instrumentos habituais, instrumentos
produzidos por uma cultura que não permitiu que essa memória permanecesse viva. Assim,
caberia então à arte, à literatura em particular, criar os instrumentos para essa investigação.
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.14, p. 153-166, jul./dez., 2020. ISSN: 2357-9234.

160

A paisagem no romance glissantiano funciona com um espaço-memória. Nesse sentido a
própria divisão do romance seria esclarecedora, pois o romance é constituído de quatro partes de
tamanho desigual: “La Pointe des Sables”, “Roche Carrée”, “Carême à la Touffaille”, “La CroixMission”.
Todos esses títulos correspondem a denominações de locais da ilha. Mas o que temos não
são quatro nomes que correspondem não apenas a quatro espaços, mas a quatro formas de viver
no espaço. Se essas formas de viver são parcialmente concomitantes, numa perspectiva mais
amplas são sucessivas, esses espaços são, portanto, espaços-tempos. Deslocar-se no espaço é
percorrer a história. De La Pointe des Sables a La Croix-Mission, da costa – onde desembarcaram
os recém-chegados – até a cidade – lugar para onde todos convergem aguçando conflitos e
exigindo soluções – é uma visão da história da ilha que é apresentada ao leitor.
Em O Quarto Século, Glissant usa um artifício literário extremamente significativo e
altamente pertinente diante de que ele pretende transmitir. Ele multiplica os narradores, embora,
na maior parte do livro, dois personagens apenas se alternem nesse papel: um feiticeiro
descendente de marrons que conta a história de seus antepassados e jovem estudante que
questiona esse relato. Dessa forma, a narrativa nunca é linear porque um desses dois personagens
vai sempre interrompê-la para analisar os fatos à luz do momento da narração; os trechos
narrativos são cortados por descrições e reflexões dos narradores, aumentando o grau de
complexidade da obra.
Longoué, com seu conhecimento mágico herdado de seus antepassados e que chegou até
ele por transmissão oral, e Mathieu, o jovem estudante insatisfeito com a história de seu país que
é transmitida pelos livros, se lançam juntos numa longa interrogação do passado. Isso não
significa que suas contribuições sejam complementares nem que elas sejam suficientes neste
empreendimento. Eles se inscrevem num todo cujas partes ainda não foram completamente
identificadas. Papai Longoué e Mathieu colaboram para uma construção de um passado que
pertence a todos e do qual ninguém pode se erigir em porta-voz.
Diva Damato (1996, p. 255) diz que: “Uma das soluções mais férteis do romance – pela
sua capacidade de gerar reflexões sobre o problema da história – é, a nosso ver a escolha de um
personagem marron-feiticeiro como narrador privilegiado da Martinica”. Continua Damato:
Em primeiro lugar, na medida em que o narrador de “Le Quatrième Siècle”, o
detentor da história tão ansiosamente perseguida pelo jovem estudante, é um
analfabeto, é a própria hegemonia da escrita que é questionada, hegemonia que
foi sempre um apanágio da cultura ocidental. No processo de reconstrução da
história de um povo, textos escritos – documentos, registros, correspondências,
relatórios – foram sempre privilegiados como fonte de conhecimento. Nessa
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perspectiva, os povos sem escrita só poderiam ter sido colocados à margem da
História Universal. (DAMATO, 1996, p. 255)

O personagem Mathieu conhece o que os livros contam como a história da Martinica,
teve acesso a registros e arquivos, mas isto não lhe permite conhecer o passado de seu povo,
apagado pela História Oficial. Cabe justamente a papai Longoué lhe permitir ir para além do
oceano em busca de um elo com a África perdida há tantos séculos. Pelo diálogo entre Papai
Longoué e Mathieu, é questionada a relação entre a tradição oral e a documentação escrita na
história moderna. Em segundo lugar, o personagem-narrador Papai Longoué permite a Glissant
reabilitar duas figuras da história antilhana que o pensamento oficial acabou degradando: o
marron e o feiticeiro.
Na primeira parte do livro, ”La Pointe des Sables’, temos o início da narração do velho
feiticeiro papa Longoué sob a pressão do jovem Mathieu Béluse. Com ostensiva “precisão”
cronológica, é descrito o dia da chegada do navio negreiro que traz os antepassados diretos dos
protagonistas. Envolvidos, no momento do desembarque, num conflito cuja origem só será
desvendada no fim da narrativa, os dois africanos serão comprados por dois senhores rivais. Um
dos escravos, o primeiro Longoué – consegue fugir do seu comprador. La Roche, e embrenha-se
na floresta, no alto da montanha, escapando assim à perseguição dos homens e seus mastins. O
outro escravo será encaminhado para outra plantação onde lhe é será dada uma mulher, lhe é
atribuído um nome (Béluse) e uma função: a de engravidar as escravas de seu senhor. Fica,
portanto, desde o início bem caracterizada a oposição entre os destinos dos dois recém-chegados.
O marrom, o homem que conseguiu escapar imediatamente após sua chegada, tem
estatuto especial na narrativa: como nunca chegou a ser escravo, tem condições de manter um elo
“com o país além das águas”. Assim, seu primeiro ato após a fuga será o de fazer um feitiço que,
como saberemos mais tarde, dirige-se contra seu adversário, o escravo da plantação; dessa forma
mantém um conflito cuja origem remonta ao país natal e para resolvê-lo usa uma tática de sua
cultura. Do ponto de vista da história, a primeira parte de O Quarto Século, a mais longa,
corresponde ao momento de formação do sistema de plantação: é o mundo novo, rico em
contradições onde desembarcam os dois africanos em torno dos quais se organiza a narrativa.
Assim, a marronagem é apresentada, na obra de Glissant, como um ato de preservação da
dignidade e não como um ato de infração, de delinquência. É a marronagem do primeiro
Longoué que permitirá a Mathieu participar da gigantesca tarefa de escrever a história de seu país.
O personagem Papai Longoué também possibilita a recuperação da figura do feiticeiro. Já
o primeiro Longoué-Lapointe lança no dia de sua chegada uma maldição (o sinal da serpente)
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sobre La Roche determinado dessa forma o lugar onde ele morrerá sessenta anos mais tarde: o
convés do navio-negreiro Rose Marie.
A prática da magia no romance vincula-se a tradição africana. Quando ao primeiro
Longoué, no dia de sua chegada à ilha, ainda no convés do navio, faz o gesto da serpente contra
La Roche a tripulação acha que ele deve ser morto: seu gesto é percebido como uma rebelião.
Olhou em torno, aspirou profundamente, levantou o braço e quase sorriu: como
se aceitasse o inevitável da história, com um ar de quem diz que deixa para mais
tarde os acertos, e depois traçou no ar um sinal de ameaça contra o colono, com
um gesto rápido semi-ritual. Depois manteve-se ereto imóvel e longínquo sob a
chuva de julho que parecia não molha-lo mas surgir de seu corpo negro e nu,
como um orvalho secreto. A tripulação esperou a ordem de matar, ou menos de
dar um corte nessa massa; aliás era impensável que este negro não fosse
enforcado. (1986, p.36)

O mesmo gesto ele repetirá diante do padre que batiza os escravos no momento do
desembarque. A prática da feitiçaria é apresentada como um ato de resistência cultural e, como
tal, percebido pelos personagens. Daí a força do personagem marron-feiticeiro: ele recusa a
escravidão, a nova cultura (a religião inclusive).
Damato (1996, p. 228) acredita que Glissant ao eleger um marron-feiticeiro como
narrador privilegiado procura subverter o processo habitual de apreensão da história na
civilização ocidental. Se a história oficial da Martinica é percebida pelos seus próprios habitantes
como incoerente e sem importância, isso não significa que a Martinica não tenha história (como
alguns gostam de afirmar), o mesmo deve ocorrer quando a história da França (ou europeia ou
universal) é percebida por um martinicano que escapou da assimilação cultural por não ter feito
parte do sistema de plantação, por não ter sido escolarizado.
Quando, já no fim do livro o personagem Mathieu evoca os títulos dos capítulos do seu
manual de história “a descoberta, os pioneiros, la Rattachement, a luta contra os Ingleses, o bom natural
dos nativos, a Mãe ou a Grande pátria”, todos os enunciados numa perspectiva metropolitana, uma
forte ironia perpassa o texto: afinal, nenhum desses temas tinha sido objeto da atenção na
narrativa de Papai Longoué. As datas, pontos de referencia que inserem a narrativa numa ordem
cronológica oficial, são raras no interior do texto. As mais importantes são as que marcam o
início e o fim dos Longoué na ilha 1788 e 1946. Todas as outras marcas de tempo aparecem
como exigidas pela cronologia interna do livro e indicam acontecimentos relacionados direta ou
indiretamente com o narrador e seus antepassados.
Acreditamos que a forma com a qual Glissant constrói sua narrativa é uma forma de
implantação de um “novo discurso” em torno da História do povo da Martinica. A história da
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França – como a história oficial da Martinica a ela atrelada – apresenta-se em O Quarto Século
como fragmentada, descontinua, impossível de ser compreendida pelo narrador. Glissant, por
meio de artifícios formais, procura subverter o processo pelo qual os povos europeus através de
uma suposta coerência e unidade de sua história erigiram-se em História e a impuseram aos
povos que conseguiram submeter. O personagem narrador feiticeiro-marrom e seu interlocutor,
ao revelarem o avesso da trama da história, questionam não só as respostas dadas pela civilização
ocidental, mas principalmente suas perguntas que vem orientando suas investigações.
A política, para Glissant, deve ser feita da poética. Nas suas próprias palavras:
Si nous posons qu’en definitive l’axe de ces morts collectives et muettes est à déplanter
du champ économique, si nous affirmons que leur seule résolution ne peut être que
politique, il semble aussi que la poétique, science implicite ou explicite du langage, soit
en même temps le seul récours mémoriel contre de telles déperditions et le seul lieu vrai
où les éclairer, à la fois d’une conscience de notre espace planétaire et d’ une méditation
sur la nécessaire et non aliénée relation à l’Autre. Se nommer soi-même, c’est écrire le
monde. (GLISSANT, 1981,284).
Se colocarmos que, em definitivo, o eixo dessas mortes coletivas e mudas está se
transplantando do campo econômico, se afirmarmos que sua única resolução só pode
ser política, parece também que a poética, ciência implícita ou explicita da linguagem,
seja ao mesmo tempo, o único recurso memorial contra tais desperdícios e o único lugar
verdadeiro onde ilumina-los, ao mesmo tempo com uma consciência de nosso espaço
planetário e com uma meditação sobre a necessária e não alienada relação com o
Outro. Nomear-se a si-mesmo, é escrever o mundo. (Tradução nossa)
Assim sendo, a literatura moderna, iniciada com o Romantismo, está ligada à vontade de
reunir os pedaços do indivíduo fragmentado em um mundo tão destroçado quanto ele próprio.
Isso gerou narrativas que centraram as ações das personagens em buscas individuais que visavam
atingir um corpo coletivo que os amparasse e que constituísse sua identidade. Daí, por exemplo,
tivemos os romances nacionalistas como grandes expoentes, sobretudo nos países recémindependentes de seus colonizadores europeus, como é o caso do Brasil, por exemplo. Esse
herói, todavia, era tão artificial que – ora não apresentava as características do povo nativo
brasileiro – como é o caso do índio Pery, de José de Alencar – ora o herói tinha atitudes tão
nobres que era capaz de abrir mão da própria felicidade, como é o caso de Lucíola, também de
Alencar. O fato é que, antes de representativos de um povo, esses heróis são inverossímeis. É
para evitar esse efeito negativo em suas narrativas que Glissant procura os efeitos que ele lança
em seu romance. Desse modo, é preciso compreender que a proposta de Glissant parece, à
primeira vista, mais política do que literária. Mas os dois campos para ele não estão separados de
forma alguma: aliás, a arte e a literatura em particular são as únicas armas para se apropriar de
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uma memória destruída durante os séculos de colonização.

Considerações Finais
Podemos dizer que Glissant propõe uma reflexão sobre o que pode ser considerado
como o passado da Martinica, que é uma comunidade que se constitui dentro do sistema colonial.
O que o martinicano (o antilhano) tem de seu passado são fragmentos, vestígios, pulsões,
angustias, sentimentos de perda, segundo a premissa glissantiana.
Antes de mostrar como o livro é irrigado pela cultura oral, é necessário distinguir o que
Glissant entende como apropriação da oralidade pela escritura. Ele não opta por escrever em
crioulo, a língua oral da Martinica, mas por “importar” alguns procedimentos de organização do
discurso dessa língua para o francês. Essa opção não implicaria a resignação à língua da cultura
dominante: muito pelo contrário, ela significaria uma liberdade e emancipação em relação França.
“Si nous adoptons les diverses langues europeènes et les adaptons, personne pour autant ne nous
l’apprendra” (GLISSANT, 1981, p. 284).
Um dos procedimentos mais importantes dessa oralidade com os quais Glissant resolve
irrigar a sua escrita em francês é a acumulação, que pode ser definida como a apropriação de
elementos da realidade pela repetição. Essa seria a forma de apreensão da realidade do discurso
oral, que se oporia à descrição linear da escritura ocidental.
A origem dessa divisão está relacionada, segundo Glissant, com a propriedade da terra.
Nas culturas orais, não existe propriedade privada, o solo é compartilhado, assim como as
experiências de cada um. Não existe de forma definida o conceito de indivíduo, de elemento
privilegiado. Já nas culturas da escrita, a propriedade e o indivíduo são as bases do sistema e,
portanto, as suas narrativas devem estar constituídas de um elemento privilegiado – um instante –
após o outro.
Nesse sentido, seria quase impossível compor uma História, sempre guiada por uma linha
temporal, nas culturas orais. Por isso mesmo, Glissant reclama o trabalho da história para o
escritor. Somente por meio dessa Poética da relação, do diverso, e da escrita acumulativa que ela
implica seria possível resgatar as histórias com “h” minúsculo que poderiam compor uma
História. Um relato baseado na poética do instante permitiria apenas a subsistência da memória
da cultura dominante, a francesa.
É essa a grande empresa de Glissant no seu romance Le quatrième siècle, no qual ele se
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propõe recontar toda a História da Martinica através das histórias contadas no encontro de um
velho feiticeiro das florestas e de um adolescente descendente de escravos, que também são
personagens de La Lézarde.
Reportando-se à cultura negra das Ilhas do Caribe, Édouard Glissant assegura que “os
africanos chegam despojados de tudo” (2005, p.19). A violência do tráfico negreiro afetou a
memória e a humanidade do africano, mas isso não impediu que o trabalhador escravizado e seus
descendentes evocassem sua memória pessoal e a memória coletiva da sua tribo. Para realizar esse
“retorno”, então, esse cativo juntou fragmentos e raízes da cultura de diferentes povos africanos,
recriando estratégias de resistência armada, pacífica e novas expressões culturais nas Américas.
Nesse “momento de trânsito em que espaço e tempo se encontram para produzir figuras
complexas de diferença e identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão.
Isso porque há uma sensação de desorientação, um distúrbio de direção, no ‘além’: um
movimento exploratório incessante, que o termo francês au-delà capta tão bem aqui e lá, de
todos os lados, fort/da, para lá e para cá, para a frente e para trás” (BHABHA, 2001, p.19). Essa
visão dupla do universo interior e exterior do negro: o pessoal e o coletivo, o estar aqui nas
Américas e o estar lá, na África, negraliza a tradição cultural africana a partir da sua relação com a
realidade social e cultural do Novo Mundo. Assim, a memória negra é recriada nesse espaço
móvel, vacante, que se distancia da idéia do “imenso palácio da memória”, de Santo Agostino, e
se entrecruza com o pensamento desse filósofo ao conceber a memória “pela experiência própria
ou pela crença no testemunho de outrem” (AGOSTINHO, 2004, p.225-6).
Enquanto na escrita o tempo pode ser descrito como uma encadeação de instantes
privilegiados, na linguagem oral, ele se dá como pluralidade, simultaneidade.

REFERÊNCIAS:
AGOSTINHO, Santo. Confissões. Tradução de J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de Pina..
Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2004.
ALVES, Miriam e outros (org.). São Paulo: Quilombo hoje Literatura – IMESP, 1996.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte : Editora UFMG, 2001.
BONNICI, Thomas. Conceitos-chave da teoria pós-colonial. Maringá. PR: Eduem, 2005.
BONNICI, Thomas. O pós-colonialismo e a literatura: estratégias de leitura. Maringá: Eduem, 2000.
CUTI, Luis Silva. “Para ouvir e entender estrelas”. In: Cadernos Negros. Os melhores
poemas. Quilombhoje (org.). São Paulo: Quilombhoje, 1998.

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.14, p. 153-166, jul./dez., 2020. ISSN: 2357-9234.

166

GLISSANT, Édouard. Introducción a una poética de lo diverso. Traducción de Luis Cayo
Pérez Bueno. Barcelona: Ediciones del Bronce, 2002.
GLISSANT, Édouard. Introdução a uma poética da diversidade. Tradução de Enilce do Carmo
Albergaria Rocha. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2005.
GLISSANT, Édouard. Le discours antillais. Paris: Éditions du Seuil, 1981.
GLISSANT, Édouard. O Quarto Século. Traducción de Cleoné Augusto Rodrigues. – Rio de
Janeiro: Guanabara, 1986.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro : DP&A, 2003.
HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.

Recebido em: 27/7/2019
Aprovado em: 21/10/2019

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.14, p. 153-166, jul./dez., 2020. ISSN: 2357-9234.

167

EU A CANÇÃO: SEBASTIÃO ALBA, O POETA E SUA
POESIA
I’M THE SONG: SEBASTIÃO ALBA, THE POET AND HIS POETRY.

Ana Maria Lange GOMES1
Resumo: Sebastião Alba, pseudônimo de Dinis Albano Carneiro Gonçalves, nasceu em Portugal
e mudou-se aos oito anos de idade para Moçambique. Na África, ele publica seus primeiros
poemas, e por esse motivo é reconhecido como um poeta da literatura moçambicana. O objetivo
deste trabalho é tecer algumas considerações sobre o autor e a obra, sobretudo destacando o
diálogo do escritor com a música, em especial a Alba (canção provençal que culminava com a
despedida dos dois amantes ao amanhecer), como temática e estrutura de composição poética.
Esta menção ao universo musical reflete também a união íntima do escritor com a sua arte, na
qual ele é a própria matéria da qual escreve, e, portanto, é a própria “canção”. Essa junção com a
música alicerça uma recorrência de poemas metalinguísticos em seu conjunto literário.
Palavras-chave: Sebastião Alba. Poetas moçambicanos. literatura em língua portuguesa. Poesia.
poesia e música.
Abstract: Sebastião Alba, Dinis Albano Carneiro Gonçalves’s pseudonym, was born in Portugal
and when he was eight moved to Mozambique. In Africa, he published his first poems, that’s
why is known as a Mozambican poet. This paper has the purpose submitted some observations
about the author and his work, with special attention to the dialogue between the writer ant the
music, especially the “alba” (a kind of song that culminating in a farewell between two lovers at
Sunrise), as theme and structure of his poetic composition. This mention of musical universe
reflects in addition the connection between the writer and his art, of which he is himself the
matter of his writing, therefore he is “the song”. This combination with music founds the
repetition of metalinguistic poems in his literary collection.
Keywords: Sebastião Alba. Mozambican poets. African literatures in the Portuguese. Poetry.
Poetry and music.

Introdução
"Escrevo com terrível dificuldade: reescrevo, colo,
interpolo, publico um poema como quem o espelha.
Armo a oficina em qualquer parte, sem tabuleta que o
indique. Ninguém sabe, mas ali sua-se"
Sebastião Alba
1

Doutoranda em Literatura e Vida Social pela UNESP/Assis.
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Dinis Albano Carneiro Gonçalves é o nome de batismo do escritor Sebastião Alba, que
ao dia onze de março de 1940 nascia em Portugal na cidade de Braga. Mudou-se para
Moçambique com oito anos de idade e foi lá que começou a sua carreira como escritor, sendo,
por esse motivo e pelo seu engajamento com o país, considerado um poeta moçambicano e não
português.
A vida de Sebastião Alba, o Dinis, foi marcadamente peculiar como sua obra. Em
Moçambique publica seus primeiros textos, e passa a conviver com um importante grupo de
escritores, intelectuais e figuras políticas, entre elas, Marcelino dos Santos, Rui Nogar, Sérgio
Vieira, Honwana etc. Também chega a atuar como guerrilheiro, integrando, inclusive, a
FRELIMO2 (Frente de Libertação de Moçambique). Ainda no âmbito político, foi preso como
desertor do exército português. Acompanhava sempre o conflito armado entre o Exército
Português e a FRELIMO, e, após frequentar um curso de formação em Inhanbane, foi
convidado para assumir o cargo de administrador da província da Zambézia. No entanto,
desanimado, acabou por abandonar o cargo passado alguns meses, sem sequer pedir demissão.
Jornalista e poeta, Alba colaborou na Revista Caliban3, veículo que contribuiu para a
divulgação da produção literária moçambicana. Para muitos é tido como um dos grandes nomes
da poesia moçambicana, considerando a sua atuação política e envolvimento com o país, mas
além das fronteiras é visto como um poeta de língua portuguesa e ainda mais longe, um poeta
universal.
Seu pseudônimo de escritor teria surgido da união do nome de seus pais, Albano Moaz
dos Santos Gonçalves, professor primário, e Adelaide Sebastiana Peixoto de Oliveira Carneiro,
doméstica. O nome faz ainda uma menção a um estilo de cantiga provençal como o próprio
escritor declarou: “Alba era uma canção provençal. Culminava com a despedida dos dois amantes
ao amanhecer.” (ALBA, 1978). Esta menção ao universo musical e a esta temática do
amanhecer/anoitecer vai nortear muitos dos poemas do autor, sendo significativo na
interpretação de sua obra.
Quando se desilude com a situação política de Moçambique, decide regressar em 1983 a
Portugal com a mulher Felisbela e suas duas filhas, Sonia e Neide. Em 1988, após um curto
Fundada em 25 de junho de 1962 com o objetivo de lutar pela independência de Moçambique
Revista que divulgou grandes nomes da moderna poesia portuguesa. Teve seu início em 1971 e seu último número
publicado em julho de 72 sob a coordenação de Rui Knopfli e António Quadros: “É nela que se encontra a mais
diversificada produção literária de Moçambique – e não só – como uma espécie de mapa poético. [...] Os quatro
números de Caliban sintetizam a riqueza poética moçambicana no instante que o confronto tornou-se tão agudo
quanto irreversível.” (SOUZA E SILVA, 1996, p. 89)
2
3
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período de estadia em Braga, separa-se de Felisbela, passando a fumar muito e a beber cada vez
mais. Tentou por várias vezes a desintoxicação, mas, após estas tentativas, vai morar num abrigo
por opção, perambulando pelas ruas sem endereço, dormindo aonde o acaso vai encontrando,
banco de jardim, alpendre de igreja, praças etc.
Sebastião Alba, em 1996, escreveu a seu amigo, que também era poeta, Vergílio Alberto
Vieira: “Fui longe de mais dentro de mim.”. O amigo Vergílio guardou os escritos que Alba lhe
deixava na caixa de correio e declarou sobre o escritor: "Ele tinha a consciência de que o facto de
ter enveredado pelo alcoolismo, de viver só e no submundo, era ir longe demais", e completa:
"Nesta escolha, há uma imensa carga de contradição, de que ele era mais vítima do que sujeito".
(apud. Lima, 2000, online)
Apesar deste modo andarilho de vida, e do alcoolismo, nunca deixa de escrever,
publicando seus poemas com ajuda dos amigos. Como Maria de Santa Cruz (2003) escreve no
prefácio Prelúdio e Advertência ao livro Albas:
Sebastião Alba, lajeando as sílabas, como um romeiro seguia pensando um
poema novo, corrigindo os que “salvara” na memória durante anos, rasurando
ou eliminando, em sucessivas versões. E, ao chegar a uma casa mais amiga, a
primeira coisa que pedia era papel e “pena” – como ele continuava a dizer,
apreciando-lhes a qualidade - para fixar o que os caminhos ínvios lhe haviam
ditado em troca da solidão por que optara. (p.8)

Através da contribuição do poeta e amigo Herbeto Hélder, publica em 1996, A noite
dividida pela Editora Assírio e Alvim, que tenta recuperar o conjunto de sua obra, embora
incompleta. Referindo-se à edição deste livro, dizia Sebastião Alba o seguinte:
Dizem-me que a minha colectânea de poesias já está composta na
Assirio&Alvim. Devo isso (e o subsídio) a grandes poetas portugueses vivos,
como Herberto Hélder, que só vi uma vez. Estão a preparar entrevistas. Não
comparecerei. O meu despojamento é um processo de deseducação [...]. (2003,
p.173)

Em 1997 ganha o prêmio de poesia ITF da cidade de Braga, que aceita. Sendo Sebastião
Alba um homem materialmente desprendido, o dinheiro que aceita por ocasião do prêmio, 1500
contos, bem como os direitos de autor pelos livros editados tiveram por fim as suas duas filhas.
Na ocasião do prêmio escreve a seu amigo Herberto Helder a quem tinha grande estima:
“Herberto sei que recusaria o Prémio Nobel. É de uma coerência total. Perdoe-me por ter
aceitado um pequeno prémio; as minhas filhas precisavam de dinheiro.” (ALBA, 2003, p. 229).
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Em nota quase premonitória, deixa o bilhete, que foi encontrado com seu corpo, com os
seguintes dizeres: “Se um dia encontrarem morto ‘o teu irmão Dinis’, o espólio será fácil de
verificar: dois sapatos, a roupa do corpo e alguns papéis que a polícia não entenderá.”4. E na
manhã de quatorze de outubro de 2000, Alba é atropelado mortalmente por um carro na cidade
de Braga. O motorista fugiu do local:
Morreu sem identidade civil e tornou-se num problema para as autoridades.
Finalmente, identificado e descoberto morto pelas filhas, rumou a Torre D.
Chama, a terra dos pais. O vagabundo pôde por fim habitar a eterna morada do
comum dos mortais; o poeta, esse, ainda anda por aí. (PINHEIRO, 2012,
online5)

As obras publicadas do autor são: Poesias publicada em 1965, O Ritmo do Presságio de 1974,
A Noite Dividida de 1982 e a título póstumo, publicada em 2000, a antologia Uma Pedra ao lado da
Evidência, cujas provas ainda conseguiram ser revistas por Sebastião Alba.
O poeta e sua arte
“A Poesia foi, para mim, corso: de quando em vez, fazia
abordagens.
Claro que trago comigo, como qualquer pirata que se
preza, o mapa desse tesouro, onde ninguém o encontrará:
na pala do olho direito — com o esquerdo, não sei
porquê, vi sempre melhor.”
Sebastião Alba
Sebastião Alba foi um escritor que, embora pouco reconhecido por um público, foi muito
aclamado entre poetas e escritores que viam nele um grande nome da poesia. Poetas como Rui
Knopfli, Craveirinha e Vergílio Alberto Viera detectavam na poesia de Alba um estilo peculiar
bem como o modo de vida do escritor. Controverso pela escolha de seu modo de vida
despojado, optando por morar na rua como mendigo, Dinis Carneiro, O Alba, teve um
reconhecimento público somente após o lançamento em Lisboa de A Noite Dividida. O presidente
do júri do concurso que Sebastião ganhou em 1997, Vitor Manuel Aguiar e Silva, disse que a obra
evidencia uma estatura merecedora de admiração e público reconhecimento.
Cf. FERNANDES FILHO, João Batista. Sebastião Alba: O ritmo, a noite, o limite. Salvador, 2017. p. 21-22
Disponível em Revista Literata: http://revistaliteratas.blogspot.com/2012/10/editorial-47-da-humildade-doescritor.html
4
5
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Para Rui Knopfli, autor também moçambicano:
A poesia de Sebastião Alba, a inusitada e desconcertante elegância do seu
verbo, a sua sábia e lesta capacidade para vislumbrar a escorreição do bem
pensado que rescende simultaneamente o aroma pungente a surpresa e do
insólito, produzem, no mais atento dos leitores, ecos e ressonâncias,
referenciações que constituem apanágio de muitos poetas. (1996, p. 5)

No posfácio do livro O Ritmo do Presságio, escrito pelo também poeta José Craveirinha em
1973, a poesia de Alba é descrita como:
[...] uma arte na própria arte. Nesta arte tão susceptível de variadas
interpretações: uma arte especulativa e de que Sebastião Alba abusa no bom
sentido de nos coagir a gostar dela, especulando com a nossa faminta
disponibilidade em nos re-humanizarmos através da fruição de uma beleza
tanto mais aliciante quanto mais ambígua na «virgindade civil» dos seus
legítimos materiais: as palavras. E tanto mais poesia quanto mais ela —
ambiciosamente — integra valores antigos, revalorizando-os com novas noções
e anexações da comunidade das imagens; da grande comunidade das imagens
destribalizadas. (p.111)

Acrescenta ainda, que, embora seja Sebastião Alba um poeta para muitos de um gênero
não identificável, ele é um poeta, “pela liberdade libertada em Poesia.”. (id., p.112), que “assume
com ela uma leveza, uma depuração, um linearismo de sintaxe que é a contensão do ritmo em
que a sua poesia não exorbita de um estilo sóbrio.” (id., p.112). Termina dizendo ser Alba um dos
“grandiosos deuses humildes da palavra.”. (id, 1113)
Vergílio Alberto Vieira, por sua vez, resume que Sebastião escreve “com uma lucidez de
cortar à faca.”. Nesta definição é possível recorrer ao poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto,
cuja poesia lembra a “secura do sertão” e que por vezes se utiliza da metáfora da faca para
demonstrar esta ‘dureza’ já a partir do símbolo.
No Poema Uma faca só Lâmina, João Cabral relaciona à metáfora da faca o potencial
inerente não utilizado, no caso de uma faca sem cabo “como a imagem da faca que só tivesse
lâmina”. A imagem da faca contribui para ilustrar o processo de composição do poema, esses
elementos, ao serem usados na metáfora, contribuem para a ilustração da proposta poética da
dureza e da secura:
O que em todas as facas
é a melhor qualidade:
a agudeza feroz,
certa eletricidade,
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mais a violência limpa
que elas têm, tão exatas,
o gosto do deserto,
o estilo das facas. (MELO NETO, 1967, 168-169)
Por sua vez, Sebastião Alba escreveu um poema com o título Palavras de Ponta e Mola. Em
uma possível leitura, esta ponta de que se fala remeteria a ‘lâmina’ de Cabral, ao passo que a mola
indicaria o movimento “espiral ascendente” (ESCOREL, 2001, p.62) com o qual a poesia de João
Cabral é classificada e que também se faz possível ao pensar na poesia de Alba.
Este movimento circular não se fecha, mas antes ascende. Com isso, a poesia de
movimentos da própria linguagem vai explorando e retomando as imagens levando-as a um nível
mais alto. Os signos vão se ressignificando em cada verso, vão desfazendo e refazendo com a
linguagem. Angélica Soares (1978) ao escrever sobre a poesia de Cabral de Melo Neto usou
palavras que podem facilmente serem também aplicadas à obra de Sebastião Alba:
A transgressão lingüística decorre justamente da capacidade que tem o signo
poético, movido pelo vigor da linguagem, de querer ser e não apenas significar.
Assim ele se configura como um anti-signo e a ambigüidade se apresenta então,
como a marca no texto poético da ação libertadora da linguagem. (SOARES,
1978, p.33)

O jogo dos símbolos e signos que tornam viva as palavras nas obras desses poetas, que
com a dureza de uma faca, ‘anavalhavam’ a comodidade do leitor levando-o a reler a própria
realidade sob a forma de poema.
Um dos traços do poeta moçambicano é ainda a sua musicalidade, que, como já se viu
está presente, inclusive, em seu pseudônimo de artista. No livro Albas, 2003, descobre-se ainda
que:
O Dinis (nome civil de Alba) tinha um ouvido excelente, uma óptima voz.
Tocava os clássicos na sua harmónica, sempre de ouvido. Cantava canções
mexicanas, napolitanas, da Andaluzia, e baladas de Coimbra. A sua vocação
maior teria sido a música se não tivesse nascido e não fizesse parte de um país à
mingua que desperdiça valores [...] (p.15)

Assim, a evidente conexão com a música, dada tanto na escolha de seu pseudônimo,
quanto da própria prática musical, é ainda reforçada pelo título de um dos seus primeiros
poemas: “Um dos primeiros poemas que escrevi tinha o título Eu, a canção.” (ALBA, 1978). Desta
forma, pode-se pensar que, ao citar a música, o poeta esteja conduzindo o leitor a uma forma de
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leitura estrutural de seus poemas, lembrando a intersecção de elementos na composição da obra
musical, bem como do intuitivo com a razão.
Esta musicalidade apresenta-se em sua poesia, e lembra a intersecção de elementos. A
música também pode ser lida como símbolo para as palavras instintivas que, unidas à razão,
compõe o poema. Sebastião não acreditava em inspiração, mas em trabalho na escrita, em poesia
construída pelo suor do labor em criar, reinventar e unir palavras. Aquilo que Craveirinha (1973)
chamaria de “labor estético” (p.112) e que o próprio Alba deixaria ver em seu poema, “Escrevo
com terrível dificuldade: reescrevo, colo, interpolo [...] Ninguém sabe, mas ali sua-se.”.
A imagem e presença da música ocorre em uma série de poemas do autor, em especial,
no livro O Ritmo do Presságio, cuja escolha do poema-título já acusa a ocorrência. Há menções
como por exemplo, “a única a que a constituição se refere numa clave de sol” em Mais do que do
Outro; ou “com ardor legítimo do cântico” em O Messias. No poema O que não se disse das Paisagens
há um trecho significativo no que concerne ao universo musical: “no teu colo; a flauta; o ouvido
sobre a saia. /O que não se disse da (in) corpórea/música, se disse.” Serenata aparece como título
de poema, o que nos remete também a ideia da música dos amantes e do anoitecer.
Em Num Álbum pode-se interpretar a música como imagem para a intuição na
composição do poema como observa-se no último verso: “a uma longa suspeição de música”.
Nesta temática, percebem-se esses elementos em Certo de que voltas Canção, citando esta espécie de
inspiração de que se utiliza o poeta. Já em Génese, o universo da música está representado no
último verso: “Escutando bem/ouve-se como ao pé duma estátua/música parada.” E segue-se
assim, uma gama de palavras ligadas ao universo da música ao longo do livro, como, “canto”,
“viola”, “guitarra”, “som”, “sonoro” entre outras, reforçando com isso, a “musicalidade” do
escritor.
Do mesmo modo, há no livro um número considerável de poemas a quem ele dedica a
outras pessoas, em especial a colegas de profissão e familiares, construindo com isso, um jogo
dialógico constante e recorrente na obra. Esses poemas localizam-se no livro O Ritmo do Presságio,
em sua maioria, nas partes intituladas Livro II e Livro III. A título de exemplos, o poema Subúrbio
é dedicado ao Rui Nogar e ao Zé Neto; Ozornik é dedicado a Eugenio Lisboa. Segue-se, então,
com As Mãos oferecido a Antonio Quadros, Ícaro para o Zé Craveirinha, Último Poema ao Jorge
Viegas, Como os outros ao Rui Knopfli, entre outros. Há ainda poemas dedicados a seu pai, sua mãe
e outros membros da família6.
Cf. em FERNADES FILHOS, João Batista. Sebastião Alba: o ritmo, a noite, o limite. Salvador: 2017, p.75: “Entre
família e amigos, alguns de nós somos tratados por diminutivos. Assim, deixo-te esses nomes, para saberes a quem
ele se referia. Quanto aos irmãos, o Jorge é tratado por Cheina ou Mané, o António por Anton ou Toni, eu sou a
6
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Sendo, então, um poeta de costumeiras dedicatórias, recebeu também uma do poeta
Glória de Sant’Anna na ocasião da morte de Alba:
CANTIGA DE AMIGO
ao Sebastião Alba
bateu ao portão um dia
bateu ao portão
abri-lho
vinha da estrela do norte
bebendo copos de vinho
dançou batuque na sala
(vestia como um mendigo)
disse versos disse prosas
do mais longe tempo antigo
chorou de mágoas passadas
cantou versos repartidos
dançou batuque na sala
vestido como um mendigo
e chorando sobre sonhos
e ao mesmo tempo sorrindo
disse adeus
adeus
adeus
e caiu adormecido. (2003, online7)

Nota-se no poema, menções ao estilo de vida que o poeta adotou nos últimos anos:
“bebendo copos de vinho”, completada, mais adiante, com uma observação que aparece entre
parêntesis: “(vestia como um mendigo)”. Esta mesma observação vai ser repetida em outro verso,
só que desta vez compondo a estrofe, sem vir separada por parêntesis. Percebe-se que Glória não
disse que Alba era mendigo, mas que se vestia como um. Ao fazer esta comparação do vestir-se e
não do ser, constata a transitoriedade da forma física e a superficialidade das aparências. Alba era
um poeta, que se vestia como um mendigo, mas sua essência era o de ser poeta. O poema
dedicado a Alba termina com a sua morte, bem como sua vida de vestir-se, mas não a sua obra.

Tina e ainda temos outro irmão em Moçambique que é o João. As filhas são a Sonia e a Neide. A esposa é a Felisbela
ou Felis. A madrinha era uma tia nossa, irmã mais velha do pai, que viveu sempre em trás os montes (Torre de D.
Chama) onde está sepultado o Dinis.”
7

Disponível em: http://www.macua.org/livros/sebalba.html
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Há uma série de ‘adeus’ que sugere uma escada para a descida culminando no ‘caiu dormindo’. E
se dorme, estará desperto a cada linha de seu poema lido, a cada novo leitor que se incomode
com as palavras e versos deste que se vestia de mendigo, mas como já disse Craveirinha, foi um
dos deuses da palavra.
A canção de que se falou: poemas escolhidos de Sebastião Alba.
Os poemas selecionados foram retirados do livro O Ritmo do Presságio de 1974, para, ao se
deter em um livro apenas, encontrar possíveis correspondências entre temáticas, léxico e traços
estilísticos dentro de um conjunto composicional. Como já citado, o livro compõe-se de variadas
referências musicais e de poemas dedicados.
Antecedendo a análise dos poemas, expõe-se uma abordagem genérica do livro, a
começar pelas temáticas. Destaca-se uma série de poemas metalinguísticos que corroboram para a
compreensão da forma de escrita de Sebastião, bem como sua percepção do que é poesia. Entre
esses poemas estão: O Ritmo do Presságio (que dá título a obra), Palavras de ponta e Mola e Escrevo.
Principia-se a discussão com o título do livro, em consequência de sua representatividade
para a obra, nomeando-a ao mesmo tempo que nomeia um poema do conjunto. Parte-se, pois,
da compreensão da palavra ritmo, que, como já se viu, pertence à classe dos vocábulos
remetentes à música, além disso, também está presente na própria poesia, já que é uma de suas
marcas, a que lhe aproxima da música. Sabe-se que inicialmente a origem da poesia era cantada e
o que restou daqueles versos que uniam canção e letra foi justamente o ritmo.
Consta no dicionário que ritmo é “a sucessão periódica e regular de fases ou variações, no
curso de algum processo, bem como ordenamento de sons musicais percebido ou considerado
segundo as diferenças de acentuação e de duração de cada um deles”. A partir desta observação,
percebe-se que ritmo define bem o livro, visto que, além de relacionar ao universo musical,
apresenta um traço inerente ao próprio poema e assim antecipar o caráter metalinguístico de
muitos outros dentro da obra. Ritmo ainda instiga pensar no processo de composição da poesia,
assim como o movimento da linguagem dentro dessa arte.
E se ritmo é movimento, pode-se ainda o relacionar com um léxico ligado a esta ideia no
interior do livro. Em D. Quixote, poema dedicado ao pai, tem-se o moinho, imagem da
movimentação pelos ventos, em Circulamos Embolsados a ideia de circulamos remete ao movimento
circular, em Vacilando é o vaivém indeciso e inseguro do bêbado que aparece, ao passo que em
Lúgubre sou claramente tem-se o processo ativo com a conjugação verbal Movo-me. Esta imagem
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vai acompanhando a leitura dos poemas, e, portanto, não é possível deixar de considerá-la ao ler
e entender o título da obra. O escritor mexicano Octavio Paz (2011) escreveu sobre o ritmo:
[...] O ritmo provoca uma expectativa, suscita um anseio. Se é interrompido,
sentimos um choque. Algo se rompeu. Se continua, esperamos algo que não
conseguimos dar nome. O ritmo engendra em nós uma disposição de ânimo
que só poderá se acalmar quando sobrevier esse “algo mais”. Nos coloca em
atitude de espera. Sentimos que o ritmo é um ir em direção a algo, embora não
saibamos o que pode ser esse algo. Todo ritmo é sentido de alguma coisa.
Assim, o ritmo não é exclusivamente uma medida vazia de conteúdo, mas uma
direção, um sentido. O ritmo não é medida, mas tempo original. A medida não
é tempo, mas modo de calculá-lo (p.56-57)

Destas reflexões, é possível relacionar com a obra albaniana a noção de expectativa,
espera e direção em uma antecipação a sua composição literária que o conceito de ritmo imprime.
Assim, o vocábulo traduz-se, em termos de construção literária estrutural ou de conteúdo, em
processo.
Sucedendo o ritmo tem-se, então, presente na formação titular, o presságio. No dicionário,
essa palavra aparece como sendo “fato que prenuncia o futuro, agouro”. Se for entendida por
aquilo que prenuncia algo, então, não é possível começar a leitura sem que se pense que algo está
antevisto ou premeditado. Em conjunto com a ideia de ritmo como esperar uma direção, o
presságio reafirma que há um caminho, suscita-se uma perspectiva.
Outro elemento relevante na construção poética do Dinis e que dialoga diretamente com
a musicalidade é a canção provençal Alba. Essa presença verifica-se na obra do escritor pelo par
amanhecer/ anoitecer. A passagem da noite para o dia que separava amantes era temática da
Alba, e do Alba. A menção é bem clara no título de dois poemas, um Amanhecer, o outro Anoitecer.
Mas não é somente nos dois poemas que a Alba é mencionada, no decorrer de outros esse jogo
também aparece: “do horizonte ainda escurecendo”.
Outro par de interesse a Alba é o da luz e de sua ausência, quase sempre encontrado sob
o signo das sombras. Essa ideia está presente também em vocábulos como, sol, noite, neblina,
nocturno, obscuridade, fogueira, vultos, iluminam, clara, entre outros. A maior incidência é o das
sombras, aparecendo em aproximadamente onze poemas e a luz, que por sua vez aparece em
treze poemas do livro.
Uma mistura de sacro e religioso também é notada na poesia albaniana. Dentro desse
universo algumas palavras são utilizadas, tais como: santidade, terços, catedral, céu, cultos, místico,
cardeais, bruxo, feiticeiro, mistério e trechos como: “É ou não o último/vôo bíblico da pomba?” do
poema Último poema dedicado ao Jorge Viegas. Aproveitando a imagem da pomba, esta também
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aparece em diversas ocasiões ao longo dos poemas, como, por exemplo, a pomba de Picasso: “no
bolso de Picasso/ uma pomba de bico florido” no poema Circulamos Embolsados, bem como a
figura de outros animais como o leão, a águia, a hiena, formiga, gazela entre outros.
Outra imagem que é presumível nos poemas é a do anjo torto como em Drummond. A
propósito, Drummond é um poeta citado por Sebastião, primeiro em uma epígrafe do livro: “As
coisas. Que triste as coisas consideradas sem ênfase”, e mais adiante em um poema intitulado
Cidade Baixa nos versos: “Peço então ajuda aos amigos mais desencontrados: Socorro, Eugenio!
Socorro, Fernando! Carlos (Drummond), socorro!”. Sendo assim, é crível evocar o anjo torto de
Drummond dos versos de Poema de sete faces: “Quando nasci um anjo torto/desses que vivem na
sombra/ disse: “Vai, Carlos! Ser gauche na vida.”. Em Alba, esse querubim aparece nos poemas
Certo de que voltas canção nos versos: “Sei, por sinais e anjos desviados, /que rebentas dos sonhos
desolados/em flores no chão.”, e em Um anjo erra, como destaque aos versos: “Um anjo erra/nos
teus olhos diurnos.”
Assim como a música carece de diversos elementos para se compor, como ritmo,
palavra, melodia, por exemplo, assim também Alba dialoga com outras artes e com outros artistas
estabelecendo uma interessante intertextualidade, como vista no caso do anjo de Drummond. Há
um poema com o título O Velho e o mar de Hemingway, numa clara alusão ao livro deste autor.
Também há um para Picasso: Na morte de Picasso. Esse artista, que já apareceu em outro poema ao
mencionar a imagem da pomba como já visto anteriormente, ganha agora um poema para si. A
ligação interartes e “interartistas” é relevante, visto que Sebastião Alba é um escritor sensorial, ou
seja, ele gosta de misturar os sentidos para uma amplitude de sentimentos como nota-se nos
versos: “Uma nuvem de flechas/de luz, criva o biombo [...] Cada sílaba ardeu, como um resquício
que vá/num rio suspenso [...] e o som que sobe, inundando-o,/ o desapegue da face.”
Segue-se agora com a análise mais pormenorizada de alguns poemas selecionados, a
iniciar com aquele que nomeia o livro:
O RITMO DO PRESSÁGIO
A tinta das canetas
reflui de antipatia
e impregnadas, assíduas
cambam as borrachas
Não há fita de máquina
que o uso não esmague
o vaivém não ameace
de dessorar os textos
Mas a grafia nada diz
de pausas na cabeça
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Vozes inarticuladas
adensam, durante ela
uma áfona tempestade
E nubladas carregam-se
as suspensões
encadeando em nós
o ritmo do presságio. (ALBA, 1981, p.17)

O refluir aqui sugere o líquido das tintas e seu movimento de chegar-se de antipatia, ou
voltar sempre à antipatia, porque impregnadas e sempre frequentes, elas se unem a borracha, ou
seja, são excluídas ou merecem sê-las.
Numa provável leitura, o poema indicaria uma tensão existente entre o ritmo, a impulsão
original ou musical para a escrita, e o labor na escrita do poema. Neste sentido, nota-se que,
depois de pronto, o poema nada mostra daquele ímpeto inicial que provocou a escrita: “Mas a
grafia nada diz/de pausas na cabeça”. O impulso primeiro é aproximado de tempestade e o que é
nebuloso, levando pensar que, para o escritor, se a inspiração não passar por um processo de
decantação, escolha, trabalho, nada poderá dizer de concreto, visto que será como sombra pela
qual não se pode ver direito. O Ritmo do Presságio pode ser entendido, portanto, como o impulso
original que “prenuncia” a feitura do poema. Ele que vai nos dizer que um poema está vindo,
mas sem o labor, o trabalho das “tintas das canetas”, este poema também não existiria.
Outro poema no qual a dualidade entre a inspiração e o fazer literário se faz presente, e
que acima se utilizou para comparar ao poema de João Cabral de Melo Neto, é o próximo a ser
analisado:
PALAVRAS DE PONTA E MOLA
Palavras de ponta e mola
que anavalham
as roçagantes capas
de velhos mestres
de grácil esgrima
oleadas lâminas
nos umbrais dos becos
rasgando rápidas
a embuçada humanidade
de quem passa
sórdidas, surtas
a reflectir o âmago
das sombras
Navalhas que alvejam
fantasmas de forasteiros
em busca de más mulheres
com terços taciturnos
Ruelas em roda
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Pedras de periferia
Sevilhanas palavras
de ponta e mola. (ALBA, 1981, p. 23)

Aqui as palavras são duras e movimentam-se em espiral. A dureza da ponta é reforçada
pelos signos, anavalham, esgrima, lâminas, rasgando, navalhas. Há também um jogo no ritmo das
palavras pela repetição, rasgando rápidas, sórdidas surtas, fantasmas forasteiros, terços taciturnos, ruelas em
roda e pedras de periferia, sugerindo dureza, e o movimento, são estas as próprias palavras de ponta e
mola.
Sublinha-se ainda, de que forma esta poesia pretende romper com tudo o que pode
condicionar o ser a um sistema já conhecido e desgastado, rompendo assim com os velhos mestres e
fazendo surgir a original e despojada poesia de Alba. Estas palavras querem rasgar, navalhar e
assim alvejar o antigo a fim de se destituir dos luxos e ornamentos na escrita. A ponta pode ainda
ser lida como extremidade, princípio e fim, e assim, este “princípio” e “fim” seriam entendidos,
dentro deste contexto, pela forma de origem da feitura do poema e de seu fim como poesia.
O próximo poema a ser analisado também, assim como O Ritmo do presságio, está inserido
na primeira parte do livro:
CIRCULAMOS EMBOLSADOS
Circulamos embolsados
em automóveis de luxo
Nas portas surdas
os fechos
são linhas a níquel a traçar o limite
dos peões ocasionais
O espaldar desune
anula o solavanco
reduz a área exposta
Esguichos lavam
pára-brisas que a gargalhada abaúla
Clareiam as estradas
Só o retrovisor
lembra o caminho andado
a um olho reflectindo
de quem guia
Trêmulo o chassis
pressagia
as roturas
os sulcos dos freios
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a divulgação do desastre
Mas real e criada
no bolso de Picasso
uma pomba de bico florido
suja por inocência os tejadilhos (ALBA, 1981, p.19-20)

Partindo do título, tem-se uma multiplicidade de significados em circulamos. Segundo
consta no dicionário Aurélio, circular pode ser “renovar ou propagar ar, relativo à necessidade
vital (circulação)” e ainda “movimento contínuo, marcha, andar em círculos voltando sempre ao
ponto de partida”. Embolsados, por sua vez, significa, “meter na bolsa, entrar na conta de
receber e pagar o que se deve a alguém”. Com essas ideias em mente, pode-se principiar a
reflexão dos primeiros versos: “Circulamos embolsados/em automóveis de luxo.” O tema é
introduzido, o automóvel. Sabe-se que Alba não simpatizava muito com os automóveis e preferia
geralmente os trens. Ironicamente o escritor moçambicano foi morto por automóvel. Circulamos
embolsados, portanto, pode sugerir além do movimento natural que conduz o carro, e da
necessidade que este meio de transporte se faz nas nossas vidas, uma sugestão de estar-se sempre
regressando ao mesmo ponto. Mas não somente circulamos, “circulamos embolsados”, endividados,
mas em carros de luxo, entra-se em um sistema de exibição, materialidades e aparências. Não
basta andar num carro, é preciso circular com ele, mostrar, mesmo que isto não leva a ponto
nenhum, ou leve ao ponto do qual se partiu.
O poema segue com uma série de imagens de partes do automóvel como, para-brisas,
retrovisor, chassis e freios. Mas os elementos não são escolhidos aleatoriamente. Cada imagem remete
a significados explorados no texto. Por exemplo, o para-brisas é o que desembaça a visão, permite
enxergar melhor, o retrovisor permite enxergar o que vem de trás, o chassis sustenta a estrutura e os
freios são responsáveis pela parada do veículo.
A segunda estrofe trata do dinheiro, sendo esse possivelmente o que separa uma pessoa
em um automóvel de uma que precisa ir a pé: “são linhas a níquel a traçar o limite/dos peões
ocasionais”. O níquel aqui pode ser entendido pelo dinheiro por ser a matéria prima das moedas,
e peões podem ser entendidos por aqueles sem o carro, já que consta no dicionário para esta
palavra “homem que anda a pé”.
As duas estrofes seguintes a essa apresentam, nesta ordem, do que vem de trás espaldar e
do que vem à frente para-brisas. O retrovisor é aquele que vai lembrar o caminho ao guia, permite
ainda enxergar atrás. Ao chassis fica a função de pressagiar o desastre.
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O poema termina com a pomba de Picasso, usada para simbolizar a paz, “sujando por
inocência os tejadilhos”. O que vem do alto, o que é superior, vence por fim o luxo do
automóvel. A paz supera a riqueza.
Considerações finais
Conferiu-se ao longo deste trabalho, de que forma artista e obra se interpõe, e assim de
que forma se realiza parte da composição estética da poesia de Sebastião Alba. Encontram-se
elementos de intertextualidades, menções ao universo musical e até diálogo com alguns escritores
brasileiros como Drummond, através de um poema, na epígrafe e na citação do anjo torto, bem
como a possível comparação com a faca de João Cabral de Melo Neto. Descobriu-se também,
um pouco da biografia do escritor, contanto com recursos escassos de informações. A vida de
Alba inspira pensar no despojamento do ser e na ausência de materialidades. A essência do ser é
relevada como o mais superior em suas obras. Assim também a obra poética de autor é despojada
de luxos, musas, lirismo, encontrando-se com a dureza da faca, a simplicidade dos signos que se
reinventam e a riqueza das simbologias convertidas em “linguagem libertada em poesia”. Como
declarou o próprio poeta em um documentário produzido por Zenito Weyl8: “Não gosto de
papel higiênico cor de rosa”, ao referir-se a poesia lírica.
Neste mesmo documentário, Alba ainda declarou sobre a poesia: “Não sei o que é.
Nunca soube e nunca saberei. Hei de morrer sem saber o que isto é.”. Mas talvez, seja ele, a
própria poesia de que fala e, no entanto, a compreende sem mesmo nunca entender. Talvez ao
destituir-se do corpo e das materialidades tenha vivenciado a mais autêntica poesia da vida que se
possa experimentar. E como aparece ao fim do documentário com relação à obra deste escritor:
“A sua obra está para além das materialidades. Dinis não era homem feito só de barro. Havia nele
outras naturezas. E divindades.”.
Desta forma, o poeta trazia em sua obra especificidades peculiares que só a ele mesmo
poderia convir, como só a ele as estrelas formavam seu teto e os bancos, sua cama. E por isso,
supera as fronteiras geográficas, não sendo somente um poeta moçambicano ou português, bem
como supera a fronteira da língua, sendo mais do que um poeta de língua portuguesa, mas um
poeta de linguagem universal.
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