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Apresentação

O número 18 da Revista Claraboia, Revista do Curso de Letras e do Mestrado Profissional
em Letras (PROFLETRAS) da UENP, apresenta uma coletânea atemática de sete artigos e duas
resenhas na área de Literatura.
Na seção “artigos”, esta edição inicia com o texto LITERATURA INFANTOJUVENIL
E RAÇA: NOVAS POSSIBILIDADES DE REPRESENTAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS de
James Rios de Oliveira Santos e Cecília Gusson Santos, que trabalha a representação positiva de
personagens negros pelo prisma da memória coletiva para articular discussões sobre literatura e
raça.
Na sequência, Rodrigo Fonte, em MULHERES SEM LUGAR: O PRINCÍPIO
CONSTITUTIVO DAS PERSONAGENS FEMININAS DE CLARICE LISPECTOR, mostra
personagens femininas na produção literária de Clarice Lispector. Continuando com a mesma
autora, Andreza Karine Gomes, em A MÁQUINA DE ESCREVER DE CLARICE
LISPECTOR, explora os escritos de Lispector por meio da figura da máquina de escrever,
dialogando com as análises críticas de Carlos Mendes de Sousa, Edgar Cézar Nolasco e Sônia
Roncador.
No artigo AS FALAS DE E SOBRE MARIA VALÉRIA EM “O SOBRADO”: A
CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM FEMININA POR ERICO VERISSIMO, Leandro de
Araújo e Clara Dornelles buscam entender como o autor utiliza os recursos linguísticodiscursivos na construção da personagem Maria Valéria Terra na obra O Tempo e o Vento, de Erico
Verissimo.
Isabelle Maria Soares e Taynara Leszczynski, em UM PERCURSO PELA TEORIA DO
CONTO POR MEIO DA LEITURA DE THE MONKEY’S PAW, DE WILLIAM WYMARK
JACOBS, revigoram o conto na leitura d The Monkey’s Paw (1902), do autor inglês William
Wymark Jacobs (1863-1943).
A GEOPOÉTICA DAS ÁGUAS N’A CIDADE E AS SERRAS, DE EÇA DE
QUEIRÓS, de Marco Aurélio Pereira Mello, explora a interdisciplinaridade no clássico romance
A cidade e as serras (1901), de Eça de Queirós (1845 – 1900).
Por fim, Hellen Cris de Almeida Rodrigues, João Luiz da Costa Barros e Emanuella
Silveira Vasconcelos fecham este número, com o artigo REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO
DOCENTE E LETRAMENTO LITERÁRIO: O ESTADO DA QUESTÃO, apresentam o
estado do letramento literário por meio de levantamento bibliográfico para enfatizar a
importância do professor qualificado à formação de leitores literários.
Na seção “resenhas”, dois textos: o livro Mulherzinha gigante (Daniela Silva), com Taynara
Leszczynski; e A Ocupação (Julián Fuks), com Sandra Augusto Silva.
Agradecemos aos autores, aos membros dos conselhos editorial e científico e aos
pareceristas ad hoc pelo presente volume.
Boa leitura!
Fernando Moreno da Silva
Editor-gerente
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LITERATURA INFANTOJUVENIL E RAÇA: NOVAS
POSSIBILIDADES DE REPRESENTAÇÕES ÉTNICORACIAIS
CHILDREN’S LITERATURE AND RACE: NEW POSSIBILITIES OF ETHNIC-RACIAL
REPRESENTATIONS
LITERATURA INFANTIL-JUVENIL Y RAZA: NUEVAS POSIBILIDADES DE
REPRESENTACIONES ÉTNICO-RACIALES

James Rios de Oliveira Santos1
Cecília Gusson Santos2

Resumo: Evocando teóricos e críticos que versam sobre a representação literária, o trabalho
centra-se na articulação de discussões sobre literatura e raça por considerar a urgência de se trazer
à baila do discurso científico reflexões sobre as novas possibilidades de se efetivar a representação
positiva de personagens negros pelo prisma da memória coletiva. Isto porque, no curso da história
da literatura infantojuvenil brasileira, muitos personagens afro-brasileiros foram recorrentemente
representados de maneira pejorativa em diversas narrativas. Trata-se, portanto, de uma pesquisa
bibliográfica que resultou na compreensão de que os recontos elegidos para análise promovem a(s)
identidade(s) negra(s), logo, oferecem ao leitor novas possibilidades se (re)conhecer as vivências
e/ou as experiências do sujeito negro no espectro de sua cultura.
Palavras-chave: Literatura infantojuvenil. Raça. Representação. Cultura. Memória.
Abstract: Evoking theorists and critics who deal with literary representation, the work focuses on
the articulation of discussions on literature and race, considering the urgency of bringing to the
fore scientific discourse reflections on the new possibilities of effecting the positive representation
of black characters through the prism of collective memory. This is because, in the course of the
history of Brazilian children's literature, many Afro-Brazilian characters were recurrently
represented in a pejorative way in various narratives. It is, therefore, a bibliographical research that
resulted in the understanding that the retellings chosen for analysis promote the black identity(ies),
therefore, offer the reader new possibilities to (re)know the experiences and /or the experiences of
the black subject in the spectrum of their culture.
Keywords: Children’s literature. Race. Representation. Culture. Memory.
Resumen: Evocando a teóricos y críticos que se ocupan de la representación literaria, el trabajo se
centra en la articulación de discusiones sobre literatura y raza, considerando la urgencia de traer a
la palestra reflexiones del discurso científico sobre las nuevas posibilidades de efectuar la
Mestre em Letras, com ênfase em Estudos Literários, pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Aluno do
Programa de Pós-graduação em Letras (Doutorado), com ênfase em Estudos Literários, da Universidade Estadual de
Londrina (UEL). Diretor de Cultura da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). E-mail:
jamesrios.cult@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3017-9921
2 Mestre em Estudos da Linguagem, pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Aluna do Programa de Pósgraduação em Estudos da Linguagem (Doutorado), da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail:
gusson990@hotmail.com https://orcid.org/0000-0001-9195-3701
1
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representación positiva de personajes negros a través de la prisma de la memoria colectiva. Esto se
debe a que, en el transcurso de la historia de la literatura infantil brasileña, muchos personajes
afrobrasileños fueron recurrentemente representados de manera peyorativa en diversas narrativas.
Se trata, por tanto, de una investigación bibliográfica que resultó en la comprensión de que los
relatos escogidos para el análisis promueven la(s) identidad(es) negra(s), por lo tanto, ofrecen al
lector nuevas posibilidades para (re)conocer las vivencias y/o las vivencias del sujeto negro en el
espectro de su cultura.
Palabras llave: Literatura infantil. Raza. Representación. Cultura; Memoria.

Considerações Iniciais
Em linhas gerais, poderíamos definir a “representação” como sendo “a imagem ou a
reprodução de” (FERREIRA, 1995, p. 564) pessoas, de espaços, de relações sociais ou até mesmo
a representação de toda complexidade da vida humana, principalmente quando esta se perfila em
diversos níveis do discurso, sobretudo na esfera literária. Contudo, esse conceito exige do crítico
uma atenção particular, dada a abrangência que o termo assume em seus respectivos campos de
aplicabilidade. Por isso, trataremos de conceituá-lo na dimensão das Ciências Sociais para que, em
seguida, possamos compreender seus desdobramentos no campo dos estudos da literatura.
Partindo, portanto, da primeira definição, podemos afirmar, em consonância com o que
postula Woodward (2014, p.17), que a representação constitui-se como um espaço abstrato onde
as “práticas de significações e os sistemas simbólicos (por meio dos quais os significados são
produzidos)” tendem a posicionar os sujeitos. Em outras palavras, isso significa que tanto os
discursos quanto os sistemas de representação determinam os espaços a partir dos quais os sujeitos
podem se manifestar e também se posicionar. Assim, a representação passa também a ser
compreendida enquanto processo cultural, uma vez que ela mobiliza, dentro de seu próprio espaço
simbólico, as identidades coletivas e individuais, influenciando-as e manipulando-as em diversos
aspectos. Vejamos um exemplo dado pela autora:
[...] a narrativa das telenovelas e a semiótica da publicidade ajudam a construir
certas identidades de gênero (GLEDHILL, 1997; NIXON, 1997). Em
momentos particulares, as promoções de marketing podem construir novas
identidades como, por exemplo, o ‘novo homem’ das décadas de 1980 e de 1990,
identidades das quais podemos nos apropriar e que podemos reconstruir para
nosso uso. A mídia nos diz como devemos ocupar uma posição-de-sujeito particular – o
adolescente ‘esperto’, o trabalhador em ascensão ou a mãe sensível. Os anúncios só serão
eficazes no seu objetivo de nos vender as coisas se tiverem o apelo para os
consumidores e se fornecerem imagens com as quais eles possam se identificar.
(WOODWARD, 2014, p.18, grifo nosso).
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.18, p. 8-26, jul./dez, 2022. ISSN: 2357-9234.
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Na perspectiva da qual trata Woodward (2014), a mídia, enquanto esfera representacional,
exerce uma influência direta no processo de construção de identidade dos indivíduos, os quais, a
partir do conteúdo assistido, lido, assimilado, passam a identificar-se com os produtos, serviços,
estilos de vida, criando assim novos processos identitários .
Sendo, pois, a literatura, um espaço discursivo no qual se representa ficcionalmente a
complexidade da vida humana, não cometeremos equívocos se afirmarmos que ela contribui com
a manutenção ou produção de novas identidades. Este fato já foi atestado por teóricos e críticos,
dentre eles Edward Said, que, em sua obra Orientalismo apresenta ao leitor as formas pelas quais as
mídias (ocidentais) tendem a representar o oriente (e os orientais) a partir da padronização de
determinados estereótipos. Nas palavras do autor,
A televisão, os filmes e todos os recursos da mídia têm forçado as informações a
se ajustar em moldes cada vez mais padronizados. No que diz respeito ao
Oriente, a padronização e os estereótipos culturais intensificaram o domínio da
demonologia imaginativa e acadêmica do “misterioso Oriente” do século XIX
(SAID, 2007, p. 58).

Consoante ao que foi postulado teórico, entendemos que, se o oriental tem recebido, nesse
contexto de produção discursiva, uma representação superficial e distante das vivências que
experimenta em seu dia a dia, no seio de sua comunidade étnica, por exemplo, pode-se afirmar,
nesse mesmo viés, que o negro, no contexto brasileiro, é, com muita frequência, apresentado do
mesmo modo. O problema é que, em nossa compreensão, as reiteradas reproduções de
estereótipos, seja do oriental, seja do negro, tendem a fixar únicas e supostas identidades,
aproximando-se, assim, de versão essencialista3 de identidade – já definida por Woodward (2014).
Em síntese, queremos dizer que, assim como as narrativas “das telenovelas e a semiótica
da publicidade ajudam a construir certas [e novas] identidades de gênero” (WOODWARD, 2014,
p.18), a literatura brasileira, percorrendo um caminho inverso, tem insistido (erroneamente) na
“fixação” de uma suposta identidade negra. Tal fixação, vale lembrar, efetiva-se por meio de
reiteradas publicações de romances ou outras manifestações em prosa que representaram o negro
pelo viés mais depreciativo e/ou figurativo possível – ainda que se tenha como contra-argumento
a observância do contexto de produção de cada obra.
Gregory Rabassa (1965), David Brookshaw (1983) e Regina Dalcastgnè são alguns dos
estudiosos que apontaram os problemas de representação do negro na ficção brasileira destinada
ao público adulto. Os trabalhos de Fúlvia Rosemberg (1985), de Paulo Vinicius Baptista da Silva
3

Ver Woodward (2014).
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(2007) e de Mirian Zappone (2013) evidenciam, por sua vez, não só a quase ausência de
personagens negros em narrativas infantojuvenis como, por outra via, os estereótipos atribuídos
ao sujeito negro no ato da representação.
Ora, se as personagens africanas e/ou afro-brasileiras assumem contornos estritamente
depreciativos (a partir de estereótipos como o da mãe-preta, da mulata sensual, do negro libidinoso
etc.) ou apenas figurativos em suas representações, certamente os interlocutores de tais textos,
sobretudo as crianças e os adolescentes em pleno processo de formação ideológica serão
influenciados/induzidos a olhar/entender/compreender a pessoa negra somente a partir desse
prisma, tendo, assim, o processo de identificação do sujeito-leitor-negro plenamente
comprometido.
Erige, neste contexto, um problema que se chama racismo. Racismo este que se dissolve
no âmbito do discurso por meio da naturalização de representações negativas do sujeito negro e
de tudo aquilo que, simbolicamente, permeia a sua cultura, sobretudo em sua dimensão
antropológica. O linguista holandês Teun Van Dijk (2012) foi um dos estudiosos a apontar para a
perpetuação ou aquisição do racismo via discurso. Na compreensão do pesquisador, os sujeitos
não nascem racistas, mas aprendem a ser por meio do consumo de conteúdos veiculados pelas
diferentes mídias, tais como a televisão, o rádio, os livros didáticos e, é claro, a própria literatura.
Nesse sentido, vale ressaltar que durante décadas os livros de história emolduraram as
vivências dos negros tão somente pelo prisma da escravidão, na perspectiva da História Oficial, e
muitas crianças/adolescentes não tiveram a oportunidade de aprender conteúdos positivos sobre
os povos afro-brasileiros. Na literatura infantojuvenil, a quase ausência de autores negros gerou,
numa relação de causa e efeito, estereótipos dos mais variados, tendo em vista o fato de que essa
produção literária foi, majoritariamente, realizada por brancos (ROSEMBERG, 1985). É preciso
ponderar, contudo, que após a sanção da Lei 10.639/20034, o mercado editorial passou a valorizar
obras que, positivamente, representem o negro. Tal representação positiva – é importante frisar –
está calcada na memória coletiva dos diversos povos africanos e afro-brasileiros e se distancia dos
recortes estáticos e meramente documentais da História que se quer oficial.
Pelo fio da memória: representações e identidades em trânsito

A Lei 10.639/2003 prescreve a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura dos povos afro-brasileiros nos
conteúdos de Artes, Literatura e História.
4
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Maurice Halbwachs, em A Memória Coletiva (1990), afirma que a memória tem por suporte
os membros de um grupo social. É por meio dele que a memória se perpetua de pai para filho, de
membro para membro, de geração em geração. Ocorre, entretanto, que, ao dissolver o grupo,
dissolvem-se também as memórias construídas no curso do tempo pelos atores e expectadores
sociais. Em conformidade com as proposições teóricas de Halbwachs (1990), a memória e a
identidade são, por assim dizer, elementos indissociáveis. Nesse caso, a perda da memória implica,
automaticamente, a perda da identidade.
De acordo com Douek (2003), com o surgimento da imprensa, e, possivelmente, com a
necessidade de aferir mais segurança às memórias – dada a intensidade do trânsito dos grupos que
poderiam, em maior ou menor grau, diluir-se ao longo do tempo e no espaço – tem-se, então, a
possibilidade de registrá-las em forma de texto. No entanto, frisa a pesquisadora que, transposta
para os suportes que comportam a materialidade linguística, a memória tende a fixar-se e, fixandose, deixa de ser transmitida oralmente e passa a ser estudada à distância, com outro status: o de
história.
A imprensa substituiu a fragilidade e mutabilidade da palavra e, até mesmo do
manuscrito, pela estabilidade e segurança da escrita. Instaurando definitivamente
a primazia da escrita, a imprensa revolucionou a transmissão da memória, que
começa assim a se transmutar em história. Também contribuiu para aumentar a
distância entre passado e presente, inaugurando uma nova consciência para a
época: a da superioridade do presente em relação a um passado cuja autoridade
começava a declinar (DOUEK, 2003, p. 31).

O estudo da memória e da história e, consequentemente, os seus reflexos na literatura, exige
do crítico um esforço para que não cometa o equívoco de tratar como sinônimo dois termos que
“assumem suas especificidades e bifurcam-se num desencontro” que levou “a um verdadeiro
divórcio entre as partes” (DOUEK, 2003, p.26). À medida que transcorre o tempo e evoluem os
sistemas de comunicação, mais distante vamos ficando da memória e mais acesso temos à história
– disciplina que revisita o passado à distância, com métodos próprios e bem delimitados. Assim,
no entendimento de Halbwachs, a memória está, hoje, perdida.
A este respeito, é preciso reforçar que a história, em oposição à memória, “está distante de
um passado com o qual não se identifica [...] mas que pretende reconstruir, não a partir de uma
ressurreição, mas de uma representação, operação intelectual e laicizante que demanda análise dos
rastros e dos vestígios, e discurso crítico, discurso universal” (DOUEK, 2003, p. 34). Douek (2003)
trata, aqui, da institucionalização da história, que passa a ser, então, uma disciplina. Disciplina esta
que seleciona os fatos, faz recortes dos acontecimentos sob determinados pontos de vista e os

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.18, p. 8-26, jul./dez, 2022. ISSN: 2357-9234.

13

apresenta no âmbito do discurso. A partir disso, ela se torna a “história oficial e universal dos
grandes acontecimentos e dos grandes homens, dos vencedores” (DOUEK, 2003, p. 14).
Nós precisávamos retomar, ainda que sinteticamente, esta discussão conceitual sobre
história e memória porque as obras a serem analisadas a seguir são, por assim dizer, tentativas de
se salvaguardar as memórias de algumas etnias africanas e de povos afro-brasileiros por meio do
registro escrito. Ao considerarmos as proposições de Douek (2003), devemos observar,
atentamente, o modo como se processa a transposição dessas memórias para o texto escrito, pois,
em meio a esse processo, pode-se provocar um distanciamento entre o grupo social e sua
identidade, tornando, assim, o discurso pretensamente histórico. Corroborando as reflexões de
outros estudiosos como Tibério (2009), entendemos que a a utilização da história oficial como
estratégia de construção ficcional não poderia ser, em primeira instância, instrumento ideal para se
representar o negro, o qual, desde a sua chegada ao Brasil, recebe, dos meios de comunicação, uma
representação refratada dada ao distanciamento interposto entre o sujeito do discurso e a cultura
do sujeito representado.
As narrativas elegidas para análise são textos curtos e registros orais de algumas tradições
negras. Os autores dessas narrativas são todos brasileiros e, justamente por isso, precisamos
entender como constroem seus discursos sobre a África, uma vez que, embora estejam
parcialmente integrados à cultura negra devido à miscigenação neste país, representar o Outro ou
a cultura do Outro é, a nosso ver, um desafio constante se considerarmos, por exemplo, as formas
pelas quais o racismo opera na literatura brasileira.
Adentram o continente africano para “explorar” as memórias africanas Rogério de Andrade
Barbosa, com as narrativas Nyangara Chena, a cobra curandeira e A tatuagem, reconto do povo Luo; Kiusam
de Oliveira, com a obra Omo-Oba: histórias de princesas; e Adilson Martins, com Enrilé, o caçador e
outros contos africanos. Uma diferença salutar entre essas narrativas reside no trato com a memória.
Em O fio d’água do quilombo, obra do PNBE Temático 2013, as memórias colhidas às margens dos
Rios Amazonas e Zambeze foram apenas – e isso não diminui seu valor – grafadas no papel. As
obras dos autores mencionados passam, contudo, por um processo de estilização. Em outras
palavras, isso quer dizer que as memórias coletivas das etnias representadas nesses textos são mais
bem desenvolvidas estruturalmente, com melhor delineamento dos espaços e de seus respectivos
personagens, passando a ter contornos mais concretos – respeitando, é claro, as peculiaridades da
literatura oral.
Diante do exposto, faz-se necessário ressaltar que as obras analisadas não são criações
próprias dos autores. Assim como os Irmãos Grimm e Charles Perrault, que compilaram as
narrativas orais de suas respectivas comunidades e, posteriormente, adequaram-nas à linguagem
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infantil nos limites que, estruturalmente, engendram os contos de fadas, os escritores em tela
submeteram-se a processos semelhantes. Interessa-nos saber, nesse caso, a relação desses escritores
com as temáticas africanas, sobretudo com as memórias que mobilizam para elaboração de seus
respectivos textos. Examinemos essa questão.
Rogério de Andrade Barbosa, por exemplo, é um professor pós-graduado em literatura
afro-brasileira que esteve, entre outras comunidades africanas, em Luanda (Angola), vivenciando e
colhendo informações sobre as narrativas orais, segundo Rosa Maria Cuba Riche (2013). Kiusam
de Oliveira, por sua vez, é professora negra, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo
e também arte-educadora.
Adilson Martins já escreveu três livros infantis: Lendas de Exu, O papagaio que não gostava de
mentiras e outras fábulas africanas e Enrilé, o caçador e outros contos africanos. Diz ele, em sua biografia, que
as narrativas foram elaboradas para sua neta, Camila. Finaliza afirmando que espera que o leitor
“goste tanto de ler minhas histórias quanto eu gostei de contá-las para minha netinha” (MARTINS,
2008, p. 37).
Diferente de Rogério Barbosa, que teve a oportunidade de coletar in loco as histórias orais
para, a partir daí, revisitá-las em suas obras, os demais escritores, pelo que constatamos, não
atravessaram o Atlântico – pelo menos não fisicamente e com este fim. No entanto, tanto Kiusam
de Oliveira quanto Adilson Martins são sujeitos que transitam pelos espaços (físicos e simbólicos)
difusores da cultura afro-brasileira: a arte educadora, por exemplo, por ser negra, assume sua
identidade promovendo, inclusive, outras atividades que visam, dentre outros importantes
aspectos, contribuir “para os reflexos sobre uma possível desconstrução da imagem negativa do
corpo” (OLIVEIRA, 2009, s/p) e da cultura do negro.
Já Adilson Martins é um babalaô – chefe espiritual de uma casa religiosa de matriz africana.
Nessas comunidades, os saberes, o manuseio com as ervas, as histórias/lendas são valores,
transmitidos oralmente. O fato de estar liderando uma casa religiosa permite ao escritor explorar
as fontes de seu próprio terreiro e encontrar nele os substratos necessários não só para fazer
perpetuar as memórias de seus antepassados entre os membros de sua comunidade, mas, e,
sobretudo, entre os seus leitores, os quais passam a conhecer um recorte desse universo mítico.
Imersos, portanto, na ancestralidade africana, seja indireta ou diretamente – se quisermos
falar nos termos de Michael Pollak (1992) – os escritores em apreço não mobilizam essas memórias
na mesma perspectiva em que manejam os historiadores. Isso significa que, ao grafar essas histórias
em papel, reside o desejo (precedido pela necessidade) de apresentar ao leitor as etnias e os aspectos
das religiões de matrizes africanas sob o viés que prima pela afirmação dessas identidades. Não há,
portanto, um distanciamento entre o sujeito do discurso (o autor) e o “objeto” representado, uma
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vez que ambos se situam no mesmo plano; são elementos indissociáveis da mesma cultura. Assim,
é possível se deparar com discursos pretensamente legítimos, cuja dicção dos referidos escritores
alcançam os mais profundos substratos da memória – via pela qual se acessa(m) a(s) identidade(s).
Sabendo, pois, que as memórias dos povos africanos são o ponto de partida para esses
escritores, é preciso ressaltar que as suas transposições para o texto não são, como talvez possa se
imaginar, uma tarefa fácil para quem o faz. Respeitar as marcas da oralidade, já que essas narrativas
são provenientes da literatura oral, constitui o grande desafio para os que desejam revisitá-las em
suas narrativas. Em uma de suas visitas a Angola, registra Rogério de Andrade Barbosa que
nenhuma das histórias com as quais teve contato
[...] está pronta para ser registrada em livro, principalmente para crianças. Não é
um trabalho científico; transcrever a história e transpô-la para um livro infantil,
aí vem o trabalho. Não sou antropólogo que vai lá, escuta e conta como escutou.
O contador usa outros recursos, gestos, entonação da voz. Na hora de escrever,
tem que transmitir essa oralidade (BARBOSA, 2010, s/p apud RICHE, 2013, p.
07).

A este respeito, afirma Riche (2013, p. 07) que entre o “oral e o reconto escrito, há o fazer
literário, o trabalho de reconstrução da narrativa, que ganha cores, nuances, simbologias, de modo
a atiçar o imaginário do leitor, transpondo-o para o universo narrado”. O fazer literário não é,
portanto, entendido como processo autônomo do escritor. Este, por sua vez, retém apenas –
frisemos bem – o direito de adaptar a linguagem, trazer elementos do próprio imaginário coletivo
africano entre outros aspectos que não se distanciem de sua fonte original. É aí que surge, em vez
de conto, a palavra “reconto” que sinaliza essa aproximação com as memórias elegidas para serem
representadas no plano do texto literário.
Rogério de Andrade Barbosa, aliás, é o escritor que mais explicita essa particularidade de
escrita, quer quando intitula a obra A tatuagem: reconto do povo Luo (BARBOSA, 2011, s/p, grifo
nosso) quer quando, na apresentação de Nyangara Chena, a cobra curandeira, evidencia a fonte de onde
extrai as memórias para poder recontá-las textualmente: “esta história é originária da atual
República do Zimbábue, que, antes de se tornar independente dos ingleses, em 1989, se chamava
Rodésia. Ela pertence à tradição cultural do povo xona, a etnia majoritária desse país localizado no
sudeste africano” (BARBOSA, 2011, p. 23).
Antes de adentrarmos as especificidades das narrativas de Rogério Barbosa, é conveniente
ressaltar que, de modo geral, os textos provenientes da tradição oral trazem, em seu bojo, “o
homem e a natureza, a vida e o mito, o sagrado e o profano” (SISTO, s/d, p. 10) como elementos
indissociáveis. Justifica-se, portanto, o fato de, em ambas as narrativas, os seres humanos
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conviverem em harmonia com os animais, tendo estes a licença poética de estabelecer comunicação
entre si, estreitar vínculos afetivos (ou não) e fornecer soluções medicinais para as enfermidades
daqueles que convivem no interior de algumas comunidades. É com esses propósitos que,
coincidentemente ou não, as cobras Píton e Nyangara assumem papéis importantes nos textos em
tela.
Ademais, valse frisar que, para Ágnes Agboton (2004, p. 12), nos recontos africanos, “o
ensinamento que há mantido o relato durante séculos, nas distantes aldeias da África, pode também
ser recebido, entendido e interpretado por ouvidos muito distintos daqueles a que estavam
destinados no princípio”. Bem, as histórias de Rogério de Andrade certamente devem ter passado
por algumas mutações no que concerne à mensagem que se pretendia, a princípio, transmitir. Mas,
sejam elas como forem, prevalecem no fio das narrativas provas pelas quais as personagens devem
passar, com o intuito de extraírem, para si, as lições que a vida lhes oferece para a evolução pessoal.
Narrativa breve, intercalada por ilustrações que valorizam a representação das personagens
negras, A tatuagem, reconto do povo Luo versa sobre a história da menina Duany, de 15 anos. Nesse
texto, a representação dos negros deve, também, ser analisada pelo prisma da identidade, pois aqui
o discurso antirracista não faz sentido diante da valorização das tradições africanas, que não
enfrentam, pelo menos nessa trama, outras forças dominantes, as quais poderiam manifestar certas
formas de preconceitos a serem contraditas.
É justamente por isso que as características negativas atribuídas à protagonista (preguiçosa
e indolente) podem ser lidas senão como traços de sua própria personalidade e não,
necessariamente, como atributos de sua cor: “Ainda bem que sua irmã menor não era tão
preguiçosa. A garota já devia ter varrido o chão, buscado água e lavado os vasilhames para o mingau
matinal. Tarefas naturais para uma menina” (BARBOSA, 2012, p. 07). Se estivéssemos analisando
uma narrativa que plasmasse o negro no contexto brasileiro, ao lado de personagens brancos, com
essas atribuições negativas, nossa atenção deveria ser redobrada para compreender os
desdobramentos desse personagem ao longo da trama. E a justificativa para isto se assenta no fato
de que, nesse contexto de produção literária, as aparições do negro foram marcadas, quase sempre,
pela sub-representação, pelos estereótipos.
Adentrando, pois, as especificidades culturais do povo Luo, o leitor tem acesso aos
costumes dessa comunidade. As relações matrimoniais têm as suas particularidades. Seguindo os
preceitos de sua comunidade, Duany, assim como as demais jovens de sua idade, tem por sonho
se casar com um guerreiro pertencente à sua aldeia. Para efetivar o enlace, reza a tradição que ela –
e todas as outras meninas – devem possuir tatuagens, de preferência, as mais belas possíveis:
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“Quanto mais tatuagens tivesse uma garota, maior a admiração que despertava e maior o número
de pretendentes” (BARBOSA, 2009, p. 08).
Ao sair em busca do renomado tatuador que desenharia, então, em seu corpo, a
protagonista depara-se com algumas situações adversas em meio à floresta. Constata-se, portanto,
a quebra da situação de equilíbrio até então predominante no trama e, a partir disso, desvelam-se
as semelhanças estrutural e temática dessa narrativa com o gênero conto de fadas, que, aliás,
ajudam-nos a compreender melhor o desenvolvimento da personagem, dada essa proximidade.
O conto de fadas possui, segundo Abramovich (1995), uma estrutura fixa: têm-se, num
primeiro momento, o estabelecimento de uma ordem, a qual passa, num segundo momento, a ser
rompida, desestabilizada, instaurando, assim, uma série de conflitos a que a personagem é
submetida. Em seguida, a ordem é novamente estabelecida. A narrativa de Barbosa (2009) obedece,
sistematicamente, a essa estrutura. É nos momentos de desordem que melhor se observa o
desenvolvimento da personagem, que precisa lidar com os medos, inseguranças, entre outras
situações que contribuem para a reflexão de suas próprias ações: “Duany tremia de pavor. Será que
o juogi a iria engolir, apertando o seu corpo sem dó nem piedade? Por causa de sua preguiça teria
caído na armadilha de uma terrível esmagadora de ossos?” (BARBOSA, 2009, p. 16).
Se os contos de fadas se apresentaram, no curso da história, como mera atividade de
entretenimento, não se pode desconsiderar, contudo, a convicção de sua mensagem, “uma vez que
tais histórias falam ao nosso consciente e inconsciente” (BETELHEIM, 2002, p. 211),
contribuindo, assim, para “construção da personalidade infantil, principalmente das meninas,
orientando sua formação moral” (COELHO, 1987, p. 68). Bem, ainda que não seja,
necessariamente, um conto de fadas, a narrativa de Rogério de Andrade Barbosa deixa escapar, sob
o tecido ficcional, a mensagem, sobretudo às crianças: a mentira é o ato a ser evitado, combatido,
com vistas às suas consequências, como bem demonstram as experiências da personagem em tela.
Não podemos, entretanto, esquivar-nos de outra leitura possível que emerge nas linhas do
texto. Ao eleger os personagens negros e a sua cultura para o plano composicional da trama,
constrói-se a mensagem de que eles (os negros), assim como os brancos, são pessoas constituídas
de medos, inseguranças, preguiça, memórias, identidade e por tantos outros atributos que
engendram a complexidade humana. São, portanto, sujeitos também capazes de serem
representados literariamente, a partir do contexto social e cultural no qual estão inseridos. Se os
contos de fadas, oriundos do continente europeu, referem-se a narrativas de personagens alvos, de
olhos azuis e com as características aqui apresentadas, os recontos africanos em nada perdem para
os escritos dos Grimm ou de Perrault.

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.18, p. 8-26, jul./dez, 2022. ISSN: 2357-9234.

18

Nessa perspectiva analítica, ainda é possível outra comparação: o herói (branco) dos contos
de fadas, geralmente associado à figura do príncipe (tão recorrente em histórias como “A
Cinderela”, “A Bela Adormecida”, “A Branca de Neve” etc), dá lugar à Rumbe – um guerreiro
(negro) da aldeia de Duany, “o mais forte de todos” (BARBOSA, 2009, p. 19). Este personagem
tem seus atributos físicos e psicológicos delineados de maneira positiva e, embora não seja ele o
narrador, tampouco o protagonista, assume um papel importante na trama ao lado da jovem
menina, sua futura esposa. Rumbe, inclusive, é o responsável por promover o reestabelecimento
da ordem inicial da trama. A luta que trava com a cobra para salvar Duany assemelha-se, por
exemplo, aos esforços que os príncipes desses contos empenham em prol da defesa de suas
respectivas princesas.
Rumbe já tinha separado um boi, três cabras e doze lanças para dar aos pais da
moça que escolhesse para casar durante o festival. Teria de ser a que tivesse a
mais bela tatuagem, pensou o jovem guerreiro, orgulhoso das cicatrizes
desenhadas em alto relevo no peito musculoso, que o distinguiam como o melhor
lutador da região (BARBOSA, 2009, p. 20).

Em meio a esses acontecimentos (que se alternam entre a ordem-desordem-ordem) emergem
os aspectos socioculturais pertencentes à etnia Luo: a tradição matrimonial dita os caminhos a
serem seguidos pelos moradores da aldeia; a savana desenha a plasticidade das gramíneas que
assentam, em mesmo solo, o gado e seus pastores, as agricultoras e seus cestos de vimes sobre a
cabeça; as crianças que, inocentemente, brincam de trava-língua nas cercanias do povoado. É na
conjunção dos mundos maravilhoso e terreno que se obtém o saldo positivo de uma narrativa que
favorece a representação da cultura e da raça negra.
A tatuagem é, portanto, um texto que se esquiva das representações superficiais e caricaturais
para dar vazão à concretude e à complexidade humana dos personagens. É, em suma, um reconto
construído e constituído por memórias, pela oralidade, pela identidade de uma etnia cujos valores
e saberes se asseguram, agora, pelo recorte da literatura, que se oferece como possibilidade de
resguardá-las na matéria do texto escrito – este, muito distante do discurso histórico.
Marcada, também, pela brevidade do texto e pelo caleidoscópio de cores que dão vida e
dinâmica às ilustrações, Nyangara Chena, a cobra curandeira distancia-se da estrutura fixa dos contos
de fadas. A situação inicial de tranquilidade, por exemplo, dá lugar ao desconforto do protagonista
Tangwena, que se encontra doente e necessita dos poderes sobrenaturais da referida cobra para
obter a cura. Permanece, no entanto, o elemento mágico (a serpente que fala e cura), as reservas
naturais que emolduram o espaço ficcional e a força de uma representação respaldada na cultura
do povo xona.
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Três personagens se perfilam no plano narrativo: Tangwena, Nyangara e as crianças cujos
nomes não são mencionados. O primeiro recebe uma caracterização positiva. Além de ser o chefe
do povo xona, possui atributos positivos que marcam sua personalidade, conforme aponta o
excerto a seguir: “Em tempos que já se foram, no interior do Zimbábue, havia um chefe do povo
xona que era estimado por sua bondade, sabedoria e, principalmente, pelos saberes que adquirira
durante sua existência” (BARBOSA, 2011, p. 07).
Um dado interessante a se observar na figura do referido personagem é o fato de o mesmo
ocupar uma função privilegiada. Muito distante de ser um escravo, como costumeiramente os
negros foram representados, Tangwena demonstra, claramente, que os negros também podem e
foram reis em suas respectivos reinados, aldeias etc. Ao leitor, então, é apresentada uma nova
possibilidade de se desconstruir determinadas sub-representações tão difundidas pela própria
literatura e por outros veículos de comunicação discursiva.
A cobra que, em A tatuagem, exercia a função de antagonista, nesta narrativa assume o papel
de protagonista ao lado de Tangwena. Na trama, é ela quem salva o ancião de sua enfermidade:
“Nyangara, sem perder tempo, intrometeu-se na dzimbawe [casa de chefe], esticou a língua e
começou a lamber a sola dos pés do moribundo estirado na esteira. Lambeu as persas. O peito. A
cabeça... E milagrosamente, “o mais velho” recuperou a saúde” (BARBOSA, 2011, p. 19). Não é
mera coincidência o fato de a serpente se apresentar como personagem nas três narrativas que
versam sobre os povos africanos. É bem verdade que, em O fio d’água do quilombo, Njuzu não é,
necessariamente, uma cobra. No entanto, “além de assumir a aparência de seres humanos,
disfarçada como mulher encantada, a Njuzu pode ter a forma de uma cobra ou de um crocodilo”
(LIMA, 2013, p. 44).
A serpente, assim como os demais elementos que são representados como seres mágicos,
prova que algumas etnias africanas, mais especificamente os povos luo e xona, nutrem certa crença
nas entidades sobrenaturais, as quais estão em constante contato com os seres humanos, quer para
ajudá-los, quer para impor-lhes desafios e/ou situações adversas. Nessa obra de Barbosa (2011),
não há, portanto, uma distinção entre os planos terreno e mítico e, em meio a esse universo que
assim se define, o leitor é convidado a adentrar (com ou sem estranhamento) aos espaços das
memórias africanas.
No que tange à representação das crianças, podemos afirmar que o fato de elas não serem
nominadas na narrativa e, por consequência, não terem um delineamento mais completo e
individual de suas personalidades, isso não significa que são meros componentes de figuração.
Nessa mesma direção, convém ressaltar que, embora não sejam também as narradoras, as crianças
exprimem, por outra via, a força coletiva. São elas que, vendo o insucesso dos adultos diante do
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desafio relegado a eles, tomam a iniciativa de ir ao encontro de Nyangara para solicitar a cura de
Tangwena:
Assim que os homens se retiraram, abandonando Tangwena à própria sorte, as
crianças, vinte ao todo, meninos e meninas, invadiram a moradia e disseram,
cerimoniosamente:
- Grande e respeitado chefe, nós não queremos que o senhor morra. Vamos
ajudá-lo e estamos dispostos a buscar Nyangara [...].
- Mas vocês são tão pequeninos! Meus guerreiros valentes e fortes não
conseguiram cumprir a missão...
- Oh, mais velho, não vamos ter medo. Por favor – rogaram. (BARBOSA, 2009,
p. 11).

Escuras como a cor da noite, as crianças xonas representam a coragem, a bondade e,
principalmente, a solidariedade. Por meio delas se avista a altivez dos que pretendem preservar a
unidade, a tradição e a sabedoria – aspectos tão manifestos na figura do ancião de sua aldeia.
Imersos, portanto, em um contexto sociocultural que lhes é próprio, não há, na trama, espaço para
fome, para miséria, para a malandragem e para outros atributos que poderiam relegar as crianças
negras à subalternidade ou à estereotipia.
Omo-Oba: histórias de princesas e Enrilé, o caçador e outros contos africanos são as duas últimas
narrativas a serem analisadas neste artigo. Ambos os textos elevam, ao máximo, a possibilidade de
se representar o negro integrado à sua cultura, a partir de características físicas e psicológicas que
valorizam suas personalidades e, por conseguinte, suas ações. A respeito dessas obras, faz-se
necessário salientar que seus personagens não são, necessariamente, humanos, mas se apresentam
como entidades espirituais que circundam o universo místico das religiões de matriz africana.
A narrativa de Kiusam de Oliveira, Omo-Oba é a história de seis princesas negras, a saber:
Oiá, Oxum, Iemanjá, Olocum, Ajê Xalugá e Oduduá. Elas são, na realidade, seis orixás do panteão
iorubano. Seguindo na mesma direção temática, Adilson Martins dedica-se ao reconto de oito
histórias que recolhe da memória coletiva iorubá: intercalam-se, entre uma narrativa e outra, as
aventuras de deuses como Enrilé e Xangô e lendas como “A árvore de Iroco” e “A lenda de
Oraniã”, que recuperam alguns aspectos dessa tradição. As duas obras se ligam pela memória e
convergem-se, ainda, pela tentativa de se desmitificar o preconceito desferido contra as religiões
advindas da África e desenvolvida no Brasil por meio de um processo de aculturação (HALL,
2006). Não há, contudo, uma denúncia aberta ou explícita – nos moldes de uma Carolina de Jesus,
por exemplo. Prevalece, no âmbito do discurso, a afirmação da(s) identidade(s) dos personagens
por meio da descrição de seus atributos físicos, psicológicos e as suas correlações com a natureza.
Sendo, pois, os orixás os personagens dessas narrativas, convém esclarecer que estes são,
segundo o sociólogo das religiões, Reginaldo Prandi (2006), ancestrais africanos que passaram por
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um processo de divinização e correspondem a determinados elementos da natureza (por exemplo
Iemanjá, a deusa do mar; Oxum, a deusa dos rios; Iansã ou Oiá, a deusa dos ventos; Nanã, a deusa
da terra, do barro; Oxóssi, o deus das matas, Ossaim, o deus das folhas etc.). Para o pesquisador,
essas divindades são constituídas de personalidades muito próximas dos seres humanos e,
justamente por isso, possuem múltiplas facetas, o que significa que não são inteiramente bons ou
maus. Oxum, por exemplo, tem atributos como “a beleza, a vaidade, o atrevimento, a genialidade
e a maternidade” (OLIVEIRA, 2009, p. 17). Olocum, por sua vez, troca a vaidade da deusa dos
rios pela “introspecção, a contemplação, a timidez e a quietude” (OLIVEIRA, 2009, p. 30). No
candomblé, vale frisar, a personalidade dessa e de outras entidades passam a ser assimiladas pelos
“filhos” desses seres espirituais, antes mesmo de passarem pelo rito de iniciação.
Em conformidade com o pesquisador ora referenciado, é importante ressaltar que cada
entidade possui seu sistema simbólico particular, ou seja, cada orixá tem a sua própria comida, suas
cores, seus pontos (ou cantigas), suas orações, suas oferendas, suas saudações e, sobretudo, seus
espaços onde costumam habitar na natureza. Parte desse sistema simbólico é apresentada em OmoOba: veem-se, com muita nitidez, entre um reconto e outro, aspectos dos orixás que dizem respeito
às cores de cada um e, também, suas respectivas saudações. As cores, por exemplo, são descritas
pelo narrador para situar o leitor em relação às características de cada uma das princesas: as cores
preferidas de Oiá são “[...] rosa, branco e vermelho” (OLIVEIRA, 2009, p.11), as de Oxum, “[...]
amarelo-ouro e dourado” (OLIVEIRA, 2009, p. 17); as de Iemanjá, “[...] prata e azul-claro”
(OLIVEIRA, 2009, p. 24); as de Olocum, “[...] prata e verde-musgo” (OLIVEIRA, 2009, p. 32); as
de Ajê Xalugá, “[...] branco radiante e o brilho da luz” (OLIVEIRA, 2009, p. 35); as de Oduduá,
“[...] marrom e vermelho” (OLIVEIRA, 2009, p. 43). No que tange às saudações, nota-se que
autora faz questão de registrá-las ao final de algumas histórias, em sinal de respeito aos ancestrais
africanos: [...] “Eparrê, Oiá!” (OLIVEIRA, 2009, p. 15), “Ora, iê, iê” (OLIVEIRA, 2009, p. 22),
“Odô, Iyá!” (OLIVEIRA, 2009, p. 29).
Em síntese, registra Rodrigues (2001) que a noção de Orixá, tal qual se conhece na tradição
afro-brasileira, deve ser entendida a partir da “sua ligação com a natureza e a relação íntima entre
o devoto e o orixá [...]. Cada pessoa têm o seu [orixá] numa reciprocidade de personalidades e de
cuidados devotados a ambos. Um alimenta o universo simbólico do outro” (RODRIGUES, 2001,
p. 07). As obras analisadas não nos permitem observar a relação entre as divindades e os seres
humanos, como costumeiramente se dá nos terreiros de candomblé – espaços físicos e também
simbólicos onde se oferenda, reza-se e se assentam as entidades. No entanto, prevalece o esforço
de se apresentar o universo místico das divindades, cujas personalidades e atributos físicos
sobressaltam o primeiro plano das narrativas de Kiusam de Oliveira e Adilson Martins.
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Podemos afirmar, portanto, que a representação dos personagens negros nas obras em
questão promove a identidade negra a partir da caracterização, sempre positiva, das entidades
africanas. Para que possamos melhor atestar nossa proposição, julgamos pertinente delimitar as
narrativas a serem analisadas, pois, juntas, as duas obras apresentam 14 histórias, que possuem –
salvo uma ou outra nuance – a mesma estrutura composicional e o mesmo conteúdo temático.
Com intuito de não nos estendermos ao longo de nossas análises, elegemos duas narrativas de cada
obra: “Oxum e seu mistério” e “Ajê Xalugá”, de Oliveira (2009); e “Xangô e os camundongos” e
Enrilé, o caçador, de Martins (2011).
As personagens de Kiusam de Oliveira são, por assim dizer, maravilhosas. E o adjetivo aqui
possui duplo sentido: o primeiro (sentido) se deve ao fato de que suas respectivas caracterizações
são postas de maneira positiva (elas são todas belas) e, segundo, porque são elementos
sobrenaturais que se unem, de forma estritamente harmoniosa, à realidade do leitor. Suas belezas
podem, sem muitos prejuízos, ser associadas às suas condições de princesas. Daí um fato
interessante a ser observado: tanto Oxum quanto Ajê Xalugá, embora sejam altezas, estão distantes
do mundo material, dos castelos, das carruagens – elementos tão frequentes nas histórias dos
Grimm ou de Perrault ou em outras narrativas europeias adaptadas por Walt Disney:
Oxum era muito linda e perfumada e todos os meninos e meninas desejavam
ficar perto dela. Desde criança, Oxum tinha como atributos a beleza, a vaidade,
o atrevimento, a genialidade, a determinação e a maternidade. Sabia ser guerreira,
mas preferia cuidar da sua beleza: de suas unhas, de seus cabelos, de sua pele e
das suas joias. Mas a princesa menina Oxum tinha conhecimento que ninguém
mais tinha: ela conseguia hipnotizar com sua beleza quem ela mais quisesse
(OLIVEIRA, 2009, p. 17).
Ajê Xalugá era irmã Caçula de Iemanjá. Ela era muito bonita e vaidosa e todos
os peixinhos do oceano eram apaixonados por ela, pois conversava com todos
eles porque conhecia a língua dos peixes. Desde criança, Ajê Xalugá tinha como
atributos a beleza, a vaidade, a impetuosidade, a curiosidade, o empoderamento,
o orgulho, a determinação e a coragem. Nadava como ninguém e dominava as
forças de todas as ondas e das marés. Mas a princesa menina Ajê Xalugá possuía
outro segredo: o poder de fazer cada onda brilhar a partir de sua espuma
(OLIVEIRA, 2009, p. 35).

Diferente das narrativas urbanas já analisadas, as personagens em tela não se alinham,
especificamente, ao conceito de classe social. Elas são princesas porque são filhas de um único
criador – Olorum, o deus supremo na mitologia iorubá. Logo, estão distantes de qualquer dimensão
material e se aproximam, assim, da dimensão sobrenatural – meio pelo qual adquirem determinados
poderes, seja para hipnotizar os sujeitos por meio de sua beleza, no caso de Oxum; seja para exercer
os domínios das águas, como bem faz Ajê Xalugá.
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A mesma leitura pode ser aplicada a um dos recontos de Adilson Martins, mais
especificamente à história de “Xangô e os camundongos”: nesta narrativa, o protagonista é
representado como rei. “Xangô, rei dos iorubás, foi capturado por seus inimigos, que prenderam
em um casebre sem nenhuma abertura, para que ali morresse de fome e de sede” (MARTINS,
2011, p. 20). Enrilé, no que lhe concerne, não é rei, tampouco é príncipe. Mas é “um caçador e
guerreiro poderoso que, por sua força e coragem, era considerado mais forte do que qualquer outro
homem ou animal” (MARTINS, 2011, p. 23). O que nos interessa observar, em ambos os casos, é
o fato de que os referidos personagens não estão sub-representados ou que estejam condicionados
a uma situação de vulnerabilidade social, numa perspectiva acrítica.
Se os castelos não fazem parte do universo (espiritual) das princesas de Oliveira (2009), do
príncipe e do guerreiro de Martins (2011), a natureza é, senão o espaço privilegiado por tais
entidades, parte constituinte dos mesmos. Para os adeptos do candomblé, as divindades africanas
são, ao contrário do que o senso comum apregoa a partir de uma visão depreciativa, energias
provenientes da natureza. Por isso, as oferendas das entidades são realizadas em espaços onde,
habitualmente, residem: as ofertas à Ajê Xalugá devem, preferencialmente, ser feitas no mar; as de
Oxum, nos rios; as de Xangô, em meio às montanhas ou pedreiras; as de Enrilé, nas matas. Cada
orixá, portanto, é parte intrínseca da natureza e domina os espaços aos quais estão relacionados.
Vamos observar, portanto, que, nem sempre, os personagens circulam por seus espaços de
origem – vamos assim dizer. “Em o mistério de Oxum”, por exemplo, a protagonista deixa a água
doce para adentrar as matas em busca de seu (perdido) amigo Ogum: “Senhores, eu quero ir à
floresta tentar trazer meu amigo Ogum de volta para cidade” (OLIVEIRA, 2009, p. 19). O mesmo
ocorre com Xangô, que habita as altas montanhas e encontra-se encarcerado por seus inimigos em
um “casebre sem nenhuma abertura, para que ali morresse de fome e sede” (MARTINS, 2011, p.
20). Independente de ocuparem (ou não) os espaços onde comumente estão habituados,
constatamos que esses ambientes não interferem (negativamente) na representação dos mesmos.
Há, todavia, quem esteja integrado aos lugares de origem. Ajê Xalugá e Enrilé percorrem,
respectivamente, as profundezas do oceano e a emaranhada floresta africana. O espaço da princesa
é, por assim dizer, mais bem delineado e mais bem delimitado do que o de todos os outros. A ela
foi dado o poder de dominar apenas certas partes do mar e confiado alguns segredos: “O que você
der aos outros retornará a você; este será seu segredo, mas todo o segredo guarda um perigo, nunca
se esqueça disso” – profetizou Olocum (OLIVEIRA, 2009, p. 39). Ocorre, entretanto, que Ajê
“era responsável por apenas uma parte do oceano e não se contentava com isso: quando percebia
que Olocum, a grande princesa de todo o mar, saía para visitar o mundo, ela aproveitava para
xeretar outras partes do oceano” (OLIVEIRA, 2009, p. 36). Ao extrapolar o espaço que lhe fora
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concedido, recebe uma severa punição que a deixa cega. Emerge, nesse contexto, a mensagem que
a história relega, indiretamente, aos leitores. A moral é proveniente da memória coletiva da etnia
iorubá – para quem o respeito à ordem e à hierarquia deve estar no primeiro plano das relações
sociais.
Na narrativa de Adilson Martins, Enrilé encontra-se integrado à floresta. Não há, nessa
história, uma caracterização precisa do espaço, mas a presença de diversos animais referenciados
permite-nos fazer essa inferência: “O dia do combate foi marcado e, sob o olhar assustado de todos
os habitantes do local, animais e seres humanos, os dois se confrontaram” (MARTINS, 2011, p.
23). Desse modo, é preciso ressaltar que, embora o espaço exerça pouca influência para a sequência
das ações da trama, sua caracterização foge à regra da representação exótica a que muitos autores
recorreram no curso da literatura brasileira.
Considerações Finais
Os recontos aqui analisados promovem a(s) identidade(s) negra(s). Isso pode ser atestado
tão somente pelo fato de que suas origens encontram-se na memória coletiva da referida etnia e
também porque seus autores, de algum modo, mantêm relações estreitas com a cultura afrobrasileira, seja como arte-educadora, no caso de Kiusam de Oliveira, seja como babalaô no caso de
Adilson Martins. Se este argumento não for suficiente ou válido, podemos recorrer às pistas que
ambos os textos nos oferecem: os personagens não são associados à feiura, à negatividade, à
malandragem ou a qualquer outra forma de subalternidade. No plano do discurso, os negros são
os protagonistas, os donos de suas próprias histórias, e, por isso, têm a missão de apresentar, ao
leitor, mensagens repletas de ensinamentos e valores que a cultura africana tem a oferecer. Nessas
obras, em suma, a(s) identidade(s) iorubá ganha(m) relevo e, de modo indireto, as entidades
religiosas passam por um processo de desmistificação, uma vez que, recorrentemente, na literatura,
são associadas a seres espirituais demoníacos, numa clara demonstração de racismo por parte dos
que fazem essa falsa correlação.
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MULHERES SEM LUGAR: O PRINCÍPIO
CONSTITUTIVO DAS PERSONAGENS FEMININAS
DE CLARICE LISPECTOR
WOMEN WITHOUT A PLACE: THE CONSTITUTIVE PRINCIPLE OF THE FEMALE
CHARACTERS OF CLARICE LISPECTOR
MUJERES SIN LUGAR: EL PRINCIPIO CONSTITUTIVO DE LOS PERSONAJES
FEMENINOS DE CLARICE LISPECTOR

Rodrigo Fonte1
Resumo: Partindo de um breve panorama da produção literária de Clarice Lispector e,
principalmente, da análise dos contos “O triunfo” (2005), “Trecho” (2005) e “Cartas para
Hermengardo” (2005), publicados em revistas e jornais antes do grande evento literário que
foi Perto do coração selvagem, o presente estudo tem o objetivo de demonstrar que desde os
primeiros textos Clarice Lispector põe na cena do discurso ficcional personagens femininas
enfrentando, solitárias, a angústia de existir para um outro masculino. Passando pelo drama
de contornar as possibilidades de fracasso, até a experiência epifânica – ápice das narrativas
claricianas –, vemos, mediante análise da composição dos referidos contos, em diálogo com
as teorias de Antonio Candido, Benedito Nunes, Bernadete Grob-Lima e Regina Pontieri,
que a constituição tanto da mística protagonista de A paixão segundo G.H., quanto da
crepuscular nordestina de A hora da estrela foi resultado de um projeto estético da jovem
Clarice que buscou estabelecer um determinado perfil para suas personagens femininas, algo
que torna sua voz autoral inconfundível no contexto literário brasileiro.
Palavras-chave: Narrativa. Personagem. Autor
Abstract: Starting from an overview of Clarice Lispector's literary production, and, mainly,
from the analysis of the short stories "O triunfo" (2005), "Trecho" (2005) and "Cartas para
Hermengardo" (2005), published in magazines and newspapers before the great literary event
that was Perto do coração selvagem, the present study aims to demonstrate that since the first
texts Clarice Lispector puts in the scene of the fictional discourse female characters facing,
solitary, the anguish of existing for another male. Going through the drama of circumventing
the possibilities of failure, until the experience of epiphany – apex of the clarician narratives
– we see, through analysis of the composition of these tales, in dialogue with the theories of
Antonio Candido, Benedito Nunes, Bernadete Grob-Lima and Regina Pontieri, that the
constitution of both the mystical protagonist of A paixão segundo G.H., and the northeastern
twilight of A hora da estrela was the result of an aesthetic project by the young Clarice who
sought to establish a certain profile for her female characters, something that makes her
authorial voice unmistakable in the Brazilian literary context.
Keywords: Narrative. Character. Author
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Resumen: Partiendo de un breve repaso de la producción literaria de Clarice Lispector y,
principalmente, del análisis de los cuentos "O triunfo" (2005), "Trecho" (2005) y "Cartas
para Hermengardo" (2005), publicados en revistas y periódicos antes del gran acontecimiento
literario que fue Perto do coração selvagem, el presente estudio pretende demostrar que desde los
primeros textos Clarice Lispector pone en escena el discurso ficticio al que se enfrentan los
personajes femeninos, solitario, la angustia de existir para outro personaje macho. Pasando
por el drama de sortear las posibilidades de fracaso, hasta la experiencia efínica – el vértice
de las narrativas claricianas – vemos, a través del análisis de la composición de estos cuentos,
en diálogo con las teorías de Antonio Candido, Benedito Nunes, Bernadete Grob-Lima y
Regina Pontieri, que la constitución tanto del místico protagonista de A paixão segundo G.H.,
como del crepúsculo nororiental de A hora da estrela fue el resultado de un proyecto estético
de la joven Clarice que buscaba establecer un perfil de sus personajes femeninos, algo que
hace inconfundible su voz autoral en el contexto literario brasileño.
Palabras clave: Narrativa. Personaje. Autor
Estou me fazendo. Eu me faço até chegar ao
caroço.
Clarice Lispector – Água viva

Uma escritora à procura da própria forma
Clarice Lispector era uma figura estranha – assim, ao menos, a percebiam. “Uma
personalidade crispada e lírica, que vivia intensamente tudo, inclusive o sofrimento”, segundo
um dos depoimentos apresentados no documentário Perto de Clarice, de João Carlos Horta,
lançado em 1982, cinco anos após a morte da escritora. Clarice era uma pessoa que “não
rodava nos trilhos comuns; era perturbadora, muito original e incapaz de ser convencional”,
de acordo outro depoimento. Naturalmente tais características também ajudaram a dificultar
o acesso à sua obra, tida, desde a estreia com o romance Perto do coração selvagem, em 1943,
como hermética pela crítica da época. Ao que alguns estudos sugerem, nem todos os leitores
pareciam estar preparados para ter um encontro frontal com os seus textos – mesmo que a
própria Clarice já demonstrasse, em certas crônicas, se afastar do peso de carregar o estigma
da genialidade provocado por livros como A paixão segundo G.H. (1964) e Água viva (1973).
Até contos como “O ovo e a galinha”, que aparece pela primeira vez em A legião estrangeira
(1964), considerado pela autora como uma de suas produções mais incompreensíveis, ou “O
búfalo”, que encerra de maneira brutal o volume Laços de família (1960), causavam tamanho
impacto que isolava Clarice no hall das escritoras “difíceis”.
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Em entrevista à Revista Língua Portuguesa, o norte-americano Benjamin Moser, que
após publicar a biografia da escritora se tornou o embaixador internacional de sua obra,
afirma que o português de Clarice é “uma língua que ela mesma criou” (2010, p. 12). Para
ele, a escrita dita “mística” que Clarice forjou guarda profunda relação com a sua expectativa
de salvar a mãe de uma doença fatal – um segundo estigma que teve de carregar desde o
nascimento e que, obviamente, estava fadado ao fracasso. Para Moser, a tradição mística
judia reforça essa “escrita de salvação” (2010, p. 12), e que no final extenuou a autora.
Inclusive ela já havia constatado na crônica “Adeus, vou-me embora!”2, que “escrever é um
divinizador do ser humano” (LISPECTOR, 1999, p. 96). Não por acaso em outra crônica
Clarice desabafa, desesperançada: “eu não queria mais escrever. Escrevo agora porque estou
precisando de dinheiro. Eu queria ficar calada [...] Há um grande silêncio dentro de mim”
(1999, p. 76).
A questão da linguagem, em Clarice, é consequência de um drama íntimo; os altos e
baixos de sua relação com a escrita literária beira, muitas vezes, a loucura. Na crônica “As
três experiências” isso fica claro quando ela afirma:
A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias
vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era
escrever. E não sei por quê, foi esta que segui. Talvez porque para as outras
vocações eu precisava de um longo aprendizado, enquanto que para
escrever o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de
nós (1999, p. 101).

Querer dominar a palavra, para Clarice, seria como impedir a ocorrência do fracasso.
A literatura passa a ser o único campo da vida em que não pode haver falhas – como acredita
ter falhado na salvação da mãe –, e, no entanto, constata que também nesse aspecto o erro,
o desvio são inevitáveis. Escrever, paradoxalmente, a afasta de si; por outro lado, abandonar
o trabalho em busca do “eu” perdido a assusta: “Ando pouco recolhida, atendo demais ao
telefone, escrevo depressa, vivo depressa. Onde está eu? Preciso fazer um retiro espiritual e
encontrar-me enfim – enfim, mas que medo – de mim mesma” (1999, p. 365, grifo da autora).
Como bem observa Benjamin Moser, a sombra da falha que perseguia a escritora
recaía também na trajetória das suas personagens. Quando escrevia, ao mesmo tempo, A
hora da estrela (1977) e o que viria a se tornar Um sopro de vida3 (1978), Clarice se chocou ante

Publicada originalmente em 1968 no Jornal do Brasil, e reunida a outras crônicas no livro póstumo A descoberta
do mundo (1984).
3
Livro publicado postumamente a partir da reunião, feita por Olga Borelli, dos trechos escritos de maneira
esparsa por Clarice, que distinguia os fragmentos relacionados a Um sopro de vida aos do livro A hora da estrela
2
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a possibilidade de também matar sua nova protagonista – assim como pretendia fazer com
Macabéa, que (por coincidência ou não) morre da mesma maneira que Virgínia, personagem
principal de seu segundo romance, O lustre (1946).
Ela não pudera salvar a mãe, mas ainda tinha esperança de salvar alguém,
nem que fosse uma personagem descaradamente artificial como Ângela
Pralini, e o desejo de Clarice – “Procuro alguém para lhe salvar a vida. Só
quem me permite essa ação é Ângela. E ao salvar-lhe a vida, salvo a minha”
– dá ao livro seu trágico esplendor. Não é mais um autor fictício falando.
É Clarice Lispector (MOSER, 2009, p. 521).

Diante do que foi exposto, fica a nossa indagação: de que maneira começa a via crucis
clariciana, marcada pelo significativo sofrimento – que também era motivo de júbilo – frente
à relação com o outro, com a existência e não existência numa realidade sempre atordoante,
e ao ato de escrever? Quando Clarice começa a delinear as suas tão peculiares vozes narrativas
e personagens femininas?
Um caminho de análise possível nos leva às relações interpessoais, invariavelmente
fracassadas nas narrativas de Clarice. Verificamos, por exemplo, que o fator determinante
que faz acontecer, com todo vigor, a relação perturbada e perturbadora de Joana e Otávio,
em Perto do coração selvagem, já estava embrionário nos primeiros contos, publicados em jornais
e revistas a partir de 1940. Falamos especificamente do comportamento tolo que as
personagens femininas apresentam diante dos homens – característica que tem a sua
culminância, por exemplo, na experiência intelectual exegética que marca a união dos
personagens Lori e Ulisses, do romance Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, de 1969. Como
observaremos em seguida, nesses primeiros contos, apesar da inexperiência tateante da
autora, já existia a marca da elaboração de um método de composição que prima pelo fluxo
de consciência, algo que viria a se tornar emblemático dentro do panorama da literatura
brasileira a partir dos anos 1940, tanto quanto faria de Clarice a figura extravagante e
complexa que se tornou.
O alvorecer de um triunfo
Um ano depois do surgimento de Perto do coração selvagem, Antonio Candido
considerou a obra uma manifestação diferente na literatura brasileira, com um texto que
chegou a lhe causar certo choque por notar que o compromisso de Clarice era com a
colocando o nome das protagonistas de cada um no rodapé das folhas: Ângela Pralini para o primeiro caso;
Macabéa, para a segundo.
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linguagem, não somente com a chamada realidade empírica. Apesar de reconhecer a grande
novidade literária que foi o romance, o crítico prefere defini-lo como uma “tentativa” de
renovação, pois “nele a realização é nitidamente inferior ao propósito” (CANDIDO, 2011,
p. 90). Era como se Clarice ainda não tivesse dado mostras de todas as capacidades literárias,
indicadas pela sua performance enquanto ficcionista. Ainda segundo Candido,
a autora – ao que parece uma jovem estreante – colocou seriamente o
problema do estilo e da expressão. Sobretudo desta. Sentiu que existe uma
certa densidade afetiva e intelectual que não é possível exprimir se não
procurarmos quebrar os quadros da rotina e criar imagens novas, novos
torneios, associações diferentes das comuns e mais fundamente sentidas
(2011, p. 90).

A leitura que Candido faz de Perto do coração selvagem possui um caráter tão lacunar
quanto à expressão trabalhada por Clarice ao longo do romance. Naquele tempo, ninguém
sabia, afinal, de onde surgira aquela escritora que propunha um horizonte literário diverso
das malhas do regionalismo que até então era tido como o mais profundo e rico movimento
da nossa ficção, mediante o qual o Brasil de fato começou a conhecer o Brasil. Exemplo
disso é a reação de Sérgio Milliet, o primeiro grande crítico de Clarice, que, embora também
observasse a fragilidade com que a jovem “de nome estranho e até desagradável, pseudônimo
sem dúvida” (1945, p. 27) construiu o seu romance de estreia, enxergou nisso uma qualidade
típica dos grandes poetas, que se deixam dominar pela linguagem, sem forçar o contrário.
Para ele, mais valia no romance o fato de Clarice ter conseguido desenvolver “uma linguagem
pessoal, de boa carnação e musculatura, de adjetivação segura e aguda, que acompanha a
originalidade e a fortaleza do pensamento, que os veste adequadamente” (1945, p. 30).
Os registros da fortuna crítica de Perto do coração selvagem, na sua grande maioria, giram
em torno do alto grau de originalidade alcançado por Clarice em termos de intenção, mas
que “falhou” no instante de corresponder às expectativas do próprio projeto. O fato é que o
romance nada mais representa do que a concretização mais ousada (apesar de ainda
prematuro, quem sabe?) de um trabalho que a escritora vinha elaborando há bastante tempo,
quando ainda era uma jovem de vinte anos e que, “com uma timidez de ousada”, conforme
se referiu a si na famosa entrevista para Júlio Lerner, em 1977, publicou o seu primeiro conto
no número 227 da revista Pan, do Rio de Janeiro.
Intitulado “O triunfo”, o conto, em linhas gerais, trata do drama de Luísa, que
experimenta profundo desânimo diante da lembrança de que na tarde anterior foi
abandonada pelo marido, Jorge, sob a alegação de que ela o sufocava e não permitia, com
sua tentativa insistente de manter diálogos banais, que ele se concentrasse para escrever.
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De pronto, atendendo a conclusões óbvias, podemos inferir que esse casal nada mais
é do que o germe de Joana e Otávio, Lóri e Ulisses, Macabéa e Olímpico. Há semelhanças
na maneira como essas mulheres experienciam o relacionamento afetivo – sempre na base
da submissão, do comportamento ora doce, ora agressivo e vingativo, que tem no homem o
centro de sua existência, sem perder, com isso, a sua consciência reflexiva. São mulheres
identificadas com a bipolaridade, tanto quanto pela tolice, pela fragilidade e pelo
temperamento falsamente autocentrado. Conforme observa Regina Pontieri, “a elas muitas
vezes se juntam homens deslocados da posição que culturalmente exercem como polo
positivo da relação de oposição” (1999, p. 28). Às mulheres claricianas cabe um homem que
lhes ilumine a existência, mesmo que eles sejam essencialmente mais fracos e obscuros do
que elas. Nisso está a “estupidez” típica dessas personagens, aventada também por Pontieri.
No caso de Luísa, criatura por natureza nula, que “arrastava consigo um vácuo
imenso na cabeça e no peito” (LISPECTOR, 2005, p. 13), existe o agravante – como também
acontece com Joana – de não se reconhecer tão estúpida. Ao contrário do que sua sensação
de vazio lhe exprime, há nela a certeza de uma potência transformadora, capaz de atrair para
si um objeto de desejo. E desse modo é descrito o marido, como um objeto perdido
acidentalmente, e que Luísa precisa recuperar para novamente se considerar plena – e aqui o
sentido de plenitude nenhuma relação guarda com aquilo que usualmente se considera,
enquanto um evento de completude, mas dentro dos contornos claricianos, segundo o qual
é preciso que duas energias opostas, como o fracasso e o sucesso, a tristeza e a alegria, a
morte e o nascimento, coadunem.
Luísa é a mulher oca que estranhamente consegue tornar a vida de seu marido um
inferno – marido este que aparentemente manipula as suas emoções sendo frio, distante,
imbuído de uma superioridade que, na sua concepção machista, o estatuto do próprio gênero
lhe confere.
Havia sempre a ameaça de sua partida. Luísa, a essa palavra, se
transformava. Ela, tão cheia de dignidade, tão irônica e segura de si,
suplicara-lhe que ficasse, com tal palidez e loucura no rosto, que das outras
vezes ele acedera. E a felicidade invadia-a tão intensa e clara, que a
recompensava do que nunca imaginava fosse uma humilhação, mas que
ele lhe fazia enxergar com argumentos irônicos, que ela nem ouvia. Dessa
vez ele zangara, como das outras, quase sem motivo. Luísa interromperao, dizia ele, no momento em que uma nova ideia brotava, luminosa, em
seu cérebro. Cortara-lhe a inspiração no instante exato em que ela nascia,
com uma frase tola sobre o tempo, e terminando com um detestável: “não
é, querido?” (LISPECTOR, 2005, 12).
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É interessante notarmos que Luísa tem necessidade de confrontar a posição do
marido; é o que de fato faz dela um ser. Usando de uma constatação do filósofo Maurice
Merleau-Ponty acerca das polaridades nas relações humanas para interpretar a postura das
personagens claricianas, Regina Pontieri afirma que nelas “reconstrói-se a alteridade não
como aquilo que se exclui ou recalca, mas, ao contrário, como condição de possibilidade de
construção de um eu que seja o avesso do outro” (1999, p. 29, grifo da autora).
A assimilação conflitante do eu do outro, enfim, é o grande travejamento das
narrativas de Clarice. Para a protagonista de “O triunfo”, se notar apartada do outro
elemento, que a realiza para si mesma, ou valida o seu estar-no-mundo, é tão assustador e
avassalador quanto enfrentar o silêncio. Aliás, em várias passagens aparece a palavra
“silêncio” para emoldurar um instante de percepção da personagem: ele torna a batida das 9
horas da manhã pelo relógio alguma coisa muito próxima de um grito estridente, que faz
Luísa despertar, no início da história, para a verdade de seu novo estado de mulher solitária;
é “absoluto como a morte” (LISPECTOR, 2005, p. 11), e por isso passível de
questionamento.
Antes mesmo de querer delinear as razões pelas quais Jorge a abandonou (assinalado
pelo silêncio da casa), Luísa deve dominar os sinais torturantes do seu silêncio interior. É ele
que explicita o castigo impingido pelo marido, que reclamava precisamente de sua falta de
sossego, insurgindo contra a tendência de Luísa à tagarelice simplória e absurda. Estar
aprisionada no vácuo da solidão – logo, no do silêncio – é, para a protagonista do conto, o
pior dos agravos impostos por um humano a outro. Por isso consegue camaleonicamente
ser o que Jorge precisa que ela seja no instante agudo do conflito entre os dois – o instante
em que todo castelo de ilusões construído pelo casamento pode ruir: “Ela, calada, defronte
dele. Ele, o intelectual fino e superior, vociferando, acusando-a, apontando-a com o dedo. E
aquela sensação já experimentada das outras vezes em que brigavam: se ele for embora, eu
morro, eu morro” (LISPECTOR, 2005, p. 12).
Difícil evitar a remissão a uma passagem importante do início de Uma aprendizagem ou
o livro dos prazeres, em que Lóri descobre, estupefata, que, uma vez conectada a Ulisses, não
pode se desvencilhar dele, sob pena de perder, com isso, o melhor de si:
E agora a angústia vinha porque de novo descobria que precisava de
Ulisses, o que a desesperava – queria poder continuar a vê-lo, mas sem
precisar tão violentamente dele. Se fosse uma pessoa inteiramente só,
como era antes, saberia como sentir e agir dentro de um sistema. Mas
Ulisses, entrando cada vez mais plenamente em sua vida, ela, ao se sentir
protegida por ele, passara a ter receio de perder a proteção (LISPECTOR,
1998, 18-9).
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Como fonte germinal de Lóri, Luísa quer investigar as razões que a motivam a tornar
o parceiro o seu porto. Em tal busca, as personagens femininas de Clarice mergulham numa
espiral cujo termo é o controle da consciência do deslocamento sobre a ameaça de uma
estagnação. Assim, fazendo jus a uma espécie de território comportamental desenvolvido
por Clarice, é que Joana, outra mulher que encara as camadas do que há de mais ardiloso e
decadente na existência (para depois dar uma reviravolta ascendente em sua trajetória),
interrompe a crise com os homens empreendendo, nas últimas páginas de Perto do coração
selvagem, uma dupla viagem (exterior, de navio, para algum lugar desconhecido, e interior,
num de profundis extremo e cortante). O mesmo acontece com as protagonistas subsequentes
de Clarice: Virgínia, do romance O lustre, que, para se salvar, escapa da modorra de Granja
Quieta, cidadezinha onde nasceu e foi criada, e Lucrécia Neves, de A cidade sitiada (1949), que
sai da provinciana São Geraldo por perceber que não consegue acompanhar internamente o
crescimento abrupto da cidade. Essas três primeiras grandes personagens de Clarice estão
imbuídas de um nomadismo que as faz ter um lampejo de aprendizado, ou, ainda, a libertação
do aprisionamento no outro através do encontro com o que há de mais intenso e
desconcertante nelas mesmas. Vale lembrar que isso ocorre, também, com o personagem
Martim, de A maçã no escuro (1961), que sai à esmo, em fuga, desde que imagina ter assassinado
a namorada, até se estabelecer numa fazenda onde o amor repentino de duas mulheres o
conduz à constatação dolorosa de que a única redenção possível está no domínio da
linguagem e da criação.
Entre partir e ficar, Luísa, ser embrionário de todos os personagens memoráveis
citados, opta pela segunda opção. A intenção é testar o seu poder sobre a memória de Jorge
– e com isso, quem sabe, inspirá-lo ao retorno. Pressente, no entanto, que isso não se
concretizará. E é nessa passagem da narrativa do conto, quando, ainda sentada na cama duas
horas depois de desperta, fixa os olhos numa pintura marinha, cuja “água com tal impressão
de liquidez e mobilidade” (LISPECTOR, 2005, p. 13) nunca havia sido notada, que nós
encontramos pela primeira vez o que seria, mais tarde, tratado como a “epifania clariciana”.
Nas palavras de Olga de Sá, a escritora “jamais usa o termo epifania e se tem
consciência deste processo, não o demonstra explicitamente” (2000, p. 194), mas insere em
suas ficções, à maneira de James Joyce, “elementos epifânicos” representados “[n]a visão
transfigurada, [n]o deslumbramento da beleza mortal, [n]a contemplação, [n]o silêncio
sagrado, [n]o som dos sinos do sonho, [n]a explosão de alegria profana, [n]a revelação da
vida, [n]o arroubo, [n]a aparição do anjo, [n]a glória” (2000, p. 194).
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Ver a beleza das águas pintadas num quadro pendurado na parede do quarto
confirma, para Luísa, que Jorge não voltará. E, como que sugada pela imagem, provoca uma
interseção entre a figura e o fundo e concretiza em si o que o quadro reproduz: lava o rosto,
toma um longo banho e desperta para um recomeço, para uma nova concepção de si
enquanto mulher. O banho, funcionando como batismo, é o fator inaugural da mulher que
Luísa gostaria de ter sido genuinamente para Jorge – e (como não poderia deixar de ser)
falhou: a que, apesar de submissa ao marido, exerce tamanho controle sobre as atividades
domésticas que aprisiona o homem na rede da presteza feminina.
Semelhante ao périplo místico da personagem Ana, do conto “Amor”, presente em
Laços de família, Luísa, feita a passagem pelo umbral da epifania, retorna, fechando um ciclo
obsessivo, ao cotidiano sufocante delimitado pela ausência do outro. A última frase do conto,
por sinal, deixa evidente a transformação triunfal sofrida pela personagem, mesmo
retornando ao seu lugar de origem: “Ele voltaria, porque ela era a mais forte” (LISPECTOR,
2005, p. 15).
Claricianas mulheres
Em 1941, ano seguinte à publicação de “O triunfo”, a revistas Vamos Lêr! e o jornal
Dom Casmurro trazem em suas páginas, respectivamente, os contos “Trecho” e “Cartas a
Hermengardo – primeira parte4”, narrativas em que a futura autora de Perto do coração selvagem
verdadeiramente começa a dar mostras de sua busca estética, no sentido de não mais se deter
a determinados enquadramentos da linguagem literária mais próxima do naturalismo e do
realismo, em voga, ainda.
Em ambos encontramos mulheres enfrentando os mesmos dilemas já pontuados em
“O triunfo”, com uma ou outra variação. Em “Trecho”, Flora aguarda ansiosamente a
chegada de Cristiano num bar. E nesse instante, cuja extensão temporal não conseguimos
medir, mas que para a personagem parece longo, acompanhamos uma série de reflexões em
torno da honestidade do namorado. Novamente há um elemento feminino à princípio
alienado, que se mostra vulnerável às questões da realidade, e que por isso precisa ter a
validação do sujeito masculino. A possibilidade de ter ido à toa ao encontro marcado a
amofina – não pela falta de Cristiano, mas pela má impressão que isso causaria nos demais
clientes do bar.

4

Esse conto foi dividido em três partes, publicados separadamente, em dias diferentes, na mesma revista.
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Como também é comum nas personagens de Clarice, existe um egocentrismo que as
faz acreditar ser o foco da sondagem alheia. E neste detalhe, um outro traço da duplicidade
dessas figuras, que tanto querem ser notadas (enquanto elemento atrativo pela misteriosa
postura nas relações sociais), quanto não notadas (de modo que possam gozar da
tranquilidade de ser o espectador da existência e, assim, lançar sobre o outro o peso dos seus
juízos). Segundo Bernadete Grob-Lima,
as personagens femininas de Clarice Lispector, quase sempre, são
dominadas por um estado de languidez e sensualidade, porém são
resistentes psíquica e fisicamente. Elas nunca se abnegam de si, mesmo
entre mãe e filha. O discurso feminino é marcado pela falta de
racionalidade e sentimentos autênticos. Vemos essas características nos
diálogos entre Joana e a tia (Perto do coração selvagem), Lucrécia e Ana (A
cidade sitiada), Virgínia e Esmeralda (O lustre), Ermelinda e Vitória (A maçã
no escuro), Macabéa com suas companheiras de quarto (A hora da estrela) etc.
Há uma tensão que reflete o desconhecimento delas de como a
racionalidade abre perspectivas (2009, p.52).

Para a pesquisadora, não há exatamente, na escritura de Clarice Lispector, uma crítica
à opressão vivida pela mulher, tampouco uma autoafirmação frente às figuras masculinas.
Não se trata, portanto, de um confronto sexista o que vemos encenado nos contos e
romances. Na construção de tais mulheres há uma luta psíquica arrebatadora, marcada pela
tentativa dessas personagens de vencer o tédio, a solidão, o cotidiano sombrio que parece
lançar problemas tanto à existência nos termos da intimidade quanto nos da experiência
social.
Na obra de Clarice Lispector, a maioria das personagens femininas não
consegue se libertar da cultura social, vivenciada no núcleo familiar, que
interfere negativamente no processo de personalização da consciência. A
evanescência do objeto amoroso é uma evidência da endosmose do
dinamismo psíquico e do pensamento estereotipado que turva as ideias
individuais antes de elas serem pronunciadas. É este o destino de Lucrécia
(A cidade sitiada), Ermelinda e Vitória (A maçã no escuro) e Virgínia (O lustre).
Impossibilitadas de abandonar as convicções de sua gênese, restringem a
capacidade de amar; e o trabalho delas consiste em organizar e usar o
esforço de outros (GROB-LIMA, 2009, p. 62 – grifos da autora).

Percebemos, então, no conto “Trecho” a personagem Flora movendo-se de um polo
a outro das emoções, numa atitude experimental quanto à própria capacidade de eliminar da
consciência a sensação perturbadora de que está na mira dos olhares e dos comentários
alheios. Inverte, portanto, a situação internamente sofrida ao reiterar, como quem se dirige a
um grande público, que toda e qualquer falha é de Cristiano. Afinal, “ele lhe avisara que sua
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vinda constituiria o grande fato, o acontecimento máximo de suas vidas. Por isso ela entrou
no bar da Avenida, sentou-se junto a uma das mesinhas da janela, para vê-lo, mal apontasse
na esquina” (LISPECTOR, 2005, p. 23). Para Flora, a espera é pontuada pelo fluxo de
entradas e saídas de gente, como se todos percorressem com singular desenvoltura e conforto
as linhas entrecruzadas do tempo enquanto ela permanece estagnada, no aguardo do
acontecimento de sua vida, que é encontrar Cristiano:
Ah! Cristiano, venha logo. Todos contra mim... Tenho vontade de chorar,
porque hoje é um grande dia, porque hoje é o maior dia da minha vida.
Mas vou conter em algum cantinho escondido de mim (atrás da porta?
que absurdo) tudo o que me atormentar até a chegada de Cristiano. Vou
pensar em alguma coisa. Em quê? “Meus senhores, meus senhores! Eisme aqui pronta para a vida! Meus senhores, ninguém me olha, ninguém
nota que eu existo. Mas, meus senhores, eu existo, eu juro que existo!
Muito, até. Olhem, vocês, que têm esse ar de vitória, olhem: eu sou capaz
de vibrar, de vibrar como a corda esticada de uma harpa. Eu posso sofrer
com mais intensidade do que todos os senhores. Eu sou superior. E sabem
por quê? Porque sei que existo (2005, p. 25).

Nesse ponto podemos retomar o final de “O triunfo”, quando Luísa enfim confirma
a sua existência na realização de atividades corriqueiras – sem precisar se retirar de sua
sagrada solidão –, não como quem vive alheia ao transcorrer das horas e das ações necessárias
para sobreviver, mas como um ser pensante e sensível, portanto livre e superior. Mas a
descoberta desse poder que, para Luísa, configuraria o término de sua agonia, uma vez que
recuperou a certeza quase perdida de que Jorge voltaria ao seu convívio, para Flora é o
retorno ao ponto de partida. Se a experiência epifânica da água, em Luísa, serviu para que ela
recobrasse os sentidos, em Flora, o líquido – um refresco de café bebido por sugestão do
garçom – lhe causa náusea ao ponto de ter de vomitar. E no ato de colocar todo o mal-estar
físico para fora, também por sugestão do garçom, a mulher fica intimamente vazia e pronta
para retomar sua afirmação doentia de que Cristiano faltará ao encontro.
Num importante estudo presente no livro O dorso do tigre, Benedito Nunes, para quem
a ficção de Clarice se insere no contexto da filosofia da existência, defende a teoria de que as
suas personagens estão sempre às vias de uma experiência excepcional, e que esta – chamada
por Olga de Sá e por tantos outros teóricos de “epifânica” – se dá como uma náusea. Segundo
o filósofo,
o significado da náusea, mais transtornante do que a angústia, não é
simples descoberta da existência, como fato irredutível, absoluto. E,
também, a descoberta de que este fato é contingente, totalmente gratuito,
reduzindo-se ao Absurdo, que nenhuma razão, nenhum fundamento
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podem eliminar. A consciência, embebida no Absurdo, descobre-se
supérflua, irrelevante. Sua liberdade paralisada apenas esboça, como nas
emoções violentas, uma recusa, uma reação de fuga, que então se
manifesta pelo desejo de vomitar: a náusea (2009, p. 96)5.

A náusea, que de acordo com o romance de Jean-Paul Sartre surge do
reconhecimento da gratuidade absurda e absoluta do universo pelo indivíduo (fato aludido
por Nunes), é, em Clarice, o confronto tête-à-tête com o nada, com a irrealização das coisas
captadas e projetadas pela consciência, necessitando, por parte das personagens, de um
movimento racional capaz de desdobrar as emoções (ou a inconsciência) mediante escavação
das possibilidades da expressão. Então, indo um pouco além do campo meramente narrativo
das composições de Clarice, devemos lançar alguma luz sobre determinados pontos da
constituição desses seus primeiros contos, na tentativa de provar que a originalidade de seu
estilo, aventada, como dissemos, por Antonio Candido e Sérgio Milliet quando do
aparecimento de Perto do coração selvagem, não foi algo totalmente espontâneo, mas trabalhada
paulatinamente.
Percebe-se, pois, que aos poucos Clarice abandona a escritura de um evento em linha
reta, com um começo e um final bem definidos, para criar possibilidades de significação mais
poéticas, ou seja, menos comprometidas com o repertório narrativo nos moldes realistas.
Basta que comparemos as frases iniciais dos contos “O triunfo” e “Trecho” para que
possamos ter uma dimensão mais clara do que ora afirmamos.
O primeiro abre com um acontecimento externo e inerente à protagonista, embora
a atinja diretamente: “O relógio bate 9 horas. Uma pancada alta, sonora, seguida de uma
badalada suave, um eco. Depois, o silêncio” (LISPECTOR, 2005, p. 11). A imagem
construída está evidente, o leitor pode fazer uma ideia do que ocorrerá em seguida:
certamente alguém despertará – o que se confirma no parágrafo seguinte, em que
encontramos Luísa estendida na cama como quem está habituado a dormir sempre só. Está
ainda “crucificada pela lassidão” (2005, p. 11). Semelhante recurso mostra Clarice ainda presa
à necessidade de se fazer entender pelo leitor, a conceder-lhe elementos textuais sem muito
refinamento literário. O conto começa de modo descritivo, realizando o cenário do evento
nos seus mínimos detalhes.

Em entrevista concedida para os escritores Affonso Romano de Sant’Anna e Marina Colasanti, para o Museu
da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, Clarice comenta a impressão dos críticos de que os seus textos tinham
influência existencialista. E explica: “Minha náusea é sentida mesmo, porque quando eu era pequena não
suportava leite, e quase vomitava quando tinha que beber. Pingavam limão na minha boca. Quer dizer, eu sei
o que é náusea no corpo todo, na alma toda. Não é sartreana” (LISPECTOR, 2005, p. 151).
5
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No conto “trecho”, o mesmo não se dá. Logo nas primeiras linhas o leitor já está
inserido no interior dos pensamentos de Flora: “Realmente nada aconteceu naquela tarde
cinzenta de abril. Tudo, no entanto, prognosticava um grande dia” (2005, p. 23). O curioso
é que de chofre o narrador (perspectivado pela personagem) anuncia que “nada aconteceu”,
apesar de tudo indicar que aquele determinado dia seria (ou deveria ser) especial. O leitor é
lançado abruptamente na solução do drama antes mesmo de conhecê-lo. Pode, no entanto,
desconfiar que ele se desenvolverá na circularidade da ação ou do pensamento de uma
personagem, assinalada pela oposição nada/tudo. Só através dessas duas palavras, bem como
pela presença do oblíquo “lhe”, já temos a certeza de que somos convidados a acompanhar
pari passu o mergulho ao interior de uma pessoa pela própria pessoa.
Alguns estudiosos podem afirmar, não sem razão, que antes de Clarice escritores
brasileiros importantes como Graciliano Ramos, em S. Bernardo (1934), ou Lúcio Cardoso,
em A luz no subsolo (1936), já lançavam mão de recursos linguísticos que desvendavam a
psique dos personagens, mas o que verdadeiramente há de extraordinário na literatura
clariciana é a capacidade de constituir a imagem concreta do interior humano não pela
revelação, ou pela contação, propriamente, dos sentimentos, mas pelo encobrimento destes,
pela imersão corajosa no ponto mais obscuro do ser através de “certas matrizes poéticas que
indicam o movimento em círculo” (NUNES, 1995, p. 135). Dito de outra forma, tem-se nos
primeiros contos de Clarice o recurso da utilização das questões do cotidiano como um
ponto de apoio, de modo a não tornar a viagem ao interior das personagens algo ininteligível
e, ao mesmo tempo, a lançar algo como a luz de uma sonda sobre aquilo que intimamente a
perturba.
De todo modo a escritura de Clarice vai se elaborando pouco a pouco numa espiral,
que ora pode ser ascendente, ora descendente – daí a observação de Benedito Nunes acerca
da opção da autora de nos deixar ad infinitum no rodamoinho emocional das personagens. Da
mesma forma que Luísa conclui sua travessia se reiniciando enquanto mulher, na certeza de
que Jorge intuiria tal mudança e retomaria o casamento, Flora enfim experimenta a alegria
de ver chegar Cristiano, com a diferença de que o tempo de espera (o “trecho” indicado no
título) fez dela uma mulher diferente, não mais necessitada da presença masculina. E assim,
o que estava prometido ser um dia maravilhoso, não passa de mais um, corriqueiro, comum.
Já no conto “Cartas para Hermengardo”, Clarice opta por não descrever uma
narrativa, mas apresentar uma carta em que Idalina declara a essência do seu ser durante um
breve, porém contundente, transbordar para o outro. Nessa narrativa, a autora retoma as
imagens do sagrado a partir de palavras e expressões como “desejo de glória” (que é a
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existência de Hermengardo para Idalina), “adoração” (a um ser puro e completo, como ele),
bem como a sensação do (sempre possível) abandono a partir da “consciência tardia de que
nós somos a única presença que não nos deixará até a morte” (LISPECTOR, 2005, p. 20).
Aqui, a existência também é uma questão problemática, mas, ao contrário das duas primeiras
protagonistas de Clarice, Idalina está acima de Hermengardo nas descobertas sobre os
mistérios da vida e da morte.
A carta, cujo repertório não permite que afirmemos ser amorosa ou apenas fraterna,
é escrita com a linguagem de quem pretende aconselhar didaticamente uma direção rumo à
salvação. Eis, portanto, um sujeito que já atravessou, afinal, as veredas que cortam as bordas
da impressão e da realidade – e pretende, por isso, ensinar ao outro que a saída para se
compreender a violência da vida é ocupar-se do silêncio, do sentimento genuíno sobre as
coisas e da diluição gradativa das palavras:
Senta-te. Estende tuas pernas. Fecha os olhos e os ouvidos. Eu nada te
direi durante cinco minutos para que possas pensar na Quinta Sinfonia de
Beethoven. Vê, e isso será mais perfeito ainda, se consegues não pensar
por palavras, mas criar um estado de sentimento. Vê se podes parar todo
o turbilhão e deixar uma clareira para a Quinta Sinfonia. É tão bela.
Só assim a terás, por meio do silêncio. Compreendes! Se eu a executar para
ti, ela se desvanecerá, nota após nota. Mal dada a primeira, ela não mais
existirá. E depois da segunda, o segundo não mais ecoará. E o começo
será o prelúdio do fim, como em todas as coisas (LISPECTOR, 2005, p.
21).

Nessa passagem encontramos a filosofia clariciana do “instante-já”, que seria, muitos
anos depois, aprofundada em A paixão segundo G.H. e Água viva. Torna-se mais um signo da
ficção da autora a tentativa de mensurar o tempo. Quando Idalina alude à Quinta Sinfonia,
nada mais quer dizer senão que o homem só se liberta pela compreensão do tempo –
determinado sobretudo por brevíssimos instantes de silêncio (em Clarice também
acontecendo como o “trecho” sugerido no título do segundo conto analisado; sendo, pois,
a oportunidade que as personagens têm para mergulhar no estado pleno de reflexão e análise
da intimidade). A música, então, como um evento marcado som e silêncio, transcorre pela
marcação do tempo. Pensar no tempo é, sobretudo, querer voltar às origens – e renegar a
invariabilidade da morte: “Eis que eu te ensinei a não matar. Erige dentro de ti o monumento
do Desejo Insatisfeito. E assim as coisas nunca morrerão, antes que tu mesmo morras.
Porque eu te digo, ainda mais triste que lançar pedras é arrastar cadáveres” (LISPECTOR,
2005, p. 21), conclui Idalina.
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Vida e morte (ou, antes, vida-morte) são códigos de elaboração de uma linguagem
em Clarice. O discurso assimétrico de Idalina, que começa louvando a existência de
Hermengardo no mundo, para, depois, num desvio do aparente eixo temático, voltar sua
atenção para a própria experiência, dá mostras de que os elementos com os quais nos
deparamos em A hora da estrela, por exemplo, já estão latentes nos contos publicados antes
de Perto do coração selvagem, e que a obra de Clarice, na verdade, “opera na verticalidade, por
adensamento – e não horizontalmente, numa sequência de obras fechadas em sua
individualidade” (PONTIERI, 1999, p. 24-5). Logo, o impacto que a linguagem clariciana
causa está mais no fato de as palavras e as expressões escolhidas por ela nos conduzirem à
necessidade sempre crescente de que haja o flagrante de um desnudamento humano do que
na rasura que ela provoca nas expectativas que o leitor genuinamente faz sobre a relação
entre imagem e discurso. Dito de outra maneira, a alternância dos critérios narrativos
tradicionais que Clarice promove está muito menos relacionada com a transgressão das regras
de uso da língua em si do que com a imediata resposta aos seus propósitos de investigar cada
vez mais profundamente, através da carga simbólica da linguagem, a autocortante consciência
de si.
Considerações finais
Na cena da enunciação de Clarice Lispector, o que determina as ações de suas
personagens é, pois, a necessidade aguda e brusca do rompimento com o outro, uma vez
que, conforme procuramos comprovar, o maior dilema estético da autora (e, por que não
dizer, dos actantes de suas narrativas) é encontrar meios, pela linguagem, de ultrapassar os
conflitos gerados pela impossibilidade de manipular o tempo, a vida e a morte, em suma, a
impressão de não pertencimento – bem como tudo que de certa forma os traduz, como o
silêncio, o abandono e a solidão. Desde os primeiros contos a escritora investiga todas (ou
quase todas) as condições de ascensão e de distorção do caráter humano, tanto no que isso
carrega do êxtase inaugural e divino, quanto da violenta vivência do próprio desvio. Nas
palavras de Benedito Nunes,
jamais triunfante, a escritura de Clarice Lispector, assombrada pelo
silêncio porque assombrada pela presença mística da coisa, sempre
ameaçando-a com o risco de emudecimento, é uma escritura conflitiva,
autodilacerada que problematiza, ao fazer-se e ao compreender-se, as
relações entre linguagem e realidade (1995, p. 145).
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Em suma, Clarice parece querer dar provas de que elabora os seus textos
inconscientemente. Mas, como vimos, nos contos que antecederam Perto do coração selvagem
há uma intenção narrativa muito nítida, o que põe em xeque a impressão de uma escrita com
enredo esgarçado que a própria Clarice quis transmitir ao leitor. De fato, a frase lhe vem
“feita”, conforme esclarece na já referida entrevista para o Museu da Imagem e do Som do
Rio de Janeiro. Durante o período de produção do primeiro romance, Clarice descobriu,
enfim, que fundo e forma, nela, eram a mesma coisa, ou seja, precisava tomar notas das
inspirações que lhe vinham, para só depois concatená-las e, assim, formar o texto como um
todo.
Assim, a voz narrativa clariciana é pontuada pela procura de um método que melhor
realize um estilo literário cujo fundo e cuja forma, primando pela quase ausência de intriga,
escapam dos paradigmas da dicção da realidade – algo já latente na criatividade infantil da
autora, que lembra, durante entrevista: “No Diário de Pernambuco, às quintas-feiras, publicavase contos infantis. Eu cansava de mandar meus contos, mas nunca publicavam, e eu sabia
por quê. Porque os outros diziam assim: ‘Era uma vez, e isso e aquilo...’. E os meus eram
sensações” (LISPECTOR, 2005, p. 139).
Clarice tem por hábito estético “botar para fora”, como uma erupção, as questões
íntimas do ser. Suas mulheres, sempre iniciadas em um não-lugar nas narrativas que lhes são
correspondentes, a pretexto de uma superação de si, rompem, num acesso epifânico
sucedido por algum estado de náusea, com o talhe conformista de seu cotidiano familiar,
impregnado por um tipo orgânico de existência que perturba e descentraliza. Luísa, Flora e
Idalina, portanto, inauguram uma sucessão de personagens prototípicos que, nas palavras de
Anatol Rosenfeld,
encontram-se integrados num denso tecido de valores de ordem
cognoscitiva, religiosa, moral, político-social e tomam determinadas
atitudes em face desses valores. Muitas vezes debatem-se com a
necessidade de decidir-se em face da colisão de valores, passam por
terríveis conflitos e enfrentam situações-limite em que se revelam aspectos
essenciais da vida humana: aspectos trágicos, sublimes, demoníacos,
grotescos ou luminosos. Estes aspectos profundos, muitas vezes de ordem
metafísica, incomunicáveis em toda a sua plenitude através do conceito,
revelam-se, como num momento de iluminação, na plena concreção do
ser humano individual (2017, p. 45).

Isso posto, podemos afirmar que, mesmo movida por angústias pessoais para
produzir a sua obra – e até mesmo se dizendo conduzida por rasgos de inspiração durante o
processo criativo – Clarice Lispector se esforçou para construir um tipo de voz narrativa e
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caracteres femininas singulares, que, sendo apenas funções no texto, pudessem minimamente
se despir daquilo que a sua própria imagem pessoal carrega de representatividade junto aos
seus leitores para, afinal, ficar sendo um convite à reflexão a propósito de uma exitosa
experiência ficcional.

Referências
ARQUIVO N. Entrevista com Benjamin Moser. GloboNews. Setembro/2009.
CANDIDO, Antonio. “Uma tentativa de renovação”. In: ______. Brigada ligeira. Rio de
Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011, pp 87-93.
GROB-LIMA, Bernadete. O percurso das personagens de Clarice Lispector. Rio de Janeiro:
Garamond, 2009.
HORTA, João Carlos. Perto de Clarice. Documentário. Produzido por Embrafilme, 1982.
12:10min. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ldYy92hRqlU.
Acesso em 17 de setembro de 2021.
LISPECTOR, Clarice. Perto do coração selvagem. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
LISPECTOR, Clarice. O lustre. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
LISPECTOR, Clarice. A cidade sitiada. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
LISPECTOR, Clarice. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
LISPECTOR, Clarice. A maçã no escuro. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
LISPECTOR, Clarice. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
LISPECTOR, Clarice. Água viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
LISPECTOR, Clarice. Um sopro de vida. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
LISPECTOR, Clarice. Outros escritos. Organização de Teresa Monteiro e Lícia Manzo. Rio de
Janeiro: Rocco, 2005.

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.18, p. 27-44, jul./dez, 2022. ISSN: 2357-9234.

44
MILLIET, Sérgio. Diário crítico. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1947.
MOSER, Benjamin. Clarice,. Tradução de José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
MOSER, Benjamin. “O idioma de Clarice”. Revista Língua Portuguesa, entrevista por Terciane
Alves, ano 5, n. 59, setembro de 2010, pp. 10-3.
NUNES, Benedito. O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector. São Paulo: Ática, 1995.
NUNES, Benedito. “O mundo imaginário de Clarice Lispector”. In: ______. O dorso do tigre.
São Paulo: Editora 34, 2009, pp. 93-134.
PONTIERI, Regina. Clarice Lispector: uma poética do olhar. São Paulo: Ateliê Editorial, 1999.
ROSENFELD, Anatol. “Literatura e personagem”. In: CANDIDO, Antonio;
ROSENFELD, Anatol; PRADO, Décio de Almeida; GOMES, Paulo Emílio Salles.
A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva: 2017, pp. 9-49.
SÁ, Olga de. A escritura de Clarice Lispector. Petrópolis: Vozes, 2000.

Recebido em: 24/1/2022
Aprovado em: 19/5/2022

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.18, p. 27-44, jul./dez, 2022. ISSN: 2357-9234.

AS FALAS DE E SOBRE MARIA VALÉRIA EM “O
SOBRADO”: A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM
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LAS HABLAS DE Y SOBRE MARIA VALÉRIA EN “O SOBRADO”: LA CONSTRUCCIÓN DEL
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo refletir sobre os diálogos da personagem Maria Valéria
Terra na obra O Tempo e o Vento, de Erico Verissimo, especificamente nos capítulos denominados
O Sobrado (VERISSIMO, 1995), constituintes dos tomos I e II do livro O Continente. Com esta
proposta de reflexão, busca-se entender como o autor utiliza os recursos linguístico-discursivos na
construção da personagem, do ponto de vista linguístico e literário, compreendendo, assim, seu
papel dentro da trama. O referencial teórico inclui autores que pesquisam e desenvolvem teorias a
respeito da criação literária de personagens, além da análise da própria obra de Verissimo,
considerando o período histórico retratado no texto. O estudo da obra por meio desta pesquisa
literária levou a compreender que o autor faz uso de recursos linguísticos-discursivos na criação de
uma personagem controversa, constituída como um desvio para a norma patriarcal e conservadora
predominante. Maria Valéria Terra está na obra como um grande e necessário olhar questionador,
responsável por reflexões importantes a respeito desta norma.
Palavras-chave: Literatura brasileira. Erico Verissimo. O Tempo e o Vento. Análise literária. Maria
Valéria.
Abstract: The aim of this paper is to promote a reflection on the dialogues of the character Maria
Valéria Terra in the novel O Tempo e o Vento, by Erico Verissimo, specifically in the chapters called
O Sobrado (VERISSIMO, 1995), constituting volumes I and II of the book named “O Continente.”
With this proposal of reflection, we seek to understand how the author uses the linguistic-discursive
resources in the construction of the character, from a linguistic and literary point of view, thus
understanding his role within the plot. The theoretical framework includes authors who research
and develop theories about the literary creation of characters, in addition to the analysis of
Verissimo's own work, considering the historical period portrayed in the text. The study of the
work through this literary research led to understanding that the author makes use of linguisticdiscursive resources in the creation of a controversial character, constituted as a deviation from the
predominant patriarchal and conservative norm. The character called Maria Valéria Terra works as
a great and necessary questioning gaze, responsible for important reflections on this standard.
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Resumen: Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre los diálogos del personaje Maria
Valéria Terra en la obra O Tempo eo Vento, de Erico Verissimo, específicamente en los capítulos
denominados O Sobrado (VERISSIMO, 1995), que constituyen los volúmenes I y II del libro O
Continente . Con esta propuesta de reflexión buscamos comprender cómo el autor utiliza recursos
lingüístico-discursivos en la construcción del personaje, desde el punto de vista lingüístico y
literario, comprendiendo así su papel dentro de la trama. El marco teórico incluye autores que
investigan y desarrollan teorías sobre la creación literaria de personajes, además del análisis de la
propia obra de Verissimo, considerando el período histórico retratado en el texto. El estudio de la
obra a través de esta investigación literaria permitió comprender que el autor hace uso de recursos
lingüístico-discursivos en la creación de un personaje controvertido, constituido como una
desviación de la norma patriarcal y conservadora imperante. Maria Valéria Terra está en la obra
como una gran y necesaria mirada cuestionadora, responsable de importantes reflexiones sobre
esta norma.
Palabras clave: Literatura brasileña. Erico Verísimo. El Tiempo y el Viento. Análisis literario.
Maria Valeria.
Introdução
Está O Tempo e o Vento, obra máxima de Erico Verissimo, entre as mais importantes da
segunda fase modernista da literatura brasileira. Dividida em três romances, que por sua vez estão
divididos em sete tomos, conta, através de uma saga que reúne duas típicas famílias gaúchas, a
história política do Rio Grande do Sul compreendida entre 1745 e 1945, bem como a influência
deste estado na política nacional até o Estado Novo, terceiro mandato na república brasileira, que
durou de 1937 a 1946. O objeto de estudo deste trabalho de pesquisa se concentra no conteúdo
dos dois primeiros tomos do primeiro romance constituinte de O Tempo e o Vento, identificados
editorialmente como O Continente I e O Continente II. Nestes volumes serão analisados os capítulos
que compreendem o evento identificado como O Sobrado3, que descreve os acontecimentos durante
o sítio realizado ao sobrado que dá nome ao capítulo, residência da família do chefe político da
fictícia cidade de Santa Fé, Coronel Licurgo Cambará, durante duas noites e três dias de junho de
1895. O foco principal deste estudo está nos diálogos da personagem Maria Valéria, importante
elemento narrativo da obra, que possui características tão marcantes quanto peculiares dentro da
trama.

3

Em O Tempo e o Vento, o tomo “O Continente I” possui quatro capítulos distribuídos não linearmente,
identificados como “O Sobrado I”, “O Sobrado II”, “O Sobrado III” e “O Sobrado IV”. Em “O Continente II”, temos
“O Sobrado V”, “O Sobrado VI” e ““O Sobrado VII”.
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Maria Valéria está colocada em uma posição estratégica dentro do texto de O Tempo e o Vento.
Conforme afirma Assis Brasil (2019, p. 21), são as personagens “que transformam as histórias em
alta literatura4 e, portanto, fazem com que essas obras permaneçam conosco durante muitos anos
após a leitura”. Ela, a personagem, não dialoga apenas com as pessoas, mas com o tempo em que
está inserida e o que está por chegar. Vê além do que está estabelecido como “natural”, então,
questiona. O Sobrado determina o fim do arco cavalheiresco da trama, dando início a um momento
urbano, de transições sociais e políticas. Santa Fé, a estância que virou povoado, que depois se
tornou vila, agora é uma cidade. E esta transformação se mostra através do surgimento do
comércio, da ascensão social dos imigrantes, da complexidade política. Contudo, não evolui na
mesma velocidade no que diz respeito às relações familiares, principalmente no que se relaciona às
mulheres e ao seu papel na sociedade.
O campo de atuação das mulheres, portanto, situava-se dentro dos limites da própria casa
e do quintal. Possuíam pouca ou nenhuma escolaridade e, eventualmente, saíam de casa
para visitar alguma comadre ou ir à missa. A principal função das mulheres era cuidar do
marido e criar os filhos para depois vê-los partirem para a guerra, na esperança de que
voltassem um dia. Não havia na Província mulher que durante sua vida não tivesse
esperado pelo fim de uma guerra para rever o pai, os irmãos, o marido ou os filhos, e não
raro, esse reencontro jamais se concretizava. (BALZAN, 2017, p. 62)

Mulheres não possuem papel político na administração de Santa Fé, apesar de já terem
conquistado este espaço em cidades mais desenvolvidas industrial e socialmente. No lugar onde se
desenvolve a trama, seguem posicionadas em uma condição doméstica servil, a mesma em que se
encontravam quando a narrativa ainda trazia fatos do século XVIII, antes ainda de a cidade ser
considerada um povoado. Maria Valéria aparece no texto como uma luz sobre essa sombria
conjuntura estabelecida.
Esta pesquisa pretende identificar nas falas de Maria Valéria em O Continente I e O Continente
II mais do que sua importância dentro da trama. Do ponto de vista linguístico-discursivo, Erico
Verissimo encontrou nestas falas, publicadas originalmente em 1949, um canal para transmitir uma
mensagem que até hoje representa uma resistência ao conservadorismo paternalista. Compreender
como Verissimo desenvolveu Maria Valéria, suas técnicas e recursos de criação literária, pode
oferecer subsídios para que outros escritores possam trabalhar a escrita criativa, desenvolvendo
personagens com semelhante qualidade descritiva e narrativa. Entre tantas alcunhas que este

4

Alta Literatura é um termo editorial, não científico, para distinguir literaturas que não são apenas para
entretenimento. A citação apresentada aqui tem por objetivo destacar a fala de Assis Brasil, que determina a
importância de um texto literário através do desenvolvimento das personagens, primeiramente, e depois da
trama estabelecida.
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importante escritor da segunda fase modernista no Brasil recebeu, a de “contador de histórias” é a
que mais encontramos em textos que o referenciam.
Por isso, compreendê-lo, principalmente seus instrumentos criativos, pode subsidiar
tecnicamente novos escritores, além de facilitar a compreensão de sua obra. Visto isto, determinase o seguinte problema: Como o autor constrói esta personagem do ponto de vista linguístico e
literário? No contexto dessa problemática, o objetivo geral da presente pesquisa foi entender
aspectos da construção da personagem Maria Valéria em O Tempo e o Vento, discutindo o papel da
personagem no contexto da narrativa.
Na sequência deste artigo, apresenta-se a revisão da literatura, que traz autores cujas obras
podem contribuir com as respostas à problemática citada; a metodologia, que apresenta como estes
autores serão levados à análise; em seguida, a análise se dará em uma seção intitulada Maria Valéria
em O Sobrado, em que os diálogos da personagem são estudados com auxílio da literatura de
referência; finalmente, as considerações finais apresentam os resultados colhidos através da análise.
A construção de personagens
O livro A Personagem, de Beth Brait, introduz o estudo do processo de criação de
personagens para literatura de ficção. Como fala a autora (BRAIT, 1985, p. 5), “dirige-se a um
público que analisa, produz e transforma textos de ficção”. A própria autora delimita a obra como
não sendo voltada a especialistas, mas candidatos a serem.
Assumindo uma postura até certo ponto didática e correndo todos os riscos fatais que
essa postura pode acarretar, a obra procura adequar-se às necessidades dos leitores que
não são especialistas, mas candidatos a, simulando o isolamento da questão personagem
e flagrando esses habitantes da ficção no seu espaço de existência: o texto. Aqui, é preciso
que se esclareça, a palavra textos cobre duas manifestações de natureza diferente: a ficção
literária, a prosa de ficção que materializa esses seres, e o texto crítico que, com seus
instrumentos específicos, persegue a natureza desses seres. (BRAIT, 1985, p. 5)

Desta forma, utilizando-se de uma linguagem de compreensão simples, A Personagem leva o
leitor a compreender o entendimento da autora sobre o processo de criação de personagens,
destacando o distanciamento que ela procura manter entre seres literários e pessoas reais. Brait
(1985, p. 10) diz que “a personagem é um ser de papel”, mas também diz que “recusar toda relação
entre personagem e pessoa seria absurdo”, pois “representam pessoas, segundo modalidades
próprias da ficção”. Assim, a autora traz importantes reflexões acerca da função da personagem no
texto e de sua influência no desenvolvimento do discurso empregado. Para Brait a personagem é
vista como um ser irreal, mas segue sendo avaliada mediante a comparação com o comportamento
do ser humano. Maria Valéria, dentro do texto, traz características humanas que são apresentadas
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através de recursos linguísticos, mas, do ponto de vista da análise, continua sendo um ente não real.
Esta transição entre os espaços real e literário é fortemente discutida em A Personagem, como
ilustrado no recorte:
Se o texto é o produto final dessa espécie de bruxaria, ele é o único dado concreto capaz
de fornecer os elementos utilizados pelo escritor para dar consistência à sua criação e
estimular as reações do leitor. Nesse sentido, é possível detectar numa narrativa as formas
encontradas pelo escritor para dar forma, para caracterizar as personagens, sejam elas
encaradas como pura construção linguístico-literária ou espelho do ser humano. (BRAIT,
1985, p. 53)

Luiz Antônio de Assis Brasil escreveu outra obra que serve como referência para o
entendimento do processo criativo de seres literários. Em Escrever Ficção: Um manual de criação
literária, fala sobre a importância da personagem para o desenvolvimento de uma história. Assis
Brasil (2019, p. 21) nos diz que são os personagens “que transformam as histórias em alta literatura
e, portanto, fazem com que essas obras permaneçam conosco durante muitos anos após a leitura”.
A narrativa deve convencer o leitor de um fato: tudo o que ali está é porque o
personagem, pelo simples fato de existir, faz com que as coisas aconteçam. Não, o
personagem não tem poderes mágicos ou de super-herói. No entanto, é como se atraísse
os acontecimentos narrados. Ou seja, os eventos de uma história estão enraizados nele,
inclusive os fatos incontroláveis, como um raio que destrói a uma casa ou a morte de um
potentado na China... (ASSIS BRASIL, 2019, p. 23)

Para que esta ideia funcione, o autor preconiza que a consistência da história se baseia nas
semelhanças que os personagens trazem de pessoas reais, principalmente suas falhas, medos e
inseguranças. Maria Valéria, apesar de ser uma personagem forte e cujas ações perturbam o
estabelecido como natural, não deixa de se mostrar extremamente humana ao questionar a si
própria por várias passagens do romance de Erico Verissimo. Em determinado momento, ela faz
a seguinte reflexão: “Não aguento mais. Acho que vou acabar louca, abrir a porta da rua e sair
correndo e gritando...” (VERISSIMO, 1995, p. 472), sendo que em seguida declara: “Se ela que
tem noventa anos pode aguentar tudo isto, eu também posso. E atira um olhar de desafio para a
mulher cadavérica do fundo do espelho.” Assis Brasil (2019, p. 25) diz que “a questão prática é
como dotar de humanidade nosso personagem”. Também destaca a importância de o ente literário
possuir características únicas, que o destaque e o individualize. Para isto, diz que “o ficcionista
deverá criar seu personagem de modo que se exponham as características que o tornam único”
(ASSIS BRASIL, 2019, p. 27).
O autor Terry Eagleton, em seu livro Como ler literatura, diz que “uma das maneiras mais
usuais de desconsiderar a ‘literalidade’ de uma peça ou de um romance é tratar seus personagens
como se fossem pessoas de carne e osso” (2017, p. 38). O autor acredita que este distanciamento
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é necessário pelo fato do que as personagens literárias não possuem, a exemplo dos seres humanos
reais, uma história pregressa ou posterior à narrativa, nem fatos que compreendam os momentos
em que elas não estão sendo relevantes à história sendo contada.
Esse distanciamento proposto por Eagleton permite analisar as personagens à luz da
literatura e dos processos criativos, pois ressalta a importância de compreender que são entes
ficcionais, sem uma pré-história que os defina ou uma pós-história que ofereça uma continuidade
além do texto escrito.
Em 1992, a professora e escritora Lélia Almeida dissertou sobre as personagens femininas
em O Tempo e o Vento para conclusão de seu curso de Mestrado na Pós-Graduação em Letras da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esta dissertação, que em 1996 foi publicada como
livro pela editora da universidade, é uma referência quando se trata do estudo de personagens
femininas na obra máxima de Erico Verissimo. A autora atualmente atua como pesquisadora de
trabalhos de autoria feminina, coordenando grupos de estudos em Porto Alegre e Brasília. Lélia
afirmou, em sua dissertação de 1992, que suspeitava “de haver um silêncio ao redor desta
experiência, tipicamente feminina, mas que ao legitimar a função única da mulher dentro da cultura
patriarcal, deveria estar mais exposta, mais festejada, melhor presenciada” (ALMEIDA, 1992, p.
8).
Em A Sombra e a Chama – Uma interpretação da personagem feminina n’O Tempo e o Vento de Erico
Verissimo, Lélia Almeida realiza um estudo deste universo feminino representado pelas personagens
da obra que ficaram reconhecidas como as “matriarcas” da família Terra-Cambará.
As personagens em questão, em seus hábitos, comportamentos e costumes, constroem
um modo de ser mulher, com normas, regras, leis, limites e códigos próprios, repassados
de geração em geração como modelares, paradigmáticos, e, que, em si, vão delineando o
que identificamos com este território do feminino. (ALMEIDA, 1992, p. 35)

A autora faz reflexões sobre estas personagens femininas tão singulares, culminando seu
texto com um aprofundamento na personagem Maria Valéria. Esta personagem nunca foi mãe,
contudo não teve nesse fato um obstáculo para que fosse reconhecida como a última matriarca da
trama. Cumpre o mesmo e importante papel de outras que a antecederam em O Tempo e o Vento.
No entanto, diferente das demais, ela perpassa a obra, já que a narrativa não possui linearidade
temporal e encerra o texto como a última senhora do sobrado, a “Dinda”, a quem todos devem
respeito, não apenas por ser a pessoa mais velha na casa, mas por ser quase onipresente, surgindo
nas sombras com uma vela em uma das mãos, e com o conhecimento sobre tudo e sobre todos a
quem o Sobrado abriga.
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Maria Valéria detém um conhecimento sobre fatos que deveriam manter-se em segredo.
Saber, conhecer, controlar. Ela precisa “saber” do que realmente acontece porque há uma
ordem a ser preservada, há um código e valores que precisam ser mantidos, dentro de
uma tradição: os meninos devem respeito e obediência ao pai e ao nome da família, não
podem brigar na rua de qualquer jeito. Rodrigo pode até ter suas aventuras, conquanto
que Flora não seja magoada e as ignore, e Floriano e Sílvia não podem encontrar-se a sós,
pois Sílvia é, afinal, mulher de Jango, irmão de Floriano. Há uma ordem a ser mantida,
estabelecida, e alguém tem de lembrar, constantemente, desta ordem, que traz em si um
modo de ser, de atuar, uma conduta, um modo de viver do qual Maria Valéria não abre
mão, até o fim, guardiã da vida familiar e do que ela pensa ser sua harmonia. (ALMEIDA,
1992, p. 117)

Ter uma personagem de ficção que traz uma verossimilhança tão grande com características
humanas, faz com que ela ultrapasse a importância dentro do romance e conduza o leitor por meio
de suas vivências pessoais. Maria Valéria, então, aproxima-se daquele que lê o texto, pois, assim
como ele, apresenta inseguranças e fragilidades. Antonio Candido, em “A Personagem de Ficção”,
diz que não devemos nos espantar pelo fato de que “a personagem pareça o que há de mais vivo
no romance; e que a leitura deste dependa basicamente da aceitação da verdade da personagem por
parte do leitor” (1968, p. 52). Candido também fala que “o romance se baseia, antes de mais nada,
num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que
é a concretização deste” (1968, p. 52).
Estas definições de Antonio Candido nos fazem olhar com atenção às falas de Maria
Valéria, pois compreendemos que ela está cumprindo um papel extremamente importante dentro
da trama, mesmo não sendo a protagonista. Ela, ao questionar ordens de um “coronel”, está
estabelecendo uma relação de contrariedade com aquilo que pode não ser considerado justo,
criando uma empatia imediata com o leitor. Assim como Candido afirma que “podemos dizer que
a personagem é mais lógica, embora não menos simples, do que o ser vivo” (1968, p. 56), Erico
Verissimo demonstrava entender qual lógica deveria usar ao desenvolver a personagem, e o quão
complexo pode ser o leitor que a está interpretando.
A personagem Maria Valéria
Como O Tempo e o Vento não segue uma narração linear do ponto de vista temporal, a
personagem aparece pela primeira vez já com 35 anos, durante o cerco ao sobrado, em 1895.
Cronologicamente, Maria Valéria aparece aos nove anos, em O Continente II, durante o capítulo A
Guerra, no momento do retorno de seu pai, Florêncio Terra, da Guerra do Paraguai. Florêncio faz
uma primeira descrição física da personagem, dizendo que é “magra e alta demais para seus nove
anos” (VERISSIMO, 1997, p. 480). Maria Valéria perpassa toda a obra, em seus três romances,
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seus sete tomos. Aparece em O Sobrado, primeiro capítulo, do primeiro tomo e no último capítulo
de O Arquipélago III, chamado de A Encruzilhada.
A personagem se torna a matriarca da família no momento em que aparece como a mulher
mais velha do clã Terra-Cambará. A “Dinda”, como é chamada por Doutor Rodrigo Cambará,
protagonista da última parte do romance, filho do Coronel Licurgo. Ela, mesmo com suas
características destoantes, torna-se a responsável por manter o código moral familiar, preservado
até então por suas antecessoras Ana Terra, Alice Silva e Bibiana Terra. Maria Valéria é a delimitação
do que pode e o que deve ser feito. Limites estes muitas vezes quebrados pelos homens da família,
que, querendo ou não, prestam contas a ela, mesmo que apenas moralmente.
Floriano Cambará, no final do romance, acredita que Maria Valéria é a “consciência viva
de todos nós” (VERISSIMO, 1997, p. 19), e assim a descreve em uma de suas últimas passagens
de O Tempo e o Vento:
Quando a velha Maria Valéria anda pela casa nas suas rondas noturnas, com uma vela
acesa na mão, vejo nela um farol. Estou certo de que a luz dessa vela me poderá alumiar
alguns dos caminhos que ficaram para trás no tempo. Vaqueana dos campos e veredas
do passado da família, a Dinda talvez seja a única pessoa capaz de me fornecer o mapa
dessa terra para mim incógnita. Ela própria é uma arca atulhada dum tesouro de vivências
e memórias. Mas arca fechada e enterrada. Resigno-me portanto à ideia de, à custa de
estratagemas verbais, ir arrancando suas moedas, uma por uma. D. Maria Valéria nunca
foi mulher de muitas palavras. Para ela o passado é uma sepultura; remexer nele seria
sacrilégio. Devemos deixar os mortos em paz, para que eles façam o mesmo conosco.
(VERISSIMO, 1997, p. 747)

Maria Valéria, então, é apresentada por Erico Verissimo como um ser que está além do
tempo, pois não a vemos nascer ou morrer na obra. Quando o texto inicia, Valéria já estava lá; ao
final do romance ela permanece. Ela também está além do espaço, visto que em tantas vezes sua
presença é mencionada como um vulto, uma sombra que chega sem avisar (ALMEIDA, 1992).
Metodologia
A base para o desenvolvimento da pesquisa neste trabalho encontra-se nos dois tomos que
compreendem O Continente, primeira parte de três de O Tempo e o Vento. Estes dois livros que dão
início à saga da família Terra-Cambará concentram as atenções nas passagens que narram os
acontecimentos durante o sítio que manteve a família presa no sobrado, em função do embate
político que teve como consequência a Revolução Federalista, violento conflito armado que durou
de 1893 a 1895, no Rio Grande do Sul. Nas passagens em questão, Maria Valéria se encontra
confinada no sobrado junto do seu cunhado, o Coronel Licurgo Cambará, de sua família e dos
demais correligionários republicanos, protegendo-se do cerco e dos ataques feitos pelos
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federalistas. Durante este período, que perpassa as publicações O Continente I e O Continente II, a
personagem desenvolve diversos diálogos com o Coronel Licurgo. São estes diálogos que
instigaram a análise da construção desta personagem singular dentro da trama.
Para tentar entender de que maneira Erico Verissimo conseguiu construir uma personagem
tão forte, com uma personalidade que busca incansavelmente a verossimilhança com a
humanidade, incluindo-se aí o fato de o texto ter sido redigido ainda no início do século XX, este
trabalho pretende analisar as falas de Maria Valéria durante o episódio O Sobrado, à luz da percepção
acerca da construção de personagens por autores como Terry Eagleton, Beth Brait, Lélia Almeida,
Antonio Candido e Luiz Antônio de Assis Brasil, e sua teoria acerca do processo criativo de seres
literários.
Na metodologia de trabalho escolhida para desenvolver esta pesquisa, determinou-se
acompanhar cronologicamente e analisar essas falas, do início do livro O Continente I ao final de O
Continente II, usando a bibliografia pesquisada como referencial. A primeira passagem, cujo capítulo
está intitulado como O Sobrado I, trata do início de uma verdadeira guerra de ideias entre as
personagens Maria Valéria e Licurgo Cambará, autoridade política e “chefe” da família. Estes
diálogos se dão até o último capítulo de O Continente II, intitulado O Sobrado VII.
Há uma perceptível transformação nestes personagens durante a narrativa, fruto dos
diálogos que mantêm um com o outro. Licurgo, por exemplo, no início de O Continente I, diz que
“um homem bem macho não chora nunca, haja o que houver. Choro é coisa de mulher.” (1995, p.
12); no final de O Continente II, o narrador relata que “mau grado seu, lágrimas começam a escorrerlhe pelas faces e, furioso por estar fraquejando...” (1995, p. 665). Maria Valéria contribuiu de forma
significativa nas transformações pelas quais passou o protagonista Licurgo Cambará, tornando
crível esta transição.
O estudo do referencial citado e a definição dos recortes e procedimentos para analisar a
obra, acima descritos, têm como objetivo entender aspectos da construção de personagem na
literatura de ficção dos pontos de vista linguístico e literário. Na próxima seção, serão analisados e
discutidos fragmentos da obra visando a compreender os recursos linguístico-discursivos (tipos de
verbos, tempos verbais, tipos de discurso, pontuação, elementos imagéticos) utilizados na criação
da personagem Maria Valéria em O Tempo e o Vento e discutir o papel da personagem no contexto
da narrativa.
Maria Valéria em “O Sobrado”
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O Tempo e o Vento não desenvolve sua narrativa mediante uma passagem linear do tempo.
Erico Verissimo desenvolve os acontecimentos alternando entre flashbacks e capítulos inteiros que
seguem linearidade. No entanto, esta capacidade de alternar entre passado e presente, que o autor
traz, é um dos grandes méritos da obra, pois faz com que o leitor esteja sempre buscando os
caminhos percorridos pelas personagens, que talvez sejam mais interessantes que seus destinos.
Destinos estes que já estão traçados e são perceptíveis desde o início das narrativas, pois o texto se
utiliza, com frequência, de dados históricos para costurar os acontecimentos ficcionais.
Desta forma, a obra tem sua narrativa iniciada em 25 de junho de 1895, no capítulo
denominado O Sobrado I. Nesse momento, a personagem Maria Valéria Terra tem 35 anos e,
inicialmente, ainda não havia sido apresentada ao leitor, que acaba conhecendo suas características
durante o desenvolvimento da trama, principalmente nos diálogos que mantém com Licurgo
Cambará, que além de ser seu primo em segundo grau, é seu cunhado e chefe político da cidade de
Santa Fé. Mais adiante na obra, seguindo esta lógica não linear, outras passagens trarão Maria
Valéria mais jovem, tratando um pouco de sua infância e de sua juventude.
O fato de estarem sitiados no casarão dos Cambarás em O Sobrado faz com que tenhamos,
logo no início do texto, um embate muito incisivo entre Licurgo e Maria Valéria. O Coronel, com
sua postura autoritária e intransigente, representando toda uma série de determinações patriarcais
e machistas, comuns à época, em sua fala delimita os papéis de homens e mulheres na sociedade
de forma fixa e muito definida, segmentando as responsabilidades e fazeres. No entanto, é na fala
da prima que se percebe o quanto o autor estava disposto a trazer um novo olhar a esta narrativa.
A personagem não atende as expectativas de Licurgo, contrariando-o, questionando seu papel de
líder, obrigando-o a tomar uma postura defensiva, conforme vemos no fragmento:
Licurgo fecha-se num silêncio soturno. A cunhada prossegue:
- O senhor sabe que eles são tão bons e tão valentes como os republicanos. É a mesma
gente, só que com ideias diferentes.
- Que é que a senhora entende de ideias? - vocifera Licurgo.
Maria Valéria continua imóvel.
- Não é preciso gritar. O senhor faz todo esse barulho porque no fundo sabe que não
está procedendo direito.
Licurgo tira a palha da boca e amassa-a entre os dedos.
- Isto não é negócio de mulher. É de macho.
Maria Valéria abranda um pouco a voz:
- Deus fez o mundo errado. Eu queria que os homens tivessem filho pelo menos uma
vez na vida, só pra verem como não é fácil.
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Ele tem vontade de gritar: “Que é que uma solteirona entende de ter filhos?” Mas
permanece calado.
- Ter filhos é que é negócio de mulher, eu sei – continua Maria Valéria. – Criar filhos é
negócio de mulher. Cuidar da casa é negócio de mulher. Sofrer calada é negócio de
mulher. Pois fique sabendo que esta revolução também é negócio de mulher. Nós
também estamos defendendo o Sobrado. Alguma de nós já se queixou? Alguma já lhe
disse que passa o dia com dor no estômago, com quem comeu pedra, e pedra salgada?
Alguma já lhe pediu pra entregar o Sobrado? Não. Não pediu. Elas também estão na
guerra.
Licurgo fez um gesto de impaciência.
- Está bem, prima. Está bem. Mas tudo é uma questão de dias ou de horas. Os federalistas
estão perdidos. Amanhã a cidade pode amanhecer livre.
- E a Alice pode amanhecer morta. Ela ou o filho. Ou os dois. (VERISSIMO, 1995, p.
11)

Eagleton nos diz que “não existe desvio sem norma” (2017, p. 42). Logo na primeira fala,
Maria Valéria já faz valer esta máxima ao desafiar Licurgo dizendo a ele, o Coronel, que não estaria
procedendo direito. A norma, citada por Eagleton, acompanha a fala do Coronel, que não se furta
em dizer que aquilo se tratava de “negócio de macho”. Erico Verissimo usa a aberração, a quebra
da normalidade, porque é o mais interessante para que um novo caminho fosse apresentado à
narrativa. “A patifaria é mais atraente do que a respeitabilidade”, diz Eagleton (2017, p. 42), e o
autor de O Tempo e o Vento usa esse conceito com muita força neste capítulo de sua obra. Por isso
a personagem atrai o leitor, pois ela está justamente exercendo um papel de contrariedade com
relação àquilo que é considerado o padrão; ela é destoante, dando sentido à palavra “patifaria”, que
Eagleton usa em sua fala.
É para isso que Maria Valéria está ali? Atendendo apenas ao interesse do escritor em
fornecer uma personagem com características tão diversas capazes de despertar mais o interesse
do leitor? Beth Brait, em A Personagem, fala que “tanto o conceito de personagem quanto a sua
função no discurso estão diretamente vinculados não apenas à mobilidade criativa do fazer artístico,
mas especialmente à reflexão a respeito dos modos de existência e do destino desse fazer” (1985,
p. 28). E o fato de ser uma personagem idiossincrática em sua essência coloca Maria Valéria
justamente em uma posição de destaque. E mesmo tendo características tão particulares, o autor
não se detém fazendo grandes considerações sobre sua personalidade, evitando soterrá-la sob uma

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.18, p. 45-66, jul./dez, 2022. ISSN: 2357-9234.

56
montanha de generalidades (EAGLETON, 2017, p. 46). A narrativa, em que predomina a
utilização do discurso direto5, encarrega-se disso.
Maria Valéria surge da sombra da sala de jantar e entra na zona luminescente criada pelo
reflexo do fogo.
- Não toca nada – diz ela, brusca, tomando o balde. - A criança vai nascer esta madrugada
e eu preciso de muita água quente.
Despeja a água num tacho, que coloca sobre a chapa do fogão. Sem olhar para os homens
- que lhe observam os movimentos em respeitoso silêncio - ela diz:
- Chupem laranjas. (VERISSIMO, 1995, p. 15)

A presença do discurso direto, em que podemos “ouvir a voz da personagem”, é uma
técnica constante utilizada na construção de suas falas. Os verbos de dizer, também conhecidos
como do tipo “dicendi”, comuns nesse tipo de discurso, são compreendidos como “verbos de
elocução”, “são verbos de ação cujo complemento direto é o conteúdo do que se diz (MOURA
NEVES, 2000, p. 48). Tais verbos podem ser considerados recursos linguístico-discursivos que
colocam o leitor na companhia das personagens, como se pudesse estar olhando ora para um, ora
para o outro, percebendo quando as falas compreendem um diálogo tranquilo, áspero ou, mesmo,
violento. Erico Verissimo parece, desta forma, deixar-nos sempre à presença de Maria Valéria,
tendo nela uma companhia constante.
Percebemos, então, que a utilização do discurso direto, a não utilização de grandes espaços
no texto dedicados à descrição da personalidade da personagem e o fato de ter características únicas
dentro da trama fazem com que Maria Valéria seja percebida dentro de uma concepção realista de
construção. Ela aparece completa, complexa e verossímil, características preconizadas por Eagleton
(2017, p. 53) para personagens de tradição realista. Poderíamos encontrá-la na fila do
supermercado, discursando em uma tribuna política ou compartilhando um mesmo espaço
acadêmico. Não é um estereótipo, apesar de uma personalidade aparentemente fixa, pois revela
inseguranças e anseios comuns às pessoas reais.
No entanto, o discurso direto não é o único utilizado pelo autor para nos trazer as falas de
Maria Valéria. Interessante perceber que no fragmento abaixo o autor também faz uso do discurso

5

No discurso direto a personagem é chamada a apresentar suas próprias palavras (CUNHA; CINTRA, 2007, p.
636). No texto citado, a oração “Não toca nada”, seguida do verbo dizer flexionado, representa literalmente o
que a personagem estaria falando.
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indireto6. Ele vai alternando entre os dois formatos, oferecendo uma dinâmica que não dá apenas
agilidade à leitura, mas leva o leitor a lugares e percepções diferentes.
Ela sobe a escada devagarinho, uma das mãos segurando o castiçal, a outra agarrada ao
corrimão. Tirar a sorte? Bobagem. Pra quê? Pra ver com quem vais casar. Atira esta casca
de laranja pra trás... Assim. Vamos ver a letra que a casca formou. Um L. Ah! Eu bem
desconfiava. Que nome começa por um L? Licurgo... Licurgo não vai casar com a irmã
dela, a Alice? Claro. Mas a Maria Valéria também gosta dele. Licurgo escolheu a outra.
Coisas da vida... sorte é bobagem. Licurgo. Sorte é bobagem. Alice casou. Maria Valéria
vai ficar solteirona o resto da vida. L... Licurgo.
Maria Valéria chega ao patamar, fica um instante ali parada, sentindo as faces escaldantes.
Só o pensar nessas coisas me dá uma vergonha... Decerto estou vermelha. Melhor é ir ver os meninos...
(VERISSIMO, 1995, p. 16; ênfases nossas)

Ao abordar a utilização de tipos de discurso direto e indireto e a forma com que seu
emprego influencia nos movimentos da personagem Maria Valéria na trama, percebe-se a
importância do papel do narrador na mobilização de recursos linguístico-discursivo, haja vista o
fato de que o narrador é o responsável por anunciar as falas das personagens no discurso direto,
ou de citá-las no discurso indireto. No fragmento acima, os discursos direto e indireto se
confundem de maneira pouco comum. Erico Verissimo, ao fazer isto, traz a personagem para
dentro da fala do narrador, conectando suas vozes de modo a provocar no leitor dúvida sobre
quem está falando ou pensando. Essa capacidade de onisciência do narrador, inclusive, amplia a
sensação de transcendentalidade da personagem, que já é vista em muitos momentos capaz de se
deslocar pelo espaço e pelo tempo de uma maneira diferente das demais. Desta forma, Maria
Valéria se torna, além de personagem, uma narradora poderosa, capaz não apenas de observar e
relatar os acontecimentos, como também participar deles, seja por meio de relatos, seja por meio
de lembranças. No fragmento citado, o narrador “vê” Maria Valéria subir as escadas devagarinho;
em seguida, a narração se torna uma sequência de lembranças da juventude da personagem, com
emprego de reticências entre as frases, que aumenta a sensação de fragmentação do pensamento;
finalmente, o narrador é a própria Maria Valéria, quando declara que estes pensamentos lhe dão
vergonha (trecho em destaque no excerto). Segundo Marques (2008, p. 3), Maria Valéria é “a

6

No discurso indireto, o narrador incorpora a fala da personagem ao seu próprio falar. Quando a fala da
personagem está apenas diluída na fala do narrador, chamamos apenas de discurso indireto. No entanto, quando
na fala do narrador percebe-se a fala da personagem de forma literal, mas sem a presença de um verbo do tipo
“dicendi”, dizemos se tratar de discurso indireto livre. (CUNHA; CINTRA, 2007, p. 641)

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.18, p. 45-66, jul./dez, 2022. ISSN: 2357-9234.

58
narradora de fato”, inclusive dando subsídios ao escritor Floriano Cambará para a composição de
seu próximo romance, através do conhecimento da família e das experiências pelas quais passou.
Maria Valéria Terra, contudo, só tem sentido como personagem verossímil e crível porque
está inserida em um contexto em que há presença de um antagonista de fala tão poderosa e incisiva
quanto a sua. Este contraponto estabelecido no texto gera uma ação que, conforme a análise
aristotélica7 citada por Eagleton em seu livro Como Ler Literatura, dá sentido à existência da
personagem na trama. Se o que faz uma personagem viva é justamente a possibilidade de vislumbrar
uma vida interior, para Aristóteles isso é apenas um instrumento da ação. Segundo Eagleton, “só
temos vida interior porque fazemos parte de uma linguagem e de uma cultura” (2017, p. 49). Por
isso a necessária presença de um conjunto artístico complexo (2017, p. 50) para o qual a
personagem configure um elemento que seja parte integrante deste conjunto. Se arrancarmos Maria
Valéria do seu contexto, não teríamos condições de fazer uma análise que abarcasse toda
complexidade que oferece.
À porta do quarto de Alice, Laurinda vem apanhar a chaleira d’água quente que Maria
Valéria acaba de trazer.
- Agora vassuncê espera aí fora – diz a mulata.
- Não seja boba! Quero ajudar também.
- Mas vassuncê é uma moça solteira!
- Você também é!
Sem dizer mais nada Maria Valéria entra no quarto, resoluta, e fecha a porta.
(VERISSIMO, 1995, p. 68)

No fragmento, o diálogo entre Maria Valéria e outra personagem, Laurinda8, ajuda a
compreender o quanto este conjunto que a cerca complementa a compreensão da expressão “vida
interior”, citada por Eagleton. Existe uma tradição a ser seguida, impondo que mulheres solteiras
(sem vida sexual pregressa) não possam ajudar em um parto. Laurinda, fazendo este alerta, permite
que Valéria exponha sua opinião, afirmando que não vai atender à tradição cultural, porque
7

Segundo Eagleton (2017, p. 48), Poética, de Aristóteles, é uma das primeiras obras de crítica literária publicadas.
Nela, o autor promove a discussão sobre a tragédia, desconsiderando a análise das personagens, focando
basicamente na trama.
8
Laurinda é uma personagem que pouco aparece em O Tempo e o Vento. Ex-escrava, “a mulata”, como se refere
o autor, é uma das empregadas do sobrado. Ganhou alforria junto com os demais escravos mantidos pela família
em 1884, quatro anos antes da Abolição da Escravatura, por iniciativa do Coronel Licurgo Cambará, republicano
e abolicionista fanático. Vai servir à família durante anos. O texto da obra não deixa claro se ao final da narrativa
ela permanece viva ou não.
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internamente acredita que é mais importante estar presente no parto que cumprir uma regra social.
O uso do adjetivo resoluta amplia o sentimento de que Maria Valéria está decidida a fazer uma ação,
independente das regras que a delimitam. A determinação de Laurinda e a resolução de Maria
Valéria, unidas, correspondem à ação que levará ao parto de Alice Cambará. Isoladas, estas ações
não preencheriam a dramaticidade e a gravidade do momento da narrativa. É o que diz a análise
aristotélica, segundo Eagleton:
O que interessa a Aristóteles é, acima de tudo, a trama ou a ação dramática. Os
personagens individuais, na verdade, são meros “suportes auxiliares”. Não existem por
si, mas apenas pela ação, o que Aristóteles entende como assunto coletivo.”
(EAGLETON, 2017, p. 48)

Por que Maria Valéria, então?
Trazendo a personagem para o contexto mais amplo da narrativa, traçando paralelos com
o contemporâneo, suas ações e relações constituem importante instrumento de reflexão. E aí
podemos voltar à análise aristotélica, pois segundo Brait (1985, p. 29), “Aristóteles estava
preocupado não só com aquilo que é ‘imitado’ ou ‘refletido’ num poema, mas também com a
própria maneira de ser do poema e com os meios utilizados pelo poeta para a elaboração de sua
obra”. Ela também afirma (1985, p. 29) que, segundo Aristóteles, a personagem pode aparecer
como reflexo da pessoa humana e como construção, cuja existência obedece às leis particulares que
regem o texto. Ora, Maria Valéria indubitavelmente é um reflexo da pessoa humana, mas sua
construção está ligada às reflexões que são consequências diretas dos diálogos com Licurgo
Cambará.
Se “o enredo existe através das personagens” e se a personagem “representa a possibilidade
de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, projeção,
transferência, etc.” (CANDIDO, 1968, p. 51), então a construção da personagem reflete
diretamente na construção da narrativa.
Antonio Candido, em A Personagem de Ficção (1968, p. 52), fala no paradoxo que é uma
personagem constituir ficção e ainda assim “ser” alguma coisa. É justamente esta capacidade de
transformar uma criatura ficcional, construída no papel através da imaginação de um autor, que faz
tão fascinante o trabalho de construção de personas de ficção. Candido diz que “não espanta,
portanto, que a personagem pareça o que há de mais vivo no romance; e que a leitura deste dependa
basicamente da aceitação da verdade da personagem por parte do leitor” (1968, p. 52); também
ressalta, no mesmo texto, que “o romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação
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entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que é a concretização deste.”
(1968, p. 52)
- É melhor a senhora ir calando a boca. Como chefe político tenho deveres que uma
mulher não pode compreender.
Maria Valéria está pálida e seus lábios tremem um pouco quando ela diz:
- De política eu não entendo nem quero entender. Só sei que minha irmã está doente e
precisa dum doutor e de remédio. Só isso é que sei.
- Mas a Alice não está em perigo de vida.
- Está com febre alta e ninguém sabe o que pode acontecer.
Curgo faz um gesto de impaciência, ergue-se, dá algumas passadas na sala, para junto da
mesinha, olha por um instante para a caixeta onde está o corpo da filha e depois, mais
calmo, quase conciliador, diz:
- Tenho a mais absoluta certeza que amanhã o mais tardar os republicanos chegam e a
cidade fica livre desses maragatos.
Maria Valéria fita em Curgo os olhos graúdos, quase exorbitados:
- Podemos então fazer três enterros ao mesmo tempo – diz ela. – O da criança, o do
Tinoco e o da Alice.
Curgo cresce para a cunhada, como se a quisesse esbofetear.
- Cala essa boca, sua... (VERISSIMO, 1995, p. 163)

O Tempo e o Vento foi publicado originalmente em 1949. Contudo, Maria Valéria poderia ser
inserida facilmente em um contexto mais atual. Ela representa a mulher que busca emancipação
das regras machistas e paternalistas. Renunciou à maternidade, luta pela saúde da irmã, das crianças;
optou pela castidade em uma época em que muitas meninas eram obrigadas a se casar, pois esta
seria a única perspectiva de futuro, lembrando que em 1895 não havia escolas para meninas no
Brasil, senão aquelas que ensinavam práticas domésticas (FERNANDES, 2021). Dinda, como a
personagem fica conhecida ao final da trama, se opõe à guerra porque para os homens os ideais
que levam a ela são mais importantes que as pessoas que sofrem com ela. No texto, Maria Valéria
é apresentada sempre como a antítese do ideário feminino da época: não é bonita, submissa ou
subserviente; é teimosa e, principalmente, questionadora. Em uma época em que apenas os homens
podiam questionar, e mesmo assim dentro de uma lógica hierárquica rígida: nenhum outro homem
na casa questionava as ordens do Coronel Licurgo Cambará. Ela não apenas questiona, como é
muito incisiva em seus posicionamentos e consciente das possíveis consequências.
Licurgo Cambará é o macho representado. Não transige em seus posicionamentos, não
aceita ter sua autoridade questionada. E não a tem. Acredita que o mundo está dividido em
atribuições muito definidas, onde o papel de homens e mulheres são delimitados e não podem ser
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reconfigurados sob hipótese alguma. Acredita na sua responsabilidade como provedor econômico,
moral e político, trazendo na defesa da honra seu grande código pessoal, do qual não pode abrir
mão, sob pena de ser diminuído como homem, como ser humano. Entende a guerra como uma
necessidade e a morte, nesse contexto, como uma consequência natural e aceitável.
- Já lhe disse que não peço favor a maragato.
- Prefere então deixar aquele coitado apodrecendo aos poucos lá na despensa?
- Não prefiro coisa nenhuma. Guerra é guerra. (VERISSIMO, 1995, p. 162)

Para marcar a posição subversiva e questionadora de Maria Valéria, Erico Verissimo utiliza
na construção da personagem um recurso interessante. É a única personagem de O Sobrado que fala
com o Coronel Licurgo utilizando verbos no modo imperativo. Vemos “Peça trégua.” (1995, p. 12),
“Vá para cima e se deite.” (1995, p. 161), “Bote uma bandeira branca na frente da casa” (1995, p.
162), “Ouça o que lhe digo” (1995, p. 162), “Bote bandeira branca na sacada e peça trégua” (1997,
p. 663). Este recurso marca a posição da personagem em uma condição de não aceitar as regras
estabelecidas que delimitam o papel da mulher na época, segundo Almeida (1992, p. 49), “a
submissão ao marido, o cumprimento das inacabáveis tarefas domésticas, a maternidade, a criação
dos filhos.”
No entanto, trazer humanidade para a personagem Maria Valéria não foi suficiente para
que ela cumprisse um papel tão importante na obra O Tempo e o Vento. Ela precisava estar além do
tempo e do espaço para poder transitar pelo texto durante tanto tempo cumprindo o papel tão
importante, que era servir de guia para as demais personagens e, muitas vezes, para o leitor. Deste
modo, Maria Valéria ganha um aspecto quase sobrenatural, aproximando-a do símbolo que
representa. Frequentemente, então, surge como um espectro sem ser percebida. Os verbos que o
autor mais utiliza para inseri-la são “surgiu” ou “apareceu”. Sua caracterização é envolta em
características comuns aos textos que trazem mistérios ou elementos sobrenaturais. Podemos vêla entrar em cena como sombra, vulto, espectro.
Sombra de um feminino estereotipado, espectro do que a cultura patriarcal solicita e exige
do mundo e do conjunto de vozes das mulheres. Maria Valéria quebra com o sentido
desta lógica de como o feminino deve ser, do como deve constituir-se um modo feminino
de ser. É a sombra, o avesso, o reverso. Onde estão escondidos os desejos e anseios, um
jeito próprio de ser. E é neste espaço, desta sombra, que Maria Valéria, a virgem
solteirona, é feia, desajeitada, engraçada, sábia, afetiva, “gauche”. (ALMEIDA, p. 113)
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Quase sempre se revela a partir de lugares escuros, penumbras, portando nas mãos um toco
de vela, como nas passagens que seguem, por exemplo: “Licurgo volta-se e, na penumbra do
patamar, distingue o vulto da cunhada.” (1995, p. 10); “Maria Valéria surge da sombra da sala de
jantar e entra na zona luminescente criada pelo reflexo do fogo.” (1995, p. 15); “Emoldurada pela
porta, com uma das mãos no trinco e a outra a segurar o castiçal com uma vela acesa, a figura da
tia Maria Valéria se desenhou contra o fundo escuro do corretor.” (1997, p. 58); “No patamar da
escada, no andar superior, apareceu-lhe o vulto de Maria Valéria, com uma vela acesa na mão.”
(1997, p. 227); “Um vulto entra no quarto. Maria Valéria, toda de preto. Maria Valéria com chinelos
de feltro, caminhando sem ruído.” (1997, p. 200); “Parecia um espectro.” (1995, p. 419); “Rodrigo
notou que agora Maria Valéria aparecia como uma assombração à porta que dava para o vestíbulo,
lançava um olhar intrigado para o visitante e depois sumia.” (1997, p. 426); “Sentiu, mais que viu,
outra presença no corredor. Maria Valéria aproximava-se sem ruído, como uma sombra.” (1997, p.
955); “Quando chegou ao primeiro patamar, divisou no segundo o vulto de Maria Valéria, que
tinha na mão o castiçal com uma vela acesa.” (1997, p. 992).
Maria Valéria, segundo Erico Verissimo, aparece como uma sombra, um vulto. No entanto,
ao surgir misteriosamente, materializa-se. É como se ela pudesse escolher o lugar onde gostaria de
estar, para fazer com que sua presença, de névoa imaterial à força humana, feminina e sólida,
diferente das demais personagens mulheres de O Tempo e o Vento, não está onde a determinam, mas
onde precisa e gostaria de estar, para fazer impor a sua presença e a sua palavra. Esta insistência
em trazê-la sempre em um ar de mistério, como se ela estivesse presente em todos os lugares, nos
momentos mais obscuros, portando sua vela, reflete na personagem algo como aquela que é capaz
de trazer a luz à escuridão.
O fato de não carregar as características de mãe, esposa ou amante reforça ainda mais as
propriedades sobrenaturais, como de um anjo que não apenas observa, mas é capaz de iluminar
com uma palavra, um gesto. E é justamente o fato de não ser descrita com a feminilidade
estereotipada, comportamental ou fisicamente, o que permite Maria Valéria romper com os
paradigmas representativos das mulheres em sua época.
Nada temos até aqui, portanto, que nos descreva Maria Valéria como uma figura dócil,
bondosa, afável ou carinhosa dentro dos atributos e qualificativos do estereótipo de um
modo feminino de ser, onde a candura e a meiguice são a tônica, o bom tom. Maria
Valéria é dura, áspera, seca, portanto, muito pouco feminina. (ALMEIDA, 1992, p. 110)
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É a personagem mais longeva da saga, retratada no texto, inicialmente, aos trinta e cinco
anos, mas com passagens que narram brevemente a menina Maria Valéria aos nove anos, quando
o pai volta da guerra, e encerrando o romance aos oitenta e cinco anos, viva e representando a
última grande figura feminina da história. A última matriarca da família Terra-Cambará não morre,
é o romance que finda. E ainda assim, no final do texto, é a referência moral para personagens
como Floriano Cambará, escritor e intelectual, que ainda vê na presença da Dinda um ser capaz de
determinar o certo e o errado. Alguém por quem se deve ter respeito.
Ainda sobre a vela que corriqueiramente carrega, podemos ver a representação mística da
lenda do Negrinho do Pastoreio, para quem, até nos dias atuais, acende-se velas para encontrar
algo perdido. Também a imagem do farol, aquele que guia, que aponta os caminhos seguros ou que
permite se desviar dos obstáculos. Maria Valéria é aquela que porta a luz, cujos elementos naturais
TEMPO e VENTO, não são capazes de apagar, visto que ela cruzou todas as intempéries e chegou
viva ao final do romance.
Considerações finais
Desde o início deste estudo, a personagem Maria Valéria Terra é citada como um ser
singular dentro da trama. E este, talvez, tenha sido o maior desafio do autor, quando na sua
concepção. Ela está inserida em um contexto histórico com padrões sociais e culturais tipicamente
patriarcais, cujos paradigmas está destinada a romper. Desde sua aparição mais jovem na trama,
com nove anos, o autor trata de apresentá-la com características que se distinguem daquilo que
seria considerado a norma em sua época. Seu pai, Florêncio Terra, ao retornar da Guerra do
Paraguai, a avalia “magra e alta demais para seus nove anos” (VERISSIMO, 1995, p. 480). Seria o
sinal de que ali teríamos um desacordo com aquilo que se esperava de alguém naquele contexto
social e histórico. Terry Eagleton, em seu livro Como Ler Literatura, afirma que, para que haja um
desvio, há necessidade de haver uma norma (2017, p. 42). Na construção da personagem Maria
Valéria, em O Tempo e o Vento, a temos como um desvio para uma norma que poderia muito bem
ser representada pelo Coronel Licurgo Cambará, chefe político e da família, representante típico
do conservadorismo patriarcal.
Os recursos linguístico-discursivos utilizados pelo autor para construir a personagem
pesquisada, como demonstrado na análise, são aqueles necessários para conferir humanidade a ela,
sem deixar de dar condições para que cumpra seus objetivos na trama, que são contrapor a
objetificação sexista da mulher no século XIX, servir como antagonista para o Coronel Licurgo
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Cambará através de diálogos e ser a referência matriarcal que conduzirá os episódios finais da
narrativa. Para tanto, o autor destaca repetidamente que a personagem não está enquadrada na
estética padrão. Ela não corresponde às curvas e à meiguice que caracterizavam as personagens
femininas cuja função no texto, muitas vezes, era apenas despertar o interesse masculino e garantir
a manutenção do domínio patriarcal social e político.
Esta Maria Valéria, cujas características discursivas destacam uma conduta tão distinta, é a
que nos conduz até o final da obra. Tem na teimosia uma marca característica fundamental, que se
contrapõe aos atributos necessários para uma mulher a quem os homens da época buscavam ao
procurar um par: submissão, subserviência, docilidade, obediência. O estereótipo típico das jovens
casadoiras passa longe da percepção que temos da personagem. Segundo Almeida (1992, p. 84),
“tais detalhes são relevantes, porque nos assinalam desde o início, a figura de Maria Valéria como
deslocada de um território feminino típico e de um estereótipo de feminilidade em voga em
diferentes épocas do texto”. Soma-se aí a capacidade de se impor, mesmo diante de uma
representação da autoridade, que se dá através do uso de verbos no modo imperativo ao se
expressar. Prefere sempre deixar claro aquilo que deseja, o que muitas vezes soa como um desafio
a esta autoridade.
Finalmente, o recurso narrativo que atribui à personagem Maria Valéria características que,
muitas vezes, dão a ela aspectos que vão além da humanidade. A onipresença, o fato de surgir,
como o autor frequentemente descreve, “nas sombras”, quase sempre portando uma vela, como
um símbolo de luz, um farol guiando a todos na escuridão. Esta presença quase sobrenatural, na
verdade, confere à personagem atributos ainda mais humanos, pois é capaz de aproximá-la de
outras personagens, sendo uma constante referência para a família Terra-Cambará.
O papel da personagem Maria Valéria Terra é fundamental para o desenvolvimento da
trama. Ela humaniza as ações e decisões do Coronel Licurgo Cambará, que representa os aspectos
conservadores, patriarcais e machistas presentes nas relações familiares do final do século XIX no
Rio Grande do Sul. A personagem antecipa a necessidade de revisar conceitos, hábitos e aspectos
culturais. Ela está além do seu tempo, com uma personalidade questionadora e capaz de confrontar
aquilo que está estabelecido como norma. Talvez, por isso, a personagem permaneça durante toda
a saga. Está presente em todos os livros que compõem a obra. Ela inicia O Tempo e o Vento e, aos
85 anos, está presente em sua conclusão, com sua vela na mão, surgindo das sombras. É a matriarca
que não foi mãe, a luz que é guia e, em sua longevidade, um símbolo de resistência.
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Erico Verissimo conseguiu perceber a importância de posicionar-se nesse sentido e, através
da personagem Maria Valéria, deu voz à uma masculinidade feminista, permitindo-se falar através
dela. É a visão masculina, de um homem branco e com os privilégios dos quais já dispunha em
função de, naquele momento, ocupar uma posição profissional e social que o destacava como
romancista e intelectual. Contudo, mesmos estas prerrogativas não o mantiveram em silêncio. As
personagens femininas de O Tempo e o Vento, em especial Maria Valéria Terra, são o grande destaque
de sua obra, e têm muito a dizer até os dias de hoje.
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UM PERCURSO PELA TEORIA DO CONTO POR MEIO
DA LEITURA DE THE MONKEY’S PAW, DE WILLIAM
WYMARK JACOBS
A JOURNEY THROUGH THE SHORT STORY THEORY THROUGH THE READING OF ‘THE
MONKEY’S PAW’, BY WILLIAM WYMARK JACOBS
UN VIAJE A TRAVÉS DE LA TEORÍA DEL CUENTO LEYENDO THE MONKEY’S PAW, POR
WILLIAM WYMARK JACOBS

Isabelle Maria Soares1
Taynara Leszczynski2
Resumo: O conto é, geralmente, visto como uma narrativa ficcional breve, com poucos
personagens e com um foco bem direcionado. Entretanto, o caráter de brevidade não faz do conto
um gênero menos significativo. Vários estudiosos têm se dedicado à teorização do conto, como
veremos neste artigo. Traçaremos um percurso pela teoria do conto, de modo a apresentar as
principais perspectivas acerca desse gênero de forma aplicada à nossa leitura do conto The Monkey’s
Paw (1902), do autor inglês William Wymark Jacobs (1863-1943).
Palavras-chave: Teoria Literária; conto; fantástico
Abstract: The short story is generally seen as a short fictional narrative, with few characters and a
well-directed focus. However, the feature of brevity does not make the short story a less significant
genre. Several scholars have dedicated themselves to the theorization of the short story, as we will
see in this article. We will trace a path through the theory of the short story, in order to present the
main perspectives about this genre in an applied way to our reading of the short story The Monkey’s
Paw (1902), by the English author William Wymark Jacobs (1863-1943).
Keywords: Literary theory; short story; fantasy
Resumen: El cuento es generalmente visto como una narración breve de ficción, con pocos
personajes y un enfoque bien dirigido. Sin embargo, el carácter de brevedad no hace del cuento un
género menos significativo. Varios estudiosos se han dedicado a la teorización del cuento, como
veremos en este artículo. Realizaremos un recorrido por la teoría del cuento, con el fin de presentar
las principales perspectivas sobre este género de forma aplicada a nuestra lectura del cuento The
Monkey's Paw (1902), del autor inglés William Wymark Jacobs (1863 -1943).
Palabras clave: Teoría literária; cuento; fantástico
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Uma narrativa ficcional breve, com poucos personagens e com um foco bem direcionado:
essa poderia ser uma definição básica para o que chamamos de conto. De acordo com Nádia Gotlib
(1990), apesar do ato de contar histórias acompanhar o ser humano desde tempos remotíssimos e
de haver registros de histórias escritas desde a antiguidade egípcia, o conto moderno, que é o nosso
ponto de interesse neste artigo, foi modelado a partir do século XIX, influenciado pelo “apego à
cultura medieval, pela pesquisa do popular e do folclórico, pela acentuada expansão da imprensa,
que permite a publicação dos contos nas inúmeras revistas e jornais” (p. 7). É nesse contexto que,
“ao lado de um Grimm, que registra contos e inicia o seu estudo comparado, um Edgar Allan Poe
se afirma enquanto contista e teórico do conto” (GOTLIB, 1990, p. 7).
Para Greicy Bellin (2011), foi Poe o grande responsável pela consolidação do conto
enquanto gênero de ficção, fato que está diretamente ligado ao contexto histórico estadunidense
do início do século XIX. Nesse contexto, a “ficção curta” (short story)3, que ainda era “um campo
de experimentação artística no mundo anglo-americano [...]”, além de sinalizar “[...] originalidade
do autor, confirmava uma tendência que estava se esboçando no mercado editorial norteamericano” (BELLIN, 2011, p. 45). Ao traçar essa contextualização do surgimento do conto em
território anglo-americano, Bellin também nos dá uma interessante definição desse gênero de ficção
curta:
Um dos objetivos da ficção curta é isolar um determinado momento da vida
humana e representar o ser humano solitário, e desta forma os estados
emocionais dos personagens podem ser retratados de forma minuciosa. A
maioria deles é complexa e passa por mudanças internas, conforme percebemos
no conto “Berenice”, de Poe, narrado em primeira pessoa por Egeu, um
intelectual que vive compenetrado na leitura de seus livros e em suas meditações
na biblioteca. Quando sua prima Berenice adoece, ele começa a ficar agitado e a
ter uma série de fantasias com a jovem a ponto de lhe propor casamento, algo
que não havia passado pela sua cabeça enquanto ela estava saudável. A
excentricidade e o desequilíbrio emocional de figuras como esta parecem explicar
a associação de formas ficcionais curtas com o mergulho no universo psicológico
dos personagens e a sondagem de mundos oníricos que escapam à compreensão
humana (BELLIN, 2011, p. 46).

Em seu ensaio muito famoso, “A filosofia da composição”, publicado pela primeira vez em
1846, Edgar Allan Poe defendeu essa ideia de uma narrativa com enredo mais concentrado ao
refletir acerca do ofício do escritor. Ao esmiuçar o processo de escrita de seu próprio poema, “The
3 Como abordamos o contexto anglófono, precisamos diferenciar os termos tale e short story, os quais podem ambos

ser traduzidos como “conto” para o português. De acordo com Bellin (2011), tale se refere a uma narrativa proveniente
da oralidade, na qual, “não há um aprofundamento na psique dos personagens, que são apenas alegorias criadas com
o objetivo de provar uma determinada moral” (p. 47). Por outro lado, short story, literalmente “história curta”, “se refere
a um gênero de ficção no qual há uma unidade de efeito, além de personagens complexos, que passam por mudanças
internas” (BELLIN, 2011, p. 47). A teoria que discutimos neste artigo trata do short story, do conto moderno.
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Raven”, Poe pensa na escrita literária como um método racional, que segue uma lógica matemática.
Em outras palavras, Poe quis “mostrar que o efeito alcançado - a beleza da obra e a emoção
despertada no leitor - resulta de uma organização de elementos formais cuidadosamente pensada”
(SÜSSEKIND, 2011, p. 11). A partir disso, Poe desmistifica a ideia de que todo escritor trabalha
apenas por meio da inspiração ou intuição:
A maioria dos escritores - poetas especialmente - prefere dar a entender que
compõe numa espécie de furor positivo - um êxtase intuitivo - e detestaria deixar
o público dar uma olhada atrás da cena, ver a complicada e vacilante crueza do
pensamento - os objetivos verdadeiros alcançados apenas no último instante; os
inúmeros vislumbres de ideia que não chegaram à maturidade de uma visão
completa; as fantasias inteiramente amadurecidas que são abandonadas, com
tristeza, por serem impossíveis de tratar; as seleções e rejeições cautelosas; as
rasuras e alterações trabalhosas [...] (POE, 2011, p. 18-19).

Uma obra original, portanto, “deve ser extremamente trabalhada, e embora seja um grande
mérito, para ser alcançada, ela exige mais negação do que invenção” (POE, 2011, p. 27). Dessa
forma, Poe aborda que para se chegar a um bom produto final, o escritor precisa pensar e elaborar
cuidadosamente a extensão do texto, o tom da narrativa, o tema, a estrutura estética e o lugar em
que se passa a história. Todos esses recursos poéticos e estruturais devem colaborar para a criação
de uma emoção, ou efeito, a ser causada no leitor. E para Poe, esse objetivo final, ou o final do
enredo, já deve ser pensado ao se iniciar o ato da escrita.
Poe esclarece que o efeito pretendido com seu poema “The Raven” era a Beleza, pois de
acordo com ele, esse é o principal objetivo da Arte. Entretanto, ele observa que “o objetivo
Verdade, ou a satisfação do intelecto, e o objetivo Paixão, ou a excitação do coração, embora até
certo ponto alcançáveis em poesia, são muito mais alcançáveis em prosa” (POE, 2011, p. 22). Em
uma resenha que escreveu sobre o livro de contos The Twice Told-Tales (1837), de Nathaniel
Hawthorne, Poe deixou registrado sua defesa de que enquanto a Beleza é a finalidade do poema, a
Verdade é a do conto (BELLIN, 2011). E para chegar a essa unidade de efeito, Poe reforça que é
preciso colocar a brevidade em relação direta a ela, pois “um certo grau de duração é absolutamente
necessário para a produção de algum efeito” (POE, 2011, p. 21).
Declarando sua predileção por formas breves, Poe destaca a importância em considerar a
extensão de um texto. Para Poe, um conto ou um poema deve ser feito para ser lido de uma vez
só, visto que “se forem necessários dois momentos de leitura, os assuntos do mundo interferem e
qualquer intenção de totalidade é destruída na mesma hora” (POE, 2011, p. 20). Com base na teoria
de Poe, Gotlib explica que:
A composição literária causa, pois, um efeito, um estado de “excitação” ou de
“exaltação da alma”. E como “todas as excitações intensas”, elas “são
necessariamente transitórias”. Logo, é preciso dosar a obra, de forma a permitir
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sustentar esta excitação durante um determinado tempo. Se o texto for longo
demais ou breve demais, esta excitação ou efeito ficará diluído (GOTLIB, 1990,
p. 19).

Apesar de em “A filosofia da composição” o foco estar no processo criativo de um poema,
podemos fazer uma analogia entre o conto/romance com o que Poe chama de poema
longo/poema breve na seguinte afirmação: “um poema longo é [...] uma sucessão de poemas breves
(2011, p. 20)”. Assim, um romance, narrativa longa, nada mais é que uma sucessão de contos,
narrativas curtas.
O escritor argentino Júlio Cortázar (2006), em sua obra Valise de Cronópio, também buscou
teorizar o conto, ao identificar que “existem certas constantes, certos valores que se aplicam a todos
os contos, fantásticos ou realistas, dramáticos ou humorísticos” (p. 149). Cortázar explica que o
conto é, geralmente, comparado ao romance com o fim de estabelecer suas características
estruturais. A primeira diferença entre os dois gêneros, como já sabemos, se refere à extensão: o
conto é muito mais curto que o romance. Nesse sentido, o romance tem mais condições, ou “mais
tempo”, para ampliar e desenvolver mais temas. Para o conto, por outro lado, há uma limitação,
tanto física quanto conteudística. Tanto é que, como Cortázar pontua, “na França, quando um
conto ultrapassa as vinte páginas, toma já o nome de nouvelle, gênero a cavaleiro entre o conto e o
romance propriamente dito” (2006, p. 151). O conto é, portanto, uma forma breve. A novela e o
romance seriam “seus parentes mais extensos” (GOTLIB, 1990, p. 6).
Para ilustrar sua defesa, Cortázar faz uma analogia entre as dicotomias Conto/Romance e
Fotografia/Cinema. Assim como na fotografia, que tem seu foco circunscrito a um espaço fixo
captado pela câmara e pelo olhar do fotógrafo, o conto depende de uma limitação prévia que será
enquadrada pelo escritor. Nesse sentido, tanto o fotógrafo quanto o contista desempenham uma
mesma tarefa:
[...] recortar um fragmento de realidade, fixando-lhe determinados limites, mas
de tal modo que esse recorte atue como uma explosão que abra de par em par
uma realidade muito mais ampla, como uma visão dinâmica que transcende
espiritualmente o campo abrangido pela câmara. Enquanto no cinema, como no
romance, a captação dessa realidade mais ampla e multiforme é alcançada
mediante o desenvolvimento de elementos parciais, acumulativos, que não
excluem, por certo, uma síntese que dê o “clímax” da obra, numa fotografia ou
num conto de grande qualidade se procede inversamente, isto é, o fotógrafo ou
o contista sentem necessidade de escolher e limitar uma imagem ou um
acontecimento que sejam significativos, que não só valham por si mesmos, mas
também sejam capazes de atuar no espectador ou no leitor como uma espécie de
abertura, de fermento que projete a inteligência e a sensibilidade em direção a algo
que vai muito além do argumento visual ou literário contido na foto ou no conto
(CORTÁZAR, 2006, p. 151-152).
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Para refletirmos sobre tais afirmações, tomamos como exemplo o conto The Monkey’s Paw,
de William Wymark Jacobs. Um clássico da literatura de terror, ou insólita, The Monkey’s Paw
apresenta a história da família White, composta pelo pai, mãe e filho. O enquadramento de toda a
história desse conto é feito dentro da casa dos White.
A família White vê sua vida mudar após a visita do sargento Morris, um velho conhecido
que retornara de uma viagem a “países distantes”. O sargento conta à família que em uma de suas
viagens tomou posse de uma pata de macaco mágica, que concede ao seu dono três desejos.
Segundo ele, a pata de macaco só obedeceria a três homens, sendo ele o segundo, logo, ela poderia
atender ainda a mais um. O sargento tenta se livrar da pata, jogando-a no fogo, mas é impedido
pela família White que acaba ficando com ela. A família não acredita firmemente na história, mas
tenta a sorte pedindo ao amuleto 200 libras. No outro dia, um homem da empresa onde o filho da
família trabalhava vai à casa deles informar que o garoto morreu. Nesse momento, ele também
afirma que a empresa enviou 200 libras como forma de pagar os serviços prestados pelo jovem. A
partir desse relato, observamos que, talvez, o pedido da família à pata de macaco tenha sido
atendido: uma vez que eles conseguem as 200 libras, ainda que os meios pelos quais o desejo se
concretizou fossem bastante inesperados.
É relevante, portanto, abordarmos o insólito no contexto teórico do conto. Nos Estados
Unidos do século XIX, o conto passou a ser visto “como uma forma de se expressar o mundo dos
sonhos e do inconsciente [...]”, e por causa disso, tornou-se “o principal veículo de expressão da
literatura fantástica e sobrenatural, tópicos marginalizados por uma tradição romanesca calcada no
realismo” (BELLIN, 2011, p. 46). A literatura estadunidense buscou uma forma de se “libertar”
das suas raízes inglesas e a abordagem fantástica em forma de conto demonstrou ser uma criação
independente o suficiente ao contrapor-se com o valorizado realismo romântico europeu da época.
Nesse contexto, é interessante revisitarmos as ideias do filósofo búlgaro Tzvetan Todorov,
que pensa em 3 categorias para a narrativa insólita, até hoje bastante relevantes para analisá-la:
estranho, fantástico e maravilhoso. No que condiz ao fantástico, que é o que mais nos interessa
aqui, Todorov propõe que:
Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos,
sílfides, nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado
pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por
uma das duas soluções possíveis; ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um
produto de imaginação e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são;
ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas
nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas por nós. [...]
O fantástico ocorre nesta incerteza; ao escolher uma ou outra resposta, deixa-se o
fantástico para se entrar em um gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso. O
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fantástico é a hesitação experimentada por um ser que não conhece as leis naturais, frente a um
acontecimento aparentemente sobrenatural (TODOROV , 1981, pp. 30-31, grifo nosso).

Para Todorov, portanto, a primeira condição do fantástico é essa hesitação do leitor, o qual
deve “considerar o mundo das personagens como um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre
uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados”
(TODOROV, 1981, p. 39). O fantástico mostra, primeiramente, uma realidade humana e, a partir
dela, desponta um acontecimento que, possivelmente, foge a essas regras. Diante dessa ocorrência,
os personagens e os leitores experimentam a hesitação: “devem decidir se o que percebem depende
ou não da “realidade”, tal qual existe na opinião comum” (TODOROV, 1981, p. 48). Melhor
ilustrando essa afirmação de Todorov, lendo-a em The monkey’s paw, vemos que, de fato, partimos
de uma realidade: um jantar comum, de uma família normal. Diante disso é que ocorrerá o
fantástico, por meio de um acontecimento que parece ser sobrenatural, - o desejo realizado pela
pata -, gerando assim o efeito que o Todorov chama de hesitação. Em complemento, importa
mencionar que Poe considerava que o leitor, para entrar no mundo ficcional, deveria “dispor-se a
aceitar como verdadeiras as premissas deste mundo, mesmo que elas sejam fantásticas, impossíveis
e contraditórias” (BELLIN, 2011, p. 45). É importante reforçarmos, entretanto, a concepção de
Todorov de que o fantástico acontece de forma sugestiva. Isso significa que eventos sobrenaturais
não são apresentados explicitamente na narrativa, mas sim por meio de recursos descritivos bem
construídos pelo escritor. É o que acontece em The Monkey’s Paw, como abordaremos mais a frente.
O escritor e estudioso argentino Ricardo Piglia, ao teorizar o conto em seu livro Formas
breves (2004), defendeu a seguinte tese: “um conto sempre conta duas histórias” (p. 89). Com essa
afirmação, o autor quer dizer que o conto clássico apresenta dois planos em sua narrativa, uma
história visível e uma história secreta:
Cada uma das duas histórias é contada de modo distinto. Trabalhar com duas
histórias quer dizer trabalhar com dois sistemas diferentes de causalidade. Os
mesmos acontecimentos entram simultaneamente em duas lógicas narrativas
antagônicas. Os elementos essenciais de um conto têm dupla função e são
empregados de maneira diferente em cada uma das duas histórias. Os pontos de
intersecção são o fundamento da construção (PIGLIA, 2004, p. 90).

De fato, em The Monkey’s Paw nos deparamos com duas histórias antagônicas: a natural e a
da possibilidade do sobrenatural. Em um primeiro momento, temos o relato visível, de um jantar
de uma família comum com o seu convidado e, posteriormente, um acontecimento inusitado e
dúbio: uma coincidência trágica ou, em uma segunda interpretação, a narrativa de uma
manifestação sobrenatural através da pata de macaco mágica, como uma forma de punição à
tentativa de manipular o destino. Além disso, Piglia vai considerar, em uma segunda tese, que “a
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história secreta é a chave da forma do conto e de suas variedades” (PIGLIA, 2004, p. 91). Nessa
linha, ele conclui:
A versão moderna do conto, que vem de Tchekhov, Katherine Mansfield,
Sherwood Anderson e do Joyce de Dublinenses, abandona o final surpreendente e
a estrutura fechada; trabalha a tensão entre duas histórias sem nunca resolvê-la.
A história secreta é contada de um modo cada vez mais elusivo. O conto clássico
à Poe contava uma história anunciando que havia outra; o conto moderno conta
duas histórias como se fossem uma só (PIGLIA, 2004, p. 91).

Para ilustrar sua defesa, Piglia retoma a metáfora do iceberg de Ernest Hemingway, pois
considera que, assim como o perigo de um iceberg encontra-se abaixo da água, oculto do visível, o
mais importante na narrativa contística também não se apresenta de forma explicitamente
perceptível. Nesse sentido, uma “história é construída com o não-dito, com o subentendido e a
alusão” (PIGLIA, 2004, p. 92). Portanto, para Piglia, o conto deve ser construído de modo que
possa revelar ao leitor uma história camuflada.
Podemos considerar que a história camuflada de The Monkey’s Paw é a infeliz forma como
os desejos são concedidos, que serve como um alerta acerca da interferência humana no seu próprio
destino, como também a condenação da cobiça como um valor moral negativo e de consequências
trágicas. Contudo, comprovando a ideia de Piglia, mesmo com “pistas” dadas ao leitor desde o
início da narrativa, é somente no final que deixamos de ver apenas a ponta do iceberg e temos contato
com o todo. Nesse momento, em que a segunda história se revela, entendemos os indícios desse
todo e, como coloca o teórico argentino, eis que então o conto se concretiza.
Cortázar, quando compara o conto com o romance, retoma a ideia de “um amigo argentino
do boxe” ao dizer que “o romance ganha sempre por pontos, enquanto que o conto deve ganhar
por knock-out” (CORTÁZAR, 2006, p. 152). Nesse sentido,
[...] o romance acumula progressivamente seus efeitos no leitor, enquanto que
um bom conto é incisivo, mordente, sem trégua desde as primeiras frases. [...] O
contista sabe que não pode proceder acumulativamente, que não o tem tempo
por aliado; seu único recurso é trabalhar em profundidade, verticalmente, seja
para cima ou para baixo do espaço literário (CORTÁZAR, 2006, p. 152).

Seguindo essa lógica, Cortázar vai afirmar que, em um conto, o tema não é o recurso mais
importante. Para o autor, não existe tema bom ou ruim. A qualidade de um conto será determinada
pela forma como o escritor lidará com determinado tema e de que modo dotará um conto de
significação. Um conto será ruim se “escrito sem essa tensão que se deve manifestar desde as
primeiras palavras ou desde as primeiras cenas” (CORTÁZAR, 2006, p. 152). Em outras palavras,

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.18, p. 67-78, jul./dez, 2022. ISSN: 2357-9234.

74

um bom conto não precisa apresentar uma grande reviravolta no final, apenas deve ser bem
construído e articulado:
Um mesmo tema pode ser profundamente significativo para um escritor, e
anódino para outro; um mesmo tema despertará enormes ressonâncias num
leitor e deixará indiferente a outro. Em suma, pode-se dizer que não há temas
absolutamente significativos ou absolutamente insignificantes. O que há é uma
aliança misteriosa e complexa entre certo escritor e certo tema num momento
dado (CORTÁZAR, 2006, p. 155).

Nesse sentido, enquanto que acontecimentos extraordinários podem não gerar grandes
contos, situações banais podem muito bem servir como objeto a ser modelado pelo contista: “uma
pedra é interessante quando se ocupam dela Henry James e Franz Kafka” (CORTÁZAR, 2006, p.
152). A significação acontece quando o conto “quebra seus próprios limites com essa explosão de
energia espiritual que ilumina bruscamente algo que vai muito além da pequena e às vezes miserável
história que conta” (CORTÁZAR, 2006, p. 153). Essa afirmação dialoga com a defesa de Piglia de
que em um conto, uma história secreta se esconde por trás de uma outra. Para ilustrar essa ideia,
Cortázar relata uma experiência que vivenciou com o próprio conto The Monkey’s Paw:
Não tem sentido falar de temas populares a seco. Os contos sobre temas
populares só serão bons se se ajustarem, como qualquer outro conto, a essa
exigente e difícil mecânica interna [...]. Faz anos tive a prova desta afirmação na
Argentina, numa roda de homens do campo a que assistíamos uns quantos
escritores. Alguém leu um conto baseado num episódio de nossa guerra de
independência, escrito como uma deliberada simplicidade para pô-lo, como dizia
o autor, “no nível do camponês”. A narrativa foi ouvida cortesmente, mas era
fácil perceber que não havia tocado fundo. Em seguida um de nós leu A pata do
macaco, o conto justamente famoso de W. W. Jacobs. O interesse, a emoção, o
espanto e, finalmente, o entusiasmo foram extraordinários. Recordo que
passamos o resto da noite falando de feitiçaria, de bruxas, de vinganças diabólicas.
E estou seguro de que o conto de Jacobs continua vivo na lembrança desses
gaúchos analfabetos, enquanto o conto pretensamente popular, fabricado para
eles, com o vocabulário, as aparentes possibilidades intelectuais e os interesses
patrióticos deles, deve estar tão esquecido como o escritor que o fabricou
(CORTÁZAR, 2006, p. 162).

Vemos que o conto The Monkey’s Paw provocou um efeito de intensidade nos ouvintes e é
nesse ponto que Cortázar quer chegar. A narrativa de W. W. Jacobs trabalha com um tema
doméstico articulado com um simples amuleto que acende a curiosidade da família que protagoniza.
Isso reforça que a chave para um bom conto é saber trabalhar com qualquer tema, o que Cortázar
(2006) chama de “ofício de escritor”:
[...] esse ofício consiste entre muitas outras coisas em conseguir esse clima
próprio de todo grande conto, que obriga a continuar lendo, que prende a
atenção, que isola o leitor de tudo o que o rodeia, para depois, terminado o conto,
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voltar a pô-lo em contacto com o ambiente de uma maneira nova, enriquecida,
mais profunda e mais bela. E o único modo de se poder conseguir esse seqüestro
momentâneo do leitor é mediante um estilo baseado na intensidade e na tensão,
um estilo no qual os elementos formais e expressivos se ajustem, sem a menor
concessão, à índola do tema, lhe dêem a forma visual a auditiva mais penetrante
e original, o tornem único, inesquecível, o fixem para sempre no seu tempo, no
seu ambiente e no seu sentido primordial. O que chamo intensidade num conto
consiste na eliminação de todas as idéias ou situações intermédias, de todos os
recheios ou fases de transição que o romance permite e mesmo exige
(CORTÁZAR, 2006, p. 157)

Logo, com o fim de intensificar sua breve narrativa, o contista deve trabalhar com recursos
visuais e auditivos na sua escrita. A ambientação em The Monkey’s Paw, por exemplo, é construída
por meio desses recursos de modo a incitar o efeito de tensão nos leitores. As descrições visuais e
sonoras são utilizadas no decorrer do conto com o fim de insinuar um caráter sobrenatural para os
eventos que ocorrem. Quando o pai, o Sr. White, resolve fazer o primeiro pedido à pata
supostamente mágica, o recurso sonoro é explorado por meio de um instrumento musical:
His father, smiling shamefacedly at his own credulity, held up the talisman, as his
son, with a solemn face, somewhat marred by a wink at his mother, sat down at
the piano and struck a few impressive chords.
“I wish for two hundred pounds,” said the old man distinctly.
A fine crash from the piano greeted the words, interrupted by a shuddering cry from
the old man (JACOBS, 2005, p. 20, grifo nosso).

O ato do filho, de tocar algumas notas no piano, cria um efeito sonoro que intensifica o
momento crucial em que o Sr. White faz o primeiro contato com o amuleto. Logo após a realização
do evento esperado, há um estrondo do piano que fortalece a hesitação. Mais do que causar um
susto, pela forma abrupta como se dá, ele também funciona como uma ruptura, pois rompe o clima
pacato do jantar e, consequentemente, da paz. Até mesmo o silêncio se constitui como um
elemento sonoro no conto. Geralmente, ele é demarcado pelo som do vento, uma vez que para
ouvi-lo é necessário não haver outras vozes ou ruídos: “Outside, the wind was higher than ever,
and the old man started nervously at the sound of a door banging upstair. A silence unusual and
depressing settle upon all three, which lasted until the old couple rose to retire for the night”
(JACOBS, 2005, p. 20).
O silêncio é reforçado no início da parte final do conto, quando o casal White volta do
enterro do seu filho: “[...] the old people buried their dead, and came back to a house steeped in
shadow and silence” (JACOBS, 2005, p. 23, grifo nosso). Além disso, o silêncio é combinado com a
casa mergulhada em sombras. Interessante mencionar que, The Monkey’s Paw é dividido em três
partes, e percebemos que no início de cada uma delas, há uma descrição visual voltada para a luz
do cenário, como já destacamos acerca da parte final do conto. A primeira começa assim: “Without,
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the night was cold and wet, but in the small parlor of Laburnam Villa the blinds were drawn and the fire
burned brightly” (JACOBS, 2005, p. 17, grifo nosso). Vemos aqui um jogo de luzes e sentidos: apesar
da noite fria, há uma fogueira que ilumina e aquece. Já no início da segunda parte, a claridade toma
conta: “In the brightness of the wintry sun next morning as it streamed over the breakfast table he
laughed at his fears” (JACOBS, 2005, p. 21, grifo nosso). A total escuridão é indicada no início da
terceira parte, como já citamos no início deste parágrafo, quando o conto focaliza o casal em luto
pela perda do filho.
Não por acaso, essa escuridão também se contrapõe com o lar dos White, tendo em vista
que o termo white em inglês, além de poder ser um sobrenome, também se refere à cor “branco
(a)”. Esse jogo entre o escuro e o claro, conduz o leitor a uma ideia de contraste entre bem e mal,
e também entre expectativa e desesperança. O conto trabalha muito bem com esse contraste, ao
construir um tom de suspense, de modo a provocar um sentimento de expectativa nos leitores ao
mesmo tempo que o rompe nos eventos trágicos que acontecem.
Em um outro momento, quando o efeito de tensão é fortalecido para os desdobramentos
finais da história, percebemos novamente um jogo de luzes, entre claro e escuro, provocado por
um cotoco de vela que jogava sombras para o teto e as paredes:
He sat until he was chilled with the cold, glancing occasionally at the figure of
the old woman peering through the window. The candle-end, which had burned
below the rim of the china candlestick, was throwing pulsating shadows on the ceiling
and walls, until, with a flicker larger than the rest, it expired (JACOBS, 2005, p.
25, grifo nosso).

Para complementar esse cenário, logo em seguida, temos a utilização de vários elementos
sonoros: o bater do ponteiro do relógio, um ranger na escada, o chiado de um rato, e a esperada e
temida batida na porta. Sons que convergem com a apreensão sentida pelo Sr. White e que
contribuem para a ambientação de suspense neste momento final do conto:
Neither spoke, but lay silently listening to the ticking of the clock. A stair creaked, and a
squeaky mouse scurried noisily through the wall. The darkness was oppressive, and
after lying for some screwing up his courage, he took the box of matches, and
striking one, went downstairs for a candle.
At the foot of the stairs the match went out, and he paused to strike another; and
at the same moment a knock, so quiet and stealthy as to be scarcely audible, sounded
on the front door (JACOBS, 2005, p. 25, grifo nosso).

A partir das descrições visuais e sonoras, conseguimos sentir, enquanto leitores, a ansiedade
e a aflição dos próprios personagens. Dessa forma, vemos que toda a narrativa de The Monkey’s Paw
é construída de maneira articulada, de modo que uma peça se encaixe à outra e juntas tragam uma
significação sólida à história e a sua unidade de efeito. Os recursos visuais e auditivos de The
Monkey’s Paw exemplificam o “efeito singular” de um conto de terror, por exemplo. Gotlib denota
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que no conto de terror e no conto policial, especificamente, “o efeito singular tem uma especial
importância, pois surge dos recursos de expectativa crescente por parte do leitor ou da técnica do
suspense perante um enigma, que é alimentado no desenvolvimento do conto até o seu desfecho
final” (1990, p. 37).
Vemos que, em The Monkey’s Paw, há vários pontos que poderiam ser ampliados, como a
explicação completa de como a pata tornou-se mágica, de quem foi o seu primeiro dono, de como
o sargento encontra a pata, do que teria acontecido com ele a partir do momento em que fez o seu
pedido a ela, entre outros. Contudo, como se trata de uma narrativa curta, é necessário fazer um
recorte, como em uma fotografia, como proposto por Cortázar. Nesse caso, o recorte é o momento
em que a pata de macaco está nas mãos da família White.
A ideia do conto como fotografia se assemelha à importância dada por Poe em se
estabelecer um lugar no qual se passará a narrativa. É preciso determinar um cenário onde se passa
a história, de modo a buscar captar e concentrar a atenção do leitor. Nesse sentido, “um espaço
bem circunscrito é absolutamente necessário para criar o efeito de incidente isolado, ele tem a força
de uma moldura para o quadro” (POE, 2011, p. 28). Como Gotlib complementa, “na fotografia e
no conto, em vez da acumulação o que importa é a seleção do significativo” (1990, p. 35). Para o
poema “The Raven”, Poe emoldurou o cenário em um quarto.

Em The Monkey’s Paw, o

enquadramento se faz em torno do exterior da casa da família White, em especial, na sala. A casa é
o ambiente familiar, e, dessa forma, podemos tomar The Monkey’s Paw como um retrato de família,
especificamente, da família White. O efeito de tensão e suspense provocado por insinuações
sobrenaturais converge com a trágica história do casal em luto que precisa lidar com a morte do
filho.
Com base no que foi levantado acerca da teoria do conto, bem como, a partir da nossa
leitura de The Monkey’s Paw, confirmamos que embora breve, o conto pode ser repleto de
significações. O fato da narrativa precisar ser condensada, torna-se também um desafio para o
escritor. E o próprio gesto de seleção daquilo que ele deixará visível e daquilo que deixará apenas
como vestígios para que o leitor tire as suas próprias conclusões já é digno de reflexão. Assim, o
conceito para “conto” é resumido da seguinte maneira:
[...] cada conto traz um compromisso selado com sua origem: a da estória. E com
o modo de se contar a estória: é uma forma breve. E com o modo pelo qual se
contrói este seu jeito de ser, economizando meios narrativos, mediante contração
de impulsos, condensação de recursos, tensão das fibras de narrar.
Porque são assim construídos, tendem a causar uma unidade de efeito, a flagrar
momentos especiais da vida, favorecendo a simetria no uso do repertório dos seus
materiais de composição.
Além disso, são modos peculiares de uma época da história. E modos peculiares
de um autor, que deste e não de outro modo, organiza a sua estória, como
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organiza outras, de outros modos, de outros gêneros. Como são também modos
peculiares de uma face ou de uma fase de produção deste contista, num tempo
determinado, num determinado país (GOTLIB, 1990. p. 82).

Portanto, não pretendemos aqui esgotar a teoria do conto, até porque é preciso ter em
mente que, como coloca Gotlib (1990), cada conto é um caso. Ao percorrer esse percurso teórico,
nosso intuito foi traçar algumas perspectivas acerca do conto de modo a abrir portas para mais
interpretações.
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A MÁQUINA DE ESCREVER DE CLARICE LISPECTOR
THE TYPEWRITER OF CLARICE LISPECTOR
LA MÁQUINA DE ESCRIBIR DE CLARICE LISPECTOR
Andreza Karine Gomes1

Resumo: O presente artigo pretende percorrer os escritos de Clarice Lispector através da figura da máquina
de escrever. Observa-se que a expressão “ao correr da máquina”, frequente em crônicas e romances de
Lispector, prefigura uma forma de escrita na qual a autora deixa rastros do seu processo. Através dos
conceitos de agenciamento maquínico e rizoma desenvolvidos por Gilles Deleuze e Félix Guattari sobre a
obra de Kafka, ver-se-á de que forma funciona a máquina literária de Clarice: quais as conexões entre
crônicas e romances onde a figura da máquina de escrever aparece, como tais agenciamentos levam a
escritura de Lispector a um processo de desorganização da linguagem, de desmontagem da própria máquina
literária. Este artigo visa também dialogar com as análises críticas de Carlos Mendes de Sousa, Edgar Cézar
Nolasco e Sônia Roncador no que suas pesquisas tangem sobre o processo de escrita de Clarice Lispector.
Palavras Chaves: Clarice Lispector. Máquina de escrever. Crônicas.

Abstract: The present article intends to analyze Clarice Lispector's writings through the figure of the
typewriter. The expression “ao correr da máquina”, frequent in Lispector's chronicles and novels, prefigures
a form of writing where are traces of her process. According the concepts of agency and rizome developed
by Gilles Deleuze and Félix Guattari on Kafka's work, we will see how Clarice's literary machine works:
what are the connections between chronicles and novels where the figure of the typewriter appears, how
such assemblages lead Lispector's writing to a process of disorganization of language, of dismantling of the
literary machine itself. This article also aims to dialogue with the critical analyzes of Carlos Mendes de Sousa,
Edgar Cézar Nolasco and Sonia Roncador, where these studies approach the Lispector's writing process.
Word-Key: Clarice Lispector. Typewriter. Chronicles.

Resumen: Este artículo pretende recorrer los escritos de Clarice Lispector a través de la figura de la máquina
de escribir. Se observa que la expresión “ao correr da máquina”, frecuente en crónicas y novelas de
Lispector, prefigura una forma de escritura en la que la autora deja huellas de su proceso. A través de los
conceptos de agenciamiento maquínico y de rizoma desarrollados por Gilles Deleuze y Félix Guattari sobre
la obra de Kafka, veremos cómo funciona la máquina literaria de Clarice: cuáles son las conexiones entre las
crónicas y las novelas en las que aparece la figura de la máquina de escribir, cómo ese agenciamiento lleva la
escritura de Lispector a un proceso de desorganización del lenguaje, de desmontaje de la propia máquina
literaria. Este artículo también pretende dialogar con los análisis de Carlos Mendes de Sousa, Edgar Cézar
Nolasco y Sônia Roncador en lo que respecta a sus investigaciones sobre el proceso de escritura de Clarice
Lispector.
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O ruído das teclas da máquina de escrever de Clarice Lispector acompanha a autora na
crônica “Gratidão à máquina” (1968): há uma intimidade entre Lispector e a sua máquina, que a
torna parte do seu processo,
Uso uma máquina de escrever portátil Olympia que é leve o bastante para o meu
estranho hábito: o de escrever com a máquina no colo. Ela me transmite, sem eu
ter que enredar no emaranhado da minha letra. Por assim dizer provoca meus
sentimentos e pensamentos. E ajuda-me como pessoa. E não me sinto
mecanizada por usar a máquina. Inclusive parece captar sutilezas. Além de que,
através dela, sai logo impresso o que escrevo, o que me torna mais objetiva. O
ruído baixo de seu teclado acompanha discretamente a solidão de quem escreve.
(LISPECTOR, 2018, p.71)

Quantos textos teriam passados pela máquina de Lispector, entre romances, cartas, contos,
crônicas e traduções? A cena descrita na crônica leva o leitor a refletir sobre o processo de escrita
da autora, na intimidade da formação do texto. Se para Clarice, a máquina é mais do que um meio
de registro dos textos, pois provoca seus sentimentos e pensamentos, que relação se forma entre
escritor e escritura na interpelação da máquina?
Através da máquina, Clarice diz escrever sem se enredar no emaranhado da sua letra,
porém, as conexões que a figura da máquina de escrever suscitam nos levam ao emaranhado dos
manuscritos de Lispector, transgredindo gêneros literários. Percebe-se que a expressão recorrente
nos escritos da autora “ao correr da máquina”, prefigura uma forma de escrever que se deixa
embalar por um ritmo de escrita acelerado, como se Lispector escrevesse de improvisação. Este
programa de escrita “ao correr da máquina” também deixa rastros entre um texto e outro, sendo
possível mapeá-los através das repetições de temas, obsessões que ecoam na escrita de Lispector.
E como a máquina de escrever nos conduz a essa escrita emaranhada de Lispector? Em
Kafka: Por uma Literatura Menor (2003), Gilles Deleuze e Félix Guattari ao analisarem as escrituras
de Kafka, não procuram interpretar ou aprofundar os significados e sentidos formais,
hermenêuticos do texto, e sim descobrir como o texto funciona na sua superfície. Na introdução
de Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia v.1 (2000), ao discorrerem sobre o conceito de rizoma,
Deleuze e Guattari definem como analisam e pensam um livro, tal qual fazem posteriormente em
Kafka:
Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, significado ou significante,
não se buscará nada compreender num livro, perguntar-se-á com o que ele
funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar intensidades, em que
multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a sua, com que corpos sem
órgãos ele faz convergir o seu. (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p.11)
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O intuito é o mesmo aqui: adentrar o maquinário literário de Lispector, mediante os
agenciamentos, as conexões que ocorrem entre textos. Carlos Mendes de Sousa em Clarice Lispector
- Figuras da escrita (2000), no subcapítulo “A máquina de escrever: escritores falidos, dactilógrafos,
anotadores”, observa que a figura da máquina se posiciona de diversas formas em relação à escrita
de Clarice. Sousa relaciona os blocos de escrita de Lispector pela velocidade que a máquina é
operada:
Um pouco à semelhança do que fazem Deleuze e Guattari com Kafka, que
perspectivam a obra deste a partir de um enquadramento em blocos, podemos,
em relação a Clarice, falar dos grupos constituídos pelos romances, pelos contos
e pelas crônicas. O conjunto das crônicas vai configurar um dos blocos que
apresenta uma imagem da autora. Ver-se-á como podem também essas divisões
ser orientadas em função das velocidades e do ritmo. Apesar de amalgamações e
interpretações, é sustentável a existência de três tempos onde se impõem,
diferenciando-se, modalidades distintas. (SOUSA, 2000, p.334)

O autor parte sua análise da obra de Lispector através da velocidade e ritmo que os textos
são escritos, a figura da máquina de escrever nos romances aparece parada, “Os romances devem
colocar-se sob a égide da máquina lenta [...]” (2000, p.334), um ritmo arrastado que escreve as
personagens. Já nas crônicas, a imagem é justamente oposta: “[...] deparamos com a máquina que
trabalha veloz”, continua o autor no mesmo parágrafo. Sobre a imagem da máquina em
movimento, “ao correr da máquina”, Sousa afirma:
É sobretudo neste ano de 68 (a actividade de cronista tinha sido iniciada no ano
anterior) que o percurso de conscientização do sujeito enunciador face a esse
espaço de coluna semanal transparece numa série de interrogações que prefigura
uma interiorização determinante: a experiência entendida como efectiva máquina
transformadora. (SOUSA, 2000, p.335)

A experiência de escrever para o jornal semanalmente gera na linguagem de Lispector uma
transformação, traçando linhas de fuga e de continuidade, crônicas e romances criam uma trama
intertextual. Antoine Compagnon, em O trabalho da citação (1996), analisa a formação do texto
através do gesto apropriativo de fragmentos já escritos e que são rearranjados em um novo
contexto. Para o autor, a apropriação está relacionada com a intertextualidade, ou seja, é no diálogo
entre os textos que esta rede intertextual se forma. Em “Embreagem e fricção”, Compagnon
escreve:
O que são, de fato, essas fricções textuais senão os atritos de duas peças de uma
máquina de escrever? Uma fita se desenrola, levando uma outra, a que ela
transmite movimento através de um contato sem deslizamento. A segunda fita
mobiliza, por sua vez, uma outra, e assim por diante, até pôr em movimento
todos os livros, que, por meio da fricção, repetem o primeiro. Mas como foi
lançado o primeiro livro, a partir de que energia ele se comunica com todos os
outros? Esse é o mistério nas letras, a que a escritura de Deus trouxe algumas
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vezes uma resposta. A fricção é uma espécie da citação, e a máquina de escrever
(não somente a de Borges), uma embreagem a fricção em eterno movimento.
(COMPAGNON, 1996, p.56-57)

O gesto de friccionar é de pôr em atrito, em contato duas partes separadas. A máquina de
escrever como metáfora da embreagem é o que põe em movimento as engrenagens dos textos. O
trabalho da escritura seria, portanto, o da reescritura, que liga fragmentos em um todo coerente.
Em Clarice, as repetições de fragmentos entre os escritos formando um aglomerado intertextual:
certas crônicas, por exemplo, passam a compor livros da autora como A descoberta do mundo, Uma
aprendizagem ou o livro dos prazeres, formando linhas que se cruzam na escritura da autora.
Edgar Cézar Nolasco, em Clarice Lispector: nas entrelinhas da escritura (2001), traz uma reflexão
sobre o processo de criação de Clarice, questionando como se dá a escrituração nas obras da autora.
Um dos seus objetos de análise é o método de composição intertextual de Uma Aprendizagem ou o
livro dos prazeres (1969). Embora o processo seja semelhante ao de Água Viva (1973), como será
visto adiante, “[...] em Uma aprendizagem, o trabalho de reescrita é mais cuidadoso pela própria
demanda da escritura, ficando os textos-crônicas superpostos, enquanto em Água viva, os
fragmentos são justapostos, compondo, assim, a escritura fragmentada que o livro demanda”
(NOLASCO, 2001, p.180). A superposição dos fragmentos, realiza “uma escritura em
palimpsesto”, uma escrita que não apaga a sua origem, no entanto, a rasura (NOLASCO, 2001,
p.75).
Partindo da leitura de Compagnon (1996), Nolasco especifica alguns elementos
característicos dos textos na contemporaneidade, “como a indeterminação do sentido, o
questionamento da narração, a exibição dos bastidores, a interpelação ao leitor e a integração da
leitura” (NOLASCO, 2001, p.47). O processo de composição de Lispector em Uma aprendizagem é
realizado através da reescritura, que segundo Compagnon,
O trabalho da escrita é uma reescrita já que se trata de converter elementos
separados e descontínuos em um todo contínuo e coerente, de juntá-los, de
compreendê-los (de tomá-los juntos), isto é, de lê-los: não é sempre assim?
Reescrever, reproduzir um texto a partir de suas iscas, é organizá-las ou associálas, fazer as ligações ou as transições que se impõem entre os elementos postos
em presença um do outro: toda escrita é colagem e glosa, citação e comentário.
(COMPAGNON, 1996, p.38-39)

Lispector apropria-se dos seus próprios escritos, relê e reescreve tais fragmentos textuais,
para compor um outro texto. A narrativa do romance que envolve a história de amor entre as
personagens Lóri e Ulisses é criada por Clarice como artifício, para reorganizar os fragmentos
textuais apropriados, “o que seria o mesmo que dizer que Clarice inventa a história de amor, no
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tempo pensável de nove dias, para mascarar a operação de apropriação tradutória de seus próprios
textos/sentidos superpostos” (NOLASCO, 2001, p.76).
As conexões que se formam entre os textos de Clarice, podem ser mapeadas como um
rizoma. Na botânica, rizoma é um tipo raiz que cresce horizontalmente, sem ter um eixo central
como ocorre numa raiz pivotante. Ao se apropriarem deste termo da biologia para aplicá-lo a
filosofia, Deleuze e Guattari criam um contraponto à filosofia clássica, que tem como alegoria a
imagem da árvore de raiz central. Uma reflexão rizomática partiria, portanto, de encontros não
lineares, de perspectivas múltiplas, sempre aberta a novas conexões.
Segundo Deleuze e Guattari, as conexões da máquina literária de Kafka formam um mapa
rizomático em constante movimento de desterritorialização. Pois, se territorializar significa
demarcar, fixar-se em um local, a desterritorialização do texto/máquina expressiva literária seria
estar constantemente locomovendo os seus sentidos. De forma análoga trabalha a escritura
clariciana, uma vez que as interrupções, cortes feitos por Lispector no decorrer de algumas crônicas
(mudando de tópico repentinamente) geram linhas de fugas que se enlaçam com outras pontas
soltas de outros escritos, em linhas de continuidade. As possibilidades de entrada e saída entre os
textos faz mover os sentidos, gerando um fluxo de desterritorialização.
Através da figura da máquina de escrever trabalhando, “ao correr da máquina”, é possível
observar que Clarice deixa exposto o seu processo de escrita, levando o leitor para dentro da sua
máquina textual “[...] em plena actividade - um entrar na máquina da escrita e mostrar como se
pode entrever o seu funcionamento” (SOUSA, 2000, p.340). Nota-se no índice do livro Todas as
crônicas2 (2018), coletânea que reúne grande parte das crônicas de Clarice Lispector, a recorrência
da palavra máquina no título de algumas crônicas: “Primavera ao correr da máquina” (1967), “Ao
correr dos dias, da máquina” (1968), “Ao correr da máquina” (1969), “A máquina está crescendo”
(1970), “Ao correr da máquina” (1971), “Máquina escrevendo” (1971), “Até a máquina?” (1972).
As crônicas se conectam pelos temas abordados, assim como pela repetição de algumas expressões
entre os textos.
Na crônica “Até a máquina?”, após mandá-la para o conserto, Clarice encontra um bilhete
preso no rolo da máquina: “s d f g ç l k j a e v que Deus seja louvado p oy 3” (LISPECTOR, 2018,

O organizador da coletânea Pedro Karp Vasquez, foi também quem editou os livros A descoberta do mundo (1984) e
Aprendendo a viver (2004), que reúnem as crônicas de Lispector publicadas no Jornal Brasil. Porém, em Todas as crônicas
(2018), Vazquez reúne outras crônicas publicadas em outros meios e livros de Clarice, sendo divido em três sessões:
As crônicas publicadas no Jornal Brasil; as crônicas publicadas em outros jornais e revistas coletados pela pesquisadora
e jornalista Larissa Vaz; e por fim as crônicas extraídas do livro Para não esquecer (1978).
2
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p.482). A frase é escrita casualmente pelo técnico para testar o funcionamento da máquina, sem
uma intenção subjetiva. Porém, Clarice apropria-se do bilhete encontrado e publica no jornal como
crônica, como se fosse um texto gerado pela própria máquina. Em “A máquina está crescendo”,
Clarice reflete sobre a relação entre Deus, homem e a máquina, criatura e criador:
O homem foi programado por Deus para resolver problemas. Mas começou a
criá-los em vez de resolvê-los. A máquina foi programada pelo homem para
resolver os problemas que ele criou. Mas ela, a máquina, está começando também
a criar problemas que desorientam e engolem o homem. (LISPECTOR, 2018,
p.280)

Sobre essa crônica, Carlos Mendes de Sousa comenta que a máquina não é apenas um mediador
atrelado a uma função técnica, pois a máquina também passa a criar (problemas); “[...] pode dizerse que aqui a máquina figura a obra que parece escapar ao controlo do seu criador. É a escrita, a
intensidade dos fluxos, o que está crescendo” (SOUSA, 2000, p.325-326).
Em “Ao correr da máquina” de 1969, o fragmento “Mas a máquina corre antes que meus
dedos corram. A máquina escreve em mim (LISPECTOR, 2018, p.242)” sugere uma escrita que
avança sob o escritor. A descentralização do sujeito-autor torna-se uma questão frequente nos
escritos de Lispector, absorvendo o seu entorno no texto, inclusive assimilado algumas expressões
da oralidade. A figura da máquina apontaria para essa escrita que transborda o controle do escritor,
remetendo ao enunciado coletivo, proposto por Deleuze e Guattari em Kafka.
Pois Kafka, ao usar expressões em “iídiche germanizado” nos seus escritos, evidencia a
forma com a qual uma minoria se expressa dentro de uma linguagem/cultura
dominante/homogênea. Os agenciamentos maquínicos, as conexões que operam a máquina
literária kafkiana, gerem uma abertura, um deslizamento de uma escrita subjetiva-individual para
uma subjetividade pulsante de uma comunidade. O escritor torna-se, então, uma consequência
desta escrita, e não uma escrita programada pela intenção individual do autor, como afirmou Sousa
em relação a Lispector: “É a escrita, a intensidade dos fluxos, o que está crescendo” (SOUSA, 2000,
p.325-326).
As crônicas com o mesmo título “Ao correr da máquina”, começam com a mesma
expressão “Meu Deus, como [...]”, enfatizando mais ainda a conexão entre os textos. Essa
“coincidência” pode induzir o leitor acreditar estar lendo a mesma crônica, confundindo-o:
Meu Deus, como o mundo sempre foi vasto e como eu vou morrer um dia. E
até morrer vou viver apenas de momentos? Não, dai-me mais do que momentos.
Não porque momentos sejam poucos, mas porque momentos raros matam de
amor pela raridade. Será que vos amo, momentos? Responde, a vida que me mata
aos poucos: eu vos amo, momentos? Sim? Ou não? Quero que os outros
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compreendam o que jamais entenderei. Quero que me deem isto: não a
explicação, mas a compreensão. (LISPECTOR, 2018, p.241- 242)

Meu Deus, como o amor impede a morte! Não sei o que estou querendo dizer
com isso: confio na minha incompreensão, que tem me dado vida instintiva e
intuitiva, enquanto que a chamada compreensão é tão limitada. Perdi amigos.
Não entendo a morte. Mas não tenho medo de morrer. Vai ser um descanso: um
berço enfim. Não a apressarei, viverei até a última gota de fel. (LISPECTOR,
2018, p.390)

O primeiro trecho refere-se a crônica de 1969, no qual Clarice questiona-se sobre o tempo,
os momentos que marcam vida, mas que também lembram a morte, do que já foi. Há uma espera
de uma resposta, uma compreensão sobre viver e morrer. Já na crônica “Ao correr da máquina”
de 1971, a autora retorna ao mesmo questionamento, mas em outra perspectiva: se antes Lispector
buscava a compreensão sobre vida e morte, agora não mais; é sobre o momento, a experiência de
viver “até a última gota de fel” que a autora disserta. Embora exista um hiato temporal de dois anos
entre uma e outra, há uma reciprocidade entre as crônicas, não só por terem o mesmo título e por
começarem de forma similar, mas ao retornar ao questionamento sobre vida e morte, Clarice parece
“responder” a si própria sobre suas angustias anteriores. Sobre as crônicas “Ao correr da máquina”,
Carlos Mendes de Sousa comenta:
[...] Em “Primavera ao correr da máquina”, no título a máquina traduz o modo
de tratar o avanço do texto em relação ao tema proposto. Dissertar sobre a
primavera ao sabor das teclas, ao sabor do presente que corre nas teclas, vem
justificar e exorcizar o outro tema implicado: a morte, e efemeridade do vivível.
É precisamente esse questionar do mistério que abre a crônica de setembro de
1969 com o título “Ao correr da máquina” [...] a crônica que, dois anos depois
(17 de Abril de 1971), recebe o mesmo título começa precisamente por introduzir
o tema da morte para no lugar da vida. (SOUSA, 2000, p.336)

Lispector escreve de forma labiríntica, através do jogo de palavras que se repetem,
embaralhando os assuntos entre as crônicas. Em “Ao correr da máquina” de 1971, Lispector
escreve à medida do seu fôlego, expressado no texto pelas interrupções atravessadas no decorrer
da crônica: primeiramente, Clarice interrompe o texto para receber o homem que conserta o tocadiscos, confessando em seguida não saber qual será a sua disposição para continuar escrevendo, no
entanto retorna – “Pronto, voltei”. Adiante, a autora realiza mais uma pausa – “Agora vou
interromper para acender um cigarro. Talvez volte à máquina ou talvez pare por aqui mesmo”
(LISPECTOR, 2018, p. 392). No entanto, ao retornar para crônica, Lispector muda drasticamente
de assunto e diz agora estar pensando em tartarugas – “Para que serve, meu Deus, uma tartaruga?
O título do que estou escrevendo agora não devia ser “Ao correr da máquina”. Devia ser mais ou
menos assim, em forma interrogativa: “E as tartarugas?” (LISPECTOR, 2018, p.393).
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Em “Máquina escrevendo” (1971), publicada um mês depois, Lispector começa afirmando
querer falar sobre bichos, e acaba falando especificamente sobre tartaruga, retomando o ponto final
da crônica anterior. Descreve, então, uma situação indecorosa, abjeta, sobre uma tartaruga
decepada e sem casco encontrada dentro da geladeira de alguém. Entretanto, o mais assustador
para Clarice era ver aquela coisa branca, sem cabeça, que arfava como um pulmão:
O dono da casa era perito em caça submarina. E pescara uma tartaruga. E lhe
tirara o casco. E lhe cortara a cabeça. E pusera a coisa na geladeira para o dia
seguinte cozinhá-la e comê-la. Mas enquanto não era cozida, ela, sem cabeça, nua,
arfava. Como um fole. (LISPECTOR, 2018, p.405).

Essa imagem da “coisa branca” é semelhante à “massa branca” em A paixão Segundo G.H.
(1964). No relato de G.H. a massa branca é o interno, as “vísceras” da barata que ela esmagou com
a porta do guarda-roupa. A massa/coisa/matéria branca não tem uma forma, é o informe que
constitui o interno de uma forma. Clarice está constantemente a jogar com este interno que se lança
para fora. A desorganização interna que G.H. sofre através do seu embate com a barata, com a
matéria branca, prefigura uma desorganização da própria linguagem de Lispector. Os temas,
obsessões/questões que ecoam entre os seus escritos, criam agenciamentos, conexões que colocam
o que está escrito em movimento, de dentro para fora do texto, criando novas relações e sentidos.
Também em “Máquina escrevendo”, o trecho “Vamos falar a verdade: isto aqui não é
crônica coisa nenhuma. Isto é apenas. Não entra em gênero. Gêneros não me interessam mais”
(LISPECTOR, 2018, p.404) corresponde-se com um trecho de “Ao correr dos dias, da máquina”,
texto publicado anteriormente na revista Joia em maio de 1968: “Ah isto não é crônica nem coluna,
bem sei. Por uma vez acho que não importa: os dias correm, a máquina corre” (LISPECTOR,
2018, p.605). Em ambos os pontos, há uma alusão ao modo de operar na máquina, que corre e
imprime a velocidade dos dedos que datilografam, assim como há um questionamento em relação
ao gênero do texto, cujo o escopo amplia-se para questão do espaço neutro.
O que não tem gênero, o it, o neutro são expressões frequentes na escrita de Lispector,
principalmente em Água Viva, embora seja possível encontra-lo também em outros textos da
autora, como Sousa (2000) localiza em A paixão Segundo G.H: “Agora aquilo que me apela e me
chama, é o neutro. Não tenho palavras para exprimir e falo então em neutro” (LISPECTOR apud
SOUSA, 2000, p. 339). Para o crítico, a escrita clariciana perpassa tanto por uma “torrencialidade
de fluxos que tendem a tudo absorver”, incorporando todos os restos, como também tangencia o
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encontro com neutro, com o silêncio. Mediante a referência do ensaio3 sobre René Char de Maurice
Blanchot, Sousa afirma que “Na máquina de escrever a autora pretende encontrar um privilegiado
lugar de acolhimento para o espaço neutro do pensar-escrever, onde se possa, por outro lado,
acolher o estado procurado do neutro-matéria” (SOUSA, 2000, p.343).
João Camillo Penna no artigo “O nu de Clarice Lispector” (2010) reavalia a noção de
epifania na escritura de Lispector. Segundo o autor, Clarice faz uso da simbologia da encarnação
crística para, no entanto, destituir símbolo do sagrado mitológico, colando-o em um espaço neutro,
não heroico: “Clarice faz uma leitura desmitologizante da encarnação crística, que percorre os
passos da figuração mítica da paixão, para chegar a um sentido depurado, não excepcional, não
subjetivo dela, como desconstrução do cerne de sua figura.” (PENNA, 2010, p.89-90). Nada se
revela e esse é o acontecimento: em G.H. a sublimação não é ter comido a barata, mas justamente
nada ter acontecido, o vazio que se revela anuncia o fracasso da transcendência;
É preciso que a encarnação fracasse, demonstrando a natureza egóica de sua
estrutura ainda demasiadamente devedora de uma noção de individualidade, para
que se chegue ao destino comum. A despersonalização é a “destituição do
individual inútil”; “A deseroização é o grande fracasso de uma vida”, escreve
G.H. Desistir desta ambição, despersonalizar-se, é, descobre G.H., precisamente
a condição humana, e “a condição humana é a paixão de Cristo”. A paixão de
Cristo não se dá, assim, na encarnação da matéria, mas no fracasso
desmitologizante do projeto de encarnação. Esta a verdadeira paixão. É preciso,
no entanto, atravessar o processo, buscar a encarnação para que ela
inevitavelmente fracasse, e para que ao fracassar ela aponte para o mundo
encarnado tal qual ele é, e que se chama paixão. (PENNA, 2010, p.92)

É preciso haver a busca pela encarnação para que o encarnado seja visto na sua nudez, em
outras palavras, “A encarnação epifânica é a desencarnação de um mundo messiânico, nem belo
nem feio, mas neutro. Não epifania, mas mundo afinal apresentado em sua nudez” (PENNA, 2010,
p.95). O espaço neutro, sem gênero, seria esse lugar de onde nasce a escritura, onde se encontra o
“é” da coisa. Em O espaço literário (2011), Blanchot ao escrever “A experiência de Mallarmé” acerca
do indizível, reflete sobre a experiência literária, lugar este “em que a realização da linguagem
coincide com o seu desaparecimento, em que tudo se fala [...], tudo é fala, mas em que a fala já não
é mais do que a aparência do que desapareceu, é o imaginário, o incessante e o interminável” (2011,
p.38).

Segundo Blanchot, o neutro supõe uma outra relação, “recusa a pertença tanto à categoria do objecto quanto à do
sujeito” (BLANCHOT apud SOUSA, 2000, p.339).
3
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O indizível na escritura de Lispector se dá através da busca e do fracasso, na tentativa de
capturar o indizível e falhar, logo, é na travessia da linguagem que se encontra “ponto” escritural
de Lispector, conforme Nolasco (2001) escreve no capítulo “Escritura e Escrituração: a prática
textual de Clarice Lispector”:
Se, para Blanchot, escrever é encontrar esse ponto, para Clarice, diferentemente,
escrever é encontrar esse ponto que jamais será encontrado: sua linguagem busca
essa travessia, aqui chamada de escritura que se escreve, ou melhor, é essa
travessia, uma vez que se constitui enquanto tal nesse lugar para sempre
deslizante. [...] é nesse movimento deslizante que o texto se dá a ler enquanto tal.
(NOLASCO, 2001, p.53)

É na experiência literária do manuscrito Objeto Gritante4, de onde provém Água Viva, que
Lispector se enveredará para uma escrita fragmentada na sua maior radicalidade. Da transição de
Objeto Gritante para Água Viva, parte desses fragmentos sofreram modificações, mas ainda assim é
possível encontrar rastros desses escritos:
Acontece o seguinte. Eu vinha escrevendo esse livro há anos, espalhados por
crônicas de Jornal. Sem perceber, ignorante de mim que sou, que estava
escrevendo o meu livro. Essa é a explicação para quem me lê e me reconheça. É
porque já leu anteriormente em jornal5. (LISPECTOR, s/data)

O processo de construção de Objeto Gritante se deu através da montagem de fragmentos, somados
aos acontecimentos corriqueiros da vida da autora e suas reflexões. Clarice mistura o que já foi
escrito antes em crônicas e romances com uma escrita autobiográfica, tornando esse manuscrito
um intertexto, num fluxo continuo sem começo ou fim.
Sônia Roncador em Poéticas do Empobrecimento: a escrita derradeira de Clarice (2002) defende a
hipótese de haver uma mudança estética no projeto literário de Clarice: “[...] Acredito que no fim
dos anos 60 e princípio dos anos 70 a autora embarca em novos projetos estéticos, cujos os
elementos contrastam com seus escritos anteriores” (RONCADOR, 2002, p.13). Através do
conceito de deflação estética de Roland Barthes, Roncador compreende que este método de escrita
fragmentada causa um “efeito do mal gosto”;
A heterogeneidade característica na composição dos últimos escritos de Clarice,
manifesta-se também no nível da linguagem, onde a autora justapõe passagens
4Objeto

Gritante é um manuscrito não publicado por Lispector que se encontra no acervo da autora na Fundação Casa
de Rui Barbosa – Rio de Janeiro. O manuscrito pode ser acessado para fins de pesquisa, assim como outros
documentos presentes no acervo.
Trecho copiado do manuscrito de Água Viva presente no acervo do arquivo de Clarice Lispector no Instituto Moreira
Salles (Rio de Janeiro). “Manuscrito de Água Viva” é como o arquivo está nominado nas referências do acervo, embora
na capa do manuscrito o título seja “Atrás do pensamento - monólogo com a vida”. O trecho não foi incluso na versão
final de Água Viva.
5
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enfáticas, sublimes e artisticamente elaboradas a outras escritas num estilo
“menos” artístico - às vezes coloquial, frequentemente deselegante e não raras
vezes indecoroso. (RONCADOR, 2002, p. 15)

Diferentemente do argumento de Severino no artigo “As duas versões de Água Viva”6
(1989), Roncador infere que Objeto Gritante e Água Viva são projetos autônomos, uma vez que entre
um e outro houve uma redução de páginas consideráveis, mudando inclusive o tom narrativo. O
corte vertiginoso de um manuscrito para outro faz com que estes se distinguem, não só pelo
conteúdo reduzido, mas também porque ao realizar este corte, Clarice muda o enunciado do texto,
transformando Água Viva em um romance narrado através de uma personagem. Em Objeto Gritante
é a voz de Lispector que conduz o texto: “Clarice alterou o modo de enunciação de “Objeto
Gritante”. Ou seja, ela eliminou seu caráter autobiográfico apresentando Água Viva como um relato
ficcional onde uma artista plástica narra a sua estreia no mundo da literatura” (RONCADOR, 2002,
p.52).
As frases desconexas, autobiográficas, dão o tom espontâneo e orgânico ao manuscrito.
Porém, o crítico José Américo Pessanha, ao ler Objeto Gritante (a pedido de Clarice), desaprova e
afirma que muitos críticos e leitores que conhecem a obra de Lispector ficariam desapontados. A
preocupação do crítico acerca da recepção de Objeto Gritante está no risco que Clarice correria ao
publicá-lo – “e o que virá depois?” - indaga Pessanha. Para o crítico, a auto exposição da intimidade
da escritora, desobedecia a transcendência que deveria ser mantida entre autor e material narrado
– “Daí o despudor com que se mostra em seu cotidiano (mental e de circunstâncias) não se
incomoda em justapor trechos de diversos níveis e sem temer o trivial (“raspar as axilas”). Falar de
Deus e de qualquer coisa, sem selecionar tema, sem rebuscar forma. Sem ser escritora”
(PESSANHA apud RONCADOR, 2002, p.58).
Segundo Roncador, em Objeto Gritante, já nas páginas introdutórias, Clarice declara um
programa de escrita que “consiste em escrever sem qualquer ato de premeditação ou qualquer
antecipação do resultado final, e também sem obedecer aos protocolos específicos de composição”
(2002, p.33). Nas palavras de Lispector: O “propósito do livro é escrever ao correr da máquina
anotando o que me vier aos dedos - mesmo que o texto fique com aparência de fragmentário”
(LISPECTOR apud RONCADOR, 2002, p.33).

Segundo RONCADOR (2002, p.51): De fato, em seu artigo, Severino parece particularmente interessado em mostrar
que ambas as versões de Água Viva são na verdade apenas diferentes estágios de uma mesma criação, sendo “Objeto
Gritante”, nesse sentido, uma simples “obra de transição” [...]. No entanto, ao contrário dessa visão, eu diria que de
uma versão à outra houve, sim, um empenho da autora em eliminar o “âmago” de “Objeto Gritante” [...].
6

CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.18, p. 79-94, jul./dez, 2022. ISSN: 2357-9234.

90

Novamente, a expressão “ao correr da máquina” aparece. As crônicas que trazem a figura
da máquina de escrever citadas anteriormente participam da tessitura de Objeto Gritante, quando não
integralmente, em trechos embaralhados nesta escrita improvisada. Ao analisar a crônica “Ao
correr da máquina” de 1971 (a crônica como todo está reescrita no manuscrito), Roncador adentra
as digressões e reminiscências narradas por Clarice, pois é no momento de reflexão máxima, que o
clímax é quebrado por Lispector;
Gostaria então de discutir aqui algumas estratégias que Clarice utiliza em “Objeto
Gritante” para produzir esse efeito de deflação (de despotencialização, ou mesmo
de rebaixamento) de sua escrita. Nesse texto a autora frequentemente subverte o
nível de certos temas (os “grandes temas” de sua literatura, nas palavras de vários
de seus críticos), contaminando-os com a presença de outros temas “menores”,
triviais, e até mesmo indecorosos (de um ponto de vista literário, mas às vezes
também moral). (RONCADOR, 2002, p.74)

Esta informalidade, tagarelice que se apresenta no manuscrito, é uma influência sofrida pela
atividade de cronista, também constatado por Carlos Mendes de Sousa. Para o crítico essa
justaposição trata-se do “texto exposto”: “o texto que deixa aparecer as fissuras, as costuras, os
próprios restos incorporados, designação que reenviará também para o domínio da
metadiscursividade e para o âmbito da enunciação que reflete o próprio fazer” (SOUSA, 2000,
p.347). Em uma visita ao acervo documental de Lispector na Fundação Casa de Rui Barbosa, ao
pesquisar o manuscrito Objeto Gritante, a crônica “Gratidão à máquina” aparece embaralhada no
meio do texto:
[...] só por traduzir veio-me gratidão à máquina de escrever. Que é leve o bastante
para o meu trabalho. Acontece que não quis me trancar no quarto para escrever
a fim de que meus filhos tivessem livre acesso a mim e não a uma mãe-escritora.
Estão passei a escrever na sala sentada num sofá e interrompida a qualquer hora.
Ser mãe é mais importante que ser escritora. Voltando à máquina quero dizer que
ela corre bem e suave transmite-me sem eu ter que me enveredar no emaranhado
da minha letra. Por assim dizer provoca meu pensamento sentimento e ajuda-me
como pessoa. E não me sinto mecanizada por usar a máquina. Inclusive ela
parece captar sutilezas. Através dela sai logo impresso o que escrevo e isto me
torna mais objetiva. O ruído baixo de seu teclado acompanha discretamente a
solidão de quem escreve. (LISPECTOR, s/data, p.82-83)7

Quando comparamos esse fragmento de Objeto Gritante com o trecho de “Gratidão à
máquina”, citado no começo do artigo, encontramos algumas diferenças, reflexões e ações que não
estão contidas na crônica publicada. Em “só por traduzir veio-me gratidão à máquina de escrever”
exemplifica esta linguagem justaposta: é na ação de traduzir um texto (não especificado no
manuscrito) que Lispector recorda da crônica, justificando também o porquê escreve com a

7

Fragmento copiado do manuscrito Objeto Gritante.
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máquina no colo: “Acontece que não quis me trancar no quarto para escrever a fim de que meus
filhos tivessem livre acesso a mim e não a uma mãe-escritora.” Clarice se expõe ao falar sobre ser
mãe e escritora, como concilia essas atividades, como ambas as tarefas fazem parte do seu processo,
ou seja, registrando e refletindo sobre o próprio fazer, como afirmou Sousa.
A operação estética de deflação se dá através da quebra de uma reflexão profunda sobre
temas que são caros à literatura, incidido por um pensamento banal, corriqueiro. Este corte entre
uma ideia e outra mostra as fissuras dos fragmentos justapostos, onde um pensamento
“sofisticado” está ao lado de algo superficial. Porém este “efeito do mal gosto”, não é acidental.
Para Roncador, há uma intenção de Lispector em causar este efeito. Nas considerações finais do
primeiro capítulo, a crítica aponta para o que Clarice declara nas primeiras páginas de Objeto Gritante:
“este é um anti-livro”;
“Objeto Gritante” é, então, o registro de um momento crucial na trajetória
artística de Clarice Lispector - momento esse que a autora não só decide romper
com certos aspectos da sua escrita anteriores ao manuscrito, como também
questionar determinados valores artísticos que seguramente grande parte da
crítica contemporânea a “Objeto Gritante” defendia. Ao violar certas regras de
composição artísticas e ao incorporar em “Objeto Gritante” [...], Clarice
questiona a instituição de literatura em geral e, em particular, sua própria obra.
(RONCADOR, 2002, p. 90)

A figura da máquina de escrever presente nas crônicas de Clarice Lispector, aponta para
um modo de fazer, de operar na máquina, cujas conexões entre os textos e com outros livros da
autora formam uma escrita rizomática. Essa trama intertextual pode ser mapeada pelos temas que
se repetem, como linhas de continuidades, e também pelas linhas de fugas, que fragmentam o texto.
Ao se propor enveredar para uma escrita improvisada, impulsionada pelos dedos que correm na
máquina de escrever, Clarice é também impulsionada pelo desejo maquínico que a conduz para a
desmontagem da sua própria máquina literária, num processo de desorganização interna. É nas
entrelinhas do texto, onde operam os agenciamentos, que desejo o maquínico surge:
É que a máquina é desejo, não porque o desejo seja desejo da máquina, mas

porque o desejo não para de fazer máquina na máquina e de constituir uma nova
engrenagem ao lado da engrenagem precedente, indefinidamente, mesmo se
essas engrenagens têm ar de se opor ou de funcionar de maneira discordante.
Falando com propriedade, o que faz máquina são as ligações, todas as conexões
que levam à desmontagem. (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p. 138)

Contrariamente ao que Pessanha diz em carta ao ler o manuscrito Objeto Gritante, Lispector
não está tornando sua vida tema dos seus escritos, e sim a linguagem, mostrando como se dá o
funcionamento da sua máquina literária:
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Assim são conduzidos os argumentos em favor do signo de modernidade das
obras que radica no uso que delas se faz, o qual, por seu turno, tem a ver com
uma decisiva novidade: o facto de elas, em si mesmas, exporem a desmontagem
do seu funcionamento. (SOUSA, 2000, p. 342).

Em Objeto Gritante, vemos a expressão máxima desta escrita em justaposição paratática,
impulsionada pelo desejo maquínico. A partir do momento em que autora diz não ter mais controle
do que escreve, a figura da máquina passa a prefigurar também o espaço neutro, entre sujeito e
objeto. Em Água Viva, nas últimas páginas do romance, a narradora declara ser uma máquina de
escrever, um objeto sujo de sangue que cria outros objetos:
O que sou neste instante? Sou uma máquina de escrever fazendo ecoar as teclas
secas na úmida e escura madrugada. Há muito já não sou gente. Quiseram que
eu fosse objeto. Sou um objeto. Objeto sujo de sangue. Sou um objeto que cria
outros objetos e a máquina cria a nós todos. [...] se tenho que ser um objeto, que
seja um objeto que grita. (LISPECTOR, 2019, p. 87)

Na exposição Constelação Clarice (ocorrida entre outubro de 2021 à fevereiro de 2022)
realizada no Instituo Moreira Salles (IMS) em São Paulo, com curadoria de Eucanaã Ferraz e
Veronica Stigger, as máquinas de escrever de Lispector foram expostas numa redoma de vidro, e
plotado na parede o mesmo trecho de Água viva:

Máquinas de escrever de Clarice Lispector. Constelação Clarice (2021-2022). Registro pessoal do autor.
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Ao ver tais objetos exposto, automaticamente somos arrastados para a intimidade dos
escritos de Clarice, na formação dos textos. Sem percebemos, como linhas invisíveis que costuram
um texto no outro, somos enlaçados para dentro do texto-máquina: imaginamos, então, Lispector
sentada com a sua máquina de escrever no colo, dissertando sobre qualquer assunto. Nós leitores,
somos cumplices dos seus textos, e Clarice nos vê, diante da máquina. Eis que, na sua ausência,
somos nós, leitores, que vemos Lispector através das suas máquinas de escrever.
A máquina é um objeto que grita, dentro-e-fora do texto, que “inclusive parece captar
sutilezas”, pois tornou-se parte do léxico clariciano. O ruído da máquina de escrever dá ritmo aos
escritos, os dedos correm pela máquina, improvisando como se fosse jazz. A desmontagem da
máquina literária de Lispector ocorre através do processo, pois, é na travessia, na busca pelo “é”
da coisa, na tentativa/falha de capturar o instante-agora que o desejo maquiníco pulsa: escrevendo,
reescrevendo, traduzindo, ou falando sobre bichos, a máquina trabalha incessantemente. Textos
que começam e terminam um no outro, uma escritura sem fim. Repetidamente: gratidão à máquina,
por ter acompanhado Lispector ao longo dos anos, por ter sido suporte e aspiração para seus
pensamentos.
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A GEOPOÉTICA DAS ÁGUAS N’A CIDADE E AS
SERRAS, DE EÇA DE QUEIRÓS
The geopoetics of waters in A cidade e as serras, by Eça de Queirós
La geopoética de las aguas en A cidade e as serras, de Eça de Queirós

Marco Aurélio Pereira Mello1
Resumo: Especificamente, esta pesquisa2 detém-se no elemento água presente no romance A
cidade e as serras (1901), de Eça de Queirós (1845 – 1900), seja como matéria de consumo, seja como
matéria de apreciação por sentidos como a visão e a audição. Objetiva-se, portanto, explorar a
experiência do sujeito com esse elemento, experiência esta que denomino de geopoética das águas,
já que, para sua compreensão, valho-me da literatura e da geografia humanista. Trata-se de
interdisciplinaridade ainda pouco explorada na obra de Eça de Queirós, mas bastante profícua,
especialmente aplicada em um romance cujos lugares e paisagens se sobrepõem em diversas
passagens da narrativa. Essa visada geopoética também expõe o predicado atemporal da obra
eciana, já que a questão ambiental que a permeia nunca exigiu tamanha reflexão e consciência como
na contemporaneidade.
Palavras-chave: A cidade e as serras. Águas. Geoliteratura.
Abstract: Specifically, this research focuses on the water element present in the novel A cidade e as
serras (1901), by Eça de Queirós (1845 – 1900), either as a matter of consumption or as a matter of
appreciation for senses such as vision. and the hearing. The objective is, therefore, to explore the
subject's experience with this element, an experience that I call geopoetics of waters, since, for its
understanding, I make use of literature and humanist geography. It is an interdisciplinarity that is
still little explored in the work of Eça de Queirós, but it is very fruitful, especially applied in a novel
whose places and landscapes overlap in several passages of the narrative. This geopoetic view also
exposes the timeless predicate of the Ecian work, since the environmental issue that permeates it
never demanded such reflection and awareness as in contemporary times.
Keywords: A cidade e as serras. waters. Geoliterature.
Resumen: En concreto, esta investigación se centra en el elemento agua presente en la novela A
cidade e as serras (1901), de Eça de Queirós (1845 – 1900), ya sea como una cuestión de consumo
o como una cuestión de apreciación de los sentidos como la visión y el oído. El objetivo es, por
tanto, explorar la experiencia del sujeto con este elemento, experiencia que denomino geopoética
de las aguas, ya que, para su comprensión, me sirvo de la literatura y la geografía humanista. Es una
interdisciplinariedad aún poco explorada en la obra de Eça de Queirós, pero muy fructífera,
especialmente aplicada en una novela cuyos lugares y paisajes se superponen en varios pasajes de
1
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la narración. Esta mirada geopoética también expone el predicado atemporal de la obra de Ecian,
ya que la cuestión ambiental que la impregna nunca exigió tanta reflexión y conciencia como en la
época contemporánea.
Palabras clave: A cidade e as serras. Aguas. Geoliteratura.
Compreendida como obra semipóstuma, A cidade e as serras (1901), de Eça de Queirós
(1845-1900), não usufrui do mesmo prestígio das obras predominantemente realista-naturalistas do
escritor português, especialmente Os Maias (1888) e O crime do padre Amaro (1875). Há, aliás, juízo
de que não deveria ter sido publicada (MÓNICA, 2001). A leitura aqui proposta, na contramão de
uma crítica que confere menor valor a esse romance, busca ressaltar-lhe a qualidade ao revelar um
Eça que usufrui de um olhar geográfico para compor sua obra literária e mesmo aquela não
ficcional, como é o caso de O Egito (1926). Já em 1945, Luís Schwalbach apontara esse predicado
no Eça escritor e no Eça jornalista. A carreira diplomática, que lhe permitiu uma experiência de
lugares e paisagens pouco comum para um homem de seu tempo, sem dúvida, contribuiu para esse
olhar geográfico que Schwalbach destaca. Na esteira da leitura geoliterária proposta pelo crítico,
tratarei de questão ainda não contemplada na leitura crítica de A cidade e as serras, embora, como
ficará demonstrado, esteja relacionada diretamente a já bastante explorada oposição campo-cidade.
Refiro-me à presença das águas nas paisagens e nos lugares n’A cidade e as serras. Neste trabalho,
adotam-se os conceitos de paisagem e lugar com base na geografia humanista e, no caso da
paisagem em específico, também com base nos escritos de Michel Collot. Desse modo,
compreende-se a paisagem como uma tríade formada pelo sujeito, por aquilo que é percebido pelos
seus sentidos e pela linguagem por ele adotada. Assim, a paisagem não existe antes do sujeito, mas
é construída por ele a partir de sua perspectiva. Por isso, Besse (2014, p. 13) argumenta que “a
paisagem fala-nos dos homens, dos seus olhares e dos seus valores, e não propriamente do mundo
exterior. Na realidade, só haveria paisagens interiores, mesmo se essa interioridade se traduz e se
inscreve ‘no exterior’, no mundo”. Portanto, a paisagem é uma construção pautada tanto na
objetividade quanto na subjetividade, e a linguagem empregada pelo sujeito que a concebe
corresponde aos sentimentos que a paisagem lhe suscita. Guerra da Cal (1981), em sua obra Língua
e estilo de Eça de Queiroz, expõe como o autor de Os Maias se vale de estilo que corrobora o
sentimento pretendido pela narrativa.
Já o lugar diz respeito à relação afetiva que o sujeito estabelece com o espaço, que, nesse
caso, ascende à condição de lugar. Desse modo, lugar e espaço são distintos sob a perspectiva da
geografia humanista. O espaço existe independente do sujeito, pois não demanda uma relação com
ele; o lugar, por sua vez, só existe quando o sentido lhe confere significado. Em sua obra Espaço e
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lugar: a perspectiva da experiência, para ilustrar o significado de lugar, Tuan (2013) toma como exemplo
relatos dos físicos Niels Bohr e Werner Heisenberg acerca da visita que ambos fizeram ao castelo
de Kronberg, na Dinamarca. A impressão de Bohr e Heisenberg é influenciada pela personagem
Hamlet, de William Shakespeare, a qual, segundo a trama do escritor inglês, vivera no citado castelo.
Embora se trate de um texto ficcional, a força e a perenidade da personagem instigam os físicos a
imaginarem sua presença naquele castelo em tempo pretérito. Com isso, a visão que Bohr e
Heisenberg conferem ao castelo ganha contornos especiais, de modo que cada área visitada no
âmbito da edificação, assim como cada parede dela, remete a possíveis cenas de Hamlet. Por
conseguinte, sob a perspectiva de Bohr e Heisenberg, tais espaços se transformam em lugares, visto
que imbuídos de significados.
Na narrativa, fica claro que água se constitui como elemento essencial tanto no aspecto
biológico, já que supre uma necessidade básica do sujeito, quanto no aspecto psicológico, já que a
visão que o personagem tem das águas, seja em um rio, seja em um regato, proporciona-lhe
contentamento e boa disposição física e mental.
N’A cidade e as serras, o protagonista Jacinto, descendente de portugueses que viveram em
Tormes, nascera em Paris, e na capital francesa vivera até os seus trinta e três anos. A notícia de
que um temporal destruíra a histórica capela onde jaziam os restos mortais de seus avós provocoulhe uma comoção inusitada e, por conseguinte, um sentimento de afeto – até então refutado – pelo
solo onde nasceram e viveram seus ascendentes. Essa notícia, aliás, é a motivação para Jacinto
viajar pela primeira vez a Portugal com vistas a acompanhar pessoalmente as obras que
reconstituirão a dignidade da antiga propriedade dos Jacintos. Sua chegada a Tormes estabelece a
dialética espacial que fundamenta o romance.
A qualidade de vida adquirida na serra portuguesa, indubitavelmente, determina sua escolha
por Portugal em detrimento de Paris. Entre os elementos que o influenciam a tanto, estão
particularmente os lugares e as paisagens serranas. A comporem esses elementos geográficos,
destaco as águas de Tormes, as quais corroboram o processo dialético espacial, ou seja, ratificam
a antítese entre o espaço rural português e a Paris finissecular.
Em Tormes, a água é praticamente onipresente na paisagem, e a sua simples disposição
ao olhar proporcionará benefícios a um Jacinto até então consumido pela urbanidade de Paris.
Ao passo que Paris, mesmo com todo o aparato advindo da modernidade, revela-se
carente de uma água propícia ao consumo, Tormes oferece a Jacinto uma água salutar, que
contribuirá sobremaneira com a restituição de seu ânimo e com o estabelecimento de seu vínculo
afetivo com aquele lugar. Assim, a experiência que o personagem estabelecerá com esse elemento
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também contribuirá para que reconheçamos o que há de positivo ou negativo nas paisagens e nos
lugares.
Bruni (1993), na construção de seu texto A água e a vida, parte da sentença “tudo é água”,
atribuída ao filósofo grego do século VI a.C. Tales de Mileto. O pesquisador confessa que, quando
tomou conhecimento da sentença de Tales, não lhe conferiu o devido sentido por considerá-la
demasiado abrangente. No entanto, a assertiva não lhe fugiu da memória, o que o levou a, mais do
que questioná-la, sobre ela refletir. Por conseguinte, a água passou a figurar-lhe como elemento
essencial sob diferentes perspectivas, entre elas a de que a água é o elemento com o qual
higienizamos os alimentos, bem como com o qual esses mesmos alimentos são cultivados. É
também a água que higieniza o corpo e os espaços; é ainda o elemento largamente utilizado na
produção industrial.
Dado esse caráter de imprescindibilidade, Bruni (1993, p. 56) pontua que as primeiras
grandes civilizações se formaram onde havia água doce em abundância. Como exemplo de espaços
que vieram a ser ocupados pelas águas, o pesquisador enumera o “vale do Nilo no Egito, vale do
Tigre-Eufrates na Mesopotâmia, vale do Indo no Paquistão, vale do rio Amarelo na China”. Bruni
frisa que “Todas essas civilizações construíram grandes sistemas de irrigação, tornaram o solo
produtivo e prosperaram. Essas civilizações desmoronaram quando o abastecimento de água se
extinguiu ou foi mal aproveitado”. (BRUNI, 1993, p. 56).
Em sua viagem ao Egito, que abrangeu o período de 23 de outubro de 1869 a 3 de janeiro
de 1870, Eça de Queirós testemunhou e registrou a influência do rio Nilo na vida do povo egípcio.
Embora a razão de sua viagem tenha sido a inauguração do Canal de Suez, infere-se que tal evento
tornou-se de importância secundária para o escritor, tanto pelo que descreve sobre o Nilo quanto
pela atenção que dedica às cidades do Cairo e de Jerusalém. Elgebally (2020), para corroborar esse
secundarismo nos escritos de Eça, transcreve parte da carta do escritor endereçada a Eduardo
Coelho, redator do jornal Diário de Notícias de Lisboa. Em sua carta, Eça indica que o Cairo e
Jerusalém ganharão destaque em sua narrativa, pois essas cidades lhe causaram “luminosas e
poderosas impressões”. Interessa-me aqui, contudo, não a avaliação do autor sobre essas cidades,
mas sobre o rio Nilo, que passa pelo Cairo. É bastante evidente o quanto o Nilo impressiona o
autor, que, obviamente, reconhece a imprescindibilidade de suas águas para aquela região. Por isso,
frisa que o rio influencia tanto a vida agrícola quanto a vida social no Egito. O Nilo “Tem
instituições, legislações, festas, preces, guardas, pregões. As estações regulam-se por ele [...]. Ele, na
sua beatitude, cresce serenamente, igualmente, sem injustiça, nem cólera”. (QUEIRÓS, 20-?, não
paginado).
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Esse aspecto sagrado conferido às águas interessa-me sobremaneira, pois vai ao encontro
do que Arias e Marandola Jr. (2018) denominam como narrações hidropoéticas, as quais implicam
a relação “água-lugar-experiência”. Trata-se de alternativa ao pensamento que reduz a água a mero
item de consumo e que, por conseguinte, escamoteia seu sentido simbólico.
A compreensão materialista da água começou a se sobrepor, em detrimento de seu aspecto
mítico, especialmente no final do século XIX, nas grandes cidades, quando a exploração comercial
do líquido se expandiu. Nesse contexto, a água mineral passa a ser engarrafada e comercializada
em larga escala. Por conseguinte, seu caráter simbólico é gradativamente reduzido. Por isso, Bruni
(1993) reconhece que existem duas naturezas da água. A primeira delas, chamada de natureza
externa, corresponde à materialidade da água, ou seja, aos seus aspectos químicos, biológicos e
econômicos. Já a segunda natureza, que Bruni (1993) denomina de interna, corresponde ao aspecto
mítico da água, o qual, como já exposto, teve seu papel gradativamente reduzido à medida que a
água passou a ser compreendida como matéria de exploração comercial.
Ao abordar sua natureza interior, Bruni (1993, p. 57) frisa sua importância “nas mais
variadas culturas humanas, nas religiões, nas cosmogonias, nos mitos, nas artes, nas literaturas, e
na própria filosofia”. Não por acaso, a presença da água, especialmente em sua natureza interna,
permeia o Antigo e o Novo Testamento. O mergulho nas águas, segundo a cultura cristã, simboliza
o renascimento. Um novo homem surge, liberto de seus pecados e apto a uma vida condizente
com a premissa cristã. Assim, a água é fonte da vida também por meio da purificação e da
regeneração. (BRUNI, 1993). Além disso, sua própria imagem na paisagem ou mesmo o seu som
produzido durante seu percurso entre as pedras de um regato agem aos olhos e aos ouvidos do
homem como força terapêutica, capaz de acalmar-lhe o ânimo.
Segundo Piñeyro (2006), a antropologia, historicamente, compreendeu de forma apartada
a mitologia e o pragmatismo envolto no elemento água. Assim, estudos sobre os aspectos religiosos
ligados à água não consideravam, por conseguinte, sua propriedade nutricional, nem sua força
irrigadora com vistas a uma boa colheita; por outro lado, se atentos ao destino de consumo,
ignoravam seus aspectos míticos. Recentemente, como aponta Piñeyro (2006), essa visada cedeu
lugar, no âmbito da antropologia, à compreensão de que os aspectos mitológicos e pragmáticos
podem ser analisados de forma sobreposta. Desse modo, a mitologia, antes ignorada em muitos
estudos, passa a ser reconhecida como relevante ao uso efetivo da água. Para tanto, os antropólogos
identificaram que os ritos dirigidos à água ou aos deuses responsáveis por ela implicam respeito a
esse elemento, de modo que, onde há uma compreensão mítica ou religiosa da água, há também
qualidade e abundância desta. Por isso, Piñeyro (2006, p. 6) afirma que “en la recuperación de las
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identidades culturales, los mitos incluidos, descansa una posibilidad de revertir o desacelerar el
proceso de destrucción planetaria”3.
Segundo a pesquisadora, a perda dessa identidade cultural é uma das consequências da
modernidade, que leva o homem a uma concepção limitada da origem da água que abastece sua
casa, hidrata-o e o higieniza. Suas atividades envolvendo esse elemento são, portanto, desprovidas
de reflexão. Por isso, Piñeyro (2006) pontua que “Difícilmente una persona que viva en la ciudad
pueda ligar espontáneamente el concepto de agua al de río, lluvia, rocío o de agua subterránea. La
imagen más cercana en su concepción del agua se parece a un grifo”4. Trata-se de um processo de
aculturação na esteira de preocupações que têm como escopo a produtividade e a cumulação de
bens.
A narrativa hidropoética se coaduna com a compreensão mítica da água, abarcada pela
geografia humanista, como nos revela Arias e Marandola Jr. (2018). No romance A cidade e as serras,
sob uma perspectiva geoliterária, identificamos a água tanto em sua natureza externa quanto em
sua natureza interna.
Um estudo da paisagem e do lugar na obra literária envolve invariavelmente a relação do
homem com a terra, e por isso é compreensível que aquilo que a terra oferece ao homem esteja
incluso nessa relação. Assim, natural se revela conferir atenção ao mais vital dos alimentos: a água.
Em seu texto A sociedade e os climas5, ao fazer um contraponto entre, de um lado, o homem
de Londres ou de Paris, e, de outro lado, o homem da Índia ou da Síria, Eça cita que o primeiro
recorre a meios artificiais para alcançar o mínimo de bem-estar, ao passo que o segundo dispõe de
meios oferecidos pela natureza do local onde habita. Assim, na realidade do hindu e do árabe, o
autor cita “um pouco de arroz e milho colhidos sem esforço, os frutos de cada árvore, a água
límpida da fonte comum”, elementos que são “o banquete que Deus cada dia lhe oferece”.
(QUEIRÓS, 20-?, não paginado).
Vê-se, portanto, a estima pela água em sua origem, pois nela o homem encontrará
qualidades com as quais as águas das grandes cidades europeias não contam.
Além de estabelecer o contraponto espacial por meio dos alimentos, a água, substância
essencial à vida, se revela fundamental na oposição construída no percurso narrativo, e a qualidade
desse líquido, se positiva, será favorável ao elo que o sujeito estabelecerá com o lugar.
Na recuperação das identidades culturais, inclusive dos mitos, reside a possibilidade de reverter ou retardar o processo
de destruição planetária. (Tradução minha).
4 Dificilmente uma pessoa que mora na cidade ligará espontaneamente o conceito de água ao de rio, chuva, orvalho
ou lençol freático. A imagem mais próxima na sua concepção de água assemelha-se a uma torneira. (Tradução minha).
5 Texto que compõe a obra póstuma Cartas familiares e bilhetes de Paris, compilada por Luís de Magalhães e publicada em
1907. A obra reúne textos não ficcionais produzidos entre 1893 e 1897, anos em que Eça se encontrava em Paris, na
condição de cônsul.
3
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Bachelard (1998), ao discorrer sobre o poder regenerador da água, confere ênfase ao seu
predicado de frescor, cujo significado não se limita à agradável sensação de que goza o corpo.
Assim, o filósofo destaca que o frescor da água incita grande variedade de metáforas, as quais por
vezes se revelam distantes do significado primeiro dessa substância. Entre tais metáforas, destaco
“fresca paisagem”, “fresco quadro”, “página literária cheia de frescor” (p. 151). Embora cada qual
com um contorno semântico próprio, tais expressões guardam, em comum, a ideia de viço, a qual
se encontra no significado primitivo da água. Essa vivacidade remete tanto ao vigor quanto à
capacidade de descortinar, por meio da água, um olhar renovado, propício, pois, à compreensão
poética das paisagens. Por isso, Bachelard frisa que
A água fresca restitui as chamas ao olhar. Eis o princípio da inversão que vai
explicar o verdadeiro frescor das contemplações da água. É o olhar que se
refresca. A impressão de frescor proporcionada pelo mundo visível é uma
expressão de frescor que o homem desperto projeta sobre as coisas.
(BACHELARD, 1998, p. 152).

Nesse ponto, a filosofia poética de Bachelard converge para a compreensão de Michel
Collot no que diz respeito às paisagens interiores, ou seja, também para Bachelard a paisagem é
construída a partir do olhar.
Assim, Bachelard (1998, p. 152) pontua que “A frescura de uma paisagem é uma maneira
de olhá-la”. Contudo, o filósofo adverte que o olhar, por si só, não basta para atribuir tal predicado
à paisagem, pois “É preciso, não há dúvida, que a paisagem ponha aí algo de si, que tenha um
pouco de verdura e um pouco de água”. Collot (2013), conquanto enfatize o caráter interior das
paisagens, não lhes dispensa as qualidades exteriores, já que frisa a necessidade de harmonia entre
os elementos interiores e exteriores envoltos na confecção da paisagem. Por isso, como já referido,
a paisagem, segundo Collot (2013), é tanto objetiva quanto subjetiva.
Além dessa convergência aqui apontada, Bachelard (1998, p. 152) também confere valor ao
estilo adotado pelo escritor literário na apresentação da paisagem, pois dispõe que “o frescor de
um estilo é a mais difícil das qualidades; depende do escritor, e não do assunto tratado”.
Na capital francesa, Jacinto dispunha de todo conforto com o qual um burguês parisiense
poderia contar; entretanto, carecia de encontrar qualidade no mais básico dos alimentos, qual seja
a água. Para contornar tal dificuldade, recorre a técnicas que a ciência de então lhe proporcionava.
Assim, Zé Fernandes constata que, no apartamento 202,
Todo um aparador [...] vergava sob o luxo redundante, quase assustador de águas
– águas oxigenadas, águas carbonatadas, águas fosfatadas, águas esterilizadas,
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águas de sais, outras ainda, em garrafas bojudas, com tratados terapêuticos
impressos em rótulos. (QUEIRÓS, 2006, p. 25).

Surpreso com a profusão do líquido, Zé Fernandes deduz que Jacinto o consuma à sobeja.
Contudo, sua hipótese é de pronto refutada por um Jacinto melancólico, conforme o olhar
denunciara:
- Santíssimo nome de Deus, Jacinto!
Então és ainda o mesmo bebedor de água, hem?... Um aquático! [...]
Ele derramou, por sobre toda aquela garrafaria encapuçada em metal, um olhar
desconhecido:
- Não... É por causa das águas da cidade, contaminadas, atulhadas de micróbios...
Mas ainda não encontrei uma boa água que me convenha, que me satisfaça... Até
sofro sede. (QUEIRÓS, 2006, p. 25).

Jacinto revela que toda aquela reserva de água quimicamente modificada se presta a evitar
o consumo das águas convencionalmente oferecidas pela cidade, as quais, segundo ele, são
“contaminadas, atulhadas de micróbios...”. Essa avaliação, portanto, participa-nos, por inferência,
que muitos citadinos, provavelmente, não gozavam de boa saúde em razão de as águas que lhes
são fornecidas não disporem das condições mínimas de salubridade. N’A cidade e as serras, o
elemento água se revela deveras pertinente no estabelecimento do contraponto entre Paris e
Tormes, pois tal elemento ganha ênfase em ambos os lugares. No primeiro, como já exposto, em
seu aspecto negativo, carente da qualidade necessária para ser um elemento que confira vida ao
homem. No segundo lugar, como será exposto, a água, em comunhão com outros elementos da
natureza, revigora Jacinto, proporcionando-lhe o frescor da vida que lhe faltava em Paris. Nesse
sentido, cabe frisar que essa água pode ser compreendida como salutar. Bachelard (1998), em seu
Ensaio sobre a imaginação da matéria, frisa que o homem tende a reconhecer na água um elemento de
cura, e destaca a abundância de trabalhos, no século XVIII, acerca das qualidades medicinais das
águas minerais e das águas térmicas.
Os significados contidos na água não só n’A cidade e as serras, mas também em outros textos
queirosianos, como Os Maias, denotam que a confiança no poder salutar do líquido alcança o século
XIX. A boa saúde de Afonso da Maia, por exemplo, tem como origem as águas de Santa Olávia,
como expõe o narrador d’Os Maias:
Todavia, Afonso ainda ia longe, como ele dizia, de ser um velho borralheiro.
Naquela idade, de verão ou de inverno, ao romper do sol, estava a pé, saindo
logo para a quinta, depois da sua boa oração da manhã que era um grande
mergulho na água fria. Sempre tivera o amor supersticioso da água; e costumava
dizer que nada havia melhor para o homem – que sabor de água, som de água, e
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vista de água. O que o prendera mais a Santa Olávia fora a sua grande riqueza de
águas vivas, nascentes, repuxos, tranquilo espelhar de águas paradas, fresco
murmúrio de águas regantes... E a esta viva tonificação da água atribuía ele o ter
vindo assim, desde o começo do século, sem uma dor e sem uma doença [...].
(QUEIRÓS, 2014, p. 12-13).

Essa qualidade benfazeja da água de Santa Olávia é reconhecida sob um aspecto
psicológico, e não necessariamente químico, em confluência, portanto, com estudos que vigoravam
no século XVIII. Por isso, a essa relação que Afonso mantinha com as águas de Santa Olávia o
narrador qualifica como “amor supersticioso” e ao mergulho matutino nas águas frias de Santa
Olávia, “oração da manhã”.
As águas também beneficiarão os personagens que a avistam na paisagem. Trata-se do que
Feuerbach (1988, p. 15) denominou de “banho d’água ótico”. Por isso, a casa da família Maia nos
Olivais tem como um dos predicados justamente o fato de contar com uma “clara vista do Tejo”,
de modo que Carlos àquele lugar se refere como “um pedaço do paraíso”. (QUEIRÓS, 2014, p.
325).
Ainda n’Os Maias, é a água que mitigará a debilidade física do senhor Monforte, mas não se
trata de uma água que se consuma ou na qual se mergulhe em qualquer lugar. Essa água benfazeja
é encontrada em sítios fora do domínio urbano. Por isso, na passagem a seguir, infere-se que as
águas dos Pirineus justifiquem a escolha de Monforte pela cordilheira: “O excelente Monforte, que
sofre de reumatismos articulares, achava-se tranquilamente, ricamente, tomando as águas dos
Pirineus...” (QUEIRÓS, 2014, p. 25).
N’A cidade e as serras, a água é um elemento fundamental para o antagonismo espacial. Em
Paris, Jacinto necessita recorrer a águas engarrafadas e tratadas quimicamente, o que lhes altera o
sabor e, por conseguinte, não suscitam o desejo de serem consumidas, de modo que Jacinto,
inclusive, tem sede. Já as águas que lhe chegam pelas torneiras estão “contaminadas, atulhadas de
micróbios”. (QUEIRÓS, 2006, p. 25). A ausência de uma água de qualidade naquela Paris de
Jacinto revela uma modernidade cujo progresso não parece ser favorável à qualidade de vida do ser
humano.
Em Tormes, a água, como elemento que compõe o lugar e a paisagem, será essencial para
o renascimento de Jacinto. Para tanto, mais do que consumir a água em sua fonte, Jacinto dela
também se valerá por meio de outros sentidos, como a visão e a audição. Ludwig Feuebach, citado
por Bruni (1993), já afirmara que “A água não é somente um meio físico de geração e alimentação
[...]; é também um remédio muito eficaz tanto psíquico quanto ótico!” (FEUERBACH, 1988, p.
14-15). Por isso, além de saciar a sede de Jacinto, as águas de Tormes lhe embeveciam a alma, razão
por que se detinha para admirar um regato: “Qualquer água corrente o retinha, enternecido naquela
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serviçal atividade, que se apressa, cantando, para o torrão que tem sede, e nele se some, e se perde”.
(QUEIRÓS, 2006, p. 140).
A visão da água de Tormes e, por conseguinte, o seu consumo representam, aliás, o
primeiro elo exitoso de Jacinto com aquele lugar. Até debruçar-se no poial de uma das janelas do
solar e avistar a paisagem que por ela se revelava, Jacinto se sentia desconsolado “pelo
desaparecimento de toda a civilização”. (QUEIRÓS, 2006, p. 109). Toda a sua bagagem, que
contava com mais de trinta caixotes, se desviara do destino final da viagem. Seu ânimo, no entanto,
tem um princípio de ascensão quando nota a paisagem pela janela onde se debruçara, de modo que,
“depois de um silêncio grave, murmurou, com a face encostada à mão: – É uma lindeza... E que
paz!” (QUEIRÓS, 2006, p. 109). Jacinto avistara uma horta, um laranjal e uma fonte rústica. Essa
água o levará a se contrapor ao Jacinto de Paris, o qual, ainda que com sede, resistia a beber as
águas engarrafadas com as quais contava no 202. O Jacinto em Tormes, quase que instintivamente,
declara a seu amigo Zé Fernandes: “– Estou com apetite desesperado daquela água! [...] O meu
Príncipe bebeu da água nevada e luzidia da fonte, regaladamente, com beiços na bica”. (QUEIRÓS,
2006, p. 109-110). Não só o consumo daquela água, mas especialmente a forma rústica de consumila, levando os beiços à bica, revelam um Jacinto a principiar uma relação de integração com Tormes.
Após retornar ao solar, o protagonista acompanha a transformação da paisagem com o
gradativo anoitecer. Além da mudança de cor – os montes se enegrecem –, os sons se tornam mais
discretos, ainda mais suscetíveis, pois, à paz que a paisagem exala. A água, que até então fora
avistada e bebida, passa a ser delicadamente ouvida, e o seu som também colabora para o Jacinto
que está a surgir. Assim,
os arvoredos emudecendo; cansados de sussurrar; [...] um toque sonolento de
sino que rola pelas quebradas; o segregado cochichar das águas e das relvas
escuras – eram para ele como iniciações. Daquela janela, aberta sobre as serras,
entrevia uma outra vida, que não anda somente cheia do homem e do tumulto
da sua obra. (QUEIRÓS, 2006, p. 111).

Seja a partir da janela do solar, seja em meio a suas caminhadas pela serra, a presença da
água será uma constante e justificará a natureza daquelas paisagens, prodigiosas em proporcionar
bem-estar ao personagem, que, ao identificar-se com o lugar de origem de sua família, busca
“conhecer os nomes de todos os campos, as nascentes de água, e as delimitações da sua quinta”.
(QUEIRÓS, 2006, p. 145).
Não obstante o vínculo exitoso que Jacinto estabelecera com as paisagens de Tormes, o
espírito de homem moderno e afeito ao progresso ainda lhe dita ideias. Assim, idealiza uma
queijaria nas terras de Tormes, “toda branca e reluzente, de azulejos e de mármore, para fabricar
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os Camemberts, os Bries... os Coulommiers...” (QUEIRÓS, 2006, p. 137). Questionado sobre a
pertinência dessa ideia, Zé Fernandes aponta o domínio de Jacinto sobre a natureza e enumera os
elementos de que Jacinto dispõe: “Tu tens, em abundância, os quatro elementos: o ar, a água, a
terra, e o dinheiro. Com estes quatro elementos, facilmente se faz uma grande lavoura. Quanto
mais uma queijaria!” (QUEIRÓS, 2006, p. 137). O paralelismo dessa enumeração, no entanto, é
irregular, pois, na mesma relação em que constam o ar, a água e a terra, consta o elemento dinheiro
a fechar essa relação. Sua disposição, como último elemento da lista, indica seu domínio sobre os
demais elementos. É por meio do dinheiro de que dispõe que Jacinto planeja fazer as alterações
que julga necessárias na paisagem de Tormes. Por isso, para aquilo que, em princípio, se afigura
como um obstáculo geográfico, de pronto Jacinto apresenta uma possível solução, que não
ocorrerá sem que a paisagem natural seja alterada: “Aquelas rochas, além, empecendo? Que se
arrancassem! Um vale importuno dividia dois campos? Que se atulhasse!” (QUEIRÓS, 2006, p.
138). A possível alteração da paisagem fica ainda mais evidente no passo em que Zé Fernandes
afirma que as sonhadas obras “alterariam o antiquíssimo rosto da serra” (QUEIRÓS, 2006, p. 138),
bem como quando, ao calcular o custo de produção de cada queijo, o narrador pontua que se deve
considerar os “prados, e os encantamentos de água, e a configuração da serra alterada”.
(QUEIRÓS, 2006, p. 137).
A ideia de construção da queijaria é precedida por outro plano de modificação da paisagem.
Jacinto idealiza transformá-la em “um belo prado, um imenso prado, muito verde, muito farto”
(QUEIRÓS, 2006, p. 136), e enchê-lo de “formosas vacas inglesas, bem nédias e bem luzidias”
(QUEIRÓS, 2006, p. 137).
Questionado sobre a viabilidade de levar a efeito tal projeto, Zé Fernandes aponta como
solução a mudança do curso das águas. “- [...] É fácil, não é verdade, Zé Fernandes? - Sim... Trazes
a água para o prado. Águas não faltam na serra.” (QUEIRÓS, 2006, p. 136-137).
Os planos de Jacinto têm como escopo principalmente o lucro, já que, segundo ele, “o
lucro é deleite moral do trabalho, o emprego fecundo do dia...” (QUEIRÓS, 2006, p. 137). Tratase, portanto, de sua face citadina a conviver momentaneamente com o Jacinto rural, sem, contudo,
sobre este prevalecer. Assim, seus planos não iam além “das gostosas palestras” ou dos papéis “que
se amontoavam sobre a mesa, platônicos, imóveis”. (QUEIRÓS, 2006, p. 144).
Zé Fernandes, ao constatar que o Jacinto bucólico dominara aquele que conhecera em
Paris, abandonando, pois, os planos de lucrar com a exploração dos elementos de sua terra, desafiao a reassumir e levar a efeito os planos econômicos que traçara para aquele lugar. Como argumento
de autoridade, Zé Fernandes recorre a passagem do livro de Gênesis, interpretando-a conforme o
interesse capitalista:
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- Meu filho, olha que eu não passo de um pequeno proprietário. Para mim não
se trata de saber se a terra é linda, mas se a terra é boa. Olha o que diz a Bíblia!
“Trabalharás a quinta com o suor do teu rosto!” E não diz “contemplarás a quinta
com o enlevo da tua imaginação!”.
- Pudera! – exclamava o meu Príncipe. – Um livro escrito por judeus, por ásperos
semitas, sempre com o turvo olho posto no lucro! (QUEIRÓS, 2006, p. 142).

Piñeyro (2006) aponta que a compreensão de que a natureza deve ser subjugada ao homem
também advém de uma noção mítica, fundamentada na cultura judaico-cristã, que, interpretada às
conveniências capitalistas, dispõe que ao homem cabe explorar economicamente os recursos
naturais da terra. O livro de Gênesis nos fornece a pista para compreender tal leitura, especialmente
no versículo 28 de seu capítulo primeiro: “E Deus os abençoou, e lhes disse: Sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus
e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra”. (BÍBLIA Sagrada. Gênesis, cap. 1, vers. 28). A
forma verbal “sujeitai” indica uma submissão pela força; trata-se, pois, de uma relação de
dominação por meio da qual o homem exerce a autoridade concedida por Deus. De acordo com
Piñeyro (2006, p. 7), pela perspectiva judaico-cristã, “el hombre, hecho a imagen y semejanza del
creador, tiene el derecho de dominar el mundo. La relación con el ambiente se traduce en
enfrentamento”6.
Por outro lado, Mincato (2009) questiona a interpretação contemporânea acerca do
versículo 28 do capítulo primeiro de Gênesis, particularmente em relação às formas verbais
“sujeitai” e “dominai”. O teólogo reconhece que o texto bíblico dispõe uma hierarquia na qual os
homens exercem a autoridade. Contudo, segundo Mincato (2009), a condição de dominador não
confere ao homem a prerrogativa de devastar o seu próprio meio, pois “Separado da comunidade
de vida maior os seres humanos não podem viver” (2009, p. 367). Para fundamentar seu argumento,
o teólogo recorre ao versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis: “Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que
era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia”. De acordo com Mincato (2006), a oração “e
eis que era muito bom” traz consigo um sentido de totalidade; ou seja, não se trata somente da
criação do homem, mas também da criação do seu meio, do qual aquele depende para viver. Desse
modo, as agressões do homem contra a natureza e, por conseguinte, contra as águas, alterandolhes o estado original, como a princípio Jacinto e Zé Fernandes cogitaram, tendem a trazer
prejuízos ao próprio homem, que, como o Jacinto citadino revela, deixará de contar com uma água
propícia ao consumo. Além disso, ao alterar as paisagens naturais, o homem perde também o bemO homem, feito à imagem e semelhança do criador, tem o direito de dominar o mundo. A relação com o
meio ambiente se traduz em confronto. (Tradução minha).
6
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estar que estas lhes proporcionariam ao apreendê-las pelos sentidos. Por isso, revela-se
emblemática a passagem em que Jacinto, ante a proposição capitalista de Zé Fernandes, minimiza
os possíveis ganhos financeiros a serem gerados a partir da exploração econômica da paisagem de
Tormes.
Superado seu devaneio progressista, Jacinto confere pouco valor ao dinheiro que as
alterações cogitadas na paisagem de Tormes lhe renderiam, e justifica essa depreciação do capital
com o bem-estar psíquico que as paisagens de Tormes, conforme são há séculos, lhe
proporcionariam. Assim, expõe o seguinte argumento a Zé Fernandes: “Repara, homem, naquele
bocadinho de vale, e consegue não pensar, por um momento, nos trinta mil-réis que ele rende!
Verás que pela sua beleza e graça ele te dá mais contentamento à alma que os trinta mil-réis ao
corpo. E na vida só a alma importa.” (QUEIRÓS, 2006, p. 142).
É deveras significativo que a vista do Douro é a segunda menção positiva que Jacinto faz
em relação à paisagem portuguesa. A primeira diz respeito ao cheiro que é exalado dessa paisagem,
o qual Jacinto percebe ainda no trem que o levará à estação de Tormes. Desse modo, em se tratando
do sentido da visão, a imagem do Douro precede todas as demais que lhe impressionarão de forma
positiva e lhe proporcionarão bem-estar. Quanto ao cheiro exalado da paisagem, ainda que envolva
de forma positiva o protagonista, não demove o aborrecimento advindo dos contratempos da
viagem. Assim, em tom exaltado, lista alguns de seus infortúnios: “- E nem uma camisa, nem uma
escova, nem uma gota de água-de-colônia!... entro em Portugal, imundo!” (QUEIRÓS, 2006, p.
101). Não obstante a queixa, há nela, ainda que implícito, o reconhecimento de que estava a chegar
a um lugar que lhe exigia aprumo com sua imagem pessoal; ou seja, sua situação de desleixo não
condizia com as belezas que o agradável odor da paisagem lhe predizia. Era necessário, pois, apuro
consigo mesmo para fazer jus àquele Portugal que se anunciava.
Para dissuadir Jacinto de seu mau humor, Zé Fernandes, além de explicar-lhe que o trem
fará uma parada na Régua, onde há a possibilidade de reaver sua bagagem, aponta-lhe, em tom
imperativo, o Douro: “- Na Régua há uma demora, temos tempo de chamar o Grilo, reaver os
nossos confortos... Olha para o rio!” (QUEIRÓS, 2006, p. 101).
A visão do Douro não se faz de forma apartada dos demais elementos da paisagem. Como
não se trata da apreensão visual de um mapa, o narrador, gradativamente, nos oferece os elementos
que circundam o Douro, bem como aspectos do próprio rio. Ao fim da visão panorâmica, temos
um conjunto coeso de informações visuais, predicado básico para a compreensão da paisagem.
Rolávamos na vertente de uma serra, sobre penhascos que desabavam até largos
socalcos cultivados de vinhedo. Embaixo, numa esplanada, branquejava uma
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casa nobre, de opulento repouso, com a capelinha muito caiada entre um laranjal
maduro. Pelo rio, onde a água turva e tarda nem se quebrava contra as rochas,
descia, com a vela cheia, um barco carregado de pipas. Para além, outros socalcos,
dum verde pálido de resedá, com oliveiras apoucadas pela amplidão dos montes,
subiam até outras penedias que se embebiam, todas brancas e assoalhadas, na
fina abundância do azul. Jacinto acariciava os pelos corredios do bigode:
- O Douro, hem?... É interessante, tem grandeza. (QUEIRÓS, 2006, p. 101).

Essa visão do Douro serena o ânimo e dissipa a resistência de Jacinto àquela terra, e a ceia
que recebera da companhia ferroviária revelou-se bastante apetecível. A reação do personagem à
refeição, após admirar o Douro, contrasta, pois, com seu sentimento quando ele chegara a Irun, na
Espanha, onde recebera a mesma ceia de D. Esteban Castilho, um dos diretores da companhia
ferroviária. Embora não a consumisse naquela oportunidade, Zé Fernandes de pronto se revelou
afeito ao cheiro da comida, o que o levou a interpelar Jacinto sobre seu apetite: “- Tens fome,
Jacinto? - Não. Tenho horror, furor, rancor!... e tenho sono. Com efeito! depois de tão
desencontradas emoções só apetecíamos as camas que esperavam, macias e abertas.” (QUEIRÓS,
2006, p.100). Por outro lado, ao ver o Douro, Jacinto declara fome, consome da refeição que
rejeitara em outra ocasião e, mais que isso,
Durante o presunto, Jacinto lamentou contritamente o seu erro. Ter deixado
Tormes, um solar histórico, assim abandonado e vazio! Que delícia, pôr aquela
manhã tão lustrosa e tépida, subir à serra, encontrar a sua casa bem apetrechada,
bem civilizada... (QUEIRÓS, 2006, p.101).

Há, portanto, uma conexão entre os elementos que envolvem Jacinto na atmosfera serrana,
e essa conexão se principia pela vista do Douro. Por conseguinte, a refeição servida pela companhia
ferroviária, a paisagem de uma “manhã lustrosa e tépida” e, por culminância, a idealização do lugar
de destino, a casa-símbolo de sua família, se somam à experiência visual do Douro, corroborando
a integração de Jacinto com aquele Portugal que estava a descobrir.
Desse modo, compreende-se que o estudo das paisagens e dos lugares n’A cidade e as serras
requer compreensão do elemento água como parte essencial dos lugares, das paisagens e vital ao
homem. Para tanto, reconhecemos que a qualidade da água está diretamente relacionada ao lugar.
Quanto menor o valor atribuído à natureza em dado lugar, mais comprometida será a qualidade da
água; por isso, a valorização da água por meio de percepções que não impliquem necessariamente
o seu consumo revela-se significativa para a sua preservação. Assim, o que demove Jacinto de seu
intento de modificar as paisagens da serra é justamente o valor que confere àquilo que se lhe
apresenta aos olhos. Para ele, o dinheiro que poderia advir da exploração comercial de sua terra
não lhe compensa a perda do prazer que a experiência da paisagem – a qual conta com regatos e
rio – lhe proporciona. Vale destacar que, quando Zé Fernandes calcula o valor dos queijos que
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.18, p. 95-110, jul./dez, 2022. ISSN: 2357-9234.

109

seriam produzidos nas terras de Jacinto, considera “os encantamentos de água” da serra; ou seja, a
água passaria a ser compreendida como um negócio. Orientação semelhante Zé Fernandes expõe
ao sugerir a transposição das águas para o prado onde Jacinto idealizara a criação de vacas inglesas.
Também nesse caso as águas se prestariam a uma exploração comercial, não diferindo, pois, do
que já ocorria nas grandes cidades, ainda que nestas com uma finalidade diversa.
Em Paris, além de não contar com os benefícios visuais e sonoros da água, Jacinto não
dispõe sequer de sua qualidade para consumo, já que ela lhe chega pelos canos contaminada. Para
contornar essa questão, recorre ao líquido submetido a processos químicos que o purifiquem;
contudo, esses mesmos processos tornam a água pouco apetecível a Jacinto, que, inclusive, sente
sede, mesmo contando com garrafas de águas modificadas quimicamente.
Vê-se, pois, que a modernidade e o progresso da Paris onde vivera Jacinto não se associaram
à qualidade desse elemento imprescindível à vida. Infere-se que a preocupação com o acúmulo de
recursos advindos do progresso material e a preocupação com a comercialização desses recursos
destituíram o sujeito de uma reflexão acerca da abrangência do valor da água, tanto em seu sentido
pragmático, correspondente ao seu consumo, quanto em seu sentido mítico, correspondente à
confiança em seus benefícios emocionais, seja por meio da visão, seja por meio da audição.
A obra A cidade e as serras, portanto, revela-se bastante atual, mesmo decorridos mais de cem
anos de sua publicação. Afinal, a industrialização e o consumo no mundo contemporâneo implicam
prejuízos à natureza e, por conseguinte, às águas. Desse modo, uma leitura geoliterária de A cidade
e as serras contribui para fazer jus à qualidade e ao caráter perene dessa obra.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo conhecer o lugar que a pesquisa tem ocupado na formação

docente, especificamente para o ensino da leitura literária a partir de uma perspectiva de letramento
literário. Para tanto, buscou-se organizar um quadro de estudos relacionados à temática. A
metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, por meio do levantamento bibliográfico, realizado
a partir dos dados obtidos por meio de buscas on-line referentes a trabalhos de dissertações e teses
que compõem o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes – CTD/Capes e Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, no período temporal dos últimos cinco anos (20142018). Para coleta de dados, utilizou-se a análise bibliográfica dos trabalhos científicos extraídos do
CTD/Capes. Como resultado, a pesquisa aponta para um distanciamento das discussões sobre a
formação docente para o letramento literário nas regiões do país, o que se defende como necessário
considerando que não há a possibilidade de ensino da literatura infantil sem o professor qualificado
para desenvolver práticas de leitura que considere a complexidade da ação em sua totalidade, ou
seja, a formação de leitores literários.
Palavras-chave: Formação. Leitura Literária. Trabalho docente. Letramento literário. Estado da
questão.
Abstract: This article aims to understand the place that research occupies in teacher education,
specifically for teaching literary reading from the perspective of literary literacy. To this end, we
sought to organize a framework of studies related to the theme. The methodology used was
qualitative research, by means of bibliographic survey, carried out from the data obtained through
online research related to the dissertation and thesis works that make up the Capes Thesis and
Dissertations Catalog - CTD / Capes and the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations
- BDTD, in the period of the last five years (2014-2018). For data collection, a bibliographic analysis
of the scientific works extracted from CTD / Capes was used. As a result, the research points to a
departure from discussions about teacher training for literary literacy in the regions of the country,
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which are defended as necessary, considering that there is no possibility of teaching children's
literature without a qualified teacher to develop reading practices. that considers the complexity of
the action in its entirety, that is, the formation of literary readers.
Keywords: Formation; Literary Reading; Teaching work. Literary literacy. State of the issue.
Resumen: Este artículo tiene como objetivo comprender el lugar que ha ocupado la investigación en la
formación de profesores, específicamente para la enseñanza de la lectura literaria desde una perspectiva de
alfabetización literaria. Por lo tanto, buscamos organizar un marco de estudios relacionados con el tema. La
metodología utilizada fue la investigación cualitativa, a través de un levantamiento bibliográfico, realizada a
partir de datos obtenidos a través de búsquedas en línea relacionadas con disertaciones y tesis que integran
el Catálogo de Teses e Dissertações da Capes - CTD/Capes y la Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações - BDTD, en el período de los últimos cinco años (2014-2018). Para la recolección de datos se
utilizó el análisis bibliográfico de trabajos científicos extraídos de CTD / Capes. Como resultado, la
investigación apunta a un alejamiento de las discusiones sobre la formación de docentes para la
alfabetización literaria en las regiones del país, lo cual se defiende como necesario considerando que no hay
posibilidad de enseñar literatura infantil sin un docente calificado para desarrollar prácticas lectoras que
consideren la complejidad. de la acción en su totalidad, es decir, la formación de lectores literarios.
Palabras clave: Formación; Lectura literaria; Trabajo docente. Alfabetización literaria. Estado de la
cuestión.

Introdução
A construção de um estado da questão se caracteriza como a busca do conhecimento sobre
o tema que se pretende investigar no cenário atual nos espaços de produção acadêmica, bem como
o seu alcance na produção do conhecimento. O levantamento bibliográfico se configura como uma
das primeiras etapas na verificação da realidade ao buscar-se a realização de teses e/ou dissertações,
pois possibilitam o planejamento metodológico bem como a análise do objeto de estudo de forma
consciente e intencional (SACRISTÁN, 1999).
A presente revisão bibliográfica a respeito de trabalhos publicados sobre formação docente,
leitura literária e letramento literário buscou delimitar, caracterizar e definir o objeto central de
estudo a que se propõe esta investigação, ou seja, trabalhos relacionados à formação docente para
o ensino da leitura literária a partir de uma perspectiva de letramento literário. Para isso, optou-se
por utilizar a terminologia “Estado da Questão (EQ)” a partir dos estudos de Silvia Maria NóbregaTerrien e Jacques Therrien, para assim esclarecer concepções existentes sobre o objeto de estudo,
descobrir similaridades e os aspectos inéditos da temática deste estudo. Nóbrega-Terrien e
Therrien, o EQ tem como objetivo,
[...] levar o pesquisador a registrar, a partir de um rigoroso levantamento bibliográfico,
como se encontra o tema ou o objeto de sua investigação no estado atual da ciência e ao
seu alcance. Trata-se do momento por excelência que resulta na definição do objeto
específico da investigação, dos objetos da pesquisa, em suma, da delimitação do problema
específico da pesquisa. (2010, p.02)
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Como se pode constatar o EQ é um processo que vai desde o alcance até a construção do
objeto de investigação pelo pesquisador. No sentido de compreender o andamento das pesquisas
referente à temática proposta em sua totalidade, buscou-se destacar aspectos gerais a partir dos
dados obtidos por meio de buscas on-line referentes a trabalhos de dissertações e teses que
compõem o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes – CTD/Capes e Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, no período temporal dos últimos cinco anos (20142018).
A escolha pelos dois portais de busca justifica-se pela necessidade em conhecer a visão
macro da temática sobre práticas de mediação de leitura literária, temática proposta nesta
investigação, bem como possíveis desdobramentos de pesquisa e o descobrimento do ineditismo
de uma nova investigação (ECO, 2007). O percurso metodológico apresenta uma sequência de
levantamentos de dados que abrange pesquisas de descritores com e sem recortes ou filtros a fim
de conhecer a totalidade de produções do objeto de estudo.
Caminhos percorridos para o estado da questão
Inicialmente definiu-se que o levantamento seria realizado exclusivamente pelos portais de
busca CTD/Capes e BDTD, sendo estes as referências para a análise de títulos e resumos e
posteriormente seleção de produções. No entanto, ao inserir recortes e filtros durantes as buscas,
percebeu-se que as produções apontadas no CTD/Capes contemplavam as dissertações e teses
indicadas na BDTD. Assim, durante a etapa de eleição de trabalhos a serem lidos e analisados,
utilizou-se somente as produções apontadas no CTD/Capes.
Após a definição dos portais de busca elegeu-se 06 descritores, os quais direcionaram a
pesquisa. Apoiados no glossário do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE),
organizou-se uma lista de palavras-chave com seus respectivos significados, buscando levar em
consideração conceitos que esse estudo pretende contemplar. Assim, os descritores escolhidos para
nortear as pesquisas deste levantamento foram ‘Formação’; ‘Trabalho docente’; ‘Letramento
literário’; ‘Leitura literária’; ‘Práticas de mediação de leitura’ e ‘Anos iniciais’.
A demarcação temporal focou os anos de 2014 a 2018, compreendendo um período de 5
anos. Inicialmente o levantamento aponta dados da pesquisa por descritor de maneira isolada, sem
filtros ou recortes. Posteriormente, realizou-se combinações resultando em 08 blocos de
descritores, cada um com três palavras. Pretendia-se com essas buscas direcionadas por
combinações o alcance maior de trabalhos que dialogassem com o objeto de estudo. Optou-se por
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eleger ‘Trabalho docente’ comum em todas as buscas, por acreditar que dialoga diretamente com
nosso objeto de estudo.
Durante as buscas, levou-se em consideração para registro dos dados, as categorias de
recorte temporal, tipos de produção (dissertações e teses) e grande área de conhecimento (Letras,
Linguística e Artes e Ciências Humanas). Para as demais, tais como: área conhecimento, área
avaliação, área concentração e nome do programa foram utilizados como critério para registro de
informações os três maiores números de trabalhos acadêmicos produzidos, registrados e
apresentados nos portais. No caso das instituições, foram registradas as cinco primeiras
universidades com maior número de produções.
Posteriormente, iniciou-se a seleção de trabalhos pelo título e em seguida de resumos
utilizando como critérios de eleição os descritores escolhidos a serem utilizados neste EQ. Depois,
foram realizadas leituras dos resumos, seleção de dissertações e teses que foram lidas e analisadas
na íntegra. Optou-se por evidenciar ainda a análise dos trabalhos da Região Norte em um eixo de
discussão específico. Entende-se que a sistematização em destaque pode justificar a escolha e a
continuidade de sua discussão, desdobrando no fortalecimento da produção acadêmica-científica,
uma vez que estudos sobre o tema ainda são produzidos em pequena quantidade.
O que dizem as pesquisas sobre formação docente e práticas de mediação de leitura
literária
Como explicitado anteriormente, iniciou-se o levantamento nos portais de busca
CTD/Capes e BDTD sem filtros ou recortes temporais. É importante destacar que os descritores
utilizados na pesquisa apareceram no título do trabalho, resumos e/ou palavras-chave. Os dados
levantados no portal de busca CTD/Capes mostram trabalhos oriundos de programas de pósgraduação de mestrados e doutorados acadêmicos e profissionais; aponta também produções do
tipo profissionalizante, identificadas no quadro 01 como outras produções.
Quadro 1 - Quantitativo de trabalhos por descritores
Descritores
1. ‘Formação’
2. ‘Trabalho
docente’

Bancos Mestrado

Mestrado
Outras
Doutorado
profissional
produções

Total

BDTD

51.507

-

21.934

05

73.446

CTD

104.289

10.876

39.690

3.167

158.289

BDTD

9.457

-

3.257

-

12.711

CTD

420.556

34.419

127.496

17.249

599.720
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3. ‘Letramento
literário’

BDTD

332

-

64

-

396

CTD

9.164

1.273

3.073

51

13.561

4. ‘Leitura
Literária’

BDTD

2.240

-

832

-

3.072

CTD

37.026

3.386

117.66

504

52.682

BDTD

349

-

145

-

494

CTD

791.208

56.783

270.222

28.966

1.147.179

BDTD

6.879

-

2.570

01

9.450

CTD

134.921

11.299

47.871

5.011

199.102

5. ‘Práticas
mediação
leitura’

de
de

6. ‘Anos iniciais’

Fonte: Os autores (2019), com as informações coletadas no Banco de dados CTD/Capes e BDTD
Na BDTD o quantitativo de produções é inferior ao CTD/Capes, tendo em vista sua
criação apenas no ano de 2002. O levantamento não faz distinção entre programas de pósgraduação acadêmicos ou profissionais, mas aponta produções denominadas como bachelorThesis
que são dissertações resultantes de programas de cursos bacharelados.
Nos dados apresentados, é possível identificar o maior número de dissertações sobre os
temas em relação aos demais tipos de trabalhos. Observa-se o expressivo número de produções na
busca por ‘práticas de mediação de leitura’ no portal de busca CTD/Capes, que é seguido de
‘Trabalho docente’, ‘Anos iniciais’ e ‘formação’. De maneira geral, é possível inferir que os
descritores elegidos para direcionamento deste estudo, têm sido discutidos significativamente nos
últimos cinco anos. Em contrapartida, para as buscas feitas em “letramento literário” e “leitura
literária” há uma expressiva diminuição para estudos relacionados a essa temática. No portal da
BDTD o descritor ‘formação’ apresenta-se com o maior quantitativo de produções acadêmicas, ele
é seguido de ‘trabalho docente’, ‘anos iniciais’ e ‘leitura literária’. Sendo a maior quantidade está no
nível do mestrado acadêmico.
Ao fazer levantamento por blocos de descritores sem recortes ou filtros conforme mostra
o quadro 2, observa-se uma expressiva diminuição no número de produções acadêmicas. No portal
de busca CTD/Capes, o bloco 3 destaca-se na produção de produções científicas. São 5.480
pesquisas acadêmicas, sendo 3.680 dissertações de mestrados acadêmicos, 570 dissertações de
mestrados profissionais, 1.182 teses de doutorados e 56 produções resultantes de programas de
bacharelados. Destaca-se que os três descritores no quadro 1, quando pesquisados de forma
isolada, representam as primeiras colocações na produção de trabalhos.
O bloco dois destaca-se pelo segundo maior número de produção de conhecimento
científico. Neste bloco, registra-se o maior quantitativo de trabalhos acadêmicos em que os
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descritores ‘Formação’ e ‘Trabalho docente’. Entende-se que a comunidade acadêmica, bem como
os profissionais que a compõem, demonstram interesse em pesquisar a temática, isto é, a formação
do professor associada às práticas desenvolvidas por eles na sala de aula.
Quadro 2 - Quantitativo de trabalhos por bloco
Descritores

Bancos

Mestrad
o

Mestrado
profissional

Doutorad
o

Outros

Total

1. Formação
AND
Trabalho
docente
AND
Letramento
literário;

BDTD

45

-

05

-

50

CTD

268

65

65

-

398

2. Formação
AND
Trabalho
docente
AND Leitura literária;

BDTD

70

-

10

-

80

CTD

844

152

227

06

1.229

3. Formação
AND
Trabalho
docente
AND Práticas de
mediação de leitura;

BDTD

63

-

28

-

91

CTD

3.680

570

1.182

56

5.480

4. Trabalho
docente
AND Leitura literária
AND Práticas de
mediação de leitura;

BDTD

16

-

02

-

18

CTD

55

30

12

-

97

5. Trabalho
docente
AND
Letramento
literário
AND
Práticas de mediação
de leitura

BDTD

06

-

01

-

07

CTD

20

26

03

-

49

6. Trabalho
docente
AND Práticas de
mediação de leitura
AND Anos iniciais;

BDTD

06

-

03

-

09

CTD

209

47

62

02

320

7. Trabalho
docente
AND
Letramento
literário AND Anos
iniciais;

BDTD

05

-

01

-

06

CTD

09

-

07

-

16

8. Trabalho
docente
AND Leitura literária
AND Anos iniciais

BDTD

11

--

-

-

11

CTD

22

05

05

-

32

Fonte: Os autores (2019), com as informações coletadas no Banco de dados CTD/Capes e BDTD
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A partir do quadro 02, é possível depreender que as transformações de concepções em
relação às práticas de leitura dão espaço à valorização da literatura infantil em uma perspectiva de
construção de sentido do que está sendo lido, isto é, a perspectiva do letramento literário. Mesmo
assim, evidencia-se a partir da apresentação dos dados a necessidade de pesquisas voltadas à leitura
literária como prática social do ser humano nos espaços dos anos iniciais. Conforme demonstrados
acima, os blocos 7 e 8, eles apresentam o menor quantitativo de trabalhos produzidos nos
respectivos descritores.
De maneira geral, as análises realizadas a partir do quadro 2, reafirmam as considerações
feitas referentes ao quadro 1, em ambos os portais de busca. Percebeu-se a preocupação em refletir
sobre as formas de mediação de leitura, no entanto, as produções referentes à leitura literária ainda
são poucas, principalmente nos anos iniciais. É preciso que os pesquisadores percebam que a
literatura possui uma função humanizadora. Esta, por sua vez, tem sido ignorada quando utilizada
apenas para fins pedagógicos, ou seja, servindo apenas como instrumento de verificação das
habilidades da leitura e da escrita além de resolução de questionários. O letramento literário é
imprescindível no processo educativo justamente pela superação da leitura com função de
decodificação de códigos.
O quadro 02 mostra ainda resultados de buscas do portal BDTD. Estes por sua vez
dialogam com os dados encontrados no CTD/Capes. Tendo em vista essas considerações,
apresenta-se a seguir as análises dos levantamentos dos blocos de descritores a partir de filtros e
recortes.
O quadro 03 apresenta dados obtidos a partir do levantamento no CTD/Capes. Utilizouse apenas como filtro a grande área de conhecimento. Foram selecionados trabalhos encontrados
nas Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes. Durante as buscas iniciais, percebeu-se muitos
trabalhos em programas de pós-graduação na área de Letras, por isso optou-se por verificar os
trabalhos dessa área para possíveis análises. Na BDTD não se utilizou nenhum filtro, visto o baixo
número de trabalhos indicados.
Quadro 3 - Quantitativo de trabalhos por bloco de descritores
Descritores

Bancos

Mestrado

Mestrado
profissional

Doutorad
o

Total

1. Formação AND Trabalho
docente AND Letramento
literário;

BDTD

36

-

03

39

CTD

131

56

39

226

BDTD

47

-

03

50
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2. Formação AND Trabalho
docente AND Leitura
literária;

CTD

270

107

101

478

3. Formação AND Trabalho
docente AND Práticas de
mediação de leitura;

BDTD

41

-

18

59

CTD

1.268

320

486

2.074

4. Trabalho docente AND
Leitura literária AND
Práticas de mediação de
leitura;

BDTD

08

-

01

09

CTD

29

26

08

63

5. Trabalho docente AND
Letramento literário AND
Práticas de mediação de
leitura

BDTD

05

-

01

06

CTD

10

24

02

36

6. Trabalho docente AND
Práticas de mediação de
leitura AND Anos iniciais;

BDTD

04

-

03

07

CTD

97

40

32

169

7. Trabalho docente AND
Letramento literário AND
Anos iniciais;

BDTD

02

-

01

03

CTD

06

06

-

12

8. Trabalho docente AND
Leitura literária AND
Anos iniciais

BDTD

08

-

-

08

CTD

14

05

04

23

Fonte: Os autores (2019), com as informações coletadas no Banco de dados CTD/Capes e BDTD
Diferentemente do levantamento nos portais por blocos de descritores sem recortes
temporais ou filtros, não houve o aparecimento de trabalhos da modalidade bachelorThesis,
profissionalizantes e doutorados profissionais no CTD/Capes e BDTD. Como nas demais buscas,
verificou-se o número de teses inferior ao número de mestrados defendidos no mesmo período.
Outro ponto a ser evidenciado, é que a inclusão do recorte temporal não apresentou uma expressiva
diminuição no quantitativo de trabalhos.
Objetivando conhecer em quais grandes áreas de conhecimento os dados acima mais se
concentram, identificou-se que há 05 blocos de descritores com o maior quantitativo nas Ciências
Humanas, sendo estes: bloco 01, bloco 02, bloco 03, bloco 06 e bloco 08. Os demais encontramse concentrados nas áreas de Linguística, Letras e Artes. Em relação à área de conhecimento, foram
identificadas subcategorias: Educação, Letras e Língua Portuguesa. Registrou-se que há 07 blocos
de descritores para produções de trabalhos concentrados em Educação, apenas o bloco 05
apresenta o maior quantitativo em Língua Portuguesa.
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Na análise para Área de Avaliação, existem 03 subcategorias: Educação, Linguística e
Literatura e Letras/Linguística. Apenas os blocos 05 e 07 concentram-se nas áreas de Linguística e
Literatura; os demais aparecem registrados em Educação. Para a Área de Concentração, as
subcategorias são: Educação, Linguagens e Letramentos e Formação de professores para a
educação básica. As produções estão concentradas principalmente na categoria Educação, com 05
blocos de descritores. Apenas os blocos 04, 05 e 07 aparecem com maior quantitativo na
subcategoria Linguagens e Letramentos.
Para a produção de trabalhos, identificou-se o maior registro em programas de pósgraduação em Educação, com 05 blocos e apenas 03 blocos de descritores em programas de Letras.
Nessa busca, houve o aparecimento de variadas subcategorias ocuparam as três primeiras
colocações. São estas: Educação, Letras, Linguística aplicada, Formação de professores e Ensino
de língua e literatura.
Ao analisar as produções acadêmicas apontadas nas pesquisas de maneira geral, identificase que a temática tem sido objeto de estudo nas cinco regiões do Brasil, destacando-se, as regiões
Sudeste, Nordeste e Sul. O referido tema tem sido investigado em larga escala, nas universidades
estaduais e federais da Paraíba (Nordeste) e em universidades públicas e privadas de São Paulo
(Sudeste). É importante destacar a existência do Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil
e Juvenil, localizado em Presidente Prudente – SP e o Centro de Alfabetização, leitura e escrita,
situado em Belo Horizonte – MG, ambos na mesma região, o que poderia justificar a expressiva
produção de trabalhos. É nessa região também que ocorrem os principais eventos voltados para a
área de leitura e letramento no Brasil, como exemplo, cita-se o Jogo do Livro e o Colóquio
Internacional sobre Letramento e Cultura Escrita e o Congresso de Leitura (COLE), realizado em
São Paulo. O Centro-Oeste ocupa o quarto lugar, ficando apenas na frente da Região Norte.
É importante evidenciar, que durante as buscas feitas por blocos se identificou a repetição
de dissertações e teses. No entanto, durante a seleção de produções para a análise de resumos, os
trabalhos repetidos foram sendo excluídos. Portanto, essa repetição não prejudica as conclusões
aqui realizadas.
Identificou-se o ano de 2016 com o maior número de dissertações e teses defendidas, e
2018 com o menor número de defesas. Busca-se ressaltar que os levantamentos que compõem
esses EQ datam de setembro do ano de 2019. Constatou-se que o número de produções em
mestrados acadêmicos é superior aos de mestrados profissional e doutorado. A maior produção de
trabalhos foi no ano de 2017, no bloco de descritores 03 em mestrados acadêmicos e doutorados:
384 dissertações e 153 teses. Em 2016, identificou-se o maior número de produção acadêmica em
mestrados profissionais, com o total de 117 dissertações.
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Análise das pesquisas no cenário nacional
Após levantamentos e constatações, ora apresentadas, foram selecionadas dissertações e
teses para análise do resumo e posteriormente foi realizada a análise do trabalho na íntegra. Levouse como critério para seleção a leitura global e intuitiva dos títulos, mas que dialogassem com os
descritores que norteiam a presente pesquisa. Assim, o quadro 04 evidencia a quantidade de
trabalhos selecionados.
Durante o levantamento de informações por bloco de descritores com recorte temporal e
filtros, procedeu-se a leitura de 3.081 títulos das produções apresentadas no CTD/Capes. Os
trabalhos que não se referiam especificamente à temática de interesse e os que se repetiam foram
sendo eliminados. Desses, 137 títulos foram selecionados para análise do resumo e 26 foram
elegidos e lidos na íntegra. Apesar de nem todos os trabalhos estarem disponíveis no portal de
busca, foi possível fazer a leitura de todos os resumos, pois esses estão disponíveis no site.
Após a primeira seleção e leitura de resumos com a utilização de filtros dos descritores,
observou-se que alguns trabalhos não dialogavam com a temática a que este estudo se propõe, por
isso foram descartados. Logo, optou-se por dividir os trabalhos para análise em dois quadros (04 e
07).
É importante destacar que foram utilizados como critério de seleção para leitura de
trabalhos na íntegra, o aparecimento de pelo menos dois descritores utilizados no levantamento
deste estudo. Considerando os critérios de análise das produções, foram selecionados 20
dissertações e 06 teses. Conforme os aspectos expressos nos quadros 05 e 08, observou-se que as
pesquisas abrangem as cinco regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. As
pesquisas foram desenvolvidas em 20 universidades, dessas, apenas duas Instituições são privadas.
Nesse sentido, percebe-se a existência das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas como
imprescindíveis nas produções do conhecimento científico.
As regiões que mais se destacam na produção acadêmica nos trabalhos selecionados são as
regiões Nordeste e Sul com sete trabalhos. Para a região Nordeste são registradas quatro
dissertações e três teses e para o Sul registrou-se seis dissertações e uma tese. No Norte identificouse quatro dissertações e uma tese. O Sudeste totaliza 05 dissertações e o Centro-Oeste apenas uma
dissertação e uma tese. Os trabalhos estão distribuídos em programas de pós-graduação de
Educação (18), Letras (05), Formação de Professores (01), Ensino na Educação Básica (01) e
Linguística Aplicada (01), como pode ser visualizado no quadro 04:
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Quadro 4 - Trabalhos selecionados na busca no CTD/Capes
BANCO DE
CTD/Capes
DADOS
TIP
AN
PROGRAM
Nº
AUTOR
TITULO
O
O
A/IES
01 Diss. MARTINS 2014 TRAJETÓRIAS DE Pós,
Rita
LETRAMENTO
graduação
Pabst.
LITERÁRIO
DE em Educação
PROFESSORES
da
DE
LÍNGUA Universidade
PORTUGUESA: da da Região de
formação inicial à Joinville
–
ação docente
UNIVILLE
02 Diss. KANASH 2014 LEITURA
Programa de
IRO,
LITERÁRIA:
Mestrado em
Josilene de
perspectivas
Educação da
Paiva.
histórico-culturais na Universidade
prática docente
Estadual de
Londrina
03 Diss. ROBERT 2014 O
USO
DAS Programa de
O,
ESTRATÉGIAS
PósMaricélia
DE LEITURA NA Graduação,
do Carmo.
PRÁTICA
Mestrado
DOCENTE: UMA Profissional
ALIADA
A em
FORMAÇÃO DE Formação de
LEITORES
Professores
PROFICIENTES
da
Universidade
Estadual da
Paraíba
04 Diss. BORBOR 2014 CONCEPÇÕES
Programa de
EMA,
DE
LEITURA: PósFernanda
implicações na ação Graduação
Cristina
docente
para
a em Educação
Agra.
formação do sujeito da
leitor
Universidade
(professor/aluno)
Estadual da
Paraíba
05 Tese CASTAN 2014 FORMAÇÃO
Programa de
HEIRA,
DOCENTE PARA PósSalete
O ENSINO DA Graduação
Flores.
LEITURA
em Educação
da Faculdade
de Educação
da
Universidade
de
Brasília/UnB
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PALAVRASCHAVE
Formação docente,
letramento literário,
professores de Língua
Portuguesa.

Leitura
Literária.
Teoria
Históricocultural.
Ação
Docente. Mediação.
Intervenção.
Leitura. Estratégias de
leitura. Formação do
professor/leitor.

Concepções
de
leitura.
Prática
docente. Leitura em
sala de aula.

Formação docente.
Profissionalidade e
Profissionalização,
Leitura.

122

06

Tese

MARTINS 2014 FORMAÇÃO
, Elcimar
CONTÍNUA
E
Simão.
PRÁTICAS
DE
LEITURA:
o olhar do professor
dos anos finais do
ensino fundamental

07

Diss.

CUNHA,
Silviane
Cabral da.

08

Diss.

COSTA,
José Paulo.

09

Diss.

FRAMBA
CH,
Fernanda
de Araújo.

10

Diss.

2015 A
LEITURA
LITERÁRIA
NA
ESCOLA E O
PAPEL
DO
PROFESSOR
COMO
MEDIADOR:
experiências
e
perspectivas
2015 PERSPECTIVAS
DIALÓGICAS
PARA
O
TRABALHO
COM A LEITURA
EM SALA DE
AULA: letramento
literário no Ensino
Fundamental

2016 ENTRE
URDIDURAS
E
TRAMAS: tecendo
reflexões
sobre
leitura, literatura e
(trans)formação
continuada
de
professores
alfabetizadores
SOUZA,
2016 O
TRABALHO
Joelma da
PEDAGÓGICO
Conceição
COM A LEITURA
da
Silva
NA EDUCAÇÃO
Henrique
INFANTIL
e.

Programa de
PósGraduação
em Educação
Brasileira, da
Faculdade de
Educação, da
Universidade
Federal do
Ceará
Programa de
Mestrado
Profissional
em Letras –
PROFLETR
AS
da
Universidade
Estadual de
Londrina
Programa de
PósGraduação
em LETRAS
da Faculdade
de Ciências e
Letras
de
Assis
–
UNESP

Formação
de
Professores. Práticas
de Leitura. Anos
finais do ensino
fundamental. Grupo.
Pesquisa-formação.

Programa
PósGraduação
em Educação
da
Universidade
Federal do
Rio
de
Janeiro
Programa de
Pósgraduação
em Educação
da
Universidade
Federal
Fluminense

Alfabetização.
Letramento.
Letramento Literário.
Formação continuada
de professores. Pacto
Nacional
pela
Alfabetização
na
Idade Certa.
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Educação Literária.
Leitor real. Sequencia
didática.
Método
recepcional.
Atualização/Formaçã
o.

Leitura.
Texto
literário. Letramento
literário.
Dialogia.
Formação do leitor.

Leitura. Formação de
professores.
Educação infantil.
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11

Diss.

BARBAL
HO,
Francisco
Cezar.

12

Diss.

SILVA,
Nadiny
Zanetti da.

13

Diss.

14

Diss.

2016

O ENSINO DE
LITERATURA EM
UMA
ESCOLA
PÚBLICA
DE
ANGICOS/RN:
saberes necessários
para as práticas de
letramento literário
no ensino médio

2017 O
PROFESSOR
COMO AGENTE
DE
LETRAMENTO E
O
PROTAGONISMO
DISCENTE NAS
PRÁTICAS
DE
LEITURA
E
ESCRITA
FARIA,
2017 MEDIAÇÃO DA
Franceneu
LEITURA
za Santos
LITERÁRIA E
de Lima.
PRÁTICA
DOCENTE
NA FORMAÇÃO
DO
JOVEM
LEITOR

MORAES,
Tatiane
Andrade
de.

2017 A TEMATIZAÇÃO
DA
PRÁTICA
PEDAGÓGICA
COMO
ESTRATÉGIA
FORMATIVA:
possibilidades
de
construção do saber
docente sobre o
ensino de leitura
literária

Programa de
PósGraduação
em Educação
da
Universidade
do Estado do
Rio Grande
do Norte –
UERN
Programa
PósGraduação
em Educação
da
Universidade
da Região de
Joinville
UNIVILLE

Formação
de
docentes do Ensino
Médio. Saberes de
docentes. Ensino de
literatura.
Letramento.
Letramento Literário.

Programa de
PósGraduação
em Ensino na
Educação
Básica
do
Centro
de
Ensino
e
Pesquisa
Aplicada à
Educação da
Universidade
Federal de
Goiás
Programa de
PósGraduação
em Educação
da
Universidade
do
Oeste
Paulista
UNOESTE

Ensino.
Leitura
literária. Professor.
Jovem
leitor.
Mediação.
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Trabalho Docente.
Protagonismo
Discente.
Letramento. Leitura e
Escrita.

Formação
de
Professores.
Tematização
da
Prática.
Leitura
Literária.
Ensino
Fundamental I.

124

15

Diss.

CRISTOF
OLINI,
Marcia
Nagel.

2017 AS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
ESTUDOS
DO
LETRAMENTO
NA
COMPREENSÃO
E NAS AÇÕES
DOS
PROFESSORES
DO CICLO DE
ALFABETIZAÇÃO
2017 O PROFESSOR DE
PORTUGUES E A
LITERATURA
INFANTOJUVENI
L: as relações entre
formação; hábitos de
leitura e prática
pedagógica
2017 O
TRABALHO
DOCENTE
NA
PRIMEIRA ETAPA
DA EDUCAÇÃO
INFANTIL:
as
interações com o
mundo letrado

16

Diss.

BATISTA,
Janaina
Bogéa
Silva.

17

Diss.

BERBEL,
Lucilene
Mattos.

18

Tese

AGUIAR, 2017 TRAMA
E
Vera Lúcia
URDUME
DE
Oliveira de.
POSSIBILIDADES
DE
LETRAMENTO
LITERÁRIO NA
FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
II

Programa
PósGraduação
em Educação
da
Universidade
da Região de
Joinville
UNIVILLE

Formação
de
professores. Prática
pedagógica.
Alfabetização.
Letramento.

Programa
PósGraduação
em Educação
da
Universidade
Federal do
Maranhão
Programa de
pósGraduação
em Educação
do
Instituto de
biociências
do campus de
rio claro da
Universidade
Estadual
Paulista
Programa de
PósGraduação
em Educação
da
Universidade
Federal
de
Santa
Catarina

Leitura.
Literatura
Infantil. Formação de
professores de Língua
Portuguesa. Prática
pedagógica.
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Educação
Infantil.
Prática pedagógica.
Interações com leitura
e escrita.
Concepções
pedagógicas

Letramento literário.
Formação
continuada. Projeto
de
intervenção
pedagógica. Ensino
fundamental
II.
Literatura infantil e
juvenil.
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19

Tese

MARQUE
S, Gláucia
Maria
Bastos.

20

Tese

SANTOS,
Marta
Maria
Minervino
dos.

21

Diss.

SILVA,
Jair
Rodrigues
da.

2017 A
LEITURA
LITERÁRIA
NA
FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E
NO EXERCÍCIO
DA DOCÊNCIA:
de
leitores
em
formação
a
formadores
de
leitores
2017 A
FORMAÇÃO
CONTINUADA
DE
PROFESSORES E
SEUS REFLEXOS
NO ENSINO DA
LEITURA
NOS
ANOS INICIAIS
2018 A
FORMAÇÃO
ESTÉTICA
DO
PROFESSOR E O
ENSINO
DE
LIETRATURA
NOS
ANOS
INICIAIS
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL

Programa de Leitura
literária.
PósCrenças.
Graduação
Autoconfrontação.
em
Linguística
Aplicada da
Universidade
Estadual do
Ceará
Programa de
PósGraduação
em Educação
da
Universidade
Federal do
Alagoas
Programa de
PósGraduação
em Educação
– Mestrado
Profissional
da
Universidade
Municipal de
São Caetano
do Sul

Formação
continuada. Ensino
de Língua Portuguesa.
Leitura.

Formação
estética.
Formação de leitores.
Práticas de leitura
literária. Letramento
literário.

Fonte: Os autores (2019)
As 21 produções acadêmicas apresentadas no quadro 05 tratam diretamente da formação
docente e de suas implicações em ações no ensino da leitura. Um achado importante com relação
aos trabalhos diz respeito ao uso recorrente de alguns termos que são associados a pesquisa
referente ao tema. Em todos os títulos e palavras-chave, aparecem descritores ou sinônimos
utilizados nesse levantamento. Palavras como “ação docente”, “prática docente”, “formação
docente”, “formação contínua”, “papel do professor”, “trabalho”, “formação continuada de
professores”, “trabalho pedagógico”, “saberes necessários”, “professor como agente”, “prática
pedagógica”, “trabalho docente”, “saber docente” e “ações dos professores” estão associados a
“letramento literário”, “leitura literária”, “estratégias de leitura”, “concepções de leitura”, “ensino
de leitura”, “práticas de leitura”, “reflexões sobre leitura e letramento”, “leitura” e “literatura”.
Em relação à abordagem metodológica, oito autores indicam em seus trabalhos a utilização
apenas da abordagem qualitativa, são estes: Martins (2014), Roberto (2014), Borborema (2014),
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Simão Martins (2014), Frambach (2016), Silva (2017), Batista (2017) e Berbel (2017). Há indicações
da abordagem qualitativa associadas a outros tipos de pesquisa em sete produções.
Kanashiro (2014) aponta que sua pesquisa é qualitativa apoiado no método dialético.
Barbalho (2016) indica um processo metodológico de natureza qualitativa pautado no cunho sóciohistórico. Faria (2017), Moraes (2017) e Santos (2017) utilizam em seus estudos a abordagem
qualitativa atrelada à pesquisa do tipo estudo de caso, nesta última há indicações de estudo de caso
múltiplo. Cristofolini (2017) e Silva (2018) apontam seu enfoque metodológico na pesquisa
qualitativa em uma abordagem etnográfica. Costa (2015) e Souza (2016) fincam seus pressupostos
metodológicos na pesquisa narrativa. Castanheira (2014) embasa suas investigações em duas
abordagens: etnográfica colaborativa e pesquisa ação. Cunha (2015) aponta em seu percurso
metodológico o uso do método recepcional. Aguiar (2017) aponta como metodologia utilizada a
pesquisa-ação. Por fim, Marques (2017) em seus estudos aponta trata-se de uma pesquisa quantiqualitativa, interpretativista.
Ao analisar os trabalhos na íntegra, foram identificadas quatro indicações de bases teóricas
assentadas na perspectiva dialógica e análise discursiva subsidiadas na teoria Bakhtiniana (COSTA,
2015, KANASHIRO, 2014, FRAMBACH, 2016 e MORAES, 2017)), uma ancorada em teorias
sociolinguísticas (CASTANHEIRA, 2014), uma ancorada nos estudos da linguagem para o
desenvolvimento humanos de Vygotsky. Os demais trabalhos acadêmicos não apontam uma base
teórica específica, dão indicações de autores que subsidiam suas investigações.
Nota-se que a discussão sobre formação e trabalho docente geralmente está atrelada ao
processo reflexivo. Os pesquisadores, ao abordarem leitura ou leitura literária, perpassam uma
breve discussão sobre os conceitos de alfabetização e letramento. A autora Ângela Kleiman é citada
na maioria das produções.
Após a leitura dos 21 trabalhos na íntegra, em 15 foi possível identificar algumas
características sobre o modo de investigação. A partir disso, optou-se por reunir esses trabalhos
em três grandes grupos, a saber: trabalhos que abordam os temas somente sobre a formação
docente e suas práticas desenvolvidas com foco no ensino da leitura e/ou inserção do sujeito ao
mundo letrado; trabalhos que abordam somente os temas sobre formação docente e práticas de
mediação de leitura especificamente com a utilização da literatura infantil e trabalhos que abordam
os temas formação docente, mediações de leitura com foco na literatura infantil em uma
perspectiva para o letramento literário.
Roberto (2014), Borborema (2014), Castanheira (2014), Simão Martins (2014), Souza
(2016), Silva (2017), Cristofolini (2017), Berbel (2017) e Santos (2017) fazem parte do grupo de
trabalhos que abordam os temas somente sobre a formação docente e nas análises de práticas
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desenvolvidas por estes com foco no ensino da leitura e/ou inserção do sujeito ao mundo letrado.
As produções de Martins (2014), Kanashiro (2014), Cunha (2015), Costa (2015), Barbalho (2016),
Faria (2017), Moraes (2017), Batista (2017), Aguiar (2017) e Marques (2017) fazem parte do grupo
de trabalhos que abordam somente os temas sobre formação docente e práticas de mediação de
leitura especificamente com a utilização da literatura infantil. Frambach (2016) e Silva (2018) são
os únicos que fazem parte dos trabalhos que abordam os temas sobre formação docente e práticas
de mediação de leitura especificamente com a utilização da literatura infantil.
Dos trabalhos apontados, dois foram realizados com professores da Educação Infantil, 08
com professores que atuam nos anos iniciais, oito com professores nos anos finais e três com
professores do ensino médio. Em todo levantamento realizado nos bancos de dados é notória a
larga escala de produção de dissertações que contemplam o estudo de formação docente e ensino
de leitura literária. Em contrapartida, são poucas as produções na forma de tese que investigam a
referida temática.
Por outro lado, questões relacionadas à formação de professores e à prática pedagógica, no
tocante ao ensino da leitura literária a partir da perspectiva para o letramento literário nos anos
iniciais do ensino fundamental, ainda necessitam de estudos sistemáticos. É importante destacar
que nossas investigações buscam evidenciar o processo formativo de professores, bem como sua
a articulação e o desenvolvimento das práticas leitoras.
As pesquisas no CTD/Capes seguido do EQ indicam sinais de carência em pesquisas que
evidenciem a formação e trabalho docente, especificamente para o ensino da leitura da literatura
infantil atrelado ao letramento literário a partir das práticas dos professores dos anos iniciais do
ensino fundamental. Objetivando a delimitação dos trabalhos, decidiu-se refinar as análises dos
estudos encontrados separadamente. Para tanto, optou-se por distribuir em eixos de discussão a
seguir.
Mapeamento de pesquisas acerca de formação, práticas de mediação de leitura e
letramento literário: um olhar para a região Norte
O quadro 6 apresenta a quantidade de trabalhos por bloco de descritores a partir de dados
do CTD/Capes. A somatória de produções totaliza 159 trabalhos, entre dissertações e teses. Os
trabalhos que aparecem em mais de um bloco foram eliminados, restando assim 112 trabalhos.
Pode-se perceber que a quantidade de dissertações é superior ao número de teses e todos resultam
de Programas de Pós-Graduação de nove universidade federais e estaduais públicas.
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Quadro 6: Quantitativo de trabalhos por bloco de descritores por ano região norte
BLOCO
DE
DESCRITORES

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

02

-

03

05

-

10

-

03

-

-

-

03

-

-

-

-

-

-

Mestrado

01

03

07

04

-

15

Mestrado
profissional

-

01

02

02

-

05

Doutorado

-

-

01

-

-

01

Mestrado
Formação
AND
Trabalho
Mestrado
docente
AND
profissional
Práticas
de
mediação de leitura
Doutorado

11

09

22

37

-

79

-

07

02

06

-

15

02

01

03

05

-

11

4. Trabalho docente Mestrado
AND
Leitura
literária
AND Mestrado
Práticas
de profissional
mediação de leitura
Doutorado

-

-

02

-

-

02

-

02

-

01

-

03

-

-

-

01

Mestrado
Trabalho
docente
AND
Mestrado
Letramento literário
profissional
AND Práticas de
mediação de leitura Doutorado

01

-

01

01

-

03

-

02

01

-

-

03

-

-

-

01

-

01

Mestrado
Trabalho
docente
AND
Mestrado
Práticas
de
profissional
mediação de leitura
AND Anos iniciais
Doutorado

01

-

02

02

-

05

-

01

-

01

-

02

-

-

-

-

-

-

Mestrado
Trabalho
docente
AND Mestrado
Letramento literário profissional
AND Anos iniciais
Doutorado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Formação AND Mestrado
Trabalho
Mestrado
docente AND
profissional
Letramento
literário
Doutorado

Formação
AND Trabalho
docente AND
Leitura literária;
2.

TIPOS

3.

4.

5.

6.

7.

Mestrado
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Trabalho
Mestrado
docente
AND profissional
Leitura
literária
Doutorado
AND Anos iniciais
8.

-

-

-

01

-

01

-

-

-

-

-

-

Fonte: Os autores (2019)
O estado do Pará destaca-se pelos maiores números de trabalhos produzidos nos últimos
anos, distribuídos em três universidades, seguidos de Rondônia, Acre e Tocantins. Os estados com
o menor número de produções acadêmicas na temática deste estudo são Roraima e Amazonas. As
produções identificadas concentram-se principalmente na grande área de conhecimento de
Ciências Humanas em Programas de Pós-Graduação em Educação. Os trabalhos voltados à
temática educação destacam-se também nas categorias das áreas de conhecimento, avaliação e
concentração.
Registrou-se no bloco 03 o maior número de produção acadêmica, enquanto no 07 não
constam registros de dissertações ou teses. Destaca-se o fato de o CTD/Capes não apontar
nenhum trabalho produzido na referida área durante o ano de 2018. Houve a preocupação em
fazer diferentes combinações de palavras-chave, a fim de identificar o maior número de
investigações sobre o tema, para que fosse possível o conhecimento da amplitude das discussões
referente ao tema em esfera nacional e regional.
Do quantitativo de 112 produções, elegeu-se apenas cinco dissertações e uma tese para
leitura na íntegra. Seguiram-se os mesmos critérios utilizados na eleição do quadro 05. Selecionouse duas dissertações do Estado do Acre, do Estado de Rondônia, uma de Roraima e uma tese de
Tocantins. Destacam-se os Programas de Pós-graduação em Letras com três produções, seguidos
de Educação com um trabalho e Educação escolar com uma produção
Entre os trabalhos apresentados no quadro 08, assim como nos demais apontados em
outras regiões do Brasil, a temática estudada caracteriza-se por estar dentro da perspectiva
pedagógica que busca contribuir no processo de ensino da leitura, ou seja, evidenciar a importância
dos saberes do professor que media essas práticas a fim de que elas sejam significativas para a
formação do leitor literário.
Quadro 07: Trabalhos selecionados para análise
BANCO DE
DADOS
TIP
Nº
AUTOR
O

CTD/Capes
AN
O

TÍTULO

PROGRAM
A/IES
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01

Diss.

BARBOS
A,
Ezequiel
Ferreira

2015 CONCEPÇÕES
DE
LETRAMENTO E
FORMAÇÃO
DOCENTE:
implicações
na
prática
das
professoras do ciclo
final dos anos iniciais

02

Diss.

GOMES,
Vagna
Isaias.

2015 DE UM LEITOR
PARA LEITORES:
os sujeitos da leitura
literária no contexto
escolar

03

Diss.

04

Diss.

05

Tese

MENDO
2016 HISTÓRIAS
DE
NÇA,
LEITURAS, DOS
Michelly
PROFESSORES
Ferreira de.
DOS
ANOS
INICIAIS
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL,
E SUAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
SALES,
2017 ENSINO
DE
Adriana
LEITURA:
Azevedo
concepções
e
Santiago
práticas pedagógicas
das professoras dos
5º anos do ensino
fundamental de uma
escola pública de
Cruzeiro do Sul –
Acre.
NETO,
2017 INTERAÇÕES E
Francisco
(TRANS)FORMAÇ
ÕES: práticas de
de Assis.
letramento literário
sob a perspectiva
semiótica

Pósgraduação
em Educação
Escolar
–
Mestrado
Profissional
da
Universidade
Federal
de
Rondônia
Programa de
PósGraduação
em Letras da
Universidade
Federal
de
Roraima
Programa de
Pósgraduação
em Educação
da
Universidade
Federal do
Acre

Formação docente.
Letramento.
Anos
Iniciais do Ensino
Fundamental.

Programa de
PósGraduação
em Letras:
Linguagem e
Cultura da
Universidade
Federal do
Acre

Ensino de leitura.
Concepções
de
leitura.
Práticas
pedagógicas
de
leitura. Formação do
aluno leitor.

Programa de
PósGraduação
em
Letras
da
Universidade
Federal do
Tocantins

Semiótica Discursiva.
Letramento Literário.
Práticas. Discursos.
Interações.

Literatura.
Leitura
Literária. Produção de
Sentidos.

Histórias de leitura.
Prática docente.

Fonte: os autores (2019)
Em relação ao tipo de pesquisa, identificaram-se três produções de natureza qualitativa e
duas pesquisa-ação. Apenas Neto (2017) indicou a base teórica em que sua pesquisa está apoiada
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como sendo a semiótica Greimasiana. Os autores utilizados para subsidiar suas discussões, estão
contemplados no quadro 05.
Diferentemente dos trabalhos elegidos nas demais regiões do Brasil, percebeu-se mais
dificuldades em selecionar produções acadêmicas que investigassem diretamente a temática sobre
formação docente, práticas de mediação de leitura e letramento literário. Nesse sentido, levou-se
em consideração estudos que perpassam as reflexões dessas temáticas, a pesquisa realizada por
Barbosa (2015). O autor faz uma investigação sobre as concepções das professoras sobre
letramento e suas formações e como isso contribui nas práticas de ensino da língua materna e a
inserção da criança ao mundo letrado. Observou-se nessa dissertação a preocupação em refletir
sobre os aspectos teóricos em que os docentes subsidiam suas práticas. O autor não faz referência
à leitura literária ou letramento literário, mas aponta a necessidade de uma leitura com significados.
Mendonça (2016) e Sales (2017) apontam em suas análises, a relação das concepções
formativas e como isso se relaciona com suas abordagens em sala de aula. Os estudos também não
fazem aprofundamento em teorias de leitura literária ou letramento literário, mas evidenciam a
importância da formação docente e do ensino da leitura. Gomes (2015) e Neto (2017) em seus
estudos já fazem referência especifica à leitura literária ou ao letramento literário atrelado às práticas
desenvolvidas por professores conscientes de seu fazer pedagógico.
Nesse sentindo, observa-se que a Região Norte, nos últimos cinco anos, não possui
trabalhos totalmente direcionados à formação docente, práticas de leitura a partir de perspectiva
do letramento literário em variadas modalidades de ensino. Depreende-se, que tal resultado pode
ser explicado pelo próprio processo de difusão dos cursos de pós-graduação no Brasil,
especialmente na Região Norte. No entanto, não se deve desconsiderar que há necessidade de
discussão sobre práticas de mediação de leitura literária e sobre a formação docente.
Considerações Finais
Face aos dados apresentados ao longo deste eixo de discussão, percebe-se a existência de
trabalhos voltados para os temas formação, trabalho docente, leitura literária, literatura infantil e
letramento literário nos anos iniciais, mas a quantidade ainda não é a ideal, considerando a falta de
outros temas. Destaca-se a região Norte, como espaço emergencial para a consolidação de estudos
voltados para a temática. Concluiu-se que muitos autores, optam por utilizar pesquisas de natureza
qualitativa, mas quase não apontam suas bases-teóricas.
Conclui-se afirmando que essa temática como objeto de pesquisa nos anos iniciais constituise como um campo bastante fértil para esse tipo de investigação. Não apenas pela preocupação
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quantitativa a qual apresentou-se, mas pela possibilidade de promover a formação continuada
contextualizadas com a realidade dos participantes da escola. Além disso, promova a valorização
estética do texto literário possibilitando a construção de novos significados.
Entende-se e defende-se que quaisquer práticas de mediação de leitura, sejam elas
desenvolvidas com a utilização do livro infantil em uma perspectiva para o letramento literário ou
não, tornam-se impossíveis de dissociar-se da formação e do trabalho pedagógico do professor.
Acredita-se ainda que, dentre vários fatores, não há a possibilidade de ensino da literatura infantil
sem o professor qualificado para desenvolver práticas de leitura que considerem a complexidade
da atividade, ou seja, a formação de leitores literários. São preocupantes os números identificados
na região Norte. Há a necessidade de pesquisas que valorizem a leitura literária e a reflexão dos
mediadores desse processo.
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Capa de A Ocupação (2019), de Julián Fuks.
fonte:https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=14797
Sandra Augusto Silva1

A OCUPAÇÃO (2019), DE JULIÁN FUKS: UMA PROSA
POÉTICA DE CORPOS EM EXÍLIO
A OCUPAÇÃO, BY JULIÁN FUKS: A POETIC PROSE OF BODIES IN EXILE
A OCUPAÇÃO, DE JULIÁN FUKS: UNA PROSA POÉTICA DE LOS CUERPOS EN EL EXILIO

Estava à espera dos bárbaros como se estivesse à espera de si mesmo. Ele queria
ser invadido. Queria ser conquistado, ocupado da cabeça aos pés, a ponto de se
esquecer de quem era antes da invasão.
(Mia Couto, Mulheres de cinzas 2015 apud Julián Fuks, 2019)
Não há sangue dos outros. Em cada um que sangra todos nós esvaímos.
(Mia Couto, Sombras da água 2016 apud Julián Fuks, 2019)
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Julián Fuks traz as supracitadas citações das obras do escritor moçambicano Mia Couto no
romance A Ocupação, de 2019. Elas estão fora do texto que compõe o romance em si, mas estão,
por completo, inseridas no sentido de uma escrita sobre outros. Fuks, mais uma vez na pele do narrador
Sebastián, completamente entregue a uma escrita, que é também, de experiência, por conta dos dias
em que ficara no antigo hotel Cambridge, é ocupado, neste romance, por diversas vozes de outros
sujeitos que ao ocupá-lo o fazem refletir sobre sua própria condição exílica. Ele vai desenvolver
uma aproximação que se dará muito afetiva com o espaço e as pessoas que vivem nesta construção,
e assim recria, por meio da escrita, esta experiência de residência que lá passara. Um local ocupado
por pessoas que buscam um lar e que possuem histórias de vida e origens diversas. São refugiados
de contextos de catástrofes naturais, de violências por conta de conflitos territoriais e de poder em
suas terras, que se juntam àqueles que, ainda que naturais do território brasileiro, vivem à margem
do direito à segurança de um teto. Em agosto de 2017, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania
trouxe a voz de Carmen da Silva Ferreira, líder da Frente de Luta por Moradia (FLM) que disse
“somos todos refugiados, refugiados pela falta dos nossos direitos”. Fuks nos apresenta em A Ocupação (2019)
diversas formas em que um homem pode ver-se e sentir-se refugiado e/ou exilado, inclusive, ele
mesmo. Ele fará, aliás, da voz de Carmen, uma daquelas que compõem uma teia coletiva de
múltiplas vozes que movimentam a narrativa.
A segunda citação supracitada de Mia Couto dialoga com a afirmação do narrador, quando
diz que “todo homem é a ruína de um homem” (FUKS, 2019) porque ela comunga do compartilhamento
da ideia de que todo homem, de que todos nós, somos ao mesmo tempo nós e o outro, e sendo
assim, portanto, do sangue que se esvai e dos escombros de ruínas de corpos, nunca saberemos a
fonte. Uma escrita, cabe aqui, a tempo, correção, portanto, sobre outros que somos nós. O esvair deste
sangue e a ruína que compõe todo homem se dão na escrita deste romance por meio de diversos
modos de ocupação, e assim transpõe a primeira ideia que perpassa pelo título da obra: a ideia de
que ela será permeada, pura e simplesmente, pela ocupação de construções abandonadas da cidade
de São Paulo por grupos de corpos invisibilizados, exilados estrangeiros e mesmo brasileiros em
terra brasileira, e corpos, sobretudo, exilados em si mesmos, em suas próprias condições de
existência humana. A relação que os corpos estabelecem entre si e com o espaço das ocupações
possuem grande força na narrativa porque Julián Fuks se debruça numa construção metonímica destes
sujeitos refugiados e exilados.
Por meio desta construção metonímica, Fuks (2019) evidencia a força de sujeitos excluídos
representada em partes dos seus corpos, apresentando-os como as ruínas de homens e mulheres
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que, um dia, acreditaram possuir uma terra e um lar que chamavam seus, e as ruínas de homens e
mulheres que possuem o direito a eles, mas precisam ocupá-los, à revelia, em próprio solo nacional.
Uma escrita que compõe o que Julián Fuks chama de uma literatura de ocupação, uma literatura que,
neste romance de 2019, perpassa as partes dos corpos e os formam um todo como luta e resistência
às injustiças e desigualdades de um sistema societário que os repele. Em entrevista à Revista Quatro
Cinco Um, no mesmo ano de publicação do romance, Fuks afirmou que a “literatura de ocupação não
quer se esquivar do presente, não quer se esquivar da política, não quer esquecer tudo o que nos assola. Uma literatura
que se faz rua, praça, prédio, escola, e que deixa reverberar em suas páginas as muitas vozes que gritam pela cidade
(CARVALHO, 2019). Vozes como as descritas pelo escritor reverberam pelas páginas deste
romance, e a voz do próprio escritor reverbera sobre a voz de Sebastián. Esta reverberação da voz
do escritor sobre o seu narrador, no capítulo 34, expressa por meio de semelhantes palavras ditas
na referida entrevista, o posicionamento do escritor sobre uma literatura que ocupa. Fuks (2019) na
voz de Sebastián, ao se referir a uma espécie de necessidade de estar no espaço da ocupação do
Hotel Cambridge, e ao se referir às vozes dos moradores sem-teto, dirá que:

[...] Ocupar era o imperativo de todos eles, ocupar as praças, as ruas, os prédios
vazios, povoá-los com seus corpos ainda firmes, com sua vida incontível. Ocupar
era uma urgência dos corpos, convertida no mais contundente dos atos políticos,
a afrontar a resignação dos serenos. Ocupar nem que fosse para estar entre
muitos, para existir ainda uma vez em coletivo. Meu imperativo talvez fosse
outro, embora impossível: me fazer praça, me fazer rua, me fazer prédio vazio, e
que enfim me ocupasse o incontível da vida. (FUKS, 2019)

Ocupar como uma urgência dos corpos (FUKS, 2019) é uma marca da narrativa de A Ocupação
(2019). Braços, pernas, sobretudo, tomam uma força representativa na obra porque simbolizam
ora força, apoio, ora a inocência, ora o cansaço, o medo e a impotência, ora um estranhamento,
ora uma saudade, uma dor e um adeus. São exemplos o discurso do refugiado sírio, Najati, em
praça pública, “os braços erguidos a aplaudi-lo ao fim de cada frase mais intensa” (FUKS, 2019); “os braços
quase erguidos” (FUKS, 2019) em apoio também à Carmem que discursa após o grupo realizar nova
ocupação; “os braços caídos, ombros baixos” (FUKS, 2019) e impotentes de Demétrio Paiva; os tomados
pela dor e saudosos “braços dos pais e das irmãs” (FUKS, 2019) dele ao vê-lo partir; “os braços que se
cruzavam sobre a mesa passando as travessas” (FUKS, 2019) durante a refeição da família de Sebastián;
as “urgências de um filho, como a fome, o sono, a angústia, o medo, o riso indecifrável” (FUKS, 2019) a ocupar
os braços do narrador; as “pernas retorcidas” (FUKS, 2019) do cadeirante; a inocência nas“pernas ágeis
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e alegres das crianças” (FUKS, 2019); as “pernas pesadas” (FUKS, 2019), cansadas de Sebastián a subir
os degraus do Hotel Cambridge, e o medo de Demétrio, “abraçado às próprias pernas” (FUKS, 2019).
A recorrência aos braços e antebraços do pai também é marcante no texto. Instaura-se
entre pai e filho um estranho constrangimento, que se expressa nos momentos em que se tocam.
Um momento específico em que o filho toca o pai se dá no hospital quando ele convalesce, do que
a narrativa dá indícios, de problemas pulmonares. Sebastián aproxima a poltrona da cama dele, e
toca seu “braço volumoso” (FUKS, 2019), e “arrasta a palma da mão pelo seu antebraço” (FUKS, 2019)
tentando, ao que afirma, “avivar os seus poros” (FUKS, 2019). Mais adiante, dirá que o pai acordara e
o vira acariciar-lhe, “fortuitamente” (FUKS, 2019) o antebraço, e este carinho visto pelo pai torna-se
algo semelhante a um flagrante constrangedor. O filho-narrador vai afirmar que desde aquela noite, que
fora a primeira do pai naquele hospital, “quase não era capaz de tocá-lo” (FUKS, 2019).
A presença de Mia Couto no processo de produção deste romance do escritor brasileiro se
estende para muito além das citações referenciadas, pois Couto exerce a função de mentor do
escritor paulistano numa residência artística que este realizou no Hotel Cambridg. O programa
Mentors & Protégé trouxe Fuks como o primeiro escritor brasileiro participante. Em entrevista à
Revista Veja no ano de 2016, Julián afirmou que queria “abordar algo da violência que se vê numa cidade
como São Paulo, mas não a exercida pelo outro, e sim a que o outro sofre, a brutalidade que o vitimiza de tantas
maneiras”.
Fuks segue, neste romance, a estratégia de capítulos curtos, apenas numerados, que tornam
a leitura muito fluida e agradável, sem, portanto, permitir qualquer sentimento de cansaço ao leitor.
Inquieto, reflexivo e até em desassossego pela condição de saúde do pai e pela possibilidade de
tornar-se pai, pois a esposa está grávida, o narrador da prosa de A Ocupação (2019) oferece
momentos pujantes de poeticidade. Um destes momentos se dá quando ao pai que está no leito de
um hospital, sente uma vontade, que lhe parece absurda, de oferecer um cigarro, e não que esta
vontade se dê pela satisfação do desejo do pai por um cigarro, mas, ele dirá, que seria “uma chance de
arrebatar-lhe o cigarro da boca como se assim arrebatasse também a morte” (FUKS, 2019). Um sentimento de
angústia, de vontade de salvação do pai numa manifestação muito expressiva, simbólica, poética.
Se refletirmos sobre o que a Professora da Universidade de San Andrés, na Argentina, Florencia
Garramuño (2014), discute em Frutos estranhos: sobre a inespecificidade na estética contemporânea, podemos
afirmar que Fuks realizou uma escrita tocada por um certa impertinência. O escritor nos faz refletir,
sobre o que caberia como próprio, específico de um texto em prosa porque ela é toda, neste
romance, tomada de uma potência poética como se lêssemos versos de um poema como os quais
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estamos acostumados somente na estrutura deste gênero. Fuks (2019) parece ter realizado o seu
passo de poesia na prosa.
A narrativa estende a reflexão a cerca de dois termos já mencionados e significativos em A
Resistência (2015), como, por exemplo, o termo ruínas, e o próprio termo intitulador do romance:
ocupação. Se no romance de 2015, o irmão adotivo de Sebastián poderia tornar sua mãe biológica
uma mulher em ruína, em A Ocupação (2019), Fuks parece se aprofundar um pouco mais na reflexão
do homem diante de condições, sobretudo violentas, que o põem em situação de ruína, seja por
ações advindas do outro, seja por ações praticadas pelo sujeito a si mesmo. Nesta escrita de 2019,
Julián estende também a reflexão acerca do termo ocupação, ampliando-o para além daquele que se
refere ao significado de tomar posse, invadir um espaço físico, e afirmamos isso porque já em A
Resistência (2015), o termo foi destaque nas palavras que arremataram a narrativa quando Sebastián
“entra de cabeça baixa no quarto” (FUKS, 2015) do irmão adotivo para lhe apresentar a narrativa,
justamente, de A Resistência (2015) ele afirma, sobre aquele quarto, que era “como se o ocupasse, como
se não restasse espaço para mais nada” (FUKS, 2015). Sebastián referia-se a muito mais que o espaço
físico daquele quarto. Referia-se a uma redescoberta do irmão, a uma ocupação de um espaço
significativo da história do irmão.
A Ocupação (2019) também traz, assim como no romance de 2015, a recorrência ao corpo,
mas com muito mais ímpeto, porque se em A Resistência (2015), os braços do irmão de Sebastián a
tocar nos dele evidenciavam, em cena referida acima, um distanciamento entre eles, para que ao
final da narrativa, simbolizasse uma aproximação, como se naquele momento se conhecessem de
fato, em A Ocupação (2019), os braços tornam-se um todo de muitos dos sujeitos que ocupam as
páginas, e não só eles: o antebraço do pai, as pernas de Sebastián e as de outros personagens
também compõem a referida construção metonímica realizada pelo escritor.
A narrativa se inicia por Sebastián que aponta dois exemplos de homens em ruína. O
primeiro refere-se a um homem em cadeira de rodas. Andando por uma rua à noite com sua esposa,
é interpelado por este homem que solicita que o conduza até ao final da rua, e, por fim, lhe pede
uma cachaça. Ele afirma que o que torna aquele homem uma ruína é um aspecto menor, circunstancial
(FUKS, 2019), que é o fato de estar ele embriagado. Mais adiante, já a sair do bar com a cachaça
na mão esquerda, o narrador vê-se diante de um dilema: permitir que a “necessidade de um menino”
(FUKS, 2019) (um suco) se impusesse à “vontade do homem” (FUKS, 2019) (uma cachaça). Muito
mais do que o intento de atribuir merecimento ao menino ou ao homem, este capítulo inicial reflete
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a cidade de São Paulo porque andar por aquela cidade que ambos julgavam deles, os fizeram percebêla uma cidade ocupada, uma cidade que oferecia dilemas que, aparentemente, eram tão simplórios
como um que envolvia um suco e uma cachaça. Uma ou outra escolha o forçava a decidir entre
amenizar duas dores diferentes, mas em corpos que, igualmente, necessitavam de tê-las amenizadas.
Seja qual fosse a decisão, poderia levar à ruína um homem como ele que tinha somente “na mão
direita” (FUKS, 2019) uma nota de dez reais. Ele sentiu, portanto, que, diante do impasse, “embora
nada tenha dito, que a palavra que dissesse seria a sua ruína” diante do olhar inacessível da esposa na
penumbra daquela noite. O narrador reflete sobre como a cidade de São Paulo é ocupada por sujeitos
em escombros, e como esta percepção o afeta a ponto de também perceber-se em ruínas: a ruína da
escolha e, sobretudo, a ruína de ver-se obrigado a mensurar, como numa balança, o sofrimento e a
necessidade de sujeitos, sobre os quais só conhecia a imagem que lhe davam o presente. Sujeitos
com histórias e passados desconhecidos por ele. Ele havia, portanto, que escolher só com o que o
presente lhe dava. Ao leitor, pode parecer que o narrador detém, no momento que entra no bar de
uma esquina qualquer, um grande poder em mãos, mas a escolha, qualquer que fosse, seria a sua
ruína. Não sabemos como o narrador resolveu o dilema, o que parece não ter importância dizer
porque é justamente o não dito que traz a convicção ao leitor, a todos nós, de que ele é o outro
exemplo de um homem em ruínas no início deste romance.
Uma recorrente imagem que se dará ao longo do romance, também, já se evidencia aqui,
no primeiro capítulo. Trata-se das esquinas. Elas são marcantes na narrativa, e aparecem como o
espaço onde se dá toda espécie de sordidez, a “sordidez replicada mundo afora todos os dias, numa infinidade
de esquinas” (FUKS, 2019). O aceno da esposa de Najati, na Síria, quando ela desaparecia na “névoa
seca, na poeira, ao pé de uma laranjeira, foi isso que viu pela última vez quando a viatura dobrou a esquina”
(FUKS, 2019); a palma da mão da esposa no antebraço do narrador, sem que ela esperasse que
chegassem a “alguma esquina em particular” (FUKS, 2019) para lhe dizer com voz firme que
precisavam decidir se teriam um filho ou não; Ginia que caminhava à procura da filha, mas que só
se deparava com corpos que “ninguém dava conta de enterrar, que só cuidavam de empilhar nas esquinas”
(FUKS, 2019). Entretanto, quando o narrador que se “fundiu, enfim, à imensidão dos outros” (FUKS,
2019) no desfecho da obra, dobra uma esquina, esta parece se configurar como uma esquina
diferenciada porque foge à pura “sordidez replicada mundo afora todos os dias” (FUKS, 2019), pois ele
que ao dobrá-la teve os olhos cegos, momentaneamente, pelo sol, reflete sobre si mesmo como
“um sujeito sem origem, sem história, habitante de um presente que era tudo ainda que nada durasse, ainda que
mirasse continuamente ao futuro” (FUKS, 2019). Sebastián enxergou naquela manhã uma luminosidade,
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e uma luminosidade que se fez maior, aparentemente, sobre ele mesmo, porque enxergou-se um
homem face a um futuro possível.
O desejo repentino da esposa por um filho parece incompreensível ao narrador. Ela que
antes não desejava um novo ser entre o casal, agora o para numa esquina qualquer e o questiona
dizendo “a gente precisa decidir se vai ter um filho ou não” (FUKS, 2019). Eles agora eram “dois cúmplices
num ato extravagante, no mais comum dos atos humanos” (FUKS, 2019), dirá Sebastián. Eles, agora, terão
um filho. Os momentos com a esposa e as reflexões sobre esta possibilidade da paternidade, e
mesmo quando ela se confirma com a gravidez planejada, assumem também na narrativa um teor
muito poético. No 8º capítulo, a repetitividade de expressões embala este teor, como quando reflete
como pareciam suficientes um ao outro e estarem ocupados um pelo outro “noite a noite” (FUKS,
2019). Ele dirá que “entre dois, noite a noite, parecia impossível que não criássemos uma proximidade máxima”
(FUKS, 2019), que “entre dois, noite a noite, por mais de uma década, parecia impossível que não compuséssemos
uma enciclopédia comum de ideias” (FUKS, 2019). E, aqui, neste momento, o narrador expõe o fato de
que quase nunca escreve sobre sexo, e que não sabe explicar o motivo, mas transporá, o que parece
uma barreira, e refletirá como o sexo, se tornara cheio de “automatismos irreparavelmente eficientes”
(FUKS, 2019). Entretanto, o que Sebastián narra neste ponto de sua prosa poética é uma nova
ocupação que se dá em seu corpo e no corpo de sua esposa. Uma redescoberta porque
experimentavam “o encanto da diferença, o prazer da fricção, o gozo do estranhamento” (FUKS, 2019) e havia
um objetivo para além do automatismo do prazer que um corpo oferece ao outro. Havia um/o
objetivo, que se firmara em ambos: a ocupação por um filho.
Inquieto, agora, com o que já se tornara uma certeza, a paternidade, porque confirmou-se
a gravidez da esposa, Sebastián divide seu tempo entre o hospital e a atenção ao pai, a esposa e as
idas ao Hotel Cambridge para ouvir pessoas como Najati que, em primeiro encontro, dissera saber
dele ser um escritor do exílio, “de vidas desgarradas, sobre árvores cujas raízes estão fincadas a milhares de
quilômetros” (FUKS, 2019). Mais uma vez, percebemos uma alusão ao romance A Resistência (2015)
e aos exílios, lá, referidos: o exílio (de fato) dos pais, que vieram para o Brasil para fugir do contexto
de ditadura militar na Argentina na década de 1970, o exílio do irmão adotivo, “que permanecia à
parte, entre seus lençóis” (FUKS, 2015) quando a família acolhia uns aos outros na cama do casal, o
exílio do próprio narrador, que se exauria à escrita e investigação da história do irmão adotivo que
também compunha a sua e, por extenso, a história de toda a família. Fuks (2019) quando permite
que, em A Ocupação (2019), vozes diversas ocupem sua escrita, ele permite também que experiências
diversas de exílio se manifestem. Ainda que sua prosa seja muito tomada pela poeticidade,
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lembramos aqui o que diz Edward Said sobre o exílio. Said (2003) dirá que ainda que a literatura
apresente histórias de exilados de forma heroica, romântica, que expressem superação, sempre
existirá uma “tristeza essencial” e “uma condição de perda terminal” das quais o exilado não consegue se
livrar. Exilados, de fato, como Najati, que veio da Síria, e Ginia, do Haiti, ou exilados em suas
próprias existências como o narrador, um sentimento de estar fora parece dominar os personagens
desta narrativa. Dirá Jean Luc Nancy (2001) que o exílio não impõe um movimento para fora, como se
houvesse um ponto do qual partir e para o qual retornar, mas está no próprio sujeito sem que haja,
portanto, uma possibilidade de retorno. O exílio nos acompanha e, também, ao narrador de A
Ocupação (2019) porque compõe nossa/sua própria existência.
O transitar entre o real e o ficcional se dá no romance também pela presença de figuras que
compõem a cena política e social nacional, como Carmem, já referida, e Preta Ferreira, sua filha,
atuantes no Movimento Sem-teto do Centro, em São Paulo. Aliás, vale reforçar como as vozes
destas e de outras mulheres, na narrativa, muito fortes. São elas que lideram os movimentos de
ocupação, que dialogam com o narrador em sua residência. Este transitar referido nos faz lembrar
de outras palavras de Garramuño (2014) quando aponta dentre as práticas da impertinência os
romances que trabalham com a “continuidade entre ficção e realidade” (Garramuño, 2014). Neste
romance, são notáveis os momentos em que Fuks desponta e se sobrepõe a Sebastián, como
quando conta ao pai que terá um filho, e ouve dele “Que notícia linda, Julián. Obrigado por me dizer”
(FUKS, 2019), ao que devolverá o agradecimento e dirá “Mas aqui você me chama de Sebastián” (FUKS,
2019). Outros dois momentos, a exemplos, em que o real e o ficcional se entrecruzam, e que vale
menção, se refere à tomada de espaço do gênero textual carta. Couto e Fuks trocam cartas nas
quais refletem sobre o sentimento do escritor diante de suas obras e sobre a solidão que o toma no
processo de escrita. Numa carta (não assinada) a Mia Couto, mas na qual, notadamente, se
estabelece o escritor e não o narrador, haverá a reflexão do que Fuks chama de uma presunção,
contida no título que pensara para o romance de 2019. Ele dirá que pensara, para título, em Os
olhos dos outros, mas que Mia dissera que sua preocupação deveria ser em “tentar procurar nos olhos
dos outros algo além do seu reflexo” (FUKS, 2019) e que “devia mergulhar nos olhos dos outros a ponto de se
perder” (FUKS, 2019). Ele, contudo, não conseguira se perder, e fará seus leitores crerem que estão
diante de uma escrita, de fato, sobre outros que somos nós mesmos. Shirley de Souza Gomes Carreira
(2019), Professora Doutora em Literatura Comparada da UERJ, já apontara em publicação da
Revista UNIABEU, em 2019, “um movimento rizomático para além da prática autoficcional, em uma relação
com o exterior, com o fora” . Este movimento que se dá de forma rizomática se apresenta também pelo
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entrelaçamento que percebemos entre as histórias dos personagens, estas vozes que aparecem e se
firmam na narrativa sem que haja uma introdução pela voz do narrador. Elas tomam à frente e a
voz do narrador, tomando-lhe, e não à revelia, a vez para a expressão e o grito. As histórias se
entrelaçam pelos fios condutores do refúgio e do exílio, e as esquinas, na narrativa se tornam lugares
em que estes personagens se encontram com dores diversas, mas com histórias marcadas por aqueles
fios condutores. As vidas se enraízam dando sempre origem e continuidade a outras. As experiências
exílicas e de refúgios na narrativa são, aparentemente semelhantes, mas ainda que se deem por um
mesmo motivo, são únicas, vivenciadas de forma muito subjetiva por cada uma das vozes que as
relatam na escrita de Fuks.
E, ainda sobre os olhos, já em capítulo primeiro, o que poderia parecer uma informação
que se dá em início, percebemos se tratar da retomada do diálogo que o escritor tivera com Mia
Couto em carta, o diálogo sobre os olhos a refletirem além da própria imagem. Neste capítulo inicial, dirá
o narrador que não olhou nos olhos do cadeirante, que nos olhos dele não chegou a procurar a sua
própria imagem (FUKS, 2019). Ele dirá a Mia, em carta, que:

[...] Acho que não consegui me perder, que em cada palavra que atribuí aos outros
encontrei uma palavra minha, em cada casa alheia vasculhei a minha, em cada
rosto reconheci o meu rosto, por vício, por teimosia. Se queria me aproximar dos
outros, se queria entendê-los, posso ter falhado miseravelmente. Até aqueles que
me são próximos, até o meu pai, até minha mulher se fizeram desconhecidos.
(FUKS, 2019)

Se não se perdeu nos olhos dos outros, Fuks, certamente, foi dominado, ainda que
momentaneamente, por um sentimento de frustração por não saber o que devolver, retribuir
àqueles sujeitos. Contudo, o escritor, pondo sua escrita à disposição para que aquelas vozes a
ocupassem, percebe que uma “literatura ocupada é o que poderia fazer” FUKS, 2019). E este momento,
o aqui e agora sobrevividos em nosso país, são trazidos à narrativa e ao destinatário Mia Couto, com
um tom muito desolador, em palavras que o escritor chamará “pessimistas” (FUKS, 2019). Ele dirá,
sem que seja mencionado quaisquer nomes referentes ao quadro político brasileiro, que “é tempo de
poucos sorrisos neste país, e há dias em que o desalento de tantos nos contagia” (FUKS, 2019). A Julián Fuks,
chamado “filho do exílio”, por Eurídice Figueiredo (2017), por conta das experiências exílicas dos
pais, argentinos refugiados no Brasil, face à dura repressão ditatorial daquele país na década de
1970, Couto fará, dentre muitos outros apontamentos, que “os ditadores de hoje são papagaios ruidosos.
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Falam alto para não se escutarem a si mesmos e assim poderem voltar a mentir quando tem que se desmentir.
Querem ser maiores do que o regime onde se deitam (FUKS, 2019). Couto exporá a grande realização de
Fuks em A Ocupação (2019): fazer nascer de sua escrita “um mundo bem maior do que as circunstâncias
políticas que os cercam”, e assim também expõe o exercício do escritor brasileiro com relação a um
papel da literatura nestes tempos tão difíceis: “que a literatura permanecerá para além de toda a ocupação”
(FUKS, 2019).
Julián Fuks fez, deste romance, o arquivo de um momento histórico desolador pelo qual
passamos, um arquivo que pode levar os leitores futuros a se instigarem pela busca de saber que
“papagaio ruidoso” preenchia este momento de desolação da nação brasileira, mas o que Fuks
realizou nesta obra, sobretudo, foi fazer com que os leitores reconheçam os seus “papagaios ruidosos”:
que os atuais leitores movam-se a destituí-los, a não permitirem que ocupem o nosso direito à voz
e ao grito, ao solo e ao teto, e que os leitores futuros não permitam, nunca mais, que ascendam, e
nos submetam à “miséria moral e à imbecilidade quotidiana dos mandantes do dia” (FUKS, 2019).
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MEMÓRIA E IDENTIDADE(S) EM MULHERZINHA
GIGANTE, DE DANIELA SILVA
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MEMORIA Y IDENTIDAD(S) EN MULHERZINHA GIGANTE, DE DANIELA SILVA

Taynara Leszczynski1

O livro Mulherzinha gigante, de Daniela Silva, foi publicado em 2020, pela editora paulista
Patuá. Ele tem 108 páginas e pode ser considerado um romance, com o adendo de que apresenta
uma construção bastante singular. Em vez de termos uma divisão por capítulos, deparamo-nos
com “quadros” dispostos em ordem numérica. Cada quadro, do primeiro ao último (décimo
terceiro) apresenta um subtítulo referente à lembrança que será abordada ali. Esse modelo de
narrativa fragmentada retoma à ideia de como a própria memória é constituída, de modo que aqui
forma e conteúdo dialogam muito bem, enriquecendo a experiência de leitura, bem como,
construindo significações mais amplas.
Apesar do livro ser em prosa, é notória a presença de uma linguagem poética constituindo a
sua escrita, tanto pela subjetividade quanto pela sensibilidade que ecoam de suas folhas. Não por
acaso, sua autora, Daniela Silva, também é poetisa e, inclusive, possui uma página virtual de poemas.
Ademais, além de ser escritora, ela também é professora na Universidade Estadual do Centro-Oeste
(UNICENTRO), em Guarapuava, no Paraná, onde ministra disciplinas de Literatura e ainda
oficinas de escrita.
Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Daniela Silva graduou-se em Letras pela FURG
e fez o seu mestrado e o doutorado em Teoria da Literatura na PUC-RS, sendo que realizou parte
de seus estudos em Stanford-EUA. Posteriormente, também concluiu o seu pós-doutorado no
exterior, dessa vez, na Argentina. Atualmente, ela também coordena um grupo de estudos chamado
“A Escrita Criativa na Universidade”, no qual tem como objetivo dar mais visibilidade para essa
área nos estudos literários.
Mulherzinha gigante conta com ilustração, projeto gráfico e diagramação de Leonardo Mathias
e um prefácio da escritora Helena Terra que inicia chamando a atenção, justamente, para o sentido
de um livro. Comparando-lhe com uma casa, a autora evidencia que cada leitor/morador que o
Mestra em Letras (UNICENTRO). Doutoranda em Estudos Literários (UFPR).
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habita o faz de forma singular, atribuindo assim um novo significado. Abraçando essa comparação
proposta por Helena, pontuo na presente resenha como foi a minha estada nesse romance,
evidenciando todas as emoções, reflexões e, sobretudo, interpretações que ele me proporcionou.
O livro é dedicado à memória do escritor gaúcho João Simões Lopes Neto, conterrâneo de
Daniela, tanto de estado quanto de cidade. Dessa forma, teremos várias relações com o espaço e a
cultura rio-grandense-do-sul na narrativa. A narradora do romance é uma biógrafa que está em
busca de informações para escrever a história de João Cardoso que se bem lembramos é também
o nome de um personagem dos contos gauchescos de Lopes Neto.
O personagem de Lopes Neto é conhecido por ser um grande prosador que gosta muito de
falar e de saber as novidades dos viajantes e demais pessoas que passam por perto de sua
propriedade. Para isso, sempre “prende” essas pessoas com a promessa de fazer um “mate”,
todavia, esse mate nunca sai e nessa longa espera por ele, João Cardoso consegue conversar
bastante com seu(s) convidado(s), que por sua vez têm grandes dificuldades para “se livrar” do
anfitrião e seguirem os seus caminhos. “O João Cardoso era um sujeito que vivia por aqueles meios
do Passo da Maria Gomes; bom velho, muito estimado, mas chalrador como trinta e que dava um
dente por dois dedos de prosa, e mui amigo de novidades” (LOPES NETO, 1976, p. 20).
Nesse sentido, João Cardoso passou a constituir o folclore local, virando praticamente uma
lenda gauchesca, sempre relembrado frequentemente como sinônimo de “conversa fiada”. “Até
hoje, quando um indivíduo inventa lorota, se usa: para de cardoseá, fulano!” (SILVA, 2020, p. 20).
“Os mates do João Cardoso criaram fama… A gente daquele tempo, até, quando queria dizer que
uma cousa era tardia, demorada, maçante, embrulhona, dizia — está como o mate do João Cardoso!”
(LOPES NETO, 1976, p. 20). É interesse destacar que no tempo em que a história de Lopes Neto
se passava, a principal fonte de comunicação daquela região era justamente através dos viajantes,
visto que se tratava de meados do século XIX. “Também... naquele tempo não havia jornais, e o
que se ouvia e se contava ia de boca em boca, de ouvido para ouvido” (LOPES NETO, 1976, p.
20).
Em Mulherzinha Gigante, de certa forma, a biógrafa também perpassa essa construção de
sentido através do “boca a boca”, pois é a principal fonte de conhecimento que ela tem acesso para
entender a figura de João Cardoso. É pertinente observar que embora esteja procurando escrever
a biografia de alguém, ela parece ainda estar constituindo a sua própria no meio dessa procura. Ao
conhecer o outro, ela também conhece melhor a si mesma. Resgatando as pequenas memórias que
constituem uma identidade, esse é um livro que traz uma sensibilidade ímpar e com isso deslizamos
ora para as alegrias da biógrafa ao encontrar alguma informação e ora para a sua tristeza diante da
ausência.
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Desse modo, mesmo que todos os “quadros” dialoguem em prol da constituição do sentido
do romance, cada um tem a sua particularidade. Como se captasse uma cena da vida cotidiana em
cada quadro, o livro traz toda uma atmosfera cinematográfica, uma vez que é perpassado por
flashbacks. Essa forma clama por uma leitura em movimento e, nesse sentido, o leitor também passa
a ser um andarilho pelos becos da memória.
Ademais, o último capítulo/quadro do livro intitula-se “Petit Cinéma” (Cinema Pequeno), o
que realça a atmosfera multimídia desse espaço. Além disso, nele há quatro subtítulos: Soleira da
porta, Biblioteca, Obturador aberto e Obturador fechado. Os dois últimos, sobretudo, nos trazem
a imagem de uma câmera a fotografar e assim que o obturador fecha, a imagem concretiza-se e é
nesse momento que o livro se encerra, aliás, com uma última frase que resume muito bem a que
propósito ele veio “Como uma artista de circo, apresento espetáculos, sobre gentes comuns, que
leitoras e leitores normais não saberiam ler.”
Dessa maneira, chama-nos muita atenção o fato de que tais memórias trazidas à tona não
são lembranças de grandes acontecimentos, mas sim de situações simples, que vão desde a sua
infância até à vida adulta. Tais fragmentos fortalecem o imaginário do leitor e estabelecem uma
conexão para com o seu próprio horizonte de expectativa, pois proporcionam uma árdua reflexão
acerca da importância da memória, evidenciando que ela é fundamental para a constituição da
subjetividade do ser. Quem somos é parte de quem fomos.
Outro quadro/capítulo que se destaca no livro é o oitavo, homônimo ao título do romance,
“Mulherzinha Gigante”, ele é a parte que melhor apresenta-nos essa narradora transeunte,
especialmente, por meio de um percurso através de si mesma. “Saiba de pronto que não me encaixo
aqui” (SILVA, 2020, p. 63) evidencia a biógrafa ao percorrer pelos escombros de sua memória
buscando um local no qual talvez algum dia sentiu-se em casa. Ela não encontra, mas segue na
busca, como em uma eterna e inquietante movimentação: “Destino certo dos que movem, o
Absurdo me consome” (SILVA, 2020, p. 64).
A partir das conversas da biógrafa com as mais diversas pessoas e da retomada de suas
anedotas em prol da sua investigação sobre João Cardoso, nós, leitores, entendemos que o percurso
é tão relevante quanto a chegada. Assim, há um apontamento da necessidade de valorização das
condições de produção da obra artística/literária, não apenas do resultado final. A história da busca,
isto é, da caminhada da biógrafa e seus anseios e descobertas são fundamentais e a através dela
também nos deparamos com certa metaficção, uma vez que ela é uma escritora que reflete sobre o
processo de escrita dentro de um livro. Em outras palavras, podemos lê-lo como uma metaficção
porque ele expõe as regras de seu funcionamento.
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Ainda nesse contexto, o livro também traz uma crítica em relação à nossa sociedade
imediatista. Em uma das passagens do livro, a biógrafa é cobrada pelo seu editor em relação aos
personagens e as situações de sua história não estarem “muito claros”, isto é, de não serem de fácil
e rápido entendimento. Ela responde de maneira poética que se trata de uma percepção mais
profunda, uma descontinuidade, precisamente, a ideia de trazer algo que incomode, que cause
estranhamento. Contudo, o editor não concorda com isso. Ele quer foco, planejamento,
cumprimento de prazos. Morte à poesia.
Com base no que foi apontado, vemos que Mulherzinha gigante, de Daniela Silva, embora não
seja um livro de grande extensão, é um livro grandioso, uma vez que ele evoca diversas questões
contemporâneas que permeiam a identidade do ser. Em um mundo caótico, cujo um de seus efeitos
é a sensação do não conhecimento de si, a literatura pode ser uma ferramenta para o a reflexão e,
consequentemente, para o entendimento não apenas do eu, como também do outro. Ademais, o
livro é ainda de suma importância para os estudos literários, visto que por meio dele podemos
(re)pensar a estrutura do romance.
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