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APRESENTAÇÃO	

	

	
Como	terminar	um	ano	como	o	de	2019?	Como	continuar	no	próximo?	

Em	um	ano	de	 tantas	 ações	que	 fragilizaram	a	universidade	pública,	 seguimos	

resistindo.	Continuaremos	a	cuidar	deste	espaço	que	é	de	todos	nós.	E,	além	de	todos	

os	professores	e	estudantes	que	publicam	neste	número,	 fazemos	também	as	honras	

para	Roberto	Acízelo	 de	 Souza,	 nosso	 Professor	 Convidado,	 e	 para	 o	 escritor	 Sérgio	

Rodrigues,	que	responde	ao	nosso	Questionário	Proust.		

Boa	leitura,	e	boa	luta	para	todos	nós.	

	

	

	

Janice	I.	Nodari	e	Sandra	M.	Stroparo	
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AS	PERGUNTAS	EM	PORTUGUÊS	LÍNGUA	NÃO	MATERNA:	

APRENDIZAGEM	E	ENSINO	

QUESTIONS	IN	PORTUGUESE	AS	NON-MOTHER	TONGUE:	LEARNING	AND	

TEACHING	

	
Alexandra	Maria	Fernandes	Baltazar1	

	
RESUMO:	O	objetivo	deste	 trabalho	é	descrever	e	 refletir	 sobre	os	usos	das	perguntas	diretas	em	
português	europeu	no	contexto	do	ensino	do	português	como	língua	estrangeira	e	segunda	 língua.	
Para	 além	 de	 se	 ilustrarem	 os	 contextos	 de	 uso	 das	 perguntas,	 são	 ainda	 sugeridas	 tarefas	 para	
operacionalização	deste	item	gramatical.	
Palavras-chave:	perguntas;	português	língua	não	materna;	aprendizagem	e	ensino.	
ABSTRACT:	The	purpose	of	 this	paper	 is	 to	describe	and	reflect	on	the	uses	of	direct	questions	 in	
European	 Portuguese	 in	 the	 context	 of	 teaching	 Portuguese	 as	 a	 foreign	 language	 and	 second	
language.	In	addition	to	illustrating	the	contexts	of	using	the	questions,	tasks	are	also	suggested	for	
the	operationalization	of	this	grammatical	item.	
Keywords:	questions;	Portuguese	as	non-mother	tongue;	learning	and	teaching.	
	

	

1.	INTRODUÇÃO	

O	 ensino	 e	 aprendizagem	de	 português	 como	 língua	 estrangeira	 (LE)	 e	 língua	

segunda	(L2)2	 implicam,	sem	dúvida,	uma	reflexão	científica	sobre	a	organização	e	o	

                                                             
1	Doutoranda,	Faculdade	de	Letras	da	Universidade	de	Coimbra,	Portugal.	
2	Uma	vez	que	o	nosso	 foco	neste	artigo	serão,	mais	especificamente,	os	aprendentes	de	português	
língua	 não	 materna	 (PLNM),	 importa,	 desde	 logo,	 fazer	 referência	 ao	 conceito	 de	 língua	 materna	
(LM)	por	oposição	à	 língua	não	materna	(LNM).	Referimo-nos	à	LM	como	sendo	a	primeira	 língua	
(L1),	ou	 seja,	 “a	 língua	nativa	do	 sujeito	que	a	 foi	 adquirindo	naturalmente	ao	 longo	da	 infância	e	
sobre	a	qual	ele	possui	 intuições	linguísticas	quanto	à	 forma	e	ao	uso”	(XAVIER;	MATEUS,	1990,	p.	
231).	Quanto	à	designação	de	LNM,	esta	surge	por	oposição	ao	conceito	de	LM	e	engloba	os	conceitos	
de	 língua	 segunda	 (L2)	 e	 de	 língua	 estrangeira	 (LE).	 Muitas	 vezes	 passíveis	 de	 confusões,	
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funcionamento	gramatical	e	discursivo	da	língua	sobre	os	usos,	as	práticas	sociais	que	

se	 constituem	 e	 desenvolvem	 na/pela	 linguagem/comunicação.	 No	 seio	 da	 vastidão	

discursiva	 de	 uma	 língua	 será	 alvo	 de	 atenção,	 em	 particular,	 a	 formulação	 de	

perguntas,	isto	é,	“o	que	fazemos	quando	perguntamos”,	centrados	em	John	Langshaw	

Austin,	How	to	do	things	with	words	(1962),	e	“como”	perguntamos;	sem	esquecer	que	

essa	abordagem	se	insere	também	numa	perspectiva	da	linguística	aplicada	ao	ensino.	

O	 presente	 artigo	 busca,	 portanto,	 refletir	 sobre	 os	 caminhos	 a	 trilhar	 na	

abordagem	das	“perguntas”	no	contexto	do	ensino	de	português	como	LE	e	L2,	tendo	

em	conta	que	a	planificação	dos	conteúdos	gramaticais	constitui	um	dos	eixos	base	do	

ensino	de	uma	língua	em	articulação	com	os	conteúdos	comunicativos.	Note-se,	pois,	

que	o	objetivo	não	é	“ensinar	gramática”,	nem	prescrever	“medicinalmente”	regras	ou	

estruturas	 de	 uso,	 mas	 dotar	 os	 aprendentes	 de	 ferramentas	 que	 lhes	 permitam	

comunicar	de	forma	eficaz,	enquanto	falantes	interculturais,	ao	mesmo	tempo	em	que	

são	convidados	a	problematizar	aspectos	da	descrição	linguística.	Trata-se	de	ilustrar	

o	nosso	conhecimento	metacomunicativo	sobre	o	uso	que	fazemos	da	pergunta.	É	este	

caminho	 de	 dimensão	 “reflexiva”	 relativa	 ao	 saber	 que	 nos	 propomos	 a	 seguir:	 um	

caminho	que	passa,	desde	já,	por	distinguir	o	vocábulo	“interrogação”	de	“pergunta”.	O	

primeiro,	 “interrogação”,	 pertence	 ao	 domínio	 mais	 formal	 de	 um	 enunciado,	

enquanto	o	conceito	de	“pergunta”	pertencerá	ao	domínio	da	pragmática.	Como	refere	

Maria	da	Conceição	Carapinha	Rodrigues	(1998,	p.	12)	“só	muito	recentemente,	aliás,	

alguns	autores	vieram	chamar	a	atenção	para	a	necessidade	de	definir	a	interrogação	

como	 entidade	 gramatical	 e	 a	 pergunta	 como	 uma	 entidade	 ilocutória.”	 O	 que	 se	
                                                             
nomeadamente	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 bibliografia	 da	 área,	 importa	 esclarecer	 algumas	 das	 suas	
diferenças.	A	L2	é	a	língua	oficial	(por	exemplo,	o	caso	do	português	em	Cabo	Verde	ou	em	Timor-
Leste)	e	a	sua	aprendizagem	possibilitará	ao	indivíduo	a	participação	na	vida	política	e	econômica	do	
estado	 (LEIRIA,	 2004,	 p.	 01),	 sendo	 também	 “a	 língua	 de	 ensino	 e	 de	 socialização	 secundária”	
(GROSSO,	 2005,	 p.	 608).	 A	 LE	 não	 tem	 qualquer	 estatuto	 sociopolítico,	 sendo	 uma	 língua	 que	 se	
aprende	num	país	no	qual	não	é	utilizada	como	língua	de	comunicação.	Há	ainda	que	realçar	outras	
realidades	 linguísticas	 no	 seio	 do	 termo	 LNM,	 nomeadamente	 o	 português	 falado	 pelos	 filhos	 de	
emigrantes	portugueses	que	residem	ou	regressaram	de	um	país	de	emigração,	 isto	é,	o	português	
língua	de	herança	(PLH).	
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pretende	neste	artigo,	portanto,	é	analisar	a	pergunta	enquanto	força	ilocutória;	isto	é,	

a	 intenção	 do	 falante	 de	 produzir	 um	 determinado	 efeito	 no	 seu	 interlocutor,	

diretamente	veiculada	através	da	estrutura	interrogativa	direta3.	

	

2.	A	PERGUNTA	NO	QUADRO	DOS	ATOS	ILOCUTÓRIOS	

	

J.	L.	Austin,	o	percursor	dos	estudos	relativos	aos	atos	de	linguagem,	despertou	o	

interesse	dos	linguistas	perante	os	atos	que	nós	praticamos	ao	falar,	assumindo	que	a	

enunciação	de	uma	 frase	corresponde	à	realização	de	 três	atos:	 locutório,	 ilocutório,	

perlocutório4	(Austin,	1962).	Focaremos	a	nossa	atenção	no	ato	ilocutório,	entendido	

por	 Austin	 (1962)	 como	 a	 realização	 ou	 materialização	 do	 enunciado	 em	 pedido,	

pergunta,	 asserção,	 etc.	 Com	 base	 na	 teoria	 de	 Austin,	 John	 Rogers	 Searle	 (1969)	

introduz	um	elemento	 fundamental:	 a	 intenção	 comunicativa	do	 falante	determina	a	

força	 ilocutória5	 e	 o	 tipo	 de	 ato	 ilocutório.	 Estudar	 os	 atos	 ilocutórios	 implica	 uma	

análise	 exaustiva	 dos	 recursos	 linguísticos	 que	 convencionalmente	 os	 realizam	 em	

cada	língua.	Nesse	sentido,	o	autor	estabelece	a	sua	taxonomia	dos	atos	ilocutórios	em	

seis	categorias	gerais,	isto	é,	seis	tipos	diferentes	de	atos,	caraterizados	de	acordo	com	

o	 seu	 objetivo	 ilocutório:	 atos	 ilocutórios	 assertivos,	 atos	 ilocutórios	 diretivos,	 atos	
                                                             
3	 Como	 suportes	 de	 perguntas	 diretas	 encontramos	 meios	 sintáticos	 e	 prosódicos	 (frases	
interrogativas	totais,	parciais,	tag)	e	meios	lexicais	(verbo	performativo	‘perguntar’).	
4	Sempre	que	alguém	fala	realiza,	simultaneamente,	três	ações:	um	ato	locutório,	um	ato	ilocutório	e	
um	ato	perlocutório.	O	primeiro,	o	ato	 locutório,	consiste	na	produção	de	um	enunciado	de	acordo	
com	as	 regras	gramaticais	da	 língua,	 veiculando	um	determinado	conteúdo	proposicional.	Por	 sua	
vez,	o	 ato	 ilocutório,	do	qual	nos	ocupamos	neste	artigo,	 corresponde	à	ação	que	o	 locutor	 realiza	
quando	 profere	 um	 enunciado,	 em	 determinadas	 situações	 comunicativas	 e	 com	 determinadas	
intenções	 (perguntar,	 perdoar,	 convidar,	 prometer,	 etc.)	 e	 o	 ato	 perlocutório	 é	 a	 consequência,	 o	
efeito	provocado	no	interlocutor	por	determinado	ato	ilocutório.	
5	Segundo	Searle	(1969),	a	intenção	comunicativa	do	falante	determina	a	força	ilocutória	e	o	tipo	de	
ato	ilocutório.	Ao	ser	expressa	numa	série	de	suportes	convencionais	conhecidos	dos	intervenientes	
no	 ato	 comunicativo,	 a	 força	 ilocutória	 assegura	 a	 realização	 do	 ato	 ilocutório	 correspondente	 à	
intenção	do	falante.	As	frases	(quando	literais	e	sinceras)	contêm	marcadores	da	força	ilocutória	que	
sinalizam	as	intenções	do	falante.	Searle	(1969)	apresenta	categorias	gramaticais	tradicionais	como	
indicadores	 da	 força	 ilocutória,	 nomeadamente	 os	 tipos	 de	 frases	 (interrogativa,	 declarativa,	
imperativa	e	exclamativa).	
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ilocutórios	 compromissivos,	 atos	 ilocutórios	 expressivos,	 declarações	 e	 declarações	

assertivas.	 Segundo	 Maria	 Helena	 Mira	 Mateus	 et	 al.	 (2003,	 p.	 460)	 as	 “frases	

interrogativas”	constituem	“a	expressão	de	um	ato	ilocutório	diretivo,	através	do	qual	

o	locutor	pede	ao	alocutário	que	lhe	forneça	verbalmente	uma	informação	de	que	não	

dispõe.”	As	autoras	incluem	aqui	a	ressalva	de	que	algumas	interrogativas	são,	de	fato,	

pedidos	indiretos	de	uma	ação	incitando	a	um	ato	por	parte	do	alocutário	e	não	uma	

resposta	 verbal	 (ex.:	 podes	 fechar	 a	 porta?).	 Se	 pensarmos	 nas	 perguntas	 retóricas	

bem	 como	 em	 casos	 em	 que	 o	 locutor	 não	 deseja	 saber	 uma	 informação	 que	

desconhece,	 mas	 averiguar	 se	 o	 alocutário	 sabe	 essa	 informação	 (exemplo	 de	 uma	

situação	de	exame),	veremos	que	essa	perspectiva	é	simplificada.	A	pergunta	implica,	

sem	 dúvida,	 uma	 componente	 interativa.	 A	 compreensão	 do	 que	 é	 uma	 pergunta	

implica	ter	em	conta	os	diferentes	tipos	de	interação	verbal	em	que	ela	ocorre:	casos	

em	 que	 se	 pretende	 obter	 uma	 informação	 do	 outro	 e	 funcionar	 como	 de	 fato	 uma	

pergunta,	 ou	 outros	 casos	 em	 que	 se	 pretende	 humilhá-lo,	 extorquir-lhe	 uma	

confissão,	 testá-lo;	 isto	 é,	 casos	 em	 que	 ao	 valor	 de	 pergunta	 se	 acumulam	 outros	

valores	ilocutórios.	

	

3.	TIPOLOGIA	DE	PERGUNTAS:	“COMO”	PERGUNTAR?	

	

3.1.	PERGUNTAS	TOTAIS	

	

Tal	como	se	verificou	anteriormente,	são	variadas	as	condições	de	uso	que	estão	

na	origem	do	estabelecimento	de	tipologias	de	perguntas.	No	âmbito	das	classificações	

tradicionais	 é	 consoante	 o	 foco	 da	 interrogação	 incidir	 sobre	 toda	 a	 proposição	 ou	

sobre	parte	da	proposição,	assim	as	perguntas	podem	ser	de	dois	tipos:	totais	(globais,	

proposicionais	 ou	 de	 sim/não);	 parciais	 (de	 constituintes,	 de	 instanciação	 ou	
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interrogativas	 “Q”)	 e	 ainda	 as	 interrogativas	 tag.	 Vejam-se	 alguns	 exemplos	 de	

perguntas	totais:	

	
(1)	A	mãe	está	em	casa?	

(2)	Chegou	o	João?	

(3)	É	amanhã	que	a	Rita	vai	a	Coimbra?	

(4)	Amanhã	é	que	a	Rita	vai	a	Coimbra?	

(5)	A	Rita	vai	a	Coimbra	amanhã?	

	

Pode-se	referir	que	em	(1)	a	pergunta	total	apresenta	uma	estrutura	semelhante	

à	frase	declarativa	distinguindo-se	por	uma	curva	de	entoação	específica,	ao	contrário	

do	exemplo	(2).	Já	nos	exemplos	(3),	(4)	e	(5)	o	foco	da	interrogação	não	incide	sobre	

toda	a	proposição,	mas	apenas	sobre	um	dos	constituintes,	tratando-se	de	perguntas	

focalizadas.	Em	comum,	as	 frases	anteriormente	 elencadas	 têm	como	objetivo	obter,	

por	parte	do	alocutário,	uma	resposta	afirmativa	ou	negativa.	É	 também	através	das	

respostas	às	perguntas	(3),	(4)	e	(5)	que	encontramos	o	constituinte	focalizado,	como	

por	exemplo:	

	
(3’)	Sim,	é	amanhã	que	ela	vai.	

(4’)	Sim,	amanhã.	

(5’)	Sim,	vai	(amanhã).	

	

As	 frases	 (3),	 (4)	 e	 (5)	 constituem	um	 exemplo	de	 perguntas	 em	que	o	 foco	é	

marcado	quer	por	meios	prosódicos,	como	em	(5),	quer	por	meios	sintáticos,	como	a	

clivagem	 (cf.3	 e	 4)	 (MATEUS	 et	 al,	 2003,	 p.	 462).	 Se,	 por	 um	 lado,	 essas	 perguntas	

aparecem	com	uma	estrutura	de	superfície	que	faz	pressupor	uma	simples	resposta	de	

‘sim’	ou	‘não’,	por	outro,	quando	analisadas	no	âmbito	de	uma	interação,	esse	tipo	de	

resposta	 não	 preenche	 as	 necessidades	 informativas	 do	 locutor,	 violando	 até	 o	
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princípio	da	cooperação	e	em	alguns	casos	o	da	delicadeza	(RODRIGUES,	1998,	p.	33),	

como	podemos	observar	no	exemplo	que	se	segue:	

	
(6)	Tu	ainda	aqui	estás?	=	Porque	é	que	ainda	estás	aqui?		

	

Em	outros	casos,	é	também	possível	que	a	pergunta	total	seja	interpretada	como	

parcial,	apenas	quando	a	resposta	for	positiva,	como	no	exemplo	que	se	segue:	

	
(7)	Tem	horas?	

	

Caso	a	resposta	seja	positiva,	esperamos	obter	mais	do	que	um	‘sim’,	porque,	na	

verdade,	o	locutor	espera	muito	mais	do	seu	alocutário,	já	que	a	sua	pergunta	deve	ser	

interpretada	como:	

	
(8)	Que	horas	são?	

	

3.2	PERGUNTAS	PARCIAIS	

	

Foi	 possível	 verificar	 anteriormente	 que	 muitas	 das	 perguntas	 totais	 podem	

funcionar,	 em	 determinados	 contextos,	 como	 perguntas	 parciais,	 caracterizando-se	

estas	 últimas	 “pela	 presença	 de	 constituintes	 interrogativos,	 que	 a	 gramática	

tradicional	designa	por	‘pronomes’,	‘adjetivos’	ou	‘advérbios’	interrogativos”	(MATEUS	

et	al	2003,	p.	463).	Como	referem	Maria	Henriqueta	Costa	Campos	e	Maria	Francisca	

Xavier	(1991),	no	caso	das	perguntas	parciais,	existe	um	lugar	na	relação	predicativa	

que	 não	 foi	 preenchido	 por	 L1	 e	 há	 uma	 classe	 de	 elementos	 que,	 pelo	 menos	 em	

termos	abstratos,	pode	vir	a	ocupar	esse	lugar.	Esse	lugar	vazio	é	representado	por	um	

morfema	de	tipo	Q	(em	Inglês	wh-word).	Vejam-se	os	seguintes	exemplos:	
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(9)	Que	horas	são?	

(10)	Qual	é	a	tua	nacionalidade?	

(11)	Quanto	custa?	

(12)	Quem	é	ele?	

(13)	Onde	vais?	

(14)	Como	te	chamas?	

(15)	Quando	chegas?	

(16)	Por	que	vieste	tarde?	

	

Como	 se	 pode	 observar,	 no	 seio	 dos	 morfemas	 Q,	 encontramos	 pronomes	

interrogativos/determinantes	 interrogativos	 bem	 como	 morfemas	 interrogativos	

simples	 (onde,	quando,	porque,	como).	 Para	 além	de	alguns	desses	morfemas	Q	 aqui	

enumerados,	as	perguntas	parciais	também	podem	ser	introduzidas	por	um	sintagma	

preposicional.	Vejam-se	os	seguintes	exemplos:	

	
(17)	Com	quem	estiveste?	

(18)	Para	onde	foste?	

	

Os	 constituintes	 interrogativos	 podem	 surgir	 no	 início	 da	 pergunta,	 como	 nos	

exemplos	que	foram	apresentados	anteriormente,	ou	manter-se	numa	posição	interna	

à	 frase	 interrogativa,	 geralmente	 a	 posição	 final,	 como	 podemos	 verificar	 nos	

seguintes	exemplos:	

	
(19)	Viste	o	quê	no	monte?	

(20)	Vais	comer	onde?	

	

A	 utilização	 do	 morfema	 “o	 quê”	 (21)	 em	 detrimento	 de	 “o	 que”	 (22)	 ou	

“porque”	 (23)	 em	vez	 de	 “porquê”	 (24)	 constitui	um	dos	calcanhares	de	Aquiles	 dos	

aprendentes	de	Português	como	LE	e	LS:	
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(21)	Comeste	o	quê	ao	almoço?	

(22)	O	que	comeste	ao	almoço?	

(23)	Porque	não	foste	ao	cinema?	

(24)	Não	foste	ao	cinema	porquê?	

	

É	de	 fato	 essencial	 o	 esclarecimento	das	 regras	que	presidem	a	 sua	utilização:	

quando	não	ocorrem	em	posição	inicial	estes	morfemas	deixam	de	assumir	as	formas	

“o	que”	e	 “porque”	para	assumir	as	 formas	de	“o	quê”	e	 “porquê”.	Por	sua	vez,	estas	

formas,	“o	quê”	e	“porquê”,	também	se	distinguem	pela	presença	de	um	acento	gráfico,	

que	 assinala	 a	 existência	 de	 um	 fonema	 vocálico	médio	 fechado	 tónico,	 produzindo	

consequências	na	curva	entoacional	da	frase.	

É	 também	 em	 função	 da	 natureza	 do	 morfema	 interrogativo	 que	 podemos	

assistir	a	uma	alteração	da	estrutura	das	perguntas	parciais	(nomeadamente	quando	

estas	são	introduzidas	por	morfemas	interrogativos	simples):	

	
(25)	a.	Quantos	livros	o	António	leu?	

b.	Quantos	livros	leu	o	António?	

	
(26)	a.	Que	trabalhos	o	António	fez?	

b.	Que	trabalhos	fez	o	António?	

	
(27)	a.	Onde	trabalha	o	António?	

b.	*Onde	o	António	trabalha?	

	
(28)	a.	O	que	comeu	o	António?	

b.	*O	que	o	António	comeu?6	

                                                             
6	Note-se	que	ambas	as	perguntas	(25b)	e	(26b)	são	perfeitamente	possíveis	no	português	do	Brasil,	
sendo	discutível,	no	entanto,	o	grau	de	aceitabilidade	no	português	europeu.	
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Essa	 possibilidade	 de	 realizar	 perguntas	 através	 da	 utilização	 de	 morfemas	

simples	 acarreta	 consequências	 ao	 nível	 da	 estrutura	 da	 frase	 para	 as	 quais	 os	

aprendentes	de	Português	como	LE	e	LS	poderão	não	estar	“conscientes”,	incorrendo	

em	frases	agramaticais.	Importa,	pois,	esclarecer	os	aprendentes	dos	padrões	frásicos	

que	têm	ao	seu	dispor,	bem	como	dos	“usos”	preferenciais	—	em	termos	de	português	

europeu	 —	 alertando	 para	 a	 versatilidade	 de	 todos	 os	 morfemas,	 em	 português,	

poderem	ser	seguidos	de	“é	que”	e	o	sujeito	poder	ocupar	a	posição	pré-verbal	ou	pós-

verbal:	

	
(29)	a.	O	que	é	que	comeu	o	António?	

b.	O	que	é	que	o	António	comeu?	

	

Se	por	um	 lado,	 anteriormente,	 foram	apresentadas	 algumas	situações	 em	que	

as	perguntas	totais	podem	funcionar	como	parciais,	é	também	possível	assistirmos	à	

situação	 inversa,	 isto	 é,	 casos	 em	 que	 as	 perguntas	 parciais	 se	 desdobram	 em	

perguntas	totais:	em	vez	de	“Quem	chegou?”	o	locutor	poderia	perguntar	se	“O	Pedro	

chegou?”	ou	 “A	avó	 chegou?”,	 etc.	Nesse	 caso,	 o	 locutor	opta	pela	 realização	de	 uma	

pergunta	parcial	porque	tem	poucas	informações	acerca	da	pessoa	que	chegou.	Como	

refere	Rodrigues	(1998),	esse	 jogo	discursivo	de	pergunta	parcial	como	total	poderá	

também	 deixar	 transparecer	 alguma	 forma	 de	manipulação	 do	 alocutário	 e	 que,	 de	

fato,	não	é	aconselhável	em	termos	sociais:	
	

(30)	Porque	é	que	te	vais	embora?	

(31)	Vais-te	embora?	
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No	 exemplo	 (30),	 a	 partida	 do	 interlocutor	 é	 assumida	 como	 algo	 que	 vai	

acontecer,	ao	passo	que	em	(31)	a	pergunta	total	é,	neste	caso,	mais	cortês,	deixando	

mais	liberdade	ao	interlocutor	para	negar	a	partida.	

	

3.2.1	PERGUNTAS	MÚLTIPLAS	

	

No	 leque	 das	 perguntas	 parciais	 é	 possível	 encontrar	 perguntas	 onde	 ocorre	

mais	do	que	um	constituinte	interrogativo,	como	por	exemplo:	

	
(32)	Quem	disse	o	quê?	

(33)	Quem	disse	o	quê	a	quem?	

	

3.2.2	PERGUNTAS	ECO	

	

Se,	 conforme	 foi	 referido	anteriormente,	é	necessário	 ter	em	conta	 as	diversas	

situações	em	que	ocorre	uma	pergunta	 (os	diferentes	 contextos)	 é	 também	verdade	

que	a	pergunta	mantém	uma	relação	estreita	com	o	contexto	imediatamente	anterior.	

Para	além	da	dimensão	relacionada	com	a	estrutura	de	superfície	onde	“a	posição	final	

dos	 constituintes	 interrogativos	 é	 normalmente	 acompanhada	 da	 seleção	 de	 formas	

‘fortes’	ou	‘tônicas’”	(MATEUS	et	al,	2003,	p.	474),	encontramos	nas	perguntas	eco	uma	

dimensão	metacomunicativa,	uma	vez	que	elas	recaem	sobre	o	próprio	discurso,	sobre	

o	desenrolar	da	interação	visando	obter	a	repetição,	a	clarificação	de	uma	perturbação	

no	 discurso	 precedente	 que	 é	 preciso	 ultrapassar	 (essa	 perturbação	 pode	 ser	 uma	

simples	situação	de	ruído),	ou	uma	tentativa,	por	parte	do	 locutor,	para	obter	algum	

tempo	que	lhe	permita	organizar	as	ideias,	como	ilustra	o	exemplo	que	se	segue:	

	
(34)	Fizeste	o	quê?	
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Isoladamente	 seria	 difícil	 descortinar	 a	 intenção	 exata	 do	 locutor	 ao	 repetir	 o	

enunciado	 do	 alocutário.	 Torna-se,	 pois,	 necessário	 analisar	 os	 atos	 de	 discurso	 em	

sequência,	 uma	 vez	 que	 as	 perguntas	 eco,	 de	 uma	 forma	 mais	 evidente,	 remetem	

anaforicamente	para	o	discurso	que	as	precede.	

	

3.3	PERGUNTAS	ALTERNATIVAS	

	

No	 domínio	 das	 perguntas	 diretas,	 deparamo-nos	 com	 situações	 em	 que	 o	

alocutário	pode	optar	entre	duas	ou	mais	possibilidades	de	resposta,	por	exemplo:	

	
(35)	Preferes	sumo	de	laranja	ou	sumo	de	limão?	

(36)	Vens	comigo	ou	não	vens?	

(37)	O	jogo	é	às	dez	ou	às	onze?	

	

Acompanhadas	por	um	movimento	entoacional	que	é	ascendente-descendente,	

essas	 perguntas	 aproximam-se,	 pela	 curva	 melódica,	 das	 perguntas	 parciais.	 Uma	

observação	mais	atenta	do	exemplo	(36)	(também	apelidada	de	pergunta	alternativa	

polar),	 leva-nos	a	concluir	que	o	segundo	elemento	da	disjunção	é	sempre	a	negação	

do	primeiro	e	que	ao	solicitar	uma	decisão	de	polaridade	esta	pergunta	aproxima-se	

das	perguntas	 totais	 (às	quais,	nessa	perspectiva	 teria	sido	retirado	um	elemento	da	

polaridade),	 uma	 vez	 que	 a	 resposta	 pode	 ser	 ‘sim’,	 ou	 ‘não’.	 Se,	 por	 um	 lado,	 as	

perguntas	 alternativas	 parecem	 aproximar-se	 das	 totais,	 por	 outro,	 alguns	 autores	

afirmam	a	existência	de	uma	proximidade	com	as	perguntas	parciais,	uma	vez	que	não	

solicitam	uma	 resposta	de	 tipo	 ‘sim/não’,	 como	em	 (37).	A	 resposta	 a	 esta	pergunta	

poderia	ser	“às	dez”,	às	onze”,	o	que	equivale	à	seguinte	pergunta	parcial:	

	
(38)	A	que	horas	é	o	jogo?	
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3.4.	PERGUNTAS	TAG	

	

Centremo-nos,	 agora,	 num	 outro	 tipo	 de	 perguntas,	 perguntas	 tag	 entendidas	

como	“uma	forma	de	retoma	de	uma	frase	produzida	no	discurso	anterior”	(MATEUS,	

et	al,	2003,	p.	477)	e	como	tal	incluídas	na	categoria	das	perguntas	orientadas	através	

das	 quais	 o	 locutor	 expressa	 aquilo	 que	 julga	 ser	 verdade,	 ou	 aquilo	 que	 pensa	 ser	

evidente	e	 incontestável	e	ao	mesmo	tempo	convida	o	alocutário	a	confirmar	as	suas	

convicções.	 Nesse	 sentido,	 a	 pergunta	 tag	 serve	 também	 como	 estratégia	

manipulatória,	 de	 modo	 a	 obrigar	 o	 alocutário	 a	 responder	 da	 forma	 que	 o	 locutor	

deseja.	Em	termos	estruturais	estamos	perante	uma	pergunta	tag	sempre	que	a	seguir	

a	uma	declarativa	 se	 encontre:	não	+	V	 (da	 frase	declarativa)?	/não	 é	 verdade/não	 é	

assim?	

	
(39)	Tens	aulas	hoje,	não	tens?	

(40)	Vocês	estiveram	lá,	não	é	verdade?	

	

No	 entanto,	 ao	 observarmos	 uma	 declarativa	 negativa,	 verificamos	 que	 não	

podem	ocorrer	 as	 construções	 anteriormente	 referidas	na	 sua	 forma	negativa,	 como	

mostra	(41)	abaixo,	ainda	que	seja	possível	a	pergunta	em	(42):	

	
*(41)	Não	custou	nada,	não	custou?	

(42)	Tu	não	gostas	disto,	não?	

	

Nesse	sentido,	pode	não	ser	obrigatório	que	a	polaridade	da	tag	seja	oposta	à	da	

frase	que	a	antecede.	

O	 recurso	 a	 esse	 tipo	 de	 perguntas	 constitui	 uma	 estratégia	 discursiva,	 um	

excelente	 recurso	 conversacional,	 podendo	 funcionar	 como	um	 estímulo	 da	 atenção	

do	 outro,	 visando	 obter	 feedback,	 preencher	 silêncios	 mantendo	 os	 turnos	 de	 fala,	
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entre	 outras	 estratégias.	 Encontramos	 também,	 na	 língua	 portuguesa,	 outras	

construções	que	apesar	de	pertencerem	a	diferentes	classes	morfológicas,	servem	de	

tags,	tendo	como	função,	muitas	vezes,	permitir	ao	locutor	ganhar	algum	tempo	para	

reformular	ideias,	como	mostra	o	exemplo	seguinte:	

	
(43)	Podemos	ir	embora,	certo?	

	

Ainda	que	de	uma	forma	bastante	simplificada,	procurou-se	elencar	algumas	das	

diferentes	 possibilidades	 de	 formular	 perguntas	 diretas,	 atendendo	 “ao	 mais	

sistemático	padrão	de	sequência	de	atos	de	fala	em	conversações	naturais:	pergunta-

resposta.”	(GRAESSER	et	al.,	1994,	p.	517).	

	

4.	A	PERGUNTA	NA	AULA	DE	PORTUGUÊS	LÍNGUA	ESTRANGEIRA	E	LÍNGUA	SEGUNDA	

	

Para	 professores	 ecléticos	 e	bem	 formados	qualquer	 abordagem	metodológica	

terá	 de	 envolver	 uma	 compreensão	 global,	 bem	 informada,	 do	 processo	 de	

ensino/aprendizagem.	

Tendo	 em	 conta	 que	 os	 atos	 de	 fala	 se	 realizam	 nas	 atividades	 linguísticas	 e	

estas	por	sua	vez	se	 inscrevem	no	interior	de	ações	em	contexto	social,	considera-se	

fundamental	a	linha	metodológica	presente	no	Quadro	Europeu	Comum	de	Referência	

para	 as	 Línguas	 (QECRL)7:	 uma	 abordagem	 orientada	 para	 a	 ação,	 encarando	 o	

utilizador	e	o	aprendente	de	uma	 língua	como	“atores	sociais”,	que	 têm	que	cumprir	

tarefas,	à	luz	de	uma	perspectiva	comunicativa	de	ensino	de	línguas	em	que	os	alunos	

se	 envolvem	 num	 uso	 pragmático,	 autêntico	 e	 funcional	 da	 língua	 para	 fins	

                                                             
7	O	Quadro	Europeu	Comum	de	Referência	 para	 as	 Línguas	 (QECRL),	 elaborado	pelo	 Conselho	 da	
Europa	no	âmbito	do	Projeto	“Políticas	Linguísticas	para	uma	Europa	Multilíngue	e	Multicultural”,	é	
um	documento	orientador	que	fornece	uma	base	comum	para	a	elaboração	de	programas	de	línguas,	
servindo	 atualmente	 de	 referência	 genérica	 para	 todos	 os	 universos	 de	 aprendentes	 em	qualquer	
tipo	de	situação	de	aprendizagem.	
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significativos.	Trata-se	de	uma	perspectiva	centrada	no	aluno	enquanto	agente	social,	

mas	também	agente	intercultural,	na	medida	em	que	a	interpretação	que	este	faz	dos	

diversos	atos	de	fala	está	dependente	das	diferentes	percepções	dos	valores	culturais	

(MATOS,	2008).	

É	necessário	estimular	um	conjunto	de	competências	gerais	e,	particularmente,	

as	habilidades	 comunicativas	 em	 língua	 (CONSELHO	DA	EUROPA,	2001,	p.	 29).	Para	

além	 dessas	 competências	 fundamentais	 é	 essencial	 desenvolver	 a	

corresponsabilidade	do	aluno	em	relação	à	sua	aprendizagem.	Quer	dizer	que	o	ensino	

e	 aprendizagem	 das	 perguntas	 na	 aula	 de	 português	 língua	 estrangeira	 e	 língua	

segunda	 (PLELS)	 exige	 que	 o	 aluno	 seja	 intérprete	 ativo	 do	 insumo,	 que	 esteja	

disposto	 a	 procurar	 várias	 interpretações	 (RICHARDS;	 RODGERS,	 2001,	 p.	 211).	

Considera-se	 basilar	 que	 o	 aluno	 compreenda	 os	 usos,	 num	 âmbito	 da	 pragmática	

intercultural	e	as	consequências	das	escolhas	linguísticas,	pois	o	que	é	natural	para	um	

falante	 nativo	 pode	 ser	 bastante	 problemático	 para	 um	 falante	 de	 outra	 língua.	 Em	

última	 análise,	 é	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	 competência	 metacomunicativa,	 de	

reflexão	sobre	a	língua,	que	está	em	causa.	

Em	consonância	com	o	que	foi	referido,	o	ensino	das	perguntas	em	PLELS	exige	

que	o	professor	recorra	a	diversas	estratégias,	adequando-as	ao	perfil	do	grupo:	desde	

atividades	 de	 role-play	 (simulação	 de	 inquéritos,	 entrevistas,	 diversas	 situações	 de	

diálogo	 baseadas	 em	 situações	 reais)	 até	 a	 formulação	 de	 questões	 a	 partir	 da	

apresentação	de	imagens,	entre	outras.	Apresentamos,	em	seguida,	algumas	sugestões	

de	 tarefas8	 a	 desenvolver	 na	 aula	 de	 PLELS,	 tendo	 em	 conta	 os	 níveis	 definidos	 no	

QECRL.	 As	 tarefas	 que	 se	 seguem	 partem	 do	 pressuposto	 de	 que	 na	 explicação	 da	

“pergunta”	 há	 que	 se	 ter	 em	 conta	 as	 diversas	 interações	 em	 que	 ela	 ocorre:	 uma	

                                                             
8	 “Uma	 tarefa	 é	 definida	 como	 qualquer	 ação	 com	 uma	 finalidade	 considerada	 necessária	 pelo	
indivíduo	 para	 atingir	 um	 dado	 resultado	 no	 contexto	 de	 resolução	 de	 um	 problema,	 do	
cumprimento	de	uma	obrigação	ou	da	realização	de	um	objetivo.”	(CONSELHO	DA	EUROPA,	2001,	p.	
30).	
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entrevista,	um	inquérito	ou	uma	conversa	de	vizinhos	processam-se	de	formas	muito	

diferentes,	pondo	em	prática	diversas	modalidades	de	questionamento.	

	

• TAREFAS	SUGERIDAS	PARA	OS	NÍVEIS	A1,	A2,	A2+	DO	QECRL:	

	

A)	Entrevistar	o	seu	colega/a	sua	colega	do	lado	em	função	dos	tópicos	listados.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

B)	 Imaginar	 que	 trabalha	 num	 restaurante.	 Observar	 as	 imagens	 e	 fazer	

perguntas	aos	clientes	sobre	as	escolhas	que	têm	ao	dispor.	

	

Ex.:	Prefere	sumo	de	laranja	ou	sumo	de	

ananás?	

1.																																																																											Prefiro	sumo	de	laranja.	
	

.	Nome	

.	Nacionalidade	

.	Idade	

.	Estado	civil	

.	Filhos	

.	Profissão	

.	Cidade	onde	nasceu	

.	Cidade	onde	mora	

.	Língua	materna	

.	Outras	línguas	que	fala	

.	Por	que	estuda	português	

 

1.__________________________

___________________________? 

____________________________

___________________________. 

2.__________________________

___________________________? 

____________________________

___________________________. 

3.__________________________

___________________________? 

____________________________

___________________________. 

4.__________________________

_____________? 

____________________________

___________. 

5.__________________________

_____________? 

____________________________

___________(…)  
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____________________________?	

2.	 	 	 	 	 	 	 Prefiro	mousse	de	chocolate.	

	

	

	 	 		 	 	 ____________________________?	

3.	 	 	 	 	 	 											Prefiro	bolo	de	frutos	vermelhos.	
	 	

FIGURA	1:	COMIDAS	E	BEBIDAS	
	 FONTE:	AUTORIA	PRÓPRIA	(2008).	

	

C)	 No	 mercado,	 em	 Timor-Leste…	 Imaginar	 que	 vai	 comprar	 bananas	 no	

mercado	 de	 Maliana.	 Fazer	 perguntas	 para	 as	 seguintes	 respostas.	 Pode	 simular	 o	

diálogo	com	o	seu	colega.9	
	

	 	

	

	

	

FIGURA	2:	NO	MERCADO	DE	MALIANA	(EM	TIMOR-LESTE).	
FONTE:	AUTORIA	PRÓPRIA	(2008).	

	

1-	Tem	bananas____________?	

-	Sim,	tenho.	

2-	Estas	bananas	são	de	Maliana_?	

                                                             
9	Tarefa	realizada	no	âmbito	de	ensino	da	disciplina	de	Língua	Portuguesa	em	Timor-Leste,	distrito	
de	Bobonaro.	
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-	Não,	são	bananas	de	Bobonaro.	

3-	Quanto	custam____________?	

-	Uhm…são	muito	baratas,	2	USD.				(…)	

• TAREFAS	SUGERIDAS	PARA	OS	NÍVEIS	B1,	B2,	B2+	DO	QECRL	

	
	

A)	Depois	de	submetida	a	candidatura,	vamos	agora	preparar	uma	entrevista	de	

emprego.	Sigam	as	instruções	e	simulem	a	entrevista.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Aluno	A	(Entrevistador)	 Aluno	B	

(Entrevistado)	

1-	Cumprimenta.	

2-	Pergunta	o	nome.	

3-Pergunta	o	motivo	que	levou	à	

candidatura.	

4-Pergunta	sobre	as	habilitações	

académicas.	

5-Pergunta	quais	as	experiências	de	

trabalho	anteriores.	

6-Pergunta	sobre	a	disponibilidade	para	

trabalhar	dentro	de	poucos	dias.	

7-Agradece	a	presença	do	entrevistado.	

8-Despede-se.	

	

	

Responde	aos	comentários	e	

perguntas	do	colega.	
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B)	Construa	perguntas	para	o	inquérito	de	satisfação	sobre	o	restaurante.	Não	se	

esqueça	de	abordar	os	seguintes	tópicos:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

C)	Imagine	a	seguinte	situação:	está	numa	agência	imobiliária	para	comprar	uma	

casa.	O	vendedor	mostra	as	diversas	casas	que	estão	no	catálogo.	Uma	delas	desperta-

lhe	a	atenção.	Faça	perguntas	ao	vendedor	sobre	esta	casa.	

	

	

	

	

	

	

(...)	

FIGURA	3:	UMA	VIVENDA	
FONTE:	AUTORIA	PRÓPRIA	(2008)	

	

	

Inquérito de Satisfação 

. Nome     Ex: Como se chama? 

. Comida     Ex: O que comeu? 

. Qualidade da comida   Ex: Gostou da comida? 

. Variedade da ementa   (…) 

. Instalações do restaurante 

. Atendimento 
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Perguntas	possíveis:	

-	Quantos	quartos	tem	a	casa?	

-	Tem	aquecimento	central?	

-	Os	vidros	são	duplos?	

-	De	que	ano	é	a	casa?	

	

D)	Imagine	que	já	está	no	local	e	vai	comprar	essa	casa.	Um	aluno	será	o	cliente	e	

o	outro	o	vendedor.	Não	se	esqueça	de	completar	as	perguntas	do	diálogo!	

	

Cliente:		-	Quanto	é	que	esta	casa	custa?	

Vendedor:	-	400	000	euros.	Não	está	cara,	pois	não?		

Cliente:	-	Está	a	brincar,	___	não	está_______?	

Vendedor:	-	Está	num	terreno	com	500	m2!		

Cliente:	-	Uhm…isto	aqui,	é	a	varanda,	_______________?	

Vendedor:	-	Sim!	É	grande,	_________________?	

Cliente:	-	Pois,	mas	a	casa	é	muito	cara!	

Vendedor:	-	O	Senhor	não	está	muito	convencido,	________________?	

(…)	
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• TAREFAS	SUGERIDAS	PARA	OS	NÍVEIS	C1	E	C2	DO	QECRL	

	

	A)	 Imagine	a	seguinte	situação:	dois	colegas	estão	a	 falar	sobre	Timor-Leste	 e	

um	 deles	 acha	 que	 o	 outro	 já	 esteve	 nesse	 país,	 mas	 não	 tem	 certeza.	 Escreva	 a	

pergunta	que	poderia	fazer	ao/à	colega	para	confirmar	ou	não	a	sua	informação.	

	

___________________________________________________________________________________________?	

	

B)	Imagine	que	dois	amigos	estão	num	local	muito	movimentado	bebendo	café.	

No	meio	da	conversa	um	dos	amigos	diz	que	vai	casar	no	dia	22	de	maio,	mas	o	outro	

amigo	não	consegue	entender	a	data	do	casamento	porque	está	muito	barulho/ruído.	

Entretanto,	ele	baixa	o	volume	da	música	porque	 também	está	muito	alto.	Escreva	a	

pergunta	 que	 ele	 poderia	 ter	 feito	 ao	 colega	 para	 recuperar	 a	 informação	 que	 não	

ouviu.	

	

___________________________________________________________________________________________?	

	

5.	CONCLUSÕES	

	

Procurou-se,	 ao	 longo	 deste	 artigo,	 sistematizar	 diversos	 tipos	 de	 perguntas	

diretas	em	português	europeu	tendo	em	vista	uma	aplicação	da	linguística	ao	ensino	

de	 português	 como	 língua	 estrangeira	 e	 língua	 segunda.	 Tal	 como	 refere	 Rodrigues	

(1998,	 p.	 35)	 “raramente	 as	 perguntas	 são	 formuladas	 com	 uma	 única	 finalidade:	

inseridas	 numa	 determinada	 interação	 verbal,	 traduzem	 uma	 visão	 complexa	 dessa	

situação	 (…)."	 É	 na	 situação	 concreta	 de	 uso	 da	 língua,	 mais	 particularmente	 no	

contexto	 do	 par	 pergunta-resposta,	 que	 nos	 deparamos,	 frequentemente,	 com	

situações	 próximas	 do	 nonsense	 em	 que	 as	 nossas	 expectativas	 são	 defraudadas,	
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conduzindo	a	uma	reflexão	profunda	sobre	as	nossas	perguntas.	Veja-se	o	exemplo	de	

uma	pergunta	(44)	e	da	resposta	(45)	quando	da	ida	ao	mercado	para	comprar	batatas	

em	Timor-Leste:	

	
(44)	Tem	batatas?	

(45)	Tem,	mas	não	há.	

	

Vejam-se,	também,	as	situações	em	que	se	pretende	a	confirmação	por	parte	do	

interlocutor	de	algo	que	 já	é	dado	como	quase	certo	(46)	e	cuja	resposta	contraria	a	

nossa	expectativa	(47):	

	
(46)	Não	tem	uma	caneta,	pois	não?	

(47)	Sim10	

	

Importa,	 pois,	 como	 já	 foi	 referido	 anteriormente,	 no	 domínio	 do	 ensino	 das	

perguntas	 a	 aprendentes	 de	 PLEPLS,	 não	 só	 dotar	 os	 aprendentes	 dos	 meios	

necessários	 que	 lhes	 permitam	 comunicar	 de	 forma	 eficaz,	 expondo-os	 aos	 “usos”	

preferenciais,	 no	 âmbito	 do	 português	 europeu,	 como	 também	 e	 sobretudo	 refletir	

sobre	 as	 intenções	 e	 escolhas	 linguísticas	 tendo	 em	 vista	 uma	 comunicação	

intercultural	 (MATOS,	 2008).	 Para	 além	 das	 competências	 gerais	 individuais	

consagradas	no	QECRL	(saber,	saber-fazer,	saber-ser	 e	saber-estar,	saber-aprender),	é	

também	necessário	estimular	uma	outra	competência:	saber-pensar.	

	

	

	

                                                             
10	 As	 situações	 elencadas	 ocorreram	 no	 contexto	 de	 ensino/aprendizagem	de	 português	 LNM	 em	
Timor-Leste.	No	caso	do	exemplo	 “não	 tem	uma	caneta,	pois	não?”	e	 cuja	 resposta	 foi	 “sim”,	 seria	
esperado	 que	 o	 falante	 respondesse	 “não,	 não	 tenho”.	 No	 entanto,	 a	 confusão	 parece	 advir	 da	
resposta	breve	“sim”	e	que	no	fundo	significa	“sim,	não	tenho”.	
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VAI	NA	FONTE,	VAI	NA	FONTE:	UMA	PONTE	ENTRE	EPISTEMOLOGIA	E	

DIDÁTICA	DA	SEMÂNTICA	NO	ENSINO	DE	LÍNGUA	PORTUGUESA	NA	

ESCOLA	

TO	THE	SOURCE,	TO	THE	SOURCE:	A	BRIDGE	BETWEEN	EPISTEMOLOGY	

AND	DIDACTICS	OF	SEMANTICS	IN	PORTUGUESE	TEACHING	AT	SCHOOL	
	

Diogo	Simão1	

Cindy	Gleice	Santos	Luiz2	

	
RESUMO:	O	objetivo	deste	trabalho	é	investigar	as	relações	entre	teoria	e	ensino	de	semântica.	Para	
isso,	 apresentaremos	uma	concepção	de	 livro	didático,	 cultura	escolar	e	 semântica	e	analisaremos	
exercícios	 presentes	 nas	 coleções	 Singular	 e	 Plural	 e	 Tecendo	 Linguagens	 para	 encontrar	 alguma	
interação	entre	academia	 e	escola.	Acreditamos	que	há	pouco	diálogo	entre	as	partes.	A	academia	
parece	não	encontrar	respaldo	na	escola,	 já	que	ainda	é	a	gramática	tradicional	que	protagoniza	o	
ensino	da	Língua	Portuguesa.	
Palavras-chave:	cultura	escolar;	semântica	cognitiva;	ensino	de	gramática.	
ABSTRACT:	This	paper	aims	to	investigate	the	relationship	between	Semantics	as	a	linguistic	theory	
and	 as	 a	 discipline	 in	 regular	 school	 in	 Portuguese	 classes.	 Firstly,	we	will	 present	 definitions	 for	
textbook,	schoolchild	culture	and	Semantics.	Secondly,	we	will	analyze	tasks	present	in	both	Singular	
e	Plural	and	 in	Tecendo	Linguagens	collections,	 looking	 for	relations	between	the	academy	and	the	
school.	 We	 argue	 that	 Semantics	 and	 the	 school	 tradition	 show	 no	 relation,	 since	 traditional	
grammar	plays	a	major	role	in	Portuguese	classes	even	nowadays.	
Keywords:	culture	and	education;	cognitive	Semantics;	grammar	lessons.	

																																																								
1	Doutorando,	UFPR.	
2	Mestre,	UFPR.	
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1. INTRODUÇÃO	

	

O	objetivo	do	nosso	trabalho	é,	a	partir	da	análise	da	coleção	Singular	e	Plural,	

da	 Editora	 Moderna,	 e	 da	 coleção	 Tecendo	 Linguagens,	 da	 Editora	 IBEP,	 fazer	 uma	

aproximação	 entre	 a	 semântica	 enquanto	 objeto	 de	 estudo	 da	 linguística	 e	 sua	

didatização,	ou	transposição	didática,	no	ensino	de	língua	materna.	

Primeiro,	 julgamos	 necessário	 propor	 uma	 definição	 para	 o	 que	 seja	 o	 livro	

didático,	que	é	nosso	objeto	escolhido	para	análise.	Partiremos	de	uma	concepção	de	

Tânia	Garcia	e	Maria	Schmidt	(2013)	de	que	o	livro	didático	é	uma	materialização	da	

cultura	escolar.	Nosso	pressuposto	é	o	de	que	o	livro	didático	traz,	em	seu	conteúdo,	

as	marcas	da	tradição	e	de	como	é	tratado	o	ensino	de	língua	materna	na	escola.	

Depois,	utilizaremos,	para	falar	de	uma	teoria	semântica,	a	proposta	de	George	

Lakoff	 e	 Mark	 Johnson	 (2003),	 que	 reconfigura	 a	 noção	 de	 metáfora.	 Em	 geral,	 as	

metáforas	e	metonímias,	conhecidas	normalmente	como	“figuras	de	linguagem”,	como	

linguagem	 conotativa,	 aparecem	 como	 construções	 linguísticas	 que	 tenham	 efeito	

estilístico,	ou	ainda,	que	 tenham	efeito	retórico.	No	caso	de	Lakoff	e	 Johnson	(2003),	

tanto	 a	metáfora	 quanto	 a	metonímia	 se	 reconfiguram	 como	 elementos	 da	 cognição	

humana.	 Nesse	 modelo,	 as	 metáforas	 não	 são	 apenas	 recursos	 de	 estilização	 e	

erudição	 da	 linguagem;	 são,	 antes,	 uma	 maneira	 de	 organizar	 conceitualmente	 a	

própria	percepção	do	indivíduo	do	mundo	que	o	cerca.	

Também	procuramos,	na	noção	de	gêneros	do	discurso	de	Valentin	Voloshinov	

(1926),	respaldo	para	a	necessidade	de	um	ensino	que	englobe	os	gêneros	primários	

presentes	no	cotidiano	do	educando	como	ponto	de	partida	da	análise	linguística	(que	

as	gramáticas	ditas	tradicionais	não	contemplam,	por	exemplo).	

Usaremos,	 para	 isso,	 o	 conceito	 de	 metáfora	 cognitiva	 proposto	 por	 Lakoff	 e	

Johnson	(2003)	e	de	gêneros	do	discurso	para	ver,	na	cultura	escolar	— cultura	essa	
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que	 é	 discutida	 por	 Jean-Claude	 Forquin	 (1993)	—	 que	 a	 gramática	 que	 impera	 no	

ensino	de	Língua	Portuguesa	ainda	é	a	gramática	normativa.	

Nesse	 sentido,	 a	 segunda	 seção	 trata	 de	 um	 olhar	 sobre	 o	 que	 seja	 o	 livro	

didático,	 por	 meio	 de	 Garcia	 e	 Schmidt	 (2013).	 A	 partir	 disso,	 na	 terceira	 seção,	

trataremos	do	ensino	de	língua	portuguesa,	retomando	conceitos	e	debates	propostos	

por	Mikhail	Bakhtin	(2010)	e	Sírio	Possenti	 (1996).	Na	quarta	seção,	abordaremos	a	

teoria	 das	 metáforas	 de	 Lakoff	 e	 Johnson	 (2003).	 Por	 fim,	 na	 quinta	 seção,	

apresentaremos	questões	de	livros	didáticos	sobre	metáforas.	

Para	 concluir	 esta	 introdução,	 ressaltamos	 que	 não	 é	 novidade	 que,	 muitas	

vezes,	 o	 senso	 comum	 dissocia	 teoria	 e	 prática.	 No	 caso	 do	 ensino,	 o	 modo	 como,	

dentro	da	academia,	uma	teoria	é	apreendida	muitas	vezes	não	encontra	uma	conexão	

fácil	 com	 uma	 prática	 que	 seja	 efetiva.	 O	 ensino	 da	 disciplina	 Língua	 Portuguesa	

parece	 ser	 um	 exemplo	 disso.	 Enquanto	 na	 academia	 a	 linguística	 —	 as	 teorias	

linguísticas	— ganha	cada	vez	mais	força	entre	os	pesquisadores,	no	ensino	regular,	a	

gramática	tradicional	ainda	parece	ocupar	posição	dominante.	

	

2. A	PONTE	É	SOMENTE	ATRAVESSAR:	UM	OLHAR	SOBRE	O	LIVRO	DIDÁTICO	

	

Nesta	 primeira	 parte,	 explicaremos	 o	 ponto	 de	 vista	 a	 respeito	 dos	 livros	

didáticos	que	nortearam	nossa	pesquisa.	Posteriormente,	 faremos	uma	breve	análise	

da	tradição	de	ensino	da	disciplina	Língua	Portuguesa	na	escola.	Então,	verificaremos,	

partindo	 da	 análise	 dos	 livros	 escolhidos,	 os	 movimentos	 de	 distanciamento	 e	

aproximação	entre	a	semântica	da	teoria	e	a	semântica	da	prática	escolar.	

O	livro	didático,	visto	como	materialização	da	cultura	escolar	(FORQUIN,	1993),	

traz	marcas	de	uma	longa	tradição	de	ensino	de	conteúdos	escolares	através	de	uma	

seleção	cultural	específica.	Para	Garcia	e	Schmidt	(2013):	
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Os	 livros	 escolares	 materializam	 o	 que	 uma	 sociedade	 —	 ou	 parte	 dela	 — 
considera	 valioso	 transmitir	 às	 gerações	 mais	 novas	 no	 que	 se	 refere	
especialmente	 aos	 conhecimentos	 científicos,	 estes	 também	 entendidos	 como	
produto	de	uma	construção	histórica	e	social.	(GARCIA;	SCHMIDT,	2013,	p.	72).	

	

Assumindo	 o	 raciocínio	 de	 Pierre	 Bourdieu	 (2001),	 consideramos	 que	

conhecimento	científico	é	um	conjunto	de	saberes	que,	comumente,	acredita-se	estar	

baseado	 em	 observações	 e	 experimentações	 comprovadas,	 cuja	 procedência	 é	

irrefutável.	Apesar	da	caracterização	desse	tipo	de	conhecimento	estar	baseada	numa	

construção	social,	sua	historicidade	e	circulação	garantem	que	sempre	esteja	incluído	

na	seleção	cultural	 feita	pela	escola.	É	 interessante	ressaltar	que	o	que	chamamos	de	

ciência	é	um	tipo	de	conhecimento	que	é	sustentado	por	uma	cultura	acadêmica	que	

delimita	e	seleciona	um	conjunto	cultural	construído	no	seu	próprio	interior.	

Esse	 processo	 assegura	 à	 escola	 a	 isenção	 de	 uma	 justificativa	 de	 valor	 dos	

conhecimentos	 que	 por	 ela	 são	 transmitidos.	 Mesmo	 que	 esses	 conhecimentos	 não	

tenham	 um	 valor	 intrínseco,	 sua	 diferença	 dos	 saberes	 cotidianos,	 esses	 que	 os	

educandos	trazem	de	casa,	está	na	sistematização.	A	ciência	comprova	suas	afirmações	

por	meio	de	dados	e	representações	abstratas	como	forma	de	sistematizar	e	legitimar	

a	dominação	que	exerce	sobre	as	camadas	populares,	até	porque	estas	não	produzem	

seus	saberes	através	da	mesma	sistematização	padronizada	(BOURDIEU,	2001).	

A	seleção	cultural	escolar,	ou	aquilo	que	uma	sociedade	considera	relevante	de	

ser	ensinado,	também	denominada	pelo	termo	currículo,	conforme	Forquin	(1993),	é	

justificada	 em	 dois	 níveis:	 uma	 justificação	 de	 oportunidade	 e	 uma	 justificação	

fundamental.	Ao	recorte	que	o	professor	dá	à	disciplina,	à	sua	ordem	cronológica	e	à	

sua	aplicação,	damos	o	nome	de	justificação	de	oportunidade.	Esse	recorte	é	vinculado	

à	 justificação	 fundamental,	 que	 é	 uma	 justificação	 de	 valor	 atribuído	 ao	 caráter	

formador	 do	 objeto	 a	 ser	 estudado	 na	 escola.	 Segundo	 Forquin	 (1993,	 p.	 145),	 “é	

necessário	 que	 o	 que	 se	 ensina	 tenha	 um	 sentido,	 ou	 tenha	 sentido,	 se	 isto	 deve	

contribuir	para	 a	 formação	e	 para	o	desenvolvimento	do	espírito”.	Ou	 seja,	 segundo	
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ele,	 todo	recorte	que	damos	ao	currículo	deve	 ter	uma	 justificativa	de	valor,	que,	no	

caso,	 é	 de	 ordem	 ética	 (valor	 de	 verdade,	 valor	 de	 realização	 do	 ser,	 valor	 estético,	

valor	moral).	

O	 currículo	 obedece	 a	 uma	 seleção	 cultural	 que	 parte	 do	 princípio	 de	

conservação	 daquilo	 que	 a	 sociedade	 impõe,	 muitas	 vezes,	 como	 relevante	 a	 ser	

ensinado.	Ou	seja,	 existe,	 nesse	sentido,	uma	espécie	de	expectativa	externa	à	 escola	

que	 exerce	 influência	 sobre	 os	 conteúdos,	 sobre	 as	 práticas,	 sobre	 as	 avaliações	

daquilo	 que	 vai	 fazer	 parte	 da	 escola.	 Além	 disso,	 o	 currículo	 obedece	 a	 maneiras	

estruturadas	 e	 formas	 comuns	 de	 abordagem,	 o	 que	 é	 chamado	 de	 imperativos	

didáticos	(FORQUIN,	1993).	

Esses	imperativos	são	maneiras	de	tornar	a	ciência	um	objeto	ensinável.	O	que	

acontece	é	uma	mediação	didática	entre	a	ciência	de	referência	e	os	saberes	escolares;	

os	 conteúdos	 são	 transpostos	para	obedecer	 a	um	método	que	não	 só	 transmita	um	

conhecimento,	 mas	 também	 sistemas	 de	 pensamento	 (BOURDIEU,	 2001).	 E	 nessa	

transposição	que	é	 feita	do	conteúdo,	 também	é	 feita	uma	delimitação	daquilo	que	é	

considerado	 significativo	 consoante	 às	 expectativas	 do	 currículo	 escolar.	 Cindy	 Luiz	

(2018)	afirma	que,	para	o	senso	comum,	a	escola	é	o	lugar	em	que	a	ciência	produzida	

pela	academia,	o	conhecimento	científico,	 será	 transmitido,	mas	só	uma	parte	 ínfima	

deste	 é	 selecionada,	 o	 que	 permanece	 no	 ensino,	 na	 maioria	 das	 vezes,	 é	 um	

conhecimento	mais	tradicional,	obsoleto.	

Segundo	 Garcia	 e	 Schmidt	 (2013),	 cabe	 ao	 livro	 didático	 a	 tarefa	 de	 ser	 o	

instrumento,	 ou	o	materializador,	 da	 cultura	 escolar.	Para	Dominique	 Julia	 (2001,	p.	

33),	 o	material	 didático	 ainda	 depende	 do	 uso	 que	 dele	 for	 feito,	 “a	 única	 restrição	

exercida	sobre	o	professor	é	o	grupo	de	alunos	que	tem	diante	de	si,	isto	é,	os	saberes	

que	 funcionam	e	os	que	 ‘não	 funcionam’	diante	 deste	 público”.	E	 essa	 decisão	 sobre	

quais	são	esses	saberes	que	funcionam	e	que	não	funcionam	também	sofre	influência	
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da	tradição	de	ensino	da	disciplina	em	questão,	aqui	da	disciplina	Língua	Portuguesa,	

tema	de	nossa	próxima	seção.	

	

3. CAMINHAR	 SOBRE	 AS	 ÁGUAS	 DESSE	 MOMENTO:	 ENSINO	 DE	 LÍNGUA	

PORTUGUESA	

	

Ensinar	a	arte	do	bem	falar	e	do	bem	escrever,	segundo	o	senso	comum,	é	uma	

das	funções	que	parecem	mais	marcantes	do	ensino	de	Língua	Portuguesa	na	escola.	

Mas	o	que	 seria	o	 “português	 certo”?	De	onde	extraímos	esse	 “português	aceitável”?	

Podemos	 usar	 um	 exemplo	 bastante	 popular	 de	 qual	 é	 a	 concepção	 de	 “português	

certo”	exigido	da	escola	pela	sociedade.	No	dia	22/06/2016,	a	página	do	jornal	O	Globo	

publicou	um	texto	intitulado	“Linguagem	coloquial	de	Dilma	é	substituída	pelo	estilo	

formal	do	 interino”.	Nesse	 texto,	 os	 autores	depreciaram	os	 discursos	da	presidenta	

em	 relação	 aos	 do	 então	 interino,	 Michel	 Temer.	 Também	 nesse	 texto,	 exaltam-se,	

principalmente,	as	mesóclises	e	as	formas	pomposas	já	em	desuso	da	variante	pautada	

nos	roteiros	escritos	de	Temer.	Os	comentários	—	desrespeitosos	—	que	se	seguem	à	

publicação	beiram	o	absurdo	de	comparar	a	variante	utilizada	pela	presidenta	Dilma	

Rousseff	à	sua	capacidade	cognitiva	ou	à	sua	forma	de	governar.	

Outro	 exemplo,	 um	 pouco	 mais	 distante	 de	 nós,	 foram	 as	 mudanças	 feitas	

durante	o	novo	Estado	de	Getúlio	Vargas.	O	programa	de	português	 implantado	pela	

Reforma	 Capanema3	 determinava	 a	 valorização	 do	 ensino	 da	 língua	 e	 cultura	

brasileira,	 através	 da	 substituição	 da	 leitura	 de	 textos	 literários	 de	 escritores	

portugueses	 por	 brasileiros,	 como	 forma	 de	 criar	 uma	 espécie	 de	 espírito	 patriota.	

Porém,	 o	 programa	 foi	 bastante	 criticado	 por	 valorizar	 autores	 brasileiros	 que	

infringiam	 a	 norma	 padrão	 estabelecida	 na	 época,	 um	 empréstimo	 do	 português	

escrito	de	Portugal.	

																																																								
3	Lei	Orgânica	do	ensino	secundário	promulgada	em	1942.	
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As	 duas	 amostras	 históricas	 ilustram	 qual	 é	 a	 norma	 que	 deve	 ser	 enaltecida	

pelo	ensino	de	língua,	uma	norma	distante	dos	nossos	usos	cotidianos.	Além	de	muito	

afastada	da	 realidade	dos	 falantes,	 essa	visão	normativa	 também	deixa	 transparecer	

um	 profundo	 preconceito	 de	 classe.	 Afinal,	 a	 variante	 popular	 da	 presidenta	 Dilma	

Rousseff	do	Partido	dos	Trabalhadores	é	deselegante;	já	as	falas	prontas,	elitizadas,	de	

Michel	Temer	saltam	aos	olhos.	

Impõe-se	 esse	 tipo	 de	 concepção	de	 língua	ao	ensino	e	 aos	 professores.	Nesse	

sentido,	 é	 exigido	 da	 escola	 o	 papel	 de	 formadora	 de	 cidadãos	 que	 saibam	 usar	 a	

língua	padrão	da	elite4.	Segundo	Possenti	(1996):	

	

Dado	 que	 a	 chamada	 língua	padrão	 é	de	 fato	o	 dialeto	 dos	 grupos	 sociais	mais	
favorecidos,	 tornar	 seu	 ensino	 obrigatório	 para	 os	 grupos	 sociais	 menos	
favorecidos,	 como	 se	 fosse	 o	 único	 dialeto	 válido,	 seria	 uma	 violência	 cultural.	
Isso	porque,	juntamente	com	as	formas	linguísticas	(com	a	sintaxe,	a	morfologia,	
a	pronúncia,	a	escrita),	 também	seriam	impostos	os	valores	culturais	ligados	às	
formas	ditas	cultas	de	falar	e	escrever,	o	que	implicaria	em	destruir	ou	diminuir	
valores	 populares.	 O	 equı́voco,	 aqui,	 parece-me,	 é	 o	 de	 não	 perceber	 que	 os	
menos	favorecidos	socialmente	só	têm	a	ganhar	com	o	domı́nio	de	outra	forma	de	
falar	e	escrever.	Desde	que	se	aceite	que	a	mesma	lı́ngua	possa	servir	a	mais	de	
uma	 ideologia,	 a	mais	 de	 uma	 função,	 o	 que	 parece	 hoje	 evidente.	 (POSSENTI,	
1996,	p.	14).	

	

Ou	 seja,	 exigir	 o	 ensino	 da	 língua	 padrão	 funciona	 não	 no	 sentido	 prescritivo,	

mas	 na	 tentativa	 de	 equipar	 esses	 falantes	 com	 uma	 variante	 de	 prestígio,	 dando	 a	

classes	 menos	 favorecidas	 ferramentas	 para	 ascensão	 dentro	 da	 sociedade,	 que	

perpassa,	evidentemente,	a	língua.	Vale	lembrar	que	uma	determinada	língua	também	

é	espelho	da	cultura	da	qual	faz	parte	o	falante.	Para	Voloshinov	(1926),	a	língua	nasce	

																																																								
4Podemos	 dizer	 que	 existe	 uma	 infinidade	 de	 variantes	 linguísticas	 —	 sociais,	 geográficas,	
cronológicas,	 e	 por	 aí	 vai.	 Essas	 variantes,	 de	 certa	 forma,	 disputam	 entre	 si	 posições	 de	mais	 ou	
menos	prestígio	dentro	de	um	grupo	social.	Esse	prestígio	que	uma	variante	linguística	tem	depende,	
evidentemente,	do	prestígio	que	o	 falante	dessa	variante	possui.	O	ensino	 formal,	 em	princípio,	 se	
preocupa	em	ensinar	ao	aluno	uma	variante	do	português	que,	supostamente,	possui	mais	prestígio	
que	as	outras	—	e,	por	outras,	devemos	entender,	quase	que	sempre,	as	que	pertencem	aos	alunos.	
Daí	o	caráter	elitista	do	ensino.	
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de	uma	situação	pragmática	extraverbal	e,	portanto,	não	pode	ser	divorciada	do	seu	

contexto	 de	 uso.	 Pensemos	 agora	 no	 contexto	 de	 aquisição	 de	 linguagem.	 Nesse	

contexto,	 convém	 esclarecer	 que	 aprendemos	 a	 falar,	 desenvolvemos	 a	 linguagem,	

com	outros	falantes;	falantes	de	nosso	convívio	familiar,	isto	é,	aprendemos	a	utilizar	a	

língua	de	nosso	meio	social.	

Assim,	 segundo	 Bakhtin	 (2010,	 p.	 289),	 “todo	 enunciado	 é	 um	 elo	 na	 cadeia	

discursiva”.	 Ele	 nunca	 surge	 do	 nada,	 é	 sempre	 a	 resposta	 de	 um	 falante	 a	 outro	

enunciado	anterior.	Este	elo	na	cadeia	discursiva	 é	que	 faz	com	que	nenhum	falante	

seja	um	Adão	bíblico	da	linguagem.	Quando	um	falante	usa	qualquer	expressão	em	seu	

cotidiano,	 estará	 fazendo	 isso	 a	 partir	 dos	 enunciados	 que	 ele	 já	 escutou	 (ou	 leu)	

anteriormente.	 Isto	 é,	 seus	 enunciados	 estão	 em	 constante	 diálogo	 com	 sua	 vida	 e,	

portanto,	 com	 a	 cultura	 da	 qual	 faz	 parte;	 esses	 enunciados	 não	 são	 extraídos	 de	

dicionários	e	muito	menos	de	gramáticas.	

Outro	ponto	peculiar	do	ensino	da	disciplina	Língua	Portuguesa	na	escola	são	os	

exemplos	 dos	 quais	 os	manuais	 fazem	 uso	 para	 ilustrar	 o	 que	 seria	 um	bom	uso	 da	

norma	padrão;	excertos	retirados	de	livros	de	escritores	e	poetas	consagrados	e	letras	

de	 músicas	 de	 compositores	 de	 MPB.	 Essa	 abordagem	 parte	 do	 princípio	 de	 que	 a	

escrita	artística	carrega	em	si	um	valor	que	é	 intrínseco	e,	portanto,	sua	linguagem	é	

um	 paradigma	 a	 ser	 seguido.	 Para	 ela,	 os	 jogos	 de	 linguagens	 feitos	 pelos	 grandes	

escritores	são	raríssimos	e	de	uma	relevância	singular	para	a	sociedade.	

A	consequência	dessa	 linha	de	raciocínio	é	uma	teoria	da	arte	que	só	analisa	a	

forma	 da	 escrita	 artística,	 deixando	 seu	 conteúdo	 sociológico	 separado.	 Segundo	

Voloshinov:	

	
A	 arte	 é	 tratada	 como	 se	 ela	 fosse	 não-sociológica	 “por	 natureza”,	 exatamente	
como	é	a	estrutura	física	ou	química	de	um	corpo.	A	maior	parte	dos	estudiosos	
de	 arte	 da	 Europa	ocidental	 e	 da	Rússia	 tem	esta	 pretensão	de	 ver	 a	 literatura	
como	 arte	 como	 uma	 disciplina	 especial,	 contra	 abordagens	 sociológicas	 de	
qualquer	espécie.	(VOLOSHINOV,	1926,	p.	02).	
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O	problema	dessa	abordagem,	segundo	Voloshinov	(1926),	é	que	arte,	literatura	

ou	 música	 são	 discursos,	 logo,	 são	 essencialmente	 sociais,	 pois	 originam	 da	 vida.	

Bakhtin	 (2010)	 separa	 funcionalmente	 os	 discursos	 em	primários	 e	 secundários.	 Os	

primários	 são	 os	 discursos	 do	 cotidiano,	 dependem	 muito	 mais	 de	 sua	 relação	

imediata	com	o	contexto	único	em	que	acontecem.	Já	os	secundários	(obras	literárias,	

filosóficas,	 sociológicas,	discursos	políticos,	etc.)	permanecem	por	muito	mais	 tempo	

em	circulação,	porque	 são	 sustentados	 por	uma	cultura	 estruturada	que	os	mantém	

em	uso.	

No	 caso	 dos	 textos	 usados	 pelos	 livros	 didáticos	 como	 exemplares	 da	 norma	

padrão,	sua	sustentação,	além	da	própria	cultura	escolar,	é	a	mídia,	os	vestibulares,	as	

editoras,	 a	 academia,	 etc.	 Mas	 vale	 lembrar	 que	 ambos	 os	 gêneros,	 primários	 e	

secundários,	 têm	a	mesma	origem,	a	vida;	são	réplicas	do	diálogo	cotidiano	 (Bakhtin,	

2010).	 E	 é	 nesse	 sentido	 que	 nosso	 olhar	 sobre	 o	 livro	 didático	 também	 procurou	

analisar	 os	 textos	 dos	 quais	 esse	 mesmo	 material	 faz	 uso	 para	 exemplificar	 as	

metáforas	 (o	reconhecimento	e	a	classificação	das	 figuras	de	 linguagem,	no	caso)	no	

ensino	de	Língua	Portuguesa.	

	

4. VAI	NA	FONTE,	VAI	NA	FONTE:	SEMÂNTICA	

	

Para	este	trabalho,	 julgamos	que	a	semântica	cognitiva	é	o	melhor	modelo	a	se	

adotar,	 uma	 vez	 que	 é	 justo	 o	 modelo	 que	 entende	 a	 metáfora	 como	 construção	

linguística	 do	 cotidiano	 dos	 falantes.	 Da	 semântica	 cognitiva,	 nos	 voltaremos	 para	 o	

estudo	 das	 metáforas	 feito	 por	 Lakoff	 e	 Johnson	 (2003).	 Segundo	 os	 autores,	 a	

semântica	 estuda	 o	 sentido	 que	 as	 expressões	 da	 língua	 natural	 possuem,	 como	

sabemos	que	uma	sentença	significa	o	que	ela	significa.	Quando	nos	perguntam	“Que	

horas	 são?”,	 por	 exemplo,	 damos	 uma	 olhada	 no	 relógio	 e,	 imediatamente,	

respondemos	 com	o	horário.	 Sabemos	que	devemos	olhar	 no	 relógio,	 ver	 as	horas	 e	
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responder	porque	a	 sentença	é	uma	pergunta,	 e	porque	a	pergunta	 indaga	as	horas.	

Sabemos	 o	 que	 significa	 “que”,	 o	 que	 significa	 “horas”,	 o	 que	 significa	 “são”,	 e,	

finalmente,	que	a	entoação	com	a	qual	a	sentença	é	 falada	corresponde	a	um	pedido	

por	resposta,	a	uma	interrogação.	Mas	somos	capazes	também	de	fazer	analogias	entre	

expressões	 e	 ideias.	 Associamos,	 por	 exemplo,	 amar	 com	 viagem	 quando	

aconselhamos	que	“essa	relação	é	um	caminho	sem	volta	pra	você”.	Também	quando	

falamos,	por	exemplo,	que	“Pedro	quer	subir	na	vida”,	associamos	subir,	ir	para	cima,	a	

algo	bom.	Interpretamos	a	sentença,	portanto,	a	partir	de	uma	analogia	entre	algo	bom	

e	um	eixo	orientacional.	Bom	é	para	cima.	Ou	então:	

	

(a) BOM	é	PARA	CIMA	

	

Lakoff	e	Johnson	(2003),	estudam	essas	analogias	com	as	quais	operamos	sobre	

o	nosso	mundo	cotidiano.	Para	cima	é	bom,	amor	é	doença,	discussão	é	guerra.	Nossa	

“relação	 é	 nociva	 e	 ainda	 vai	matar	 alguém”,	 nós	 “metralhamos	 os	 adversários	 com	

nossos	argumentos”,	e	assim	por	diante.	Essas	analogias	são	chamadas,	pela	retórica,	

de	metáforas.	

Durante	 muito	 tempo	 (provavelmente,	 desde	 os	 gregos),	 a	 metáfora	 se	 criou	

como	uma	 construção	 estilística	 e	 retórica.	 Era	 uma	 figura	 de	 linguagem	 construída	

para	 tornar	 a	 argumentação	mais	 poderosa.	Metáforas	 eram,	 portanto,	 resultado	 de	

uma	 operação	 consciente	 sobre	 a	 linguagem,	 e	 era	 uma	 operação	 consciente	 que	

objetivava	 um	 determinado	 efeito	 entre	 o	 orador	 e	 sua	 plateia.	 Lakoff	 e	 Johnson	

(2003)	 retomam	 as	 metáforas	 e	 percebem	 que,	 para	 além	 de	 uma	 operação	

consciente,	 as	 metáforas	 são,	 antes,	 operações	 conceituais	 que	 todos	 nós	 fazemos.	

Somos	capazes,	segundo	os	autores,	de	produzir	analogias	entre	coisas.	

	
Metáfora	é	para	a	maioria	das	pessoas	um	dispositivo	da	imaginação	poética	e	do	
floreio	retórico	—	algo	da	linguagem	extraordinária,	não	ordinária.	Mais	do	que	
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isso,	 a	metáfora	 é	 tipicamente	 vista	 como	 característica	 própria	 da	 linguagem;	
algo	presente	nas	palavras,	não	no	pensamento	ou	ação.	Por	essa	razão,	a	maioria	
das	 pessoas	 pensa	 que	 pode	 ficar	 perfeitamente	 bem	 sem	 a	 metáfora.	 Nós	
descobrimos,	ao	contrário,	que	a	metáfora	é	invasiva	no	cotidiano,	não	apenas	na	
linguagem,	 mas	 também	 no	 pensamento	 e	 ação.	 Nosso	 sistema	 conceptual	
ordinário,	 em	 termos	 do	 que	 pensamos	 e	 fazemos,	 é	 fundamentalmente	
metafórico	em	sua	natureza.5	(LAKOFF;	JOHNSON,	2003,	p.	03,	tradução	nossa).	

	

Segundo	os	autores,	portanto,	 as	metáforas	 fazem	parte	do	nosso	cotidiano	na	

linguagem	 e	 para	 além	 dela.	 É	 o	 modo	 como	 percebemos,	 analisamos	 e	 operamos	

sobre	 e	 no	 mundo.	 Falamos	 do	 tempo	 com	 termos	 que,	 normalmente,	 seriam	

atribuídos	 a	 dinheiro;	 falamos	 de	 amor	 com	 termos	 que,	 normalmente,	 seriam	

atribuídos	 a	 doenças;	 falamos	 de	 discussão	 com	 termos	 que,	 normalmente,	 seriam	

atribuídos	 a	 guerras.	 Criamos	 analogias	 dos	 mais	 diversos	 tipos	 para	 entender	 um	

dado	acontecimento	em	função	do	outro.	Vejamos,	a	seguir,	alguns	outros	exemplos	de	

sentenças	que	são	metafóricas:	

	

(b) Não	gaste	seu	tempo	com	aquela	matéria;	ela	é	muito	difícil;	

Metáfora:	TEMPO	é	DINHEIRO;	

(c) A	relação	de	vocês	é	tóxica;	faz	mal	e	vai	deixar	você	de	cama	rapidinho;	

Metáfora:	AMOR	é	DOENÇA;	

(d) O	argumento	do	cara	destruiu	o	adversário,	foi	um	massacre;	

Metáfora:	DISCUSSÃO	é	GUERRA.	

	

Acreditamos	 que,	 para	 este	 trabalho,	 seja	 suficiente	 entender	 que	 há	 duas	

maneiras	diferentes	de	se	conceber	a	metáfora.	Na	retórica,	a	metáfora	é	uma	figura	de	
																																																								
5	 No	 original:	 "Metaphor	 is	 for	most	 people	 a	 device	 of	 the	 poetic	 imagination	 and	 the	 rhetorical	
flourish	—	a	matter	of	extraordinary	rather	than	ordinary	language.	Moreover,	metaphor	is	typically	
viewed	as	characteristic	of	language	alone,	a	matter	of	words	rather	than	thought	or	action.	For	this	
reason,	most	people	think	they	can	get	along	perfectly	well	without	metaphor.	We	have	found,	on	the	
contrary,	that	metaphor	is	pervasive	in	everyday	life,	not	just	in	language	but	in	thought	and	action.	
Our	 ordinary	 conceptual	 system,	 in	 terms	 of	 which	 we	 both	 think	 and	 act,	 is	 fundamentally	
metaphorical	in	nature."	(LAKOFF	e	JOHNSON,	2003,	p.	03).	
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linguagem	 que	 tem	 o	 propósito	 de	 alcançar	 um	 determinado	 efeito	 em	 um	

determinado	ouvinte;	o	 falante,	portanto,	opera	de	maneira	consciente	na	criação	de	

uma	 analogia	 entre	 termos.	 A	 construção	 da	metáfora	 aqui	 é,	 portanto,	 considerada	

um	 “floreio”6	da	 linguagem,	que	é	 posta	 em	cheque	 por	Lakoff	 e	 Johnson	 (2003).	Os	

autores	 problematizam	 essa	 tradição,	 e,	 a	 partir	 do	 que	 seria	 parte	 da	 semântica	

cognitiva,	chegam	à	conclusão	de	que	a	metáfora	é	uma	operação	conceitual	que	todo	

indivíduo	 é	 capaz	 de	 realizar.	 O	 sujeito,	 nesse	 caso,	 associa	 duas	 coisas	 e	 toma	 uma	

pela	 outra.	 A	 metáfora	 linguística	 seria,	 portanto,	 resultado	 dessa	 analogia.	 Não	 há,	

aqui,	 necessariamente,	 uma	operação	 consciente	 sobre	a	 linguagem;	há,	porém,	uma	

dependência	do	contexto	para	a	criação	—	e	manutenção	—	dessas	analogias.	

O	 que	 queremos	 investigar	 é,	 portanto,	 o	 modo	 como	 a	 gramática	 escolar	

enxerga	a	semântica,	ou,	mais	precisamente,	a	metáfora.	Sabemos	que,	normalmente,	

as	 gramáticas	 ditas	 normativas,	 e	 consequentemente	 os	 livros	 didáticos	 que	 se	

estruturam	sobre	essas	gramáticas,	relevam	a	metáfora	a	uma	figura	de	linguagem	que	

tem	 função	 basicamente	 estilística	 e	 desconsideram,	 frequentemente,	 todo	 o	

conhecimento	e	produção	do	falante	no	cotidiano.	

Veremos,	 na	 próxima	 seção,	 como	 isso	 é	 tratado	 em	 exercício	 de	 material	

didático	dos	livros	escolares	no	ensino	regular.	

	

																																																								
6	Usamos	aqui	o	termo	"floreio"	cunhado	por	Lakoff	e	Johnson	(2003).	Gostaríamos	de	frisar	a	ideia	
de	 que	 "floreio"	 é	 a	 ideia	 de	 adorno,	 de	 acabamento;	 uma	 certa	 extravagância,	 evidentemente.	
Gostaríamos	de	frisar	também	que	é	uma	ideia	que	colabora,	justamente,	para	a	discussão	da	seção	
anterior	 sobre	 variante	 de	 prestígio;	 saber	 operar	 com	metáforas	 (a	 construção	 e	 a	 interpretação	
delas,	mais	precisamente)	ocorre	no	ensino	formal	da	língua	portuguesa	através	dos	textos	literários	
(e	naturalmente	da	música)	pela	própria	natureza	do	ensino	formal	de	formar	“uma	elite	pensante”.	
Nesse	 sentido,	 a	 metáfora	 como	 algo	 presente	 no	 cotidiano	 é	 não	 apenas	 uma	 mudança	 num	
paradigma	 educacional;	 é,	 também,	 uma	mudança	 social,	 uma	 vez	 que	 traz	 uma	 ferramenta	 antes	
presente	nos	mais	altos	textos	de	uma	dita	elite	intelectual	para	o	alcance	de	um	falar	cotidiano	(que	
implica,	 evidentemente,	 que	 todo	 e	 qualquer	 falante	 detém	 as	 ferramentas	 necessárias	 para	 a	
construção	dessas	estruturas,	independentemente	do	tamanho	do	bolso).	
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5. A	 PONTE	 NÃO	 É	 PARA	 IR	 NEM	 PARA	 VOLTAR:	 RESULTADO	 DA	 ANÁLISE	 DO	

LIVRO	

	

De	acordo	com	Tania	Oliveira	et	al:	

	
Às	 vezes	 utilizamos	 as	 palavras	 dando-lhes	 um	 significado	 novo,	 diferente	 do	
original.	 Essa	 forma	 do	 uso	 da	 palavra	 é	 chamada	 de	 conotação.	 Quando	
utilizamos	a	palavra	em	seu	significado	original,	chamamos	de	denotação.	
Na	 linguagem	 poética,	 é	 bem	 comum	 o	 uso	 da	 linguagem	 conotativa,	 pois	 as	
palavras	necessitam	de	significados	novos	para	expressar	a	ideia	de	afetividade	e	
subjetividade.	
Ao	 usar	 a	 linguagem	 conotativa	 para	 escrever	 um	 poema,	 o	 escritor	 explora	
maneiras	 diferentes	 de	 construir	 frases,	 criando	 as	 figuras	 de	 linguagem	 (ou	
figuras	de	estilo).	(OLIVEIRA	et	al,	2012,	p.	56).	

	

O	trecho	acima	foi	retirado	do	material	didático	Tecendo	Linguagens,	e	define	o	

que	 seria	 linguagem	 conotativa.	 Essa	 definição	 levaria	 o	 material	 a	 explicar	 as	

metáforas.	 Aqui,	 utilizaremos,	 como	 objeto	 de	 análise	 deste	 trabalho,	 os	 livros	

didáticos	 da	 coleção	 Singular	 e	 Plural	 e	 Tecendo	 Linguagens7.	 Ambos	 são	 materiais	

usados	 no	 ensino	 da	 disciplina	 Língua	 Portuguesa,	 na	 rede	 pública	 de	 ensino,	

aprovados	 pelo	 PNLD8,	 para	 o	 9°	 Ano	 do	 Ensino	 Fundamental	 II.	 Nesses	 materiais,	

buscamos	apresentações,	explicações	e	exercícios	que	tratem	do	que	consideraríamos	

semântica	na	linguística.	Procuramos,	portanto,	exercícios	que	tratem	da	significação	

das	expressões	das	línguas	naturais.	Mais	precisamente,	nosso	esforço	se	concentrou	

na	investigação	da	concepção	de	metáfora	que	esses	livros	possuem.	Verificamos	que,	

nas	 seções	 que	 deveriam	 tratar	 da	 semântica,	 nos	 livros	 didáticos	 analisados,	 as	

metáforas	foram	reduzidas	a	simples	figuras	de	linguagem	de	estilo,	e	que	os	exemplos	

usados	foram	retirados	dos	discursos	secundários	(BAKHTIN,	2010).	
																																																								
7	Nossas	investigações	se	concentram,	neste	trabalho,	em	apenas	dois	materiais	didáticos.	Sabemos	
que,	para	afirmar	que	o	ensino	da	semântica	se	reduz	ao	ensino	da	estilística,	será	preciso	uma	busca	
e	 uma	 análise	muito	mais	 ampla	 de	 livros	 didáticos.	 O	 que	 queremos,	 neste	 trabalho	 é,	 portanto,	
aduzir	um	ponto,	um	questionamento	que	deve,	evidentemente,	ser	verificado	de	forma	mais	ampla.	
8	Plano	Nacional	do	Livro	Didático.	
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Os	 textos	usados	 como	apêndice	 do	ensino	de	 figuras	 de	 linguagem	nos	 livros	

das	coleções	Singular	e	Plural	e	Tecendo	Linguagens	são,	respectivamente:	

	

(a) A	letra	da	música	“Segue	o	Seco”,	de	Carlinhos	Brown;	

(b) “A	voz	da	igrejinha”,	de	Jorge	de	Lima;	

(c) O	poema	“Órion”,	de	Carlos	Drummond	de	Andrade;	

(d) O	 poema	 “Lira	 do	 amor	 romântico	 ou	 a	 eterna	 repetição”,	 também	 de	 Carlos	

Drummond	de	Andrade;	

(e) A	letra	da	música	“Amor	Maior”	de	Rogério	Flausino;	

(f) Um	trecho	adaptado	do	romance	“O	carteiro	e	o	poeta”,	de	Antonio	Skármeta;	

(g) O	poema	“Essa	que	hei	de	amar”,	de	Guilherme	de	Almeida.	

	

É	 interessante	notar	que,	 se	 (a)	 e	 (e)	são	canções,	 (b),	 (c),	 (d),	 (f)	e	 (g)	são	ou	

poemas	 ou	 trechos	 de	 romances,	 ou	 seja,	 literatura.	 Isso	 deveria	 denunciar,	 já,	 a	

preferência	 que	 os	 livros	 didáticos	 têm	 às	 artes.	 Existem	 metáforas	 em	 artigos	

científicos?	 E	 em	 textos	 jornalísticos?	 E	 no	 bilhetinho	 que	 deixamos	 para	 a	 mãe	

avisando	que	vamos	ao	mercado?	E	na	mensagem	que	mandamos	para	o	amigo	pelo	

WhatsApp?	Existe	alguma	figura	de	linguagem	presente	em	algum	post	de	Twitter?	De	

qualquer	modo,	o	que	os	textos	em	(a)-(g)	nos	propõem	são	o	seguinte:	nas	seções	de	

interpretação	relacionadas	aos	textos	(a)	e	(b),	do	livro	didático	da	coleção	Singular	e	

Plural,	 temos	 um	 total	 de	 31	 comandos,	 sendo	 que,	 desses,	 61,29%	 pedem	 a	

identificação	 de	 figuras	 de	 linguagem.	 Por	 sua	 vez,	 o	 livro	 Tecendo	 Linguagens	

apresenta:	 53	 questões	 relacionadas	 aos	 textos	 (c),	 (d),	 (e),	 (f)	 e	 (g).	 Dessas,	 31	 são	

sobre	figuras	de	linguagem,	ou	seja,	58,49%;	as	outras	41,51%	são	sobre	interpretação	

do	contexto	e/ou	cópia	de	trechos	em	que	há	algo	relacionado	com	figuras	fonéticas,	

com	o	destaque	de	duas	questões	que	 trabalham	com	a	autoria	do	aluno,	mas	ainda	
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assim	pedem	a	criação	de	metáforas	a	partir	de	palavras	escolhidas	pelos	autores	do	

livro.	

Agora,	analisemos	uma	questão	presente	no	livro	didático	da	coleção	Singular	e	

Plural	para	melhor	exemplificar	como	são	as	questões	que	tratam	da	metáfora	como	

construção	estilística:	

	

(h) QUESTÃO:	

	
Tudo	 junto	 e	 misturado...	 Quando	 você	 estudou	 os	 diferentes	 recursos	
expressivos	da	língua,	em	geral,	os	viu	sendo	usados	em	textos	diferentes.	Agora	
você	 vai	 observar	 com	 detalhe	 o	 uso	 de	 diferentes	 recursos	 expressivos	 no	
mesmo	 texto:	 uma	 letra	 de	 canção.	 Note	 como	 a	 soma	 dos	 recursos	 torna	 a	
composição	 altamente	 poética	 e	 rica	 em	 efeitos	 de	 sentido.	 (FIGUEIREDO;	
BALTHASAR;	GOULART,	2015,	p.	209).	

	

Primeiro,	 afirma-se	 que	 os	 recursos	 expressivos	 da	 língua	 já	 foram	 estudados	

com	base	 em	outros	 textos,	 diferentes	 textos;	 em	seguida,	pede-se	para	 reparar	que	

quem	 transforma	 a	 composição	 em	 algo	 altamente	 poético	 é	 a	 soma	 das	 figuras	 de	

linguagem	estilísticas,	reforçando	a	ideia	de	que	é	no	campo	das	artes	que	se	usa	com	

mais	frequência	as	construções	metafóricas	—	e	já	vimos,	na	seção	anterior,	como	essa	

concepção	de	metáfora	é	exclusiva	e	não	compreende	o	fenômeno	como	um	todo.	Vale	

lembrar	o	que	 já	 afirmamos,	que	 a	metáfora	 é	uma	 figura	de	 linguagem	não	apenas	

retórica	 ou	 poética,	 produzida	 como	 “floreio”	 na	 linguagem;	 é,	 antes,	 produzida	 por	

qualquer	 falante.	Vejamos	agora	o	comando	da	questão	que	segue	a	canção	“Segue	o	

seco”,	composição	de	Carlinhos	Brown:	

	

(i) QUESTÃO:	

	
Na	letra	da	canção,	dentre	os	vários	recursos	expressivos	usados,	destacam-se	a	
aliteração,	 assonância	 e	 a	 paronomásia,	 que	 produziram	 as	 sonoridades	
recorrentes.	Que	relações	você	acha	que	existe	entre	a	repetição	desses	sons	e	o	
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conteúdo	da	letra	da	canção?	Por	que	razão	você	acha	que	o	compositor	recorreu	
a	essa	repetição?	(FIGUEIREDO;	BALTHASAR;	GOULART,	2015,	p.	159.	

	

O	comando	dessa	questão	exige	do	aluno	o	reconhecimento	de	figuras	de	som:	a	

aliteração	 seria	 a	 repetição	 constante	 de	 consoantes;	 a	 assonância,	 de	 vogais;	 e	 a	

paronomásia,	 o	 emprego	 de	 estruturas	 que	 são	 sonoramente	 semelhantes	 (como	

palavras	 que	 soam	 parecidas,	 por	 exemplo).	 Essas	 figuras,	 segundo	 o	 comando	 da	

questão,	 têm	relação	com	o	conteúdo	da	canção.	O	problema	é	que,	aqui,	novamente	

vemos	que	o	estudo	das	figuras	de	linguagem	serve	a	um	fazer	poético	(normalmente,	

as	 questões	 se	 concentram	mais	 na	 dita	 arte,	 através	 de	 canções	 e	 poesias,	 que	 na	

retórica	argumentativa),	relegando	a	linguagem	do	aluno,	a	linguagem	do	cotidiano,	a	

um	segundo	plano	que	é	(quase)	inexistente.	

Agora,	 façamos	uma	análise	dos	textos	dos	quais	os	 livros	didáticos	fazem	uso:	

poemas,	 músicas	 (MPB)	 e	 um	 romance.	 Como	 vimos,	 todos	 eles	 são	 gêneros	

secundários	 (BAKHTIN,	2010).	 O	que	ocorre,	 como	 já	 dissemos,	 é	que	esses	 gêneros	

não	são	oriundos	do	cotidiano.	E	como	o	livro	didático	tenta	fazer	a	ponte	entre	esses	

gêneros	 e	 o	 cotidiano	 do	 aluno?	 Não	 vimos,	 nos	 livros	 didáticos	 que	 analisamos,	

músicas	caipiras,	nem	cantigas	de	roda,	nem	trava-língua,	nem	ditados	populares;	ao	

menos	não	em	uma	quantidade	significativa	que	pudesse	ser	identificada	como	parte	

do	 cotidiano	 do	 aluno	 (mesmo	 os	 que	 eventualmente	 aparecem	nos	 livros	 didáticos	

são,	de	certa	forma,	ultrapassados	e	não	se	encaixam	no	contexto	do	aluno,	como	“três	

pratos	 de	 trigo	 para	 três	 tigres	 tristes”,	 por	 exemplo,	 um	 trava-língua	 que	 acaba	

figurando	mais	como	exercício	de	leitura	que	qualquer	outra	coisa).	

A	 tradição	 de	 usar	 somente	 o	 gênero	 secundário,	 ao	 que	 parece,	 acaba	 por	

colaborar	com	a	visão	do	senso	comum	de	que	existe	um	uso	especial	de	 linguagem	

que	é	superior	a	outros.	É	interessante	ressaltarmos	que	o	uso	da	linguagem	“da	arte”	

é	apenas	mais	uma	das	variedades	da	língua,	e,	como	tal,	denuncia	a	posição	social	de	

quem	fala.	Nesse	sentido,	a	 linguagem	figurada,	como	as	metáforas,	ressaltamos,	não	
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deveria	ser	de	uso	especial	no	sentido	de	ser	restrito	ao	campo	das	artes	(o	que	não	

exclui	 a	 necessidade	 de	 o	 ensino	 mostrar	 ao	 aluno	 que	 existe	 um	 uso	 artístico	 e	

consciente	 da	 linguagem	 que	 manipula	 expressões	 linguísticas).	 Para	 fazer	 uso	 de	

metáforas,	não	é	necessário	treino,	treino,	treino,	treino.	O	aluno	pode	reconhecer	esse	

tipo	de	linguagem	ali,	na	esquina	de	sua	casa,	no	seu	cotidiano.	

	

6. Conclusão	

	

No	percurso	que	 fizemos	neste	 trabalho,	procuramos	 entender	o	que	é	o	 livro	

didático	 (GARCIA;	 SCHMIDT,	 2013),	 como	 funciona	 a	 cultura	 escolar	 (FORQUIN,	

1993);	 procuramos	 entender	 também	 como	 as	 metáforas	 funcionam	 (LAKOFF	 e	

JOHNSON,	2003).	Por	fim,	tentamos	cruzar	essas	informações	todas	para	ver	como	o	

estudo	 da	 metáfora,	 semântico,	 se	 manifesta	 na	 cultura	 escolar	 por	 meio	 do	 livro	

didático.	 É	 a	 mesma	 semântica	 que	 se	 estuda	 na	 academia?	 Existem,	 obviamente,	

várias	 semânticas.	Para	 este	 trabalho,	 optamos	pela	 semântica	 cognitiva	 exatamente	

porque	é	ela	que	entende	a	metáfora	como	construção	linguística	presente	não	apenas	

nas	grandes	obras	artísticas,	mas	no	cotidiano	dos	falantes.	

De	 qualquer	 modo,	 a	 escolha	 de	 qual	 semântica	 estudar	—	 e	 se	 deveríamos	

estudar	 essa	 semântica	 —	 no	 ensino	 da	 disciplina	 Língua	 Portuguesa	 na	 escola	 é,	

acreditamos,	 política.	 Acontece	 é	 que	 não	 há	 muita	 troca	 de	 conhecimento	 entre	 a	

semântica	enquanto	área	da	linguística	e	a	semântica	enquanto	disciplina	escolar,	ou	

seja,	conteúdo	de	ensino	da	disciplina	Língua	Portuguesa.	Por	um	lado,	se	fala	muito	

do	uso	de	textos	como	suporte	para	o	ensino	da	língua	materna	e	principalmente	na	

inclusão	 do	 contexto	 de	 produção	 para	 análise	 linguística	 dos	 diversos	 gêneros	

textuais.	 Mas,	 por	 outro	 lado,	 o	 que	 vimos	 em	 nossas	 investigações	 é	 um	

distanciamento	 quase	 que	 completo	 da	 ciência	 de	 referência;	 o	 que	 se	 perpetua	 são	
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estruturas	de	ensino	de	gramáticas	tradicionais	que	não	trabalham	com	a	produção	e	

autoria	do	aluno.	Conforme	Borges	Neto	(2012):	

	
Na	Língua	Portuguesa,	a	iniciação	informal	não	decorre	de	teorias	científicas,	mas	
de	uma	doutrina	gramatical	desenvolvida	no	tempo	em	que	tudo	era	constituído	
de	ar,	água,	fogo	e	terra.	Assim,	ou	a	iniciação	científica	se	submete	à	tradição	ou	
terá	que	enfrentar	o	conflito	entre	os	dois	modos	de	apresentar	a	 língua	e	suas	
teorias.	(BORGES	NETO,	2012).	

	

Ainda	 que	 a	 linguística	 venha	 a	 estudar	 as	 produções	 do	 cotidiano	 como	base	

para	 suas	 investigações	 e	 reconhecer	 essas	 produções	 do	 cotidiano	 como	 criativas,	

podemos	até	dizer,	poéticas,	o	que	vai	para	a	escola	através	do	livro	didático	não	chega	

a	ser	suficiente	como	análise	linguística;	também	não	chega	a	ser	suficiente	enquanto	

aproximação	 da	 variante	 dos	 alunos.	 Vimos	 que	 a	 língua	 do	 cotidiano,	 os	 gêneros	

primários,	são	omitidos.	

Por	fim,	sabemos	que	nossa	pesquisa	é	inicial,	e	não	faz	parte	do	nosso	objetivo	

encerrar	 o	 debate.	 Entendemos	 que	 ainda	 é	 necessário	 lançar	 um	 olhar	 sobre	 mais	

livros	 didáticos,	 mais	 coleções;	 lançar	 um	 olhar	 sobre	 como	 esses	 assuntos	 são	

abordados	 em	 outras	 séries	 e	 em	 outros	 lugares.	 Nosso	 palpite	 com	 este	 estudo	—	

mesmo	sendo	ele	breve	—	é,	 entretanto,	 que	nos	 livros	didáticos,	 a	 tendência	 seja	 a	

perpetuação	 de	 uma	 longa	 tradição	 de	 ensino	 de	 Língua	 Portuguesa	 que	 faz	 uso	 de	

enunciados	retirados	de	gêneros	secundários	que,	ao	que	parece,	legitima	uma	cultura	

culta	mantida	pela	cultura	escolar.	

	

E	como	é	que	faz	pra	sair	da	ilha?	

Pela	ponte,	pela	ponte.	
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A	CATEGORIZAÇÃO	LINGUÍSTICA	DAS	OCORRÊNCIAS	DE	LINGUAGEM	

CORPORAL	NO	GÊNERO	FLERTE 

THE	LINGUISTIC	CATEGORIZING	OF	BODY	LANGUAGE	OCCURRENCES	IN	

THE	GENRE	FLIRTING 

	
Rafaella	Saioro1	
Gabriel	Freitas2	
Laura	Azevedo3	

	
RESUMO:	O	presente	artigo	investiga	as	categorias	do	sistema	semiótico	de	linguagem	corporal	com	
base	 nos	 pressupostos	 teóricos	 da	 Linguística	 Sistêmico-Funcional.	Mais	 especificamente,	 objetiva	
definir	as	categorias	da	linguagem	corporal	em	textos	do	gênero	flerte	no	português	brasileiro.	Visto	
que	o	flerte	é	construído	pela	linguagem	corporal	e	a	linguagem	verbal,	torna-se	possível	categorizar	
as	instâncias	de	linguagem	corporal,	e	observar	a	sua	relação	com	a	linguagem	verbal.	Os	resultados	
mostram	que	é	possível	categorizar	o	sistema	de	linguagem	corporal. 
Palavras-chave:	linguagem	corporal;	estudos	descritivos;	Linguística	Sistêmico-Funcional. 
ABSTRACT:	This	article	investigates	the	categories	of	the	semiotic	system	of	body	language	based	on	
the	theoretical	assumptions	of	Systemic-Functional	Linguistics.	More	specifically,	it	aims	at	defining	
the	categories	of	body	language	in	texts	of	the	genre	flirting	in	Brazilian	Portuguese.	Since	flirting	is	
built	by	body	language	and	verbal	language,	it	becomes	possible	to	categorize	the	instances	of	body	
language,	and	observe	 its	relationship	with	verbal	 language.	The	results	show	that	 it	 is	possible	 to	
categorize	the	body	language	system. 
Keywords:	body	language;	semiotic	system;	Systemic	Functional	Linguistics. 
	

	

1.	INTRODUÇÃO 

	

                                                             
1	Mestranda,	UFOP. 
2	Graduando,	UFOP. 
3	Graduanda,	UFOP. 



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

SAIORO,	R.;	FREITAS,	G.;	AZEVEDO,	L..	A	categorização	linguística...	 51	

O	presente	artigo	está	afiliado	aos	estudos	linguísticos,	mais	especificamente	aos	

de	 descrição	 linguística,	 e	 tem	 como	 objeto	 de	 estudo	 a	 linguagem	 corporal	 em	 um	

corpus	 do	 gênero	 flerte	 (DOWNEY;	 VITULLI,	 1987;	 SAIORO,	 2018)	 proveniente	 do	

reality	 show	 Big	 Brother	 Brasil	 2018.	 Mais	 especificamente,	 objetiva-se	 analisar	

instâncias	de	linguagem	corporal	de	modo	a	categorizar	como	esse	sistema	semiótico	

ocorre	 em	 um	 texto	—	 ou	 seja,	 instâncias	 de	 linguagem	 que	 produzam	 significado	

dentro	de	um	contexto	(HALLIDAY;	MATTHIESSEN,	2014). 

A	linguagem	corporal	é	um	sistema	semiótico	composto	por	movimentos,	ações	

e	posicionamentos	utilizados	por	humanos	como	recurso	linguístico	para	compor	um	

enunciado	 (KENDON,	 2004).	 Este	 sistema	 semiótico	 opera	 criando	 significados	

associados	 a	 sentimentos	 (EKMAN,	 1993),	 a	 relações	 sociais	 (FOUCAULT,	 1984)	 e	 à	

língua	 falada	 (KENDON,	 2004).	 Desta	 forma,	 tem-se	 observado	 a	 sua	 relevância	 na	

construção	de	 textos	 em	conjunto	 com	 a	 linguagem	verbal,	 em	gêneros	 como	a	 aula	

(HOOD,	 2011),	 a	 conversa	 cotidiana	 (EGGINS;	 SLADE,	 1997),	 a	 audiência	 judicial	

(MARTIN;	ZAPPAVIGNA,	2018)	e	o	flerte	(SAIORO,	2018). 

Esses	 gêneros	 são	 gêneros	multimodais,	 ou	 seja,	 compostos	 por	 dois	 ou	mais	

sistemas	semióticos	(MARTIN,	2011).	Esses	textos	podem	contar	com	outros	sistemas	

semióticos	além	da	linguagem	corporal	—	como	o	de	imagem	(KRESS;	VAN	LEEUWEN,	

1996),	 o	 da	 música	 (VAN	 LEEUWEN,	 1999)	 e	 o	 de	 matemática	 (DORAN,	 2015)	—,	

porém	a	sua	relação	com	a	linguagem	verbal	durante	a	construção	de	um	texto	ainda	

tem	de	ser	mais	explorada	(MARTIN,	2011). 

Desta	forma,	este	artigo	visa	contribuir	para	a	descrição	de	linguagem	corporal	

com	 a	 análise	 e	 categorização	 de	 suas	 ocorrências	 (KENDON,	 2004).	 Com	 isso,	 este	

artigo	justifica-se	por	contribuir	para	a	descrição	de	mais	sistemas	semióticos	—	neste	

caso,	 o	 da	 linguagem	 corporal	 —	 possibilitando	 a	 análise	 e	 descrição	 de	 gêneros	

multimodais	como	o	flerte	(DOWNEY;	VITULLI,	1987). 
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Além	disso,	ao	utilizar	o	Big	Brother	Brasil	2018	como	corpus,	torna-se	possível	

observar	 como	 a	 linguagem	 corporal	 e	 o	 flerte	 ocorrem	 em	 instâncias	 de	 produção	

espontânea	de	 língua.	 Isso	se	 torna	relevante	ao	se	considerar	que	grande	parte	das	

pesquisas	 anteriores	 acerca	 do	 flerte	 utilizaram	 questionários	 e	 relatórios	 como	

corpus,	 o	 que	 pode	 comprometer	 os	 dados	 ao	 excluir	 aspectos	 do	 flerte	 que	 são	

inconscientes	para	aqueles	que	estão	envolvidos	na	construção	deste	texto	(EGLAND	

et	al.,	2010). 

Desta	 forma,	 objetiva-se	 analisar	 as	 ocorrências	 de	 linguagem	 corporal	 em	

textos	do	gênero	 flerte	 (SAIORO,	2018)	 entre	dois	casais	do	reality	 show	Big	Brother	

Brasil	2018,	compreendendo	como	esse	sistema	semiótico	se	comporta	nesse	gênero	

para	 uma	 categorização	 com	 base	 no	 arcabouço	 teórico	 da	 Linguística	 Sistêmico-

Funcional	(LSF)	(HALLIDAY;	MATTHIESSEN,	2014). 

Para	 tanto,	 este	 trabalho	 reúne	 instâncias	 de	 linguagem	 corporal	 de	 forma	 a	

estabelecer	 as	 classes	 e	 as	 funções	 existentes	 nesse	 sistema	 semiótico	 (HALLIDAY;	

MATTHIESSEN,	 2014).	 Mais	 especificamente,	 é	 tecido	 um	 desenho	 inicial	 das	

categorias	 que	 compõem	 o	 sistema	 semiótico	 de	 linguagem	 corporal,	 fazendo	 uma	

análise	acerca	de	como	essas	 instâncias	ocorrem	na	construção	do	 flerte,	um	gênero	

inerentemente	multimodal	(DOWNEY;	VITULLI,	1987;	EGLAND	et	al.,	2010). 

Para	 que	 a	 linguagem	 corporal	 se	 estabeleça	 como	 um	 sistema	 semiótico,	 os	

seguintes	 princípios	 são	 necessários:	 (a)	 tem	 de	 incorporar	 a	 natureza	 do	 signo	

linguístico,	 o	 qual	 apresenta	 um	 significante	 e	 um	 significado;	 ou	 seja,	 deve-se	 ter	

tanto	“expressão”	quanto	o	“significado”;	(b)	unidades	que	possuam	padrões,	de	forma	

a	serem	sistematizadas	linearmente	como	a	estrutura	do	significante;	e	(c)	deve-se	ter	

uma	organização	axial	sintagmática	e	paradigmática,	esta	última	compondo	a	relação	

de	 oposição	 entre	 os	 signos	 linguísticos	 (SAUSSURE,	 2002;	 HJELMSLEV,	 1954;	

HALLIDAY,	1961).	Portanto,	 o	presente	 trabalho	utiliza-se	desses	parâmetros	para	 a	

análise,	tendo	como	maior	foco	as	formas	de	expressão	da	linguagem	corporal. 
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Por	fim,	este	artigo	demonstra	como	a	linguagem	corporal	pode	ser	categorizada	

de	forma	sistemática	representando,	também,	sua	relação	no	processo	de	construção	

de	um	texto	em	conjunto	com	a	linguagem	verbal. 

	

2.	A	LINGUAGEM	COMO	UM	SISTEMA	SEMIÓTICO 

	

Nesta	 seção	 são	 apresentados	 os	 principais	 pressupostos	 teóricos	 que	 foram	

utilizados	 como	 base	 para	 a	 análise	 da	 linguagem	 corporal.	 Primeiramente,	 são	

abordados	os	 estudos	prévios	desenvolvidos	 acerca	do	 funcionamento	da	 linguagem	

corporal	em	diversas	áreas,	como	a	linguística	(KENDON,	2004),	a	psicologia	(EKMAN,	

1982;	EKMAN,	1993)	e	a	sociologia	(MEHRABIAN,	1969).	Em	seguida,	é	apresentada	a	

base	 teórica	 proveniente	 da	 Linguística	 Sistêmico	 Funcional	 (LSF)	 utilizada	 para	 a	

análise	dos	dados	no	presente	artigo. 

A	 linguagem	corporal	 compreende	 “ações	visíveis	que	 são	utilizadas	 como	um	

enunciado,	 ou	 como	 parte	 de	 um	 enunciado”4	 (KENDON,	 2004,	 p.	 07);	 ou	 seja,	 é	

qualquer	movimento	feito	com	o	corpo	que	forneça	qualquer	tipo	de	informação	para	

o	texto	(KENDON,	2004).	Ela	tem	sido	abordada	por	perspectivas	diversas,	porém,	por	

vezes,	de	forma	segmentada. 

Aspectos	 da	 linguagem	 corporal	 já	 foram	 ligados	 à	 expressão	 de	 sentimentos	

(KANADE	et	al.,	1970;	PAINTIE;	ROTHKRANTZ,	2000;	EKMAN,	1982;	EKMAN,	1993)	e	

à	 detecção	 de	 mentiras	 (PORTER;	 BRINKE,	 2008).	 Em	 grande	 parte	 dos	 casos,	 isso	

ocorre	por	meio	da	configuração	facial	comportada	pelos	músculos	da	sobrancelha,	do	

nariz,	dos	olhos,	da	boca	e	do	queixo	(PAINTIE;	ROTHKRANTZ,	2000;	EKMAN,	1982;	

EKMAN,	1993). 

De	forma	semelhante,	movimentos	executados	por	outras	partes	do	corpo,	como	

mãos	 e	 braços,	 também	 podem	 construir	 significados	 de	 forma	 independente,	 ou	
                                                             
4	 No	 original:	 “(...)	 visible	 action	 when	 it	 is	 used	 as	 an	 utterance	 or	 as	 a	 part	 of	 an	 utterance.”	
(KENDON,	2004,	p.	07). 
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contribuir	com	a	construção	de	um	texto	em	conjunto	com	a	língua	falada	(KENDON,	

2004).	Estes	movimentos	podem	envolver	somente	o	interlocutor	—	para	a	mudança	

de	posição,	por	exemplo	—	quanto	algo	além	—	como	quando	o	interlocutor	manipula	

objetos	ou	inclui	outro	ser	vivo	fisicamente	no	movimento. 

Além	disso,	o	posicionamento	e	direcionamento	corporal	dos	interlocutores	em	

um	 determinado	 contexto	 podem	 contribuir	 para	 o	 estabelecimento	 do	 nível	 de	

familiaridade	 e	 afeto	 em	um	determinado	 texto	 (MEHRABIAN,	1969).	 Ao	analisar-se	

como	o	corpo	do	falante	está	configurado	com	relação	ao	espaço	no	qual	está	e	ao(s)	

ouvinte(s)	 de	 seu	 texto	 é	 possível,	 por	 exemplo,	 detectar	 o	 quão	 receptivo	 os	

interlocutores	se	encontram	entre	si,	ou	o	contexto	hierárquico	da	situação. 

Todas	 essas	 realizações	 contribuem	 para	 a	 construção	 de	 um	 texto,	 seja	

formando	significados	em	conjunto	com	a	linguagem	verbal	(KENDON,	2004;	EKMAN,	

1982;	 EKMAN,	 1993),	 seja	 estabelecendo	 o	 relacionamento	 entre	 os	 falantes	

(MEHRABIAN,	1969)	em	um	texto.	Portanto,	a	linguagem	corporal	recobre	todas	essas	

instâncias	operando	na	construção	de	gêneros	como	a	aula	(HOOD,	2011),	a	conversa	

cotidiana	(EGGINS;	SLADE,	1997,	e	a	audiência	judicial	(MARTIN;	ZAPPAVIGNA,	2018)	

como	um	sistema	semiótico. 

Como	já	dito	anteriormente,	para	que	um	sistema	semiótico	se	estabeleça	como	

tal	 é	 necessário	 que	 se	 tenha	 um	 plano	 de	 expressão	 e	 um	 plano	 de	 conteúdo	

(HJELMSLEV,	1954).	No	caso	da	linguagem	corporal,	o	plano	de	expressão	é	aquele	do	

movimento5,	o	qual	conta	com	quatro	ordens:	a	unilateral,	a	articulação,	o	complexo	e	

o	movimento	(FIGUEREDO;	SAIORO,	2019). 

A	unilateral	 constitui	 a	menor	 unidade	 da	 linguagem	corporal,	 consistindo	em	

um	movimento,	que	vai	apenas	a	uma	direção,	e	é	executado	por	apenas	uma	parte	do	

corpo.	 Acima	 dela	 há	 a	 articulação,	 que	 é	 realizada	 por	 duas	 ou	 mais	 unilaterais	
                                                             
5	 Também	 pode-se	 considerar	 como	 fazendo	 parte	 do	 plano	 de	 expressão	 da	 linguagem	 corporal	
outros	 aspectos	 como	 vestimentas	 e	 fisicalidade.	 No	 entanto,	 considerando-se	 que	 a	 descrição	 da	
linguagem	corporal	ainda	está	sendo	desenvolvida,	apenas	aspectos	como	gestos,	expressão	facial	e	
posicionamento	são	abarcados	para	a	análise	neste	artigo. 
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executadas	por	uma	parte	do	corpo.	Estas,	por	sua	vez,	 compõem	o	complexo,	que	é	

realizado	por	duas	ou	mais	articulações.	E,	por	fim,	o	movimento	é	a	junção	de	tudo	na	

formação	de	uma	instância	de	linguagem	corporal	(FIGUEREDO;	SAIORO,	2019). 

Ainda,	um	sistema	semiótico	também	tem	uma	organização	axial	sintagmática	e	

paradigmática	 (SAUSSURE,	 2002).	 O	 eixo	 paradigmático	 representa	 todas	 as	 opções	

possíveis	do	 sistema	 semiótico	 em	questão	 (todos	os	possíveis	movimentos,	no	 caso	

da	 linguagem	 corporal),	 compreendendo	 todo	 o	 seu	 potencial	 de	 produção	 de	

significado;	 já	o	eixo	sintagmático	tem	caráter	composicional,	e	representa	as	opções	

escolhidas	na	estrutura	desejada	(os	movimentos	que	são	necessários	para	transmitir	

a	informação	desejada)	(HALLIDAY;	MATTHIESSEN,	2014). 

Esses	 princípios	 estão	 presentes	 na	 LSF	 (HALLIDAY;	 MATTHIESSEN,	 2014),	 a	

qual	 compreende	 esses	 aspectos	 semióticos	 em	 sua	 descrição	 da	 língua	 verbal,	 bem	

como	de	outros	sistemas	semióticos,	dentre	eles	o	da	imagem	(KRESS;	VAN	LEEUWEN,	

1996),	 o	 da	música	 (VAN	 LEEUWEN,	 1999)	 e	 o	 da	matemática	 (DORAN,	 2015).	 Por	

conseguinte,	para	fins	desta	pesquisa	será	utilizado	o	arcabouço	teórico	da	LSF	para	as	

análises. 

Por	 fim,	 o	 gênero	 escolhido	 para	 as	 análises	 foi	 o	 flerte.	 O	 flerte	 é	 o	 texto	

utilizado	para	a	expressão	de	um	desejo	afiliativo	de	viés	romântico,	seja	casual	—	no	

qual	ambas	as	partes	exibem	desejo	de	manter	certo	nível	de	intimidade,	porém	sem	

necessariamente	finalizar	o	flerte	—	ou	sério	—	no	qual	ambas	as	partes	tomam	ações	

orquestradas	com	a	intenção	de	finalizar	o	flerte	(DOWNEY;	VITULLI,	1987). 

O	 flerte	 tem	 um	 total	 de	 cinco	 fases:	 o	 reconhecimento,	 a	 abordagem,	 a	

explicitação,	 a	 realização	 e	 a	 problemática.	 O	 reconhecimento	 consiste	 no	 período	

prévio	 à	primeira	 interação	verbal	 entre	os	participantes,	 sendo,	 portanto,	 realizado	

somente	pela	linguagem	corporal	(ex.	trocas	de	olhares).	Já	a	abordagem	é	a	etapa	de	

estabelecimento	de	vínculos,	sendo	realizada	pela	linguagem	verbal	e	pela	linguagem	

corporal	 em	 conjunto.	 A	 explicitação	 é	 a	 etapa	 na	 qual	 um	 dos	 participantes	 torna	
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explícito	o	 seu	desejo	de	 afiliação	 romântica	—	podendo	 ser	por	meio	da	 linguagem	

verbal	 ou	 da	 linguagem	 corporal.	 Por	 fim,	 há	 a	 realização,	 efetuada	 por	 linguagem	

corporal	 (no	 geral,	 um	 beijo).	 Há	 também	 a	 etapa	 opcional	 de	 problemática,	 a	 qual	

ocorre	quando	há	uma	demora	entre	 as	 etapas	de	explicitação	e	de	 realização;	 ela	 é	

realizada	pela	linguagem	verbal	e	pela	linguagem	corporal	(SAIORO,	2018). 

Trata-se,	 portanto,	 de	 um	 gênero	 inerentemente	multimodal,	 visto	 que	 para	 o	

seu	 desenvolvimento	 ele	 necessita	 de	 linguagem	 corporal	 e	 linguagem	 verbal	

simultaneamente	(GIVENS,	1978;	WEBER,	1998;	EGLAND	et	al.,	2010;	SAIORO,	2018).	

Isso	 é	 relevante	 para	 a	 presente	 pesquisa,	 pois	 torna	 possível	 averiguar	 as	

características	 da	 linguagem	 corporal	 quando	 esta	 ocorre	 com	 ou	 sem	 a	 linguagem	

verbal. 

	

3.	METODOLOGIA 

	

A	 presente	 pesquisa	 visa	 estabelecer	 as	 categorias	 do	 plano	 de	 expressão	 da	

linguagem	corporal	como	um	sistema	semiótico	a	partir	de	suas	ocorrências	no	gênero	

flerte.	Para	 tanto,	 foram	selecionados	29	clipes	contendo	30	 instâncias	de	 linguagem	

corporal	que	ocorreram	durante	a	 fase	de	aproximação	do	gênero	 flerte	de	um	casal	

da	 18ª	 edição	 do	 reality	 show	 Big	 Brother	 Brasil.	 Para	 facilitar	 a	 investigação	 do	

relacionamento	entre	linguagem	corporal	e	linguagem	verbal,	o	corpus	foi	dividido	em	

três	grupos	de	dez	instâncias	cada:	o	primeiro	grupo	consistia	em	instâncias	somente	

de	 linguagem	 corporal,	 o	 segundo	 grupo	 compreendia	 instâncias	 que	 ocorriam	

simultaneamente	 com	 instâncias	 de	 linguagem	 verbal,	 e	 o	 terceiro,	 por	 fim,	

compreendia	instâncias	que	poderiam	ser	substituídas	pela	linguagem	verbal. 
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O	corpus	foi	coletado	por	meio	do	site	oficial	do	programa6	e	pelas	plataformas	

de	compartilhamento	de	vídeos	YouTube	e	Vimeo.	Cada	um	desses	vídeos	foi	nomeado	

de	acordo	com	a	ordem	cronológica	de	acontecimentos. 

Para	 a	 análise,	 foi	 desenvolvida	 uma	 tabela	 no	 programa	Microsoft	 Excel	 2007	

com	 categorias	 desenvolvidas	 com	 base	 nos	 estudos	 prévios	 acerca	 da	 linguagem	

corporal	(MEHRABIAN,	1969;	KENDON,	2004;	EKMAN,	1982;	EKMAN,	1993). 

De	modo	a	iniciar	a	análise	dos	gestos,	foram	estabelecidas	categorias	a	partir	da	

observação	de	amostras	provenientes	do	corpus,	sendo	essas	categorias:	movimento,	o	

complexo,	articulações,	gestos	unilaterais	e	apoios.	Após	essa	definição	de	categorias,	

foram	 criados	 códigos	 de	 modo	 a	 descrevê-las.	 A	 escolha	 das	 letras	 presentes	 nos	

códigos	 foi	 baseada,	 em	 sua	 maioria,	 em	 nomenclaturas	 da	 língua	 inglesa	 (face	 —	

rosto	—	representado	pela	letra	“F”,	torso	—	tronco	—	representado	pela	letra	“T”).	É	

importante	 ressaltar	 que	 a	 descrição	 das	 categorias	 foi	 feita	 durante	 a	 análise,	 sob	

demanda,	 observada	 a	 necessidade	 de	 uma	 nova	 categoria	 de	 gesto	 que	 não	 se	

encaixava	nos	códigos	já	estabelecidos. 

Os	 códigos	 referentes	 aos	 gestos	 são	 formados	 pela	 letra	 “G”	 (significando	

“gesture”)	maiúscula	acompanhada	de	um	numeral	que	indica	a	ordem	cronológica	em	

que	o	movimento	acontece	no	vídeo	analisado.	No	corpus	analisado,	os	códigos	variam	

de	“G1”	a	“G8”,	sendo	G1	o	primeiro	gesto	observado	no	vídeo	analisado	e	G8	o	código	

do	 gesto	 observado	 na	 amostra	 que	 possuía	 mais	 ocorrência	 de	 gestos,	 totalizando	

oito. 

Em	 relação	 aos	 complexos,	 a	 identificação	 é	 feita	 por	 duas	 letras	 maiúsculas,	

representando	o	conjunto	de	membros	participantes	no	movimento. 

                                                             
6	 	Disponível	em:	<https://gshow.globo.com/realities/bbb/>.	Acesso	em	21	nov.	19. 
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QUADRO	(1):	COMPLEXOS	CORPORAIS	—	FONTE:	OS	AUTORES	(2019). 

	

Os	códigos	do	complexo	funcionam	como	uma	unidade,	logo,	a	posição	das	letras	

não	pode	ser	trocada.	A	letra	“A”	foi	utilizada	para	representar	os	braços,	a	 letra	“D”,	

em	associação	à	letra	“H”,	representa	as	mãos,	a	letra	“F”	representa	a	face,	a	letra	“H”	

foi	utilizada	tanto	para	as	mãos	quanto	para	a	cabeça,	diferenciando-se	pela	letra	que	

está	 em	 associação,	 a	 letra	 “L”	 representa	 as	 pernas	 e	 a	 letra	 “X”	 foi	 utilizada	 para	

complementar	o	código	de	um	complexo	único,	no	qual	há	movimento	em	apenas	uma	

parte	do	corpo. 

A	codificação	das	partes	do	corpo	que	formam	um	complexo	foi	feita	de	acordo	

com	a	identificação	daquelas	partes	que	desempenham	os	movimentos	unilaterais	em	

conjunto	com	outras	partes	e,	além	disso,	abarcam	uma	ou	mais	articulações. 
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QUADRO	(2):	CÓDIGOS	DOS	COMPLEXOS	CORPORAIS	—	FONTE:	OS	AUTORES	(2019). 

	

A	descrição	das	articulações,	por	sua	vez,	é	formada	pelo	código	da	articulação,	

composto	de	duas	letras	maiúsculas	que	a	representam	acompanhadas	de	um	número	

que	 varia	 de	 “0”	 a	 “3”.	 O	 numeral	 “0”	 representa	 uma	 articulação	 de	 grupo,	 caso	

específico	dos	dedos	das	mãos,	o	“1”	representa	uma	articulação	única,	como	é	o	caso	

da	 cabeça,	 da	 coluna	vertebral,	 da	mandíbula	 e	da	boca,	 também	 é	utilizado	quando	

articulações	 bilaterais	 fazem	 um	 movimento	 em	 conjunto.	 Os	 numerais	 “2”	 e	 “3”	

representam	 “direita”	 e	 “esquerda”,	 respectivamente,	 no	 caso	 de	 articulações	 que	

possuem	partes	simétricas,	como	mãos,	braços,	pernas	e	sobrancelhas. 

	

	
Quadro	(3):	ARTICULAÇÕES	—	FONTE:	OS	AUTORES	(2019). 

	

No	que	diz	respeito	aos	códigos	dos	gestos	unilaterais,	estes	são	formados	pela	

junção	do	código	do	complexo	e	do	código	da	articulação	acompanhados	do	código	de	

ação,	representado	por	uma	letra	maiúscula	referente	à	ação	que	está	sendo	executada	

pelo	complexo	e	pela	articulação	respectiva.	Nesse	sentido,	é	importante	ressaltar	que	

os	códigos	de	ação	não	são	exclusivos	de	um	tipo	de	movimento,	que	será	especificado	

na	coluna	“TIPO”. 
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Por	último,	 os	 códigos	 referentes	 aos	 apoios	 são	 formados	por	 uma	 junção	 do	

código	 do	movimento	 e	 do	 gesto	 unilateral,	 considerando	 que	 os	 apoios	 são	 apenas	

indicadores,	 não	 especificando	movimentos	 novos,	mas	 apenas	 indicando	 qual	 foi	 o	

movimento	de	apoio	de	um	unilateral. 

	

	
QUADRO	(4):	MOVIMENTOS	UNILATERAIS	—	FONTE:	OS	AUTORES	(2019). 

	

4.	ANÁLISE 

	

O	 procedimento	 de	 análise	 que	 levou	 aos	 resultados	 da	 pesquisa	 foi	 feito	 por	

meio	 da	 observação	 dos	 vídeos	 que	 compunham	 o	 corpus	 e	 da	 necessidade	 dos	

detalhes	a	se	descrever	nos	movimentos. 

Os	 resultados	 foram	 divididos	 em	 três	 conjuntos	 de	 categorias	 de	 descrição,	

atendendo	 às	 necessidades	 da	 pesquisa,	 sendo	 elas:	 linguagem	 corporal,	 aspectos	

técnicos	 e	 análise	 semiótica.	A	divisão	 se	mostrou	necessária,	 pois	 as	 categorias	não	

eram	todas	referentes	aos	mesmos	aspectos	analisados	no	corpus. 
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O	 primeiro	 conjunto	 de	 categorias	 estabelecido	 foi	 o	 de	 linguagem	 corporal,	

abordando	as	seguintes	categorias:	gestos,	complexos,	articulações,	partes	do	corpo	e	

unilaterais. 

A	primeira	 categoria	 definida	 foi	 a	 de	 gestos.	 Seria	 necessário	 identificar	 cada	

gesto	 executado	 pelos	 participantes	 para	 que	 fosse	 possível	 descrevê-lo	

posteriormente.	Cada	gesto	é	identificado	por	um	unilateral	que	faça	o	executante	sair	

de	uma	posição	neutra	até	o	unilateral	que	leve	ao	retorno	a	uma	posição	neutra. 

A	 posição	 neutra	 se	 caracteriza	 pela	 posição	 em	 que	 o	 executante	 estava	 no	

início	do	vídeo,	considerando	as	condições	de	análise. 

	

	
FIGURA	(1):	EXEMPLO	DA	ARTICULAÇÃO	EB1	EM	POSIÇÃO	NEUTRA	—	FONTE:	GSHOW	

(2018) 
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FIGURA	(2):	EXEMPLO	DA	ARTICULAÇÃO	EB1	EXECUTANDO	O	UNILATERAL	FXEB1U	

(COMPLEXO	FACIAL	—	ELEVAÇÃO	DAS	SOBRANCELHAS)	QUE	DÁ	INÍCIO	AO	GESTO	G3	NO	VÍDEO	3	
DO	CORPUS	—	FONTE:	GSHOW	(2018). 

	

	

FIGURA	(3):	EXEMPLO	DA	ARTICULAÇÃO	EB1	EXECUTANDO	O	UNILATERAL	FXEB1D	
(COMPLEXO	FACIAL	—	RELAXAMENTO	DAS	SOBRANCELHAS)	QUE	ENCERRA	O	GESTO	G3	NO	

VÍDEO	3	DO	CORPUS.	—	FONTE:	GSHOW	(2018). 
	

Em	 seguida,	 foi	 estabelecida	 a	 categoria	 de	 complexos,	 ao	 ser	 observada	 a	

execução	de	gestos	que	envolviam	uma	ou	mais	partes	do	corpo,	para	que	pudessem	

ser	identificadas	na	análise. 
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FIGURA	(4):	EXEMPLO	DE	EXECUÇÃO	DO	UNILATERAL	AHHD2Y	(COMPLEXO	MÃOS	+	

BRAÇOS	—	CONTATO).	—	FONTE:	GSHOW	(2018). 
	

De	modo	a	especificar	os	membros	utilizados	em	cada	complexo,	foi	estabelecida	

a	categoria	de	articulação,	que,	junto	ao	complexo,	especifica	qual	parte	do	corpo	está	

executando	dado	unilateral. 

	

	
FIGURA	(5):	EXEMPLO	DE	EXECUÇÃO	DOS	UNILATERAIS	HFMT1E	(COMPLEXO	MÃOS	+	FACE	

—	ESTIRAMENTO	DA	BOCA)	DESTACADA	EM	AMARELO	E	HFHD3P	(COMPLEXO	MÃOS	+	FACE	—	
AÇÃO	DE	APONTAR	COM	A	MÃO	ESQUERDA)	DESTACADA	EM	BRANCO.	—	FONTE:	GSHOW	(2018). 
	

No	exemplo	acima,	as	articulações	são	responsáveis	por	identificar	quais	são	as	

partes	do	 corpo	utilizadas	 em	cada	unilateral,	 sendo	MT1	 sempre	 a	 identificação	da	

boca	e	HD3	sempre	a	identificação	da	mão	esquerda. 
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No	entanto,	houve	a	necessidade,	 em	casos	 específicos,	 de	 se	 especificar	 ainda	

mais	 a	 parte	 do	 corpo.	 Ainda	 utilizando	 o	 exemplo	 acima,	 podemos	 observar	 que	 a	

ação	 não	 é	 utilizada	 com	 toda	 a	 boca,	 apenas	 com	 os	 lábios.	 Com	 isso,	 no	 caso	 do	

unilateral	HFMT1E,	a	parte	do	corpo	específica	atribuída	a	ele	são	os	lábios. 

A	 categoria	 de	 unilaterais	 foi	 estabelecida	 para	 identificar	 o	 complexo	 e	 as	

partes	 do	 corpo	 que	 o	 compõem	 e,	 além	 disso,	 especificar	 a	 ação	 executada	 pelos	

membros	envolvidos. 

Além	do	conjunto	de	 linguagem	corporal,	 também	foi	observada	a	necessidade	

de	um	conjunto	de	categorias	referentes	aos	aspectos	técnicos	para	que	fosse	possível	

encontrar	unilaterais	específicos	no	corpus. 

A	 primeira	 categoria	 delimitada	 foi	 a	 de	 vídeo,	 indicando	 qual	 arquivo	 estava	

sendo	analisado.	Nessa	categoria,	os	números	variam	de	1	a	29,	abarcando	todos	os	29	

vídeos	do	corpus,	ordenados	em	ordem	cronológica. 

Em	seguida,	foi	estabelecida	a	categoria	tempo,	na	qual	era	indicado	o	tempo	do	

vídeo,	em	segundos	e	centésimos,	no	qual	o	unilateral	analisado	tinha	início. 

Também	foi	adicionada	a	categoria	pessoa	para	que	fosse	possível	 identificar	o	

executante	 do	movimento.	 Essa	 categoria	 é	 especificamente	 importante	 no	 contexto	

do	 gênero	 flerte,	 pois	 torna	 possível	 a	 identificação	 dos	 gestos	 executados	 por	 cada	

participante	no	gênero. 

A	 categoria	 de	 descrição	 foi	 adicionada	 caso	 houvesse	 a	 necessidade	 de	

especificar	alguma	característica	de	um	unilateral	para	facilitar	a	análise.	No	entanto,	

não	houve	necessidade	de	especificação	alguma. 

O	 último	 conjunto	 observado	 foi	 o	 de	 aspectos	 semióticos,	 no	 qual	 foram	

encontradas	seis	categorias	de	análise:	tipo,	sistema,	apoio,	papel,	etapa	e	estágio. 

A	 primeira	 categoria	 (tipo)	 foi	 estabelecida	 para	 especificar	 o	 tipo	 de	 ação	

apontado	 pelo	 código	 de	 ação	 na	 categoria	 de	 unilaterais.	 A	 importância	 dessa	

categoria	 se	 dá	pela	duplicidade	do	 tipo	de	movimentos	que	 alguns	 códigos	de	 ação	
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podem	representar.	Exemplo	disso	é	o	código	de	ação	“D”	que	pode	representar	tanto	

um	abaixamento	quanto	um	relaxamento. 

A	 categoria	 “sistema”	 mostrou-se	 necessária	 para	 identificar	 a	 presença	 da	

língua	 falada	em	conjunto	aos	gestos.	Foi	dividida	em	dois	 tipos:	MONO,	para	gestos	

que	não	acompanhavam	fala,	e	MULTI,	para	gestos	que	acompanhavam	fala. 

Foi	 observada,	 também,	 a	 existência	 de	 gestos	 “apoiadores”,	 o	 que	 levou	 à	

criação	de	uma	categoria	para	descrever	a	ocorrência	de	 tal.	Os	gestos	que	possuem	

apoio	são	aqueles	que	não	poderiam	ser	executados	sem	a	realização	de	outro	gesto. 

A	categoria	de	papel	para	cada	unilateral	foi	estabelecida	após	a	observação	de	

gestos	 que	 possuíam	 um	 início,	 meio	 e	 fim.	 No	 entanto,	 essa	 categoria	 passou	 por	

algumas	modificações	no	decorrer	na	análise,	não	se	atendo	à	presença	de	um	 início,	

meio	e	fim	em	todos	os	unilaterais. 

A	categoria	de	etapa	foi	estabelecida	após	a	criação	da	categoria	“papel”	depois	

de	 observada	 a	 já	 mencionada	 existência	 de	 unilaterais	 que	 não	 se	 limitam	 a	 três	

etapas.	Dessa	forma,	essa	categoria	foi	bastante	necessária	na	identificação	de	etapas	

de	gestos	além	dos	médios. 

A	 última	 categoria	 a	 ser	 adicionada	 foi	 a	 de	 estágios.	 Uma	 vez	 completa	 a	

descrição	 de	 cada	 unilateral,	 foi	 realizada	 uma	 segunda	 análise	 dos	 vídeos,	 agora	

observando	 o	 contexto	 no	 qual	 cada	 unilateral	 se	 encaixava	 dentro	 das	 etapas	 do	

gênero	flerte,	estabelecidas	por	Saioro	(2018). 

	

5.	RESULTADOS 

	

Foram,	 inicialmente,	 encontradas	 seis	 categorias	 de	 descrição	 do	 movimento	

unilateral:	parte	do	corpo	(body	part),	tipo	(type),	sistema	(system),	suporte	(support),	

papel	(role)	e	etapa	(step).	Essas	categorias	foram	encontradas	mediante	a	análise	de	

amostras	 repetidas	 vezes	 até	 que	 fosse	 possível	 identificar	 um	 unilateral	 sem	 que	
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houvesse	 nova	 consulta	 ao	 corpus.	 O	 resultado	 desejado	 foi	 obtido	 após	 a	 adição	 da	

categoria	“support”. 

Além	 disso,	 outras	 oito	 categorias	 foram	 desenvolvidas	 a	 fim	 de	 se	 melhor	

compreender	 a	 linguagem	corporal	e	como	ela	 funciona	no	 flerte.	Foram	elas:	 vídeo,	

estágio,	ID	movimento,	ID	complexo,	ID	articulação,	ID	unilateral,	tempo	e	pessoa.	Como	

ferramenta	 de	 auxílio	 na	 análise	 dos	 vídeos	 coletados,	 o	 software	Windows	 Movie	

Maker	 2012	 (Build	 16.4.3528.0331)	 foi	 utilizado,	 de	 forma	 a	 proporcionar	 uma	

observação	 dos	 movimentos	 colhidos	 no	 corpus	 escolhido.	 Por	 meio	 do	 software,	

pôde-se	 analisar	 cada	 vídeo	 frame	 por	 frame,	 possibilitando	 também	 a	 notação	 do	

tempo	 de	 cada	 movimento.	 No	 preenchimento	 da	 tabela,	 em	 decorrência	 da	 curta	

duração	 dos	 vídeos	 coletados	 e	 pela	 constante	 variação	 dos	 movimentos,	

convencionou-se	a	notação	do	tempo	em	segundos.	Encontra-se,	abaixo,	uma	amostra	

de	parte	da	tabela	confeccionada	para	o	estudo,	com	todas	as	categorias	indicadas	na	

coluna	 horizontal	 1	 e	 os	 resultados	 encontrados	 a	 partir	 dos	 vídeos	 no	 restante	 da	

figura. 

	

	
QUADRO	(5):	TABELA	DE	ANÁLISE	—	FONTE:	OS	AUTORES	(2019). 

	

As	 categorias	 utilizadas	 no	 estudo	 foram	 baseadas	 nos	 seguintes	 critérios:	

aspectos	 técnicos,	 linguagem	 corporal	 e	 análise	 semiótica.	 Dessa	 forma,	 pode-se	

subdividi-las	da	seguinte	maneira: 
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Aspectos	técnicos: 

● Vídeo	(video):	número	sequencial	em	relação	ao	corpus	coletado; 

● Tempo	(time):	duração	do	movimento	(em	segundos); 

● Pessoa	(person):	participante	a	desempenhar	o	movimento; 

● Descrição	(desc.):	detalhes	adicionais	do	unilateral	analisado	(opcional). 

	

Linguagem	corporal: 

● Movement	ID:	número	sequencial	do	movimento	feito	por	uma	pessoa; 

● Complex	ID:	identificação	dos	conjuntos	de	membros	utilizados	no	gesto; 

● Articulation	ID:	articulação	utilizada	por	uma	pessoa; 

● Unilateral	ID:	combinação	entre	o	Complex	ID	e	Unilateral	ID; 

● Parte	 do	 corpo:	 local	 responsável	 pela	 realização	 daquela	 instância	 de	

linguagem	corporal	(ex.	a	sobrancelha,	a	cabeça). 

	

Análise	semiótica: 

● Tipo:	caráter	do	unilateral	ocorrido	(ex.	levantar,	manter); 

● Sistema:	sistema(s)	semiótico(s)	envolvido(s).	MULTI	representa	instâncias	

na	 qual	 houve	 linguagem	 corporal	 em	 conjunto	 com	 a	 linguagem	 verbal,	 e	 mono	

aquelas	nas	quais	houve	somente	linguagem	corporal; 

● Apoio:	 gesto	 que	 serviu	 de	 apoio	 para	 a	 realização	 do	 unilateral	 (ex.	 a	

elevação	do	braço	apoia	a	elevação	da	mão); 

● Papel:	 posição	 do	movimento	 dentro	 da	 instância	 de	 linguagem	 corporal	

(ex.:	iniciante,	principal,	finalizador); 

● Etapa:	número	de	etapas	dentro	de	uma	instância	de	linguagem	corporal; 

● Estágio:	função	social	da	interação	desempenhada	por	uma	pessoa. 

	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

SAIORO,	R.;	FREITAS,	G.;	AZEVEDO,	L..	A	categorização	linguística...	 68	

Após	a	análise	do	corpus,	 foi	realizada	uma	contagem	de	frequências	visando	a	

observação	de	padrões	na	linguagem	corporal.	As	frequências	foram	analisadas	como	

estavam	 presentes	 na	 planilha	 de	 análise,	 estando	 elas	 numa	 ordem	 lógica	 já	 pré-

estabelecida,	partindo	do	estágio,	que	abordou	questões	mais	abrangentes	do	gênero	

flerte	e,	em	seguida,	a	frequência	dos	fatores	relativos	à	linguagem	corporal	e	análise	

semiótica. 

O	primeiro	 fator	 analisado,	 a	 frequência	de	 cada	estágio	do	 flerte	definido	por	

Saioro	 (2018),	mostrou	 uma	predominância	 do	 estágio	 de	 abordagem,	 sendo	 72,8%	

dos	movimentos	unilaterais	analisados	pertencentes	a	esta	etapa.	Em	seguida,	21,6%	

dos	 unilaterais	 compuseram	 a	 etapa	 opcional	 problema,	 enquanto	 2,9%	

representaram	 o	 estágio	 de	 reconhecimento	 e	 os	 outros	 2,9%	 restantes	

representaram	 a	 explicitação.	 No	 corpus	 analisado	 não	 houve	 amostras	 da	 etapa	 de	

realização. 

Em	seguida,	foi	observado	que	o	complexo	mais	utilizado	na	realização	de	gestos	

era	o	AH,	que	representava	o	conjunto	“braços	+	mãos”,	com	uma	frequência	total	de	

27,88%,	 seguido	 pelo	 complexo	 FX,	 que	 representa	 o	 complexo	 “face”,	 presente	 em	

14,10%	 dos	 unilaterais.	 Ambos	 muito	 utilizados	 na	 etapa	 de	 abordagem	 e	

reconhecimento. 

As	articulações	mais	utilizadas,	seguindo	o	padrão	de	complexos	mais	utilizados	

foram	HD2	(mão	direita),	HE1	(cabeça),	EB1	(sobrancelhas)	e	AR2	(braço	direito)	com	

15,46%,	 15,13%,	 14,47%	e	 13,48%,	 respectivamente.	 Um	 traço	marcante	 na	 análise	

foi	a	predominância	de	articulações	2,	que	representam	o	lado	direito,	o	que	pode	ser	

associado	ao	uso	da	mão	dominante,	pois	a	maioria	das	pessoas	analisadas	no	corpus	

são	destras. 

Apesar	 da	maior	 frequência	 do	 complexo	AH	 e	 articulação	HD2,	 os	 unilaterais	

mais	 frequentes	 na	 análise	 foram	 FXEB1U	 (complexo	 facial	 —	 elevação	 das	

sobrancelhas)	e	FXEB1D	(complexo	 facial	—	relaxamento	das	sobrancelhas),	 com	10	
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ocorrências	 cada.	 Isso	 se	 deve	 à	 invariabilidade	 desse	 movimento,	 acontecendo	

sempre	acompanhados	um	do	outro	e	nessa	sequência,	independente	da	pessoa	que	o	

executa. 

No	 total,	 foi	 identificada	a	 execução	de	movimentos	 em	20	membros	do	 corpo	

humano	 no	 corpus	 analisado.	 São	 eles:	 braços,	 braço	 direito,	 braço	 esquerdo,	

sobrancelha,	 cotovelo	 direito,	 pálpebras,	 dedos,	 lábios,	 mão	 direita,	 mão	 esquerda,	

cabeça,	 mandíbula,	 pernas,	 perna	 direita,	 perna	 esquerda,	 boca,	 ombros,	 ombro	

direito,	ombro	esquerdo	e	coluna	vertebral. 

	

	
(QUADRO	6):	PARTES	DO	CORPO	—	FONTE:	OS	AUTORES	(2019). 

	

O	tipo	de	movimento	mais	observado	na	análise	foi	o	de	“sustentação”,	presente	

em	 16,3%	 dos	 unilaterais,	 por	 ser,	 na	 maioria	 dos	 casos,	 a	 ação	 executada	 entre	 o	

início	 e	 o	 fim	 de	 um	 gesto.	 Em	 seguida,	 a	 ação	 “erguer”,	 presente	 em	 14,5%	 dos	

movimentos,	 geralmente	 é	 utilizada	 como	 um	 iniciador	 do	 gesto,	 saindo	 da	 posição	

neutra.	A	execução	de	movimentos	de	relaxamento	 foi	predominante,	 com	10,6%	de	

frequência.	Esses	movimentos	geralmente	ocorrem	de	forma	involuntária,	encerrando	

a	execução	de	um	gesto. 

Quanto	 ao	 sistema,	 foi	 observado	 que	 51,61%	 dos	 gestos	 foram	 realizados	 de	

forma	 monomodal,	 enquanto	 os	 48,39%	 restantes	 eram	 multimodais.	 Essa	

porcentagem	mostra	um	equilíbrio	entre	a	realização	de	gestos	acompanhados	ou	não	

da	 linguagem	 verbal.	 Tal	 resultado	 mostra	 que	 tanto	 a	 linguagem	 verbal	 quanto	 a	

linguagem	não	verbal	podem	ser	executadas	de	 forma	 independente.	Logo,	os	gestos	

podem	 ser	 interpretados	 como	 um	 fator	 facultativo	 na	 linguagem	 corporal.	 No	
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entanto,	 serão	 necessárias	maiores	 investigações	 para	 compreender	 a	 relação	 entre	

linguagem	corporal	e	linguagem	verbal. 

Os	 papéis	 dos	 unilaterais	 também	mostraram	 dados	 interessantes	 no	 que	 diz	

respeito	 à	 quantidade	 de	 passos.	 Foram	 observados	 quatro	 tipos	 de	 gestos	 nessa	

categoria:	gestos	únicos	(1	unilateral	U),	gestos	curtos	(1	unilateral	iniciador	B	e	um	1	

finalizador	E),	gestos	médios	(1	unilateral	 iniciador	B,	1	médio	M	e	1	finalizador	E)	e	

gestos	longos	(1	unilateral	iniciador	B,	2	ou	mais	unilaterais	médios	M	e	1	finalizador	

E). 

Seguindo	a	observação	dos	papéis	dos	unilaterais,	foram	contados	os	passos	que	

cada	gesto	continha.	A	maioria	dos	gestos	apresentou	3	passos,	configurando-se	como	

gestos	médios.	A	porcentagem	de	unilaterais	B	iniciadores	foi	de	31,72%,	enquanto	a	

de	unilaterais	médios	M	foi	de	30,74%	e	de	unilaterais	finalizadores	E	foi	de	31,07%.	

Isso	mostra	a	presença	de	iniciadores	e	finalizadores	em	todos	os	gestos,	excetuando	

os	 únicos	 e	 a	 predominância	 de	 gestos	 médios	 e	 curtos.	 A	 porcentagem	 de	 gestos	

únicos	foi	de	6,47%. 

Na	 categoria	 de	 apoios	 foi	 observado	 que	 apenas	 20,20%	 dos	 movimentos	

unilaterais	contavam	com	algum	tipo	de	apoio,	o	que	mostra	uma	predominância	de	

movimentos	principais	em	detrimento	dos	movimentos	apoiadores. 

Foi	 adicionada	 uma	 coluna	 opcional	 de	 “descrição”	 na	 tabela	 com	 a	 função	 de	

receber	 dados	 extras	 sobre	 os	 movimentos	 unilaterais	 analisados.	 No	 entanto,	 não	

houve	 necessidade	 de	 utilizá-la	 durante	 a	 análise,	 o	 que	 mostra	 a	 eficiência	 das	

categorias	estabelecidas. 

	

6.	CONCLUSÃO 

	

A	 presente	 pesquisa	 teve	 como	 objetivo	 definir	 as	 categorias	 da	 linguagem	

corporal	 em	 textos	 do	 gênero	 flerte	 no	 português	 brasileiro.	 Para	 que	 esse	 objetivo	
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pudesse	 ser	 alcançado,	 foram	 analisados	um	 total	 de	30	vídeos	 contendo	 interações	

entre	participantes	do	reality	show	em	questão,	e	pôde-se	analisar	as	situações	sociais	

(stages)	 nas	 quais	 os	 participantes	 mais	 frequentemente	 se	 engajaram,	 assim	 como	

quais	movimentos	utilizaram	durante	essas	interações	(Movement	ID,	Articulation	ID	e	

Unilateral	ID).	Esses	dados	foram	distribuídos	de	maneira	sistemática	em	uma	tabela,	

apresentada	 no	 corpo	 do	 texto,	 na	 qual	 foi	 tecido	 um	desenho	 inicial	 das	 categorias	

que	compõem	o	sistema	semiótico	de	linguagem	corporal,	fazendo	uma	análise	acerca	

de	como	essas	instâncias	constroem	um	texto	independentemente	e	em	conjunto	com	

a	linguagem	verbal. 

Através	dessa	categorização,	foi	possível	observar	a	frequência	dos	estágios	em	

situações	 de	 flerte,	 assim	 como	 a	 predominância	 de	 certos	movimentos	 e	 partes	 do	

corpo	 envolvidas	 na	 atividade	 social	 em	questão.	 Entre	 os	 dados	 coletados,	 pode-se	

destacar	a	predominância	de	articulações	2,	que	representam	o	lado	direito	e	associa-

se	 ao	 uso	 da	 mão	 dominante,	 o	 que	 indica	 a	 relevância	 do	 lado	 dominante	 nos	

movimentos	 desempenhados	 em	 situação	 de	 flerte,	 sendo	 destra	 a	 maioria	 das	

pessoas	analisadas. 

Pode-se	 concluir,	 portanto,	 que	 a	 presente	 pesquisa	 conseguiu	 estabelecer	 as	

classes	 e	 as	 funções	 existentes	 nesse	 sistema	 semiótico,	 através	 da	 sua	 proposta	 de	

categorização	para	o	gênero	analisado. 

Tendo	 isso	 considerado,	 os	 resultados	 aqui	 apresentados	 suscitam	 a	

possibilidade	 de	 novas	 pesquisas.	 Em	 consonância	 com	 a	 prática	 social	 do	 flerte,	

observa-se	potencial	nos	estudos	de	outros	fenômenos	sociais	nos	quais	a	 linguagem	

verbal,	 atrelada	 à	 linguagem	 corporal,	 desempenha	 um	 papel	 fundamental.	 Uma	

possibilidade	 interessante	 seria	 a	 investigação	 do	 papel	 da	 linguagem	 corporal	 no	

gênero	assédio,	compreendendo	a	sua	relação	com	o	sistema	de	linguagem	verbal,	de	

maneira	a	sistematizar	as	suas	ocorrências. 
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Os	 estudos	 multilíngues	 também	 poderiam	 ser	 contemplados,	 por	 meio	 da	

investigação	de	como	fenômenos	dessa	natureza	diferem,	tanto	na	linguagem	corporal	

quanto	verbal,	de	cultura	para	cultura,	podendo	oferecer	uma	contribuição	relevante	

aos	estudos	de	processos	tradutórios	entre	culturas	consideravelmente	distintas,	por	

exemplo. 
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ESTRATÉGIAS	DE	RESISTÊNCIA	E	A	LÍNGUA	PAUMARI:	UMA	BREVE	

REFLEXÃO	GLOTOPOLÍTICA 

RESISTANCE	STRATEGIES	AND	THE	PAUMARI	LANGUAGE:	A	BRIEF	

GLOTOPOLITICAL	ANALYSIS 

	
Andressa	D’Ávila1	

	
RESUMO:	A	questão	central	apresentada	neste	texto	é	como	dois	projetos	—	o	programa	Sou	Bilíngue	
e	 o	 Campeonato	 da	 Língua	 Paumari	 —,	 realizados	 pelo	 povo	 indígena	 Paumari,	 no	 estado	 do	
Amazonas,	se	relacionam	com	processos	sociopolíticos	mais	abrangentes.	Nosso	objetivo	é,	a	partir	
de	 uma	 perspectiva	 glotopolítica	 (MARCELLESI;	 GUESPIN,	 1986;	 LAGARES,	 2018),	 apontar	 como	
essas	 ações	 se	 caracterizam	 como	 formas	 de	 resistência	 a	 um	 processo	 de	 marginalização	 que	 é	
próprio	da	organização	política	da	nossa	sociedade. 
Palavras-chave:	povo	paumari;	política	linguística;	línguas	minorizadas. 
ABSTRACT:	 The	 central	 issue	 discussed	 in	 this	 paper	 is	 the	 relation	 between	more	 encompassing	
sociopolitical	 processes	 and	 the	 projects	 Sou	 Bilíngue	 and	 Campeonato	 da	 Língua	 Paumari,	 both	
organized	 by	 the	 Paumari	 people,	 in	 the	 state	 of	 Amazonas,	 Brazil.	 Through	 a	 glotopolitical	
perspective	 (MARCELLESI;	 GUESPIN,	 1986;	 LAGARES,	 2018),	 our	 aim	 is	 to	 point	 out	 how	 these	
actions	 constitute	 a	 form	 of	 resistance	 toward	 a	 marginalization	 process	 that	 is	 itself	 part	 of	 the	
political	organization	of	our	society. 
Keywords:	Paumari	people;	language	policy;	minority	languages. 
	

	

	

1.	INTRODUÇÃO 

	

Ao	pensarmos	em	política	 linguística	de	um	ponto	de	vista	mais	 abrangente,	 é	

possível	 que	 nossa	 primeira	 associação	 seja	 em	 relação	 às	 ações	 promovidas	 pelo	
                                                             
1	Doutoranda,	UFPR. 
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Estado,	por	exemplo,	em	favor	da	sua	língua	nacional	ou	para	a	preservação	de	línguas	

minorizadas	 faladas	 em	 seu	 território.	 Veja-se,	 por	 exemplo,	 o	 já	 bastante	 discutido	

projeto	 de	 lei	 n.	 1676/1999,	 a	 “lei	 dos	 estrangeirismos”,	 que	 tinha	 por	 objetivo	

restringir	 o	 uso	 de	 palavras	 em	 língua	 estrangeira	 como	 forma	 de	 assegurar	 “a	

promoção,	a	proteção,	a	defesa	e	o	uso	da	Língua	Portuguesa”.	Ou	ainda,	o	Decreto	n.	

7.387/2010	 (BRASIL,	 2010),	 que	 instituiu	 o	 Inventário	 Nacional	 da	 Diversidade	

Linguística,	 cuja	 função	 é	 a	 “identificação,	 documentação,	 reconhecimento	 e	

valorização	das	línguas	portadoras	de	referência	à	identidade,	à	ação	e	à	memória	dos	

diferentes	grupos	formadores	da	sociedade	brasileira”;	mais	recentemente,	tramita	na	

Câmara	 dos	 Deputados	 o	 projeto	 de	 lei	 (PL)	 489/2019,	 que	 pretende	 “assegurar	 o	

exercício	dos	direitos	linguísticos	dos	brasileiros,	especialmente	das	comunidades	que	

utilizam	línguas	minoritárias	como	língua	materna”. 

Esses	 casos	 caracterizam	 políticas	 linguísticas	 oficialmente	 estabelecidas;	 no	

entanto,	conforme	afirma	Bernard	Spolsky	(2004),	aquelas	que	estão	vigentes	em	uma	

comunidade	 nem	 sempre	 estão	 explícitas,	 sendo	 que,	 em	 alguns	 casos,	 sequer	 há	

informações	claras	a	respeito	dessa	realidade	linguística:	“Alguns	países	registram	suas	

políticas	 linguísticas	 em	 suas	 constituições	 ou	 em	 forma	 de	 lei;	 outros	 não.	 Alguns	

implementam	 suas	 políticas	 oficiais,	 outros	 claramente	 não.	 Alguns	 países	 podem	

fornecer	dados	sobre	o	número	de	pessoas	que	falam	várias	línguas.	Outros	nem	fazem	

essa	pergunta	em	seus	censos	nacionais”.	(SPOLSKY,	2004,	p.	04,	tradução	nossa).2	

Além	disso,	podemos	identificar	agentes	de	políticas	linguísticas	abaixo	do	nível	

do	Estado.	No	âmbito	familiar,	por	exemplo,	pensemos	em	uma	situação	de	imigração	

em	que	os	pais	não	falam	com	os	filhos	em	sua	língua	materna,	apenas	na	língua	local,	

na	 tentativa	 de	minimizar	 o	 preconceito	 que	 eles	 possam	 vir	 a	 sofrer;	 veremos	 essa	

questão	com	mais	detalhes	ao	longo	do	texto. 
                                                             
2	No	original:	“Some	countries	record	their	language	policy	in	their	constitutions	or	in	law;	others	do	
not.	Some	implement	their	written	policies;	others	clearly	do	not.	Some	countries	can	provide	data	
about	 the	number	of	people	who	speak	various	 languages.	Others	do	not	even	ask	that	question	 in	
their	national	census.” 
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No	presente	artigo,	 interessaram-nos	 justamente	as	ações	engendradas	 fora	do	

âmbito	formal	do	Estado;	trataremos,	em	particular,	do	povo	indígena	Paumari	—	da	

região	do	médio	rio	Purus,	no	estado	do	Amazonas	—	e	seus	projetos	em	torno	de	sua	

língua	materna,	os	programas	Sou	Bilíngue	e	o	Campeonato	da	Língua	Paumari. 

Dado	o	flagrante	descaso	do	Estado	Brasileiro	em	relação	à	causa	indígena	como	

um	 todo,	 já	 era	 de	 se	 esperar	 o	 pouco	 esforço	 na	 preservação	 das	 línguas	 dessas	

comunidades	 ainda	 faladas	 no	 país.	 Vale	 destacar	 que	 o	 panorama	 linguístico	

encontrado	pelos	portugueses	quando	se	deu	a	efetiva	ocupação	do	território,	a	partir	

de	1532,	era	muito	diverso	do	atual.	Estima-se	que	a	população	daquela	época	era	de	

algo	 entre	 2	 e	 6	 milhões	 de	 pessoas,	 e	 perto	 de	 1000	 línguas	 eram	 faladas.	 Como	

resultado	de	séculos	de	exploração	e	negligência,	atualmente,	o	número	de	línguas	caiu	

para	 180	 e	 a	 população,	 de	 acordo	 com	 o	 Censo	 de	 2010,	 não	 passa	 de	 800.000	

(BASSO;	 GONÇALVES,	 2014).	 Por	 essa	 razão,	 é	 interessante	 analisar	 o	 caso	 dessas	

aldeias	 do	médio	 rio	 Purus,	 uma	 vez	 que	 as	 ações	 ali	 desenvolvidas	 se	 caracterizam	

como	 um	 engajamento	 consciente	 na	 promoção	 da	 língua	 e	 da	 cultura	 por	 seus	

próprios	falantes. 

Na	 próxima	 seção,	 apresentaremos	 um	 breve	 panorama	 sobre	 o	 campo	 de	

estudos	 em	 Política	 Linguística,	 bem	 como	 algumas	 observações	 em	 torno	 da	

perspectiva	 Glotopolítica.	 Na	 seção	 3,	 será	 apresentado	 o	 povo	 indígena	 Paumari	 e	

seus	projetos	em	torno	da	sua	língua	materna,	a	saber,	os	programas	Sou	Bilíngue	e	o	

Campeonato	de	Língua	Paumari.	A	última	seção	será	dedicada	às	considerações	finais. 
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2.	POLÍTICAS	LINGUÍSTICAS	E	A	PERSPECTIVA	GLOTOPOLÍTICA 

	
Somos	filhos	da	época 
e	a	época	é	política 

	
Todas	as	tuas,	nossas,	vossas	coisas 

diurnas	e	noturnas, 
são	coisas	políticas. 

	
Querendo	ou	não	querendo, 

teus	genes	têm	um	passado	político, 
tua	pele,	um	matiz	político, 

teus	olhos,	um	aspecto	político.	[…] 
	

Wislawa	Szymborska 

	

As	 pesquisas	 em	 política	 linguística	 enquanto	 área	 do	 conhecimento	 são	

relativamente	 recentes	 e,	 de	 acordo	 com	 Elias	 Ribeiro	 da	 Silva	 (2013),	 é	 possível	

identificar	certa	diversidade	terminológica	na	literatura	técnica,	já	que: 

	
[...]	alguns	autores	utilizam	as	expressões	“Planejamento	Linguístico”	(Language	
Planning)	 e	 “Política	 Linguística”	 (Language	 Policy)	 de	 forma	 distinta,	 outros	
preferem	 utilizá-las	 conjuntamente	 na	 expressão	 “Planejamento	 e	 Política	
Linguística”	 (Language	Planning	and	Policy).	 [...]	Na	 literatura	brasileira	 sobre	o	
tema,	 embora	 também	 se	 observe	 certa	 inconstância	 terminológica,	 é	 mais	
frequente	a	utilização	da	expressão	“política	linguística”	para	designar	o	processo	
em	sua	totalidade,	isto	é,	a	política	e	o	planejamento	linguísticos.	(SILVA,	2013,	p.	
291). 

	

Esse	 debate	 terminológico	 faz	mais	 sentido	 se	pensarmos	no	 contexto	no	qual	

podemos	 localizar	 as	 primeiras	 intervenções	 em	 política	 linguística,	 a	 saber,	 as	

décadas	de	1950	e	1960,	durante	o	processo	de	descolonização	de	países	da	África	e	

da	 Ásia.	 Naquele	momento,	 política	 e	 planejamento	 linguísticos	 tinham	 a	 ver	 com	 a	

ideia	 de	 diversidade	 linguística	 enquanto	 um	 problema,	 um	 empecilho	 para	 a	

constituição	de	uma	nação	“moderna”	e	“desenvolvida”,	seguindo	o	modelo	de	Estado	

Nacional	europeu,	o	qual	demanda	a	escolha	de	uma	língua	oficial.	Nesse	sentido,	uma	
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etapa	do	planejamento	linguístico	consistia	em	equipar	as	 línguas	locais	dos	mesmos	

instrumentos	normativos	de	que	dispunha	a	língua	de	colonização,	ou	seja,	um	sistema	

ortográfico	 fixado,	 um	 dicionário	 e	 um	modelo	 de	 gramática	 padrão	 para	 ser	 usado	

como	referência	—	essa	“modernização”	era	chamada	de	planejamento	de	corpus. 

Além	disso,	o	planejamento	implica	a	própria	escolha	de	uma	língua	a	ser	eleita	

como	língua	oficial,	o	que	envolve	as	atitudes	da	comunidade	de	falantes	em	relação	a	

essa	 escolha	 e	 as	 implicações	 políticas	 que	 resultam	 disso.	 Era	 preciso,	 portanto,	

realizar	um	trabalho	deliberado	no	sentido	de	associar	a	língua	a	certo	prestígio	social. 

Em	resumo,	de	acordo	com	Robert	Kaplan	e	Richard	Baldauf	(1997): 

	
O	 exercício	 do	 planejamento	 linguístico	 leva	 a,	 ou	 é	 direcionado	 pela,	
promulgação	 de	 uma	 política	 linguística	 pelo	 Governo	 (ou	 outra	 pessoa	 ou	
entidade	 oficial).	 A	 política	 linguística	 é	 um	 conjunto	 de	 ideias,	 leis,	
regulamentações,	 regras	 e	 práticas	 que	 buscam	 implementar	 a	 mudança	
linguística	planejada	na	sociedade,	grupo	ou	sistema.	Apenas	quando	esse	tipo	de	
política	existe	é	que	qualquer	tipo	de	avaliação	efetiva	do	planejamento	pode	ser	
feita.	(KAPLAN;	BALDAUF,	1997,	p.	XI,	tradução	nossa)3. 

	

O	 trabalho	 dos	 linguistas	 consistia,	 portanto,	 em	 uma	 série	 de	 intervenções	

sobre	as	línguas	com	o	propósito	de	resolver	o	problema	do	multilinguismo	a	partir	de	

uma	perspectiva	fundamentalmente	instrumentalista.	E	essa	é	justamente	a	crítica	que	

esses	primeiros	 trabalhos	 em	política	 linguística	passaram	a	 receber,	nas	décadas	de	

1980	 e	1990,	 isto	 é,	 não	passou	 em	branco	a	 falta	 de	 compromisso	 explícito	 com	as	

questões	 identitárias	 e	 culturais	 e	 com	 o	 peso	 político	 desse	 processo	 de	

estabelecimento	de	uma	coesão	social	a	partir	da	língua: 

	
Ao	 assumir	 que	 a	 diversidade	 linguística	 constitui	 um	 “problema”	 para	 o	
desenvolvimento	 das	 comunidades	 humanas,	 a	 Política	 Linguística	 estaria	

                                                             
3 No	original:	 “The	exercise	of	 language	planning	 leads	 to,	or	 is	directed	by,	 the	promulgation	of	 a	
language	policy	by	government	(or	other	authoritative	body	or	person).	A	language	policy	is	a	body	
of	 ideas,	 laws,	 regulations,	 rules	and	practices	 intended	 to	achieve	 the	planned	 language	 change	 in	
the	 society,	 group	 or	 system.	 Only	 when	 such	 policy	 exists	 can	 any	 sort	 of	 serious	 evaluation	 of	
planning	occur.” 



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

D’ÁVILA,	A.	Estratégias	de	resistência...	 79	

legitimando,	 cientificamente,	 a	 ideologia	 do	 monolinguismo.	 Os	 críticos	
argumentavam	 que	 a	 diversidade	 linguística	 não	 pode	 e	 não	 deve	 ser	 definida	
como	um	“problema”	na	medida	em	que	as	comunidades	minoritárias	devem	ter	
o	direito	de	utilizar	e	cultivar	suas	línguas	maternas	sem	sofrer	nenhum	tipo	de	
constrangimento.	(SILVA,	2013,	p.	297). 

	

Além	da	mudança	de	perspectiva	em	relação	à	diversidade	linguística,	que	passa	

a	 ser	 encarada	 como	 algo	 a	 ser	 protegido	 em	 lugar	 de	 eliminado,	 também	 há	 um	

deslocamento	em	termos	de	quem	pode	ser	reconhecido	como	agente	de	intervenções	

sobre	as	línguas: 

	
Algumas	 definições	 restringem	planejamento	 linguístico	 a	 atividades	 realizadas	
pelo	Governo,	por	agências	ligadas	ao	Governo	ou	outras	entidades	oficiais,	isto	é,	
organizações	 com	 mandado	 público	 para	 regulamentação	 da	 língua.	 Essas	
definições	 excluiriam	 as	 ações	 realizadas	 em	 favor	 do	 uso	 não	 sexista	 da	
linguagem	(pelo	menos	até	os	governamentais	terem	se	apropriado	dessa	causa),	
o	que	parece	ter	emergido	mais	ou	menos	espontaneamente	a	nível	popular	[...].	
Parece,	 portanto,	 que	 reduzir	 o	 planejamento	 linguístico	 ao	 trabalho	 de	
instituições	oficiais	é	ser	muito	restritivo.	(COOPER,	1989,	p.	31,	tradução	nossa).4	

	

No	que	diz	respeito	aos	objetivos	desse	trabalho,	essa	mudança	no	olhar	para	as	

políticas	 linguísticas	 é	 fundamental.	 Os	 projetos	 a	 serem	 apresentados	 adiante	 são	

casos	 típicos	 dessa	 mobilização	 que	 podem	 até	 contar	 com	 algum	 apoio	 de	 órgãos	

ligados	ao	Governo,	mas	que	são	pensados	e	geridos,	 fundamentalmente,	por	grupos	

minorizados	como	forma	de	resistência	e	afirmação	de	sua	cultura. 

Também	 para	 entender	 as	 dinâmicas	 que	 estão	 envolvidas	 nesses	 projetos,	

vamos	 pensar	 a	 partir	 de	 uma	 abordagem	 Glotopolítica,	 isto	 é,	 uma	 forma	 de	

identificar	 a	 relação	 intrínseca	 entre	 linguagem	 e	 política.	 Nesse	 sentido,	 todas	 as	

relações	 linguísticas	estabelecidas	na	sociedade	são	da	ordem	do	político	(LAGARES,	

                                                             
4 No original: “Some definitions restrict language planning to activities undertaken by governments, 
government-authorized agencies, or other authoritative bodies, i.e., organizations with a public mandate for 
language regulation. Such definitions would exclude the activities undertaken on behalf of nonsexist usage 
(at least before government agencies took up this cause), which appears to have emerged more or less 
spontaneously at a grass-roots level. […] It would seem, therefore, that to restrict language planning to the 
work of authoritative institutions is to be too restrictive.” 
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2018).	 Mais	 do	 que	 isso,	 os	 complexos	 processos	 sociais	 pelos	 quais	 passamos	

modificam	as	relações	 linguísticas	em	diversos	níveis	e	 a	essas	mudanças	chamamos	

efeitos	glotopolíticos. 

Na	próxima	 seção,	 iremos	 apontar	 esses	 efeitos,	 no	 interior	 dessa	 perspectiva,	

apresentando	dois	projetos	relacionados	desenvolvidos	por	indígenas	do	Amazonas	e	

que	são	ações	de	resistência	à	histórica	marginalização	da	qual	os	povos	indígenas	são	

vítimas	no	Brasil.	Os	projetos	se	articulam	em	torno	da	língua,	mas,	como	veremos,	se	

relacionam	 diretamente	 com	 questões	 como	 migração	 para	 o	 contexto	 urbano	 e	

relações	identitárias. 

	

3.	OS	PAUMARI 

	

O	 povo	 Paumari	 habita	 as	 margens	 do	 médio	 rio	 Purus,	 no	 sul	 do	 estado	 do	

Amazonas.	 Nessas	 terras	 indígenas,	 vivem	 aproximadamente	 mil	 pessoas	 (1.474	

habitantes,	de	acordo	com	o	Censo	do	IBGE	de	2010)	e	há	também	muitos	que	vivem	

nas	cidades	—	o	número	exato	de	migrantes	ainda	é	desconhecido. 

A	 língua	 Paumari	 pertence	 à	 família	 Arawá	 e	 foi	 estudada	 pelas	 missionárias	

Shirley	 Chapman,	 Mary-Anne	 Odmark,	 Meinke	 Salzer	 e	 Beatrice	 Senn,	 do	 Summer	

Institute	of	Linguistics,	que	chegaram	à	região	na	década	de	1960.	Um	dos	resultados	

desse	 trabalho	 foi	 o	Dicionário	 bilíngue	nas	 línguas	paumari	 e	 portuguesa,	 que	 conta	

com	“um	perfil	do	valor	fonético	das	letras	que	são	usadas	na	ortografia	paumari	[...]	e	

um	perfil	da	gramática	Paumari.”	(SALZER;	CHAPMAN,	1998,	p.	03). 

O	 que	 nos	 interessa	 apontar	 neste	 texto	 é	 o	 movimento	 dos	 Paumari	 que	 vai	

desde	um	profundo	incômodo	com	o	preconceito	que	sofrem	por	serem	indígenas	—	

sobretudo,	 no	 contexto	 urbano,	 e	 que	 se	 reflete	 na	 sua	 relação	 tanto	 com	 a	 língua	

Paumari,	 como	 com	 o	 Português	 —	 até	 uma	 reação	 a	 esse	 preconceito	 a	 partir	 de	

intervenções	 de	 caráter	 linguístico.	 Essas	 intervenções,	 como	 veremos	 com	 mais	
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detalhes	nesta	 seção,	 são	o	projeto	Sou	 bilíngue,	 proposto	 em	2011	por	 iniciativa	do	

professor	 Edilson	 Paumari,	 e	 o	 Campeonato	 da	 Língua	 Paumari,	 que	 tem	 edições	

anuais	desde	2014. 

Vamos	considerar	 esses	projetos	como	 fatos	glotopolíticos,	no	sentido	de	 Jean-

Baptiste	Marcellesi	e	Louis	Guespin	(1986): 

	
[...]	 o	 fato	 glotopolítico	 vai	 dos	 atos	 minúsculos	 e	 familiares	 [...]	 até	 às	
intervenções	 mais	 visíveis:	 decisão	 sobre	 o	 direito	 de	 determinada	 categoria	
social	ao	uso	da	palavra,	sob	a	modalidade	que	 for	(escrita,	com	os	cadernos	de	
queixas;	oral,	com	a	participação	num	conselho	administrativo;	televisiva,	com	o	
direito	 a	 programas	 eleitorais	 em	 caso	 de	 candidatura,	 etc.).	 Essas	 decisões	
podem	 implicar	 a	 língua	 mesma;	 neste	 caso	 a	 glotopolítica	 engloba	 a	 política	
linguística:	 todos	os	casos	de	promoção,	proibição,	 instrumentação,	mudança	de	
status	 de	 uma	 língua	 são	 eminentemente	 fatos	 glotopolíticos.	 (MARCELLESI;	
GUESPIN,	1986,	p.	12)5. 

	

Conforme	ficará	mais	claro	ao	longo	do	texto,	as	ações	dos	Paumari	em	favor	da	

sua	 língua	são	maneiras	de	retomar	o	 “direito	ao	uso	da	palavra”,	uma	vez	que	esses	

projetos	 se	 caracterizam	 como	 forma	 de	 visibilidade	 e	 uma	 maneira	 de	 levar	

demandas	ao	poder	público. 

	

3.1	Da	vergonha	à	resistência 

	

Na	região	da	Amazônia,	a	migração	dos	indígenas	para	os	centros	urbanos	se	dá	

em	 razão	 da	 dificuldade	 de	 acesso	 à	 saúde	 e	 à	 educação	 nas	 áreas	 das	 aldeias	 —	

segundo	o	Censo	de	2010,	36%	dessa	população	vive	nas	cidades,	o	que	significa	cerca	

de	300	mil	pessoas.	Esse	processo	de	migração	e	ocupação	do	espaço	urbano	provoca,	

como	 era	 de	 se	 esperar,	 efeitos	 glotopolíticos,	 e	 podemos	 identificá-los	 nas	

representações	que	tanto	indígenas	quanto	não	indígenas	têm	dessa	língua	e	cultura. 

                                                             
5	Tradução	de	Marcos	Bagno. 
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Ana	 Carla	 dos	 Santos	 Bruno	 (2019)	 realizou	 um	 estudo	 analisando	 as	

experiências	de	jovens	indígenas	e	suas	famílias	no	município	de	Lábrea,	no	interior	do	

Amazonas,	identificando	como	esses	indivíduos	reagem	diante	do	preconceito	de	que	

são	 alvo	 no	 contexto	 urbano.	 A	 partir	 das	 observações	 da	 autora,	 é	 interessante	

destacar	que	ao	mesmo	que	a	escola	é	uma	das	principais	razões	da	migração	para	a	

cidade,	 é	 também	o	 lugar	 de	maior	 conflito	 de	 identidades	 e	 onde	 parece	 haver	 um	

profundo	descaso	 com	as	 línguas	dos	 estudantes	 indígenas:	 “[...]	 a	minha	 filha	de	14	

anos,	 uma	 professora	 uma	 vez	 perguntou	 para	 ela	 porque	 ela	 tinha	 se	 identificado	

como	 indígena	 se	 ela	 falava	 português	 bem	 (indígena	 Paumari).”	 (BRUNO,	 2019,	 p.	

108). 

O	comentário	da	professora	reflete	um	estereótipo	muito	frequente	de	que	índio	

de	 verdade	 não	 fala	 português,	mora	 necessariamente	 nas	 aldeias	 e,	 talvez,	 também	

precise	 andar	 nu.	 Essa	 ideia	 de	 um	 indígena	 do	 século	 XVI,	 fomentada	 pela	 própria	

mídia	e	livros	didáticos,	costuma	ser	usada	como	argumento	para	negar	direitos	já	que	

esses	indivíduos	não	são	mais	índios	ou	ainda	para	sustentar	o	discurso	que	lamenta	o	

fato	 de	 os	 índios	 estarem	 supostamente	 perdendo	 sua	 cultura.	 A	 propósito	 disso,	 é	

significativa	 a	 fala	 de	 Denilson	 Baniwa,	 indígena	 e	 artista	 visual:	 “Desde	 1500,	 nós	

somos	forçados	a	nos	inserir	e	aprender	as	coisas	dos	brancos.	Aí,	chega	em	2016,	nós	

aprendemos	 tudo!	Gente,	 nós	 aprendemos	a	 falar	português,	 a	usar	 as	 ferramentas...	

vocês	nos	forçaram	a	aprender	isso,	quando	a	gente	aprende,	vocês	querem	falar	que	

nós	não	deveríamos	ter	aprendido?	Isso	é	muito	contraditório”.6	

Embora	 esteja	 equivocada	 essa	 noção	 de	 cultura	 estática,	 que	 não	 pode	 se	

movimentar	 e	mudar,	 a	 tensão	 a	 que	 são	 expostos	 os	 indígenas	 no	 contexto	 urbano	

acaba	gerando	uma	 sensação	de	não-pertencimento	e	de	perda	 iminente	da	 língua	e	

cultura:	 “Logo	que	 chegamos	aqui,	 eu	 sempre	 falava	para	 ele	 [para	o	marido],	 eu	 sei	

                                                             
6	Trecho	extraído	do	segundo	episódio	da	série	de	vídeos	Índio	Presente,	produzida	pelo	canal	Futura.	
Todos	 os	 episódios	 estão	 disponíveis	 em:	 <http://www.futuraplay.org/serie/indio-presente>.	
(Acesso	em	18	out.	2019). 
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que	não	vai	dar	certo	e	que	nossos	filhos	estão	nascendo,	vão	estudar	bem	aqui,	só	que	

não	vai	adiantar	nada	este	estudo	deles	aqui,	eles	vão	perder	o	nosso	idioma,	eu	falava	

para	ele...	Aqui	eles	vão	aprender,	vão	estudar	outras	línguas,	mas	a	nossa	vai	ficar	para	

trás.”	(indígena	Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	108). 

Vale	 destacar,	 mais	 uma	 vez,	 o	 papel	 do	 ambiente	 escolar	 nessas	 tensões,	

conforme	indicam	os	seguintes	trechos	de	entrevistas	apresentados	por	Bruno	(2019): 

	
O	preconceito	aqui	a	gente	encontra	mais	é	dentro	da	sala	de	aula,	por	exemplo,	o	
que	aconteceu	com	minha	filha.	Ela	estudava	na	Escola	Santo	Agostinho,	como	ela	
é	 indígena,	 né!	 As	 coleguinhas	 dela	 quando	 descobriram	que	 ela	 é	 indígena	 (as	
características	 dela	 também	 demonstram	 isso),	 elas	 começaram	 a	 não	 brincar	
mais	 com	 ela,	 não	 fazer	 trabalhos	 de	 grupo,	 elas	 sempre	 excluíam	 ela...	 E	
chamavam	de	“cabocla	velha”,	“cabocla	fedorenta”...	essas	coisas.	Uma	criança	com	
doze	 anos	 escutava	 isso,	 ela	 sentia	 vergonha	 e	 as	 vezes	 chegava	 em	 casa	
chorando.	(indígena	Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	110). 

	
E	sempre	doía	na	gente,	né,	ver	o	filho	da	gente,	né...	e	a	gente	como	índio	Paumari	
levava	na	cara	sempre.	Uma	vez	aqui	nessa	escola	aqui,	onde	ele	estudava,	uma	
vez	eu	fui	chamada,	aí	ela	disse:	“Ah,	porque	seu	filho,	ele	zombou	da	deficiência	
de	um	menino.”	Aí,	eu	falei	assim:	“Mas	ele	não	faz	isso!”	Aí,	meu	filho	disse:	“Não,	
mamãe,	 não	 foi	 porque	 eu	 zombei	 da	 deficiência	 dele	 até	 porque	 eu	 tenho	 um	
irmão	deficiente	também,	então	isso	não	passou	pela	minha	cabeça.	Só	que	ele	me	
chamou	 de	 caboclinho	 sem	 vergonha	 por	 isso	 eu	 achei	 ruim...”.	 (indígena	
Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	115). 

	
Até	 o	 ano	 passado,	 eu	 estudei	 na	 Escola	 Francisca	Mendes	 no	Bairro	 da	 Fonte.	
Agora	estou	fazendo	primeiro	ano	do	ensino	médio	na	Escola	GM.	No	primeiro	dia	
de	 aula,	 durante	 apresentação	 dos	 alunos	 novatos,	 o	 professor	 perguntou	 onde	
tínhamos	estudado,	quando	mencionei	que	tinha	estudado	no	Bairro	da	Fonte,	na	
Escola	 Francisca	 Mendes,	 todos	 ficaram	 zombando;	 inclusive,	 o	 professor	 que	
ficou	rindo.	(indígena	Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	115). 

	

Do	 ponto	 de	 vista	 das	 concepções	 em	 relação	 à	 língua,	 há	 por	 parte	 dos	mais	

jovens	 muita	 vergonha	 e	 uma	 ideia	 de	 inferioridade.	 De	 acordo	 com	 Marcellesi	 e	

Guespin	(1986),	essa	atitude	de	recusa	é	comum	nos	contextos	de	línguas	minorizadas	

e	pode	 ter	como	efeito	glotopolítico	o	abandono	do	aprendizado	 formal	dessa	 língua	

em	 favor	de	outra	que	goze	de	mais	prestígio.	Como	se	vê	 abaixo,	 também	 acontece	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

D’ÁVILA,	A.	Estratégias	de	resistência...	 84	

desse	 aprendizado	 ser	 desencorajado	 pelos	 próprios	 pais	 que,	 neste	 caso,	 mesmo	

sendo	falantes	de	Paumari,	esperam	que	os	filhos	dominem	o	Português	—	partindo	da	

ideia	 de	 que	 isso	 lhes	 garantirá	 acesso	 e	 oportunidades	—	 que	 são	 rotineiramente	

negados	à	população	indígena. 

	
Meus	filhos	falam	que	nossa	língua	é	diferente,	é	pesada...	Eles	acham	o	Paumari	
uma	 língua	 feia.	Mas	 eu	 digo	 para	 eles	 que	 é	 bom	 falar	 outras	 línguas	 para	 os	
brancos	não	entenderem,	mas	eles	dizem	que	Paumari	é	feio	justamente	porque	
os	brancos	não	entendem.	Dentro	de	casa,	a	gente	fala	tudo	entremeado	Paumari	
e	Português	por	isso	eu	falo	que	é	misturado,	igual	carne	com	banha...	Meus	filhos	
começam	 a	 mangar	 de	 mim	 quando	 eu	 falo	 com	 eles	 em	 Paumari.	 (indígena	
Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	117). 

	
Eles	têm	sim,	eles	têm	medo	que	os	outros	fiquem	zombando	deles,	mas	eu	falo	
para	meus	filhos	assim,	o	jeito	do	índio	é	assim...	quem	sabe	o	idioma	da	gente	é	
muito	mais	importante	do	que	só	saber	Português.	 (indígena	Paumari)	(BRUNO,	
2019,	p.	118). 

	
[...]	 eles	 se	 sentem	 inferior	 porque	 falam	 língua	 indígena...	 todas	 as	 línguas	 são	
bonitas,	 mas	 com	 o	 Português	 a	 gente	 se	 acha	 mais	 bonito,	 mais	 superior...	
(indígena	Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	118). 

	
[...]	muitos	pais	não	querem	que	os	 filhos	aprendam	ou	sejam	alfabetizados	em	
Paumari,	pois	eles	acham	que	Paumari	os	filhos	aprendem	em	casa,	Paumari	não	
é	uma	 língua	bonita	e	que	na	escola	mesmo	da	aldeia	 tem	que	aprender	é	bem	
Português.	(indígena	Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	118). 

	

O	que	se	observa	nesses	casos	é	que	“essa	crise	da	linguagem	pode	resultar	até	

em	 graves	 dificuldades	 de	 identidade”	 (MARCELLESI;	 GUESPIN,	 1986,	 p.	 23),	 e	 é	

justamente	 para	 enfrentar	 o	 conflito	 identitário	 dos	 mais	 novos	 que	 se	 constitui	 o	

projeto	 Sou	 bilíngue,	 um	 movimento	 de	 ensino	 que	 inclui	 a	 língua	 Paumari.	 Esse	

projeto	foi	pensado	para	ser	realizado	na	cidade	e	atuar	entre	os	jovens	indígenas	em	

idade	de	escolarização.	As	ações	desses	 indivíduos	no	resgate	da	sua	língua	e	cultura	

não	 ficam	 restritas	 somente	 ao	 contexto	 urbano;	 nas	 terras	 indígenas,	 os	 Paumari	

reúnem	 as	 aldeias	 para	 o	Campeonato	 da	 Língua	 Paumari,	 cujo	 público	 abrange	 não	
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apenas	 os	 jovens,	 mas	 toda	 a	 comunidade,	 consolidando-se	 como	 um	 espaço	 de	

encontro	e	troca	entre	os	Paumari	em	torno	da	língua	e	de	suas	práticas	culturais. 

	

3.2	Os	programas	Sou	Bilíngue	e	o	Campeonato	da	Língua	Paumari 

	

Em	2011,	 o	 professor	 Edilson	 Paumari	 apresentou	 à	 Coordenação	Regional	 da	

FUNAI	 um	 projeto	 de	 ensino	 da	 língua	 Paumari	 a	 ser	 realizado	 em	 Lábrea.	 Edilson	

observou	 que,	 como	 vimos	 acima,	 muitos	 indígenas	 migram	 para	 o	 município	 para	

estudar	e	não	têm	qualquer	instrução	formal	na	sua	língua	materna.	O	projeto,	desde	o	

início,	enfrentou	a	morosidade	do	poder	público	e	com	grande	dificuldade	burocrática	

foi	aprovado	como	atividade	complementar,	que	só	poderia	durar	três	meses,	voltada	

aos	estudantes	indígenas. 

Em	função	da	boa	repercussão	e	do	esforço	dos	professores	indígenas,	o	projeto	

foi	 ganhando	 apoios	 diversos	 e	 conseguiu	 se	manter	 até	 2017,	 quando	 a	 “Secretaria	

Municipal	 de	 Educação	 e	 Cultura	 não	 renovou	 o	 contrato	 dos	 três	 professores	 que	

atuavam	no	 programa.	O	 fato	 da	 não	 contratação	 desarticulou	 em	parte	 as	 ações	 do	

programa.”	(MAXIMIANO,	2018,	p.	14).	Ainda	assim,	durante	esse	período,	os	Paumari	

foram	 se	 organizando	 e	 se	 fortalecendo	 politicamente	 e,	 no	 interior	 do	Sou	Bilíngue	

surgiu	a	ideia	do	Campeonato	da	Língua	Paumari,	com	o	objetivo	de: 

	
Incentivar	 o	 uso	da	 Língua	 Paumari,	 trabalhando	 com	os	mais	 velhos	 e	 com	os	
mais	 novos.	 Queremos,	 antes	 de	 tudo,	 ser	 indígenas	 que	 dominam	 as	 duas	
Línguas,	 Paumari	 e	 Português.	Nós	 queremos	não	 só	 fortalecer	 a	 nossa	 Língua,	
mas	 também	 fortalecer	 quem	 somos,	 motivar	 a	 juventude	 Paumari	 que	 está	
desanimada,	 atraída	 apenas	 pela	 cidade	 e	 pela	 cultura	 dos	 Jara	 [dos	 brancos].	
Com	 a	 atual	 entrada	 da	 tecnologia	 nas	 aldeias	 indígenas,	 queremos	 aproveitar	
isso	para	usar	em	benefício	de	nossa	educação	diferenciada,	principalmente,	para	
o	uso	da	Língua	materna.	Para	o	incentivo	dessa	nova	geração	que	tem	vergonha	
de	usar	nossa	Língua	queremos	mostrar	que	existem	 formas	dinâmicas	e	novas	
de	lidar	com	isso.	[...]	Queremos	ser	um	povo	bilíngue	de	verdade!	(MAXIMIANO,	
2018,	p.	13). 
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Nesse	 ponto,	 é	 importante	 fazer	 algumas	 considerações	 sobre	 contato	

linguístico.	A	língua	Paumari	e	o	Português	vivem	em	situação	de	contato	e	a	diferença	

entre	elas	extrapola	o	aspecto	estrutural;	elas	são	diferentes,	sobretudo,	socialmente.	

Para	 entender	 isso	melhor,	 podemos	 acionar	 as	 ideias	 de	 funções	 sociais	 e	 diglossia	

(FERGUSON,	 1959;	 FISHMAN,	 1967).	 A	 noção	 de	 diglossia	 gira	 em	 torno,	

fundamentalmente,	das	diferentes	funções	sociais	a	que	se	prestam	variantes	de	uma	

mesma	língua	ou	diferentes	línguas	em	situação	de	contato. 

Charles	 Ferguson	 considera	 como	 funções	 sociais	 altas	 situações	 como	

conferências	 universitárias,	 escrita	 jornalística,	 discurso	 político	 e	 jurídico,	 entre	

outras;	já	as	funções	baixas	seriam	as	conversas	entre	familiares,	amigos	e	colegas,	por	

exemplo.	 Agora	 atentemos	 para	 este	 comentário	 do	 Boletim	 Informativo	 do	

Campeonato:	 “Descobrimos	e	discutimos	 sobre	o	 fato	 de	que	nós,	 no	 fim	das	 contas,	

não	 dominamos	 nem	 o	 português,	 nem	 a	 nossa	 Língua.	 Estamos	 misturando	 o	

português	 e	 o	 Paumari,	 tornando,	 assim,	 a	 nossa	 Língua	 colorida.	 E,	 não	 é	 isso	 que	

queremos,	 agora	 queremos	 consertar	 esse	 lado,	 fazendo	 esse	 encontro	 do	 povo	

Paumari”.	(MAXIMIANO,	2018,	p.	05). 

O	 que	 está	 em	 jogo	 aqui	 é	 a	 percepção	 de	 que	 os	 Paumari	 não	 dominam	 o	

Português,	 não	 a	 ponto	 de	 aplicá-lo	 nos	 contextos	 em	 que	 a	 língua	 desempenha	 as	

funções	altas	e	 essa	 é	uma	questão	que	está	diretamente	relacionada	à	desigualdade	

econômica	e	social.	O	domínio	da	língua	implicado	no	seu	uso	nessas	funções	demanda	

acesso	 à	 educação	 formal,	 restrito	 no	 contexto	 das	 aldeias	 e,	 como	 vimos	 acima,	

repleto	 de	 tensões	 no	 ambiente	 urbano.	 Esse	 cenário	 reforça	 um	 sentimento	 de	 não	

pertencimento	 a	 lugar	 algum,	 já	 que	 também	 há	 a	 sensação	 de	 perda	 da	 língua	

materna. 

Portanto,	 conforme	 Xóan	 Carlos	 Lagares	 (2018),	 quando	 se	 trata	 de	 minorias	

linguísticas	 faz	 mais	 sentido	 pensar	 em	 conflito	 linguístico,	 mais	 do	 que	 em	

simplesmente	contato,	já	que	estaríamos	nos	referindo	a: 



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

D’ÁVILA,	A.	Estratégias	de	resistência...	 87	

	
um	“desajuste”	entre	as	funções	sociais	da	linguagem	e	as	funções	linguísticas	da	
sociedade,	 em	 situações	 de	 línguas	 em	 contato.	 O	 ponto	 central	 da	 noção	 de	
conflito	 seria	 a	 impossibilidade	 de	 encontrar	 algum	 equilíbrio	 ou	 estabilidade	
quando	 há	 línguas	 em	 situação	 de	 desigualdade	 social.	 [...]	 todo	 processo	 de	
hierarquização	 de	 funções	 entre	 línguas	 diferentes	 conduziria	 inexoravelmente,	
não	sendo	ativados	recursos	de	resistência	para	inverter	a	situação,	à	extinção	do	
sistema	linguístico	em	situação	minoritária.	(LAGARES,	2018,	p.	132). 

	

Nesse	sentido,	as	ações	que	discutimos	até	aqui	são,	claramente,	um	recurso	de	

resistência	contra	a	dominação	da	língua	politicamente	dominante	—	sem,	no	entanto,	

prescindir	dela,	como	fica	claro	nos	trechos	acima	—	“Queremos	ser	um	povo	bilíngue	

de	verdade!”. 

Voltando	 à	 organização	 do	Campeonato,	 o	 princípio	 da	 competição	 é	 que	 cada	

aldeia	 inscreva	um	 time	e	 escolha	uma	história	 a	 ser	 apresentada	e	 avaliada	por	um	

júri	 composto	 por	 membros	 de	 cada	 comunidade	 participante	 do	 evento.	 A	

apresentação	da	história	deve	ser	ilustrada	e	lida	sem	o	uso	de	palavras	em	português,	

e,	além	disso,	cada	time	também	é	avaliado	em	uma	apresentação	de	canto	e	de	dança. 

A	articulação	para	 a	promoção	do	Campeonato,	 entre	os	 indígenas	 e	 entidades	

parceiras	 como	 a	 Federação	 das	 Organizações	 e	 Comunidades	 Indígenas	 do	 Médio	

Purus	(Focimp)	e	a	Coordenação	Regional	da	FUNAI,	gerou	debate	sobre	questões	que	

envolvem	 educação,	 saúde	 e	 questões	 fundiárias.7	 Isso	 demonstra	 o	 alcance	 da	

mobilização	dos	Paumari	a	partir	de	uma	ação	engendrada	no	âmbito	da	língua,	mas	

que	se	relaciona	também	com	outras	demandas	políticas. 

Um	dos	objetivos	práticos	do	campeonato	seria	a	obtenção	de	material	didático	

audiovisual	para	o	programa	Sou	bilíngue,	no	entanto,	mesmo	que	já	esteja	indo	para	a	

sua	 quinta	 edição,	 os	 organizadores	 do	 evento	 ainda	 não	 conseguiram	 apoio	 para	 a	

                                                             
7O	 Território	 Indígena	 Paumari	 do	 Lago	 Marahã,	 por	 exemplo,	 depois	 de	 ter	 passado	 por	 todo	 o	
processo	demarcatório,	vem	sendo	alvo	de	constantes	reestudos	que	retardam	a	homologação	 final.	
Por	 conta	 disso,	 os	 Paumari	 denunciam	 constantemente	 invasões	 e	 o	 uso	 indevido	 das	 terras	 por	
posseiros. 
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edição	 do	material.	 Falta,	 nesse	 sentido,	 uma	 política	 pública	 explícita	 por	 parte	 do	

Estado	que	financie	e	colabore	com	ações	como	essa: 

	
A	nossa	iniciativa	é	importante	também	porque	se	criou	dentro	da	Terra	Indígena,	
criada	entre	o	povo.	Nós	achamos	muito	importante	esse	trabalho	de	incentivo	e	a	
valorização	 da	 língua	 e	 esses	 materiais	 didáticos.	 Precisamos	 do	 apoio	 das	
universidades	 também,	 das	 instituições	 porque	 isso	 faz	 parte	 da	 educação	
também	 e	 as	 universidades	 também	 trabalham	 com	 educação,	 então,	 a	 gente	
gostaria	tanto	que	a	gente	trabalhasse	junto.	A	gente	depende	também	do	poder	
municipal,	 a	 gente	 vê	 que,	 às	 vezes,	 deixa	 muito	 a	 desejar	 a	 parte	 do	 poder	
municipal	 porque,	 de	 qualquer	 maneira,	 nós	 fazemos	 parte	 do	 município	 e	 o	
município	tem	o	dever	de	fazer	esse	papel	pra	nos	apoiar	nessa	área	de	educação	
diferenciada	verdadeiramente.	 (relato	de	Edilson	Paumari).	 (MAXIMIANO,	2018,	
p.	11). 

	

Apesar	 da	 falta	 de	 apoio	 substancial	 do	 Estado	 nas	 ações	 engendradas	 pelos	

Paumari,	o	Campeonato	da	Língua	Paumari	 se	constitui	como	 fortalecimento	político	

não	apenas	do	ponto	de	vista	da	integração	entre	os	Paumari	da	aldeia	e	os	da	cidade,	

mas	também	entre	os	povos	do	Médio	Purus	de	uma	forma	mais	geral.	Na	esteira	da	

criação	 da	 Federação	 das	 Organizações	 e	 Comunidades	 Indígenas	 do	 Médio	 Purus	

(Focimp),	em	2011,	a	competição	atuou	na	reaproximação	entre	povos	mais	 isolados	

da	 região	 como	 os	 Jamamadi,	 os	 Deni	 e	 os	 Apurinã,	 que	 também	 são	 convidados	 a	

participar	não	só	do	evento	em	si,	mas	das	discussões	de	propostas	coletivas	em	favor	

da	causa	indígena. 

Conforme	 mencionamos	 acima,	 o	 Dicionário	 bilíngue	 nas	 línguas	 paumari	 e	

portuguesa	 foi	 produzido	 no	 interior	 da	 missão	 evangélica	 que	 se	 estabeleceu	 na	

região	 e,	 de	 acordo	 com	Oiara	Bonilla	 (2005),	 desde	 então	 há	 entre	 os	 Paumari	 um	

forte	conflito	 interno	em	função	de	questões	religiosas.	A	 tensão	se	dá	 entre	aqueles	

que	se	converteram	ao	cristianismo	evangélico	e	aqueles	que	ainda	praticam	os	seus	

próprios	 rituais.	 Com	 a	 realização	 do	 Campeonato,	 no	 entanto,	 houve	 também	

internamente	uma	reaproximação	entre	os	grupos	—	no	Boletim	Informativo	sobre	a	
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competição	 de	 2018,	 há	 a	 observação	 de	 que	 “os	 evangélicos	 terão	 espaço	 para	

apresentar	seus	cânticos	na	língua	[Paumari].”	(MAXIMIANO,	2018,	p.	09). 

	

4.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS 

	

Por	 questões	 de	 espaço	 e	 escopo	 do	 presente	 trabalho,	 ficarão	 de	 fora	 desta	

exposição	 várias	 questões	 que	 poderiam	 ser	 discutidas	 em	 relação	 às	 dinâmicas	

presentes	na	articulação	dos	Paumari	em	torno	de	sua	língua.	O	objetivo	deste	texto	foi	

apontar	 como	 essas	 ações	 são	 reflexo	 de	 uma	 tomada	 de	 consciência	 de	 um	 povo	

historicamente	 marginalizado	 e	 explorado	 economicamente,	 e	 como	 tais	 ações	 se	

apresentam	como	forças	de	renovação	cultural. 

Esperamos	 que	 a	 apresentação	 dos	 projetos	 sirva	 como	 um	 exemplo	 de	 ação	

glotopolítica,	 ou	 seja,	 de	 uma	 intervenção	 sobre	 a	 língua	 que	 é	 efeito	 direto	 do	

processo	 de	 organização	 política	 da	 nossa	 sociedade,	 que	 começa	 já	 na	 época	 da	

colonização.	Pela	via	da	reafirmação	de	suas	identidades,	os	Paumari	se	organizaram	

em	reação	ao	tratamento	que	recebem	dos	não	indígenas,	daqueles	que	os	julgam	por	

falar	“na	gíria”.	Ora,	o	termo	“gíria”	é	usado	para	se	referir	pejorativamente	às	línguas	

indígenas	que,	nessa	caracterização,	 são	destituídas	até	mesmo	do	caráter	de	 língua;	

por	não	ser	Língua,	objeto	político,	que	conta	com	todo	aparato	normativo	das	línguas	

hegemônicas	(LAGARES,	2018). 

Em	um	cenário	político	 em	que	é	patente	 a	posição	paternalista	do	Estado	em	

relação	aos	 indígenas	(“Nós	queremos	é	 integrar	o	 índio	à	 sociedade,	o	 índio	é	um	ser	

igual	a	eu	e	você.	Quando	ele	se	apresenta	a	nós,	ele	quer	televisão,	quer	internet,	quer	

futebol,	 quer	 ir	 ao	 cinema.	 Ele	 quer	 fazer	 o	 que	 nós	 fazemos.”	 8	—	 Jair	 Bolsonaro),	 é	

fundamental	que	ações	como	essas	tenham	visibilidade	tanto	da	comunidade	em	geral,	

como	também	dos	linguistas.	Nós,	profissionais	da	linguagem,	podemos	nos	engajar	no	
                                                             
8Disponível	 em:	 <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/06/19/bolsonaro-devolve-
demarcacao-de-terras-indigenas-para-agricultura1.ghtml>.	Acesso	em	18	out.	2019. 
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debate	glotopolítico	e	devemos	combater,	junto	às	comunidades	minorizadas,	qualquer	

tipo	de	visão	autoritária	que	se	disfarce	de	assistência	social	ou	que	impõe	um	padrão	

de	comportamento	dominante. 

	
Hokiki	hida	Athi! 

(A	língua	é	viva!) 
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O	FENÔMENO	DO	BANDITISMO	“CANGAÇO”	EM	FOGO	MORTO:	UM	

COMPARATIVO	DE	REPRESENTAÇÕES	

THE	BANDITISM	PHENOMENON	“CANGAÇO”	IN	FOGO	MORTO:	A	

COMPARATIVE	OF	REPRESENTATIONS	
	

Larisa	Silva	de	Souza1	

	
RESUMO:	Este	estudo	analisa	o	fenômeno	social	do	cangaço	em	Fogo	Morto	(1997),	de	José	Lins	do	
Rego,	 com	 enfoque	 em	 duas	 perspectivas	 apresentadas	 pelo	 romance,	 e	 constrói	 um	 paralelo	
comparativo	entre	elas.	Foi	escolhida	como	fundamentação	teórica	Bandidos	(1975),	do	historiador	
Eric	Hobsbawm,	e,	ainda,	o	conceito	de	“narrador	onisciente”	de	Norman	Friedman	(2003),	a	fim	de	
mostrar	que	o	romance	em	questão	aparece	permeado	por	esse	tipo	de	narração.	
Palavras-chave:	Fogo	Morto;	José	Lins	do	Rego;	cangaço.	
ABSTRACT:	This	study	will	analyze	the	social	phenomenon	of	cangaço	in	Fogo	Morto,	by	José	Lins	do	
Rego	(1997),	focusing	on	two	perspectives	presented	by	the	novel,	and	build	a	comparative	parallel	
between	 them.	 The	 theoretical	 foundation	 Bandits	 (1975),	 of	 the	 historian	 Eric	 Hobsbawm,	 and	
Norman	Friedman's	(2003)	concept	of	"omniscient	narrator"	were	chosen	in	order	to	show	that	the	
analyzed	analytic	category	is	permeated	by	this	type	of	narration.	
Keywords:	Fogo	Morto;	José	Lins	do	Rego;	cangaço.	
	

	

1.	CONSIDERAÇÕES	INICIAIS	

	

Publicada	 no	 ano	 de	 1943	 pela	 Editora	 J.	 Olympio,	 a	 obra	 Fogo	 Morto	 é	

considerada	 pela	 crítica	 literária	 a	 obra-prima	 de	 José	 Lins	 do	 Rego	 (1901-1957),	

responsável	 por	 retomar	 tardiamente	 a	 temática	 da	 decadência	 dos	 engenhos	

                                                             
1	Graduanda,	UFPB.	
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açucareiros	nordestinos,	por	meio	do	 intitulado	“Ciclo	da	cana-de-açúcar”,	 composto	

por	Menino	de	Engenho	(1932),	Doidinho	(1933),	Banguê	(1934)	e	Usina	(1936).	

Sendo	 o	 décimo	 romance	 de	 José	 Lins	 do	 Rego,	 Fogo	Morto	 evidencia	 em	 seu	

enredo	 o	 processo	 de	 mudanças	 sociais	 ocorrido	 no	 Nordeste	 do	 Brasil	 a	 partir	 do	

início	 do	 Segundo	 Reinado	 até	 o	 começo	 do	 século	 XX	 (1850	 a	 1911).	 De	 caráter	

neorrealista,	 a	 obra	 se	 insere	na	 fase	 regionalista	 do	Movimento	Modernista,	 que	 se	

preocupava	principalmente	em	denunciar	as	desigualdades	sociais	dentre	a	população	

brasileira.	

O	 título	 da	 narrativa	 faz	 referência	 à	 substituição	 dos	 engenhos	 de	 cana-de-

açúcar	 pelas	 usinas	 no	 processo	 de	 industrialização	 da	 época,	 e	 isso	 pode	 ser	

observado	 claramente	 por	 meio	 dos	 engenhos	 que	 se	 configuram	 como	 espaços	

protagonizados	na	obra:	o	Engenho	Santa	Rosa	e	o	Engenho	Santa	Fé.	

Dividido	em	três	seções	(Parte	I	—	O	Mestre	José	Amaro,	Parte	II	—	O	Engenho	

de	 Seu	 Lula	 e	 Parte	 III	—	O	 Capitão	 Vitorino),	Fogo	 Morto	 apresenta	 em	 cada	 uma	

delas	 um	 destaque	 voltado	 a	 um	 personagem	 específico.	 As	 seções	 I	 e	 III	 se	

complementam,	 devido	 ao	 fato	 de	 apresentarem	 a	 narrativa	 em	 tempo	 presente.	

Enquanto	a	primeira	centra-se	na	vida	do	seleiro	Mestre	José	Amaro,	residente	à	beira	

da	 estrada	 do	 Engenho	 Santa	 Fé,	 a	 terceira	 centra-se	 na	 predominância	 da	 ação,	 no	

que	 tange	 aos	 acontecimentos	 que	 finalizam	 a	 obra.	 Na	 segunda	 parte	 do	 romance,	

observa-se	uma	regressão	temporal	ao	ano	de	1850,	com	o	intuito	de	fazer	memória	à	

fundação	do	Engenho	Santa	Fé.	

Esse	 estudo	 pretende	 explorar	 uma	 temática	 recorrente	 em	 Fogo	 Morto,	 mas	

que	 não	 constitui	 o	 foco	 principal	 do	 enredo.	 Estudar	 como	 aparece	 o	 fenômeno	 do	

cangaço	 na	 narrativa	 faz-se	 relevante	 pelo	 fato	 de	 contribuir	 com	 a	 identificação	 de	

quais	perspectivas	e	visões	perpassam	esse	tema,	a	partir	dos	diferentes	personagens.	

Em	 relação	 ao	 lastro	 teórico	 sobre	 o	 fenômeno,	 é	 necessária	 uma	 escolha	 de	

fundamentação	 que	 subsidie	 esse	 objetivo.	 Nesse	 sentido,	 foi	 escolhida	 a	 definição	
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atribuída	 pelo	 historiador	 Eric	Hobsbawm	 sobre	 o	 “banditismo	 social”,	 em	 sua	 obra	

Bandidos	(1975),	sendo	o	cangaço	citado	por	ele	como	pertencente	ao	fenômeno.	

As	 três	 partes	 de	 Fogo	 Morto	 caracterizam-se	 por	 narrações	 oniscientes,	 mas	

cada	 uma	 delas	 flexibiliza-se	 de	 modo	 a	 restringir-se	 ao	 olhar	 do	 personagem	

destacado	 nos	 títulos,	 conforme	 já	 explicitado	 anteriormente.	 Durante	 esta	 análise,	

propõe-se	 explicar	 como	 se	 manifestam	 essas	 narrações	 e	 de	 que	 forma	 elas	

contribuem	 para	 a	 exploração	 da	 temática	 do	 cangaço	 no	 Nordeste	 brasileiro.	 Para	

isso,	 recorre-se	 ao	 teórico	 Norman	 Friedman	 e	 às	 suas	 contribuições	 retiradas	 do	

texto	 “O	 ponto	 de	 vista	 na	 ficção:	 desenvolvimento	 de	 um	 conceito	 crítico”	 (2003),	

publicado	na	Revista	USP.	

	

2.	CANGACEIROS:	BANDIDOS	OU	HERÓIS	EM	FOGO	MORTO?	

	

De	 acordo	 com	 o	 historiador	 Eric	 Hobsbawm,	 o	 banditismo	 social	 pode	 ser	

conceituado	 como	 uma	 espécie	 de	 recorrência	 de	 ordem	 comum	 que	 perpassa	

diferentes	tempos	e	 lugares:	“(...)	minha	tese	é	a	de	que	o	banditismo	social	constitui	

fenômeno	de	notável	uniformidade,	em	todas	as	épocas	e	continentes”	(HOBSBAWM,	

1975,	 p.	 07-08).	 Voltando-nos	 para	 o	 contexto	 brasileiro,	 o	 cangaço,	 surgido	 no	

Nordeste	brasileiro	por	volta	dos	séculos	XVIII	 e	 existente	 até	meados	do	século	XX,	

enquadra-se	 nessa	perspectiva	definida	por	Hobsbawm.	O	próprio	 autor	 aponta	que	

foi	durante	os	séculos	XIX	e	XX	que	o	banditismo	social	teve	seu	auge	em	muitas	partes	

do	mundo,	apesar	de	hoje	em	dia	ser	considerado	quase	extinto.	Dessa	maneira,	nota-

se	 que	 foi	 justamente	 nesse	mesmo	 período	 que	 o	 cangaço	 se	manifestou	 de	 forma	

notável	 no	 Brasil.	 Tal	 conceituação	 para	 o	 fenômeno	 do	 banditismo	 social	 é	 ainda	

melhor	 descrita	 na	 seguinte	 passagem:	 “Para	 a	 lei,	 quem	 quer	 que	 pertença	 a	 um	

grupo	de	homens	que	 atacam	 e	 roubam	com	violência	 é	um	bandido,	desde	aqueles	

que	se	 apoderam	de	dinheiro	destinado	a	pagamento	de	empregados,	numa	esquina	
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de	 cidade,	 até	 rebeldes	 ou	 guerrilheiros	 organizados	 que	 não	 sejam	 oficialmente	

reconhecidos	como	tal.”	(HOBSBAWM,	1975,	p.	10).	

Mediante	as	características	evidenciadas	pelo	cangaço	brasileiro,	o	estilo	de	vida	

levado	pelos	cangaceiros	assemelha-se	a	essa	definição	tanto	pelo	fato	de	que	viviam	

em	bando	quanto	pela	violência	que	propagavam	no	sertão	nordestino.	

Na	obra	Bandidos	(1975),	Hobsbawm	preocupa-se	em	caracterizar	bandidos	não	

considerados	 pela	opinião	pública	 como	criminosos	 comuns,	 apresentando	um	 fator	

resultante	 para	 o	 fenômeno	 universal	 do	 banditismo	 social:	 “Ocorre	 sempre	 que	 as	

sociedades	 se	 baseiam	 na	 agricultura	 (inclusive	 as	 economias	 pastoris),	 e	 mobiliza	

principalmente	 camponeses	 e	 trabalhadores	 sem	 terras,	 governados,	 oprimidos	 e	

explorados	 —	 por	 senhores,	 burgos,	 governos,	 advogados	 ou	 até	 mesmo	 bancos.”	

(HOBSBAWM,	1975,	p.	13).	

É	possível	relacionar	o	enunciado	acima	ao	cangaço,	que	na	região	do	Nordeste	

brasileiro	 atuou	 como	uma	 reação	às	 injustiças	 vistas	pelos	 rebeldes	 como	advindas	

de	 situações	 marcadas	 pela	 pobreza	 e	 violência.	 Os	 mais	 ricos	 eram	 tidos	 como	 os	

agentes	desses	tipos	de	situações,	porque	oprimiam	os	mais	pobres.	

Hobsbawm	 cita	 explicitamente	 o	 cangaço	 ao	 expor	 a	 sua	 fase	 epidêmica:	 após	

1870,	tendo	o	ápice	no	primeiro	terço	do	século	XX,	extinguindo-se	em	1940.	O	teórico	

explica	 essa	 extinção	 ao	 se	 referir	 de	 forma	 generalizada	 ao	 banditismo:	 “De	modo	

geral,	entretanto,	o	banditismo	social	é	um	fenômeno	do	passado,	embora,	às	vezes,	de	

um	 passado	 bastante	 recente.	 O	 mundo	moderno	 o	 matou,	 substituindo-o	 por	 suas	

próprias	formas	de	rebelião	primitiva	e	de	crime.”	(HOBSBAWM,	1975,	p.	18).	

Fogo	 Morto	 (1943)	 representa	 o	 cangaço	 explorando,	 especialmente,	 a	 visão	

idealizada	que	parte	da	população	tinha	do	personagem	Mestre	José	Amaro,	na	Parte	I,	

em	detrimento	da	perspectiva	evidenciada	nas	alusões	e	nos	aparecimentos	diretos	do	

fenômeno	na	Parte	III	do	romance.	
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A	 obra	 apresenta	 uma	 narração	 onisciente	 seletiva	 múltipla,	 categoria	

apresentada	 pelo	 teórico	 norte-americano	Norman	 Friedman	 (2003):	 “Aqui,	 o	 leitor	

fica	 limitado	 à	 mente	 de	 apenas	 um	 dos	 personagens.	 Logo,	 em	 vez	 de	 ser-lhe	

permitida	 uma	 composição	 de	 diversos	 ângulos	 de	 visão,	 ele	 encontra-se	 no	 centro	

fixo.”	(FRIEDMAN,	2003,	p.	178).	

Assim,	em	Fogo	Morto,	o	narrador	opta	por	se	limitar	à	visão	do	personagem	que	

protagoniza	os	acontecimentos	de	cada	parte.	 Isso	ocorre	em	todas	as	três	partes	do	

romance.	 Trata-se	 de	 uma	 narração	 onisciente,	 pois	 o	 narrador	 possui	 uma	 visão	

ampla,	 apesar	 de	 mergulhar	 de	 forma	 seletiva,	 voluntariamente,	 na	 visão	 daquele	

personagem	 principal.	 O	 caráter	 “múltiplo”	 dessa	 caracterização	 de	 narração	 dá-se	

pelo	fato	de	existirem	três	olhares	em	Fogo	Morto,	um	em	cada	parte	do	romance.	

A	partir	dessa	narração	onisciente	seletiva	múltipla,	o	leitor	pode	identificar,	no	

decorrer	 do	 romance,	 a	 congregação	 das	 várias	 visões	 dos	 personagens	 principais.	

Conforme	 a	 apresentação	 dos	 personagens,	 o	 narrador	 muda	 de	 posição.	 Por	 meio	

dessa	 flexibilidade	 ótica,	 em	 cada	 parte	 da	 obra	 os	 demais	 personagens	 principais	

tornam-se,	portanto,	secundários.	

Notamos,	por	meio	do	seleiro	 José	Amaro,	uma	constante	 idealização	da	 figura	

do	Capitão	Antônio	Silvino,	 inclusive	em	seu	discurso	de	resistência	ao	governo:	“(...)	

pode	dizer	por	aí,	por	toda	parte,	que	mestre	José	Amaro	só	vota	em	um	homem:	É	no	

capitão	Antônio	Silvino.	(...)	Por	que	não	voto	nele?	Porque	é	cangaceiro,	porque	anda	

por	aí	com	o	seu	grupo	atacando	os	ricos.”	(REGO,	1997,	p.	50).	Vê-se,	nessa	passagem,	

uma	 espécie	 de	 fundamentação	 que	 justifica	 esse	 apreço	 por	 parte	 do	 personagem:	

uma	 crença	 baseada	 numa	 possível	 oposição	 dos	 cangaceiros	 em	 relação	 aos	 ricos.	

Dessa	 maneira,	 para	 o	 Mestre	 José	 Amaro,	 os	 cangaceiros	 atuam	 como	 justiceiros	

mediante	 as	 injustiças	 realizadas	 pelos	 mais	 ricos,	 a	 exemplo	 dos	 coronéis	 que,	 no	

contexto	da	obra,	representam	uma	classe	social	de	poder.	
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O	 cangaceiro	Antônio	Silvino,	 representado	por	 José	Lins	do	Rego	 também	em	

outras	obras,	é	um	personagem	inspirado	na	vida	real,	tendo	em	vista	que	ele	de	fato	

existiu,	 antes	 mesmo	 do	 cangaceiro	 mais	 conhecido,	 Lampião.	 Hobsbawm	 inclusive	

cita	Antônio	Silvino	como	um	cangaceiro	dotado	de	boas	ações.	Vejamos:	

	
Entre	 os	 cangaceiros	 do	 nordeste	 do	 Brasil	 havia	 aqueles	 que,	 como	 o	 famoso	
Antônio	 Silvino	 (1875-1944,	 ativo	 como	 líder	 em	 1896-1914),	 são	 lembrados,	
principalmente,	por	suas	boas	ações,	e	outros,	como	Rio	Preto,	que	se	tornaram	
conhecidos	 pela	 crueldade.	 Contudo,	 num	 sentido	 amplo,	 a	 "imagem"	 do	
cangaceiro	combina	os	dois	tipos.	(HOBSBAWM,	1975,	p.	55).	

	

Logo,	 o	próprio	 teórico	expõe	a	 existência	de	uma	dupla	 representação	para	o	

fenômeno	do	cangaço:	as	facetas	de	herói	e	bandido.	A	faceta	de	herói	é	amplamente	

reforçada	 por	Mestre	 José	Amaro:	 “Admirava	 a	 vida	 errante	 daquele	 homem,	 dando	

tiroteios,	protegendo	os	pobres,	tomando	dos	ricos.	Este	era	o	homem	que	vivia	na	sua	

cabeça.	Este	era	o	seu	herói.”	(REGO,	1997,	p.	64).	E	nesta	outra	passagem:	“O	capitão	

não	 perseguia	 a	 pobreza,	 não	 ofendia	 as	 moças	 solteiras,	 não	 matava	 inocentes.”	

(REGO,	1997,	p.	99).	

Assim,	 vemos	 que	 a	 figura	 de	 Antônio	 Silvino	 aparece	 dotada	 de	 heroísmo.	

Todos	os	 sonhos	utópicos	do	 seleiro	 são	 realizados	pelo	 cangaceiro	Antônio	Silvino.	

Seu	ideal	representante	seria	capaz	de	sobrepor-se	à	força	dos	coronéis	e	aos	donos	de	

engenhos.	De	 forma	 recorrente,	 a	 narração	de	Fogo	Morto	 repete,	 inúmeras	vezes,	 o	

foco	 dos	 pensamentos	 do	 Mestre	 José	 Amaro	 em	 muitas	 situações:	 esse	 foco	 está	

pautado	em	Antônio	Silvino.	Dessa	maneira,	a	consciência	do	personagem	aparece	por	

meio	 de	 uma	 repetição	 que	 pode	 ser	 vista	 como	 um	 recurso	 retórico	 devido	 à	

onisciência	seletiva	múltipla.	

No	 seguinte	 enunciado,	 Hobsbawm	 expõe	 o	 banditismo	 como	 uma	 forma	 de	

autoajuda	 que	 auxilia	 no	 surgimento	 de	 uma	 equidade	 social,	 entre	 os	 ricos	 e	 os	
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pobres.	Desse	modo,	dadas	as	circunstâncias,	os	bandidos	buscam,	perante	seus	ideais,	

estimular	uma	sociedade	de	justiça	pretendida	de	forma	mítica	ou	saudosa:	

	
Se	os	bandidos	 têm	realmente	um	"programa",	 será	 tal	programa	a	defesa	ou	a	
restauração	da	ordem	de	coisas	tradicionais	"como	devem	ser".	[...]	Os	bandidos	
corrigem	 os	 erros,	 desagravam	 as	 injustiças,	 e	 ao	 assim	 proceder	 aplicam	 um	
critério	mais	geral	de	relações	justas	e	equitativas	entre	os	homens	em	geral,	em	
particular	entre	os	ricos	e	os	pobres,	os	 fortes	e	os	 fracos	[...].	Nesse	sentido,	os	
bandidos	sociais	são	reformadores,	e	não	revolucionários.	(HOBSBAWM,	1975,	p.	
20).	

	

A	 personalidade	 amargurada	 do	 seleiro	 José	 Amaro	 repudia	 o	 governo	 e	 o	

sistema	 policial,	 vistos	 por	 ele	 como	 repressivos	 e	 opressores	 dos	 pobres.	 Por	 esse	

motivo,	 prontamente	 o	Mestre	 se	 alia	 aos	 cangaceiros.	Mesmo	 sem	nenhum	 contato	

direto	 com	 eles,	 o	 seleiro	 contribui	 com	 os	 objetivos	 do	 bando	 em	 se	 opor	 à	 tropa	

policial	 local.	 Logo,	 outros	 personagens	 atuam	 como	 mediadores	 dessa	 relação,	 a	

exemplo	 de	 Alípio,	 que	 a	 mando	 do	 capitão	 procurou	 o	 Mestre	 para	 colher	

informações	sobre	a	tropa.	

Tornar-se	um	aliado	para	os	cangaceiros	foi	um	fator	que	auxiliou	no	despertar	

de	um	sentimento	de	utilidade	no	admirador	do	capitão:	“O	nome	de	Antônio	Silvino	

exercia	sobre	ele	um	poder	mágico.	Era	o	seu	vingador,	a	sua	força	indomável,	acima	

de	 todos,	 fazendo	medo	 aos	 grandes.”	 (REGO,	 1997,	 p.	 57).	Mais	 uma	 vez,	 nota-se	 a	

marca	de	uma	idealização.	

Hobsbawm	 afirma,	 em	 relação	 à	 economia	 dos	 bandidos,	 que	 seus	 aliados	 se	

mostram	grandes	contribuintes	para	fornece-lhes	aquilo	que	necessitam:	

	
Os	 ladrões	 têm	 de	 comer,	 e	 de	 se	 abastecerem	 de	 armas	 e	 munições.	 Têm	 de	
gastar	o	dinheiro	que	roubam,	ou	vender	os	resultados	de	seus	saques.	[...]	podem	
dar-se	por	satisfeitos	em	o	poder	obter	em	quantidades	amplas,	sem	a	labuta	do	
homem	comum.	"Ninguém	jamais	se	recusa	a	 lhes	dar	seja	o	que	 for",	disse	um	
latifundiário	brasileiro.	(HOBSBAWM,	1975,	p.	80).	
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Em	Fogo	Morto,	por	exemplo,	o	Mestre,	além	de	contribuir	com	seu	trabalho	de	

seleiro,	 ajuda	 o	 bando	 conseguindo	 alimentos	 ou	 qualquer	 outro	 tipo	 de	 provento.	

Afinal,	“[o]	que	o	capitão	Antônio	Silvino	queria,	fazia	como	era	de	seu	gosto.”	(REGO,	

1997,	 p.	 79).	Alípio,	 por	 exemplo,	 é	 responsável	 por	mediar	 a	 relação	do	 cangaceiro	

com	 o	 Mestre,	 é	 quem	 lhe	 repassa	 as	 ordens	 do	 capitão:	 “O	 capitão	 mandou	 este	

dinheiro	 para	 o	 senhor	 comprar	 uma	 manta	 de	 carne,	 e	 uma	 porção	 de	 cigarros	 e	

farinha.”	(REGO,	1997,	p.	78).	

Em	uma	situação	de	exceção,	o	seleiro	 sente-se	 alegre	e	plenamente	satisfeito,	

como	nunca	se	vira.	Tudo	isso	devido	à	contribuição	feita	aos	cangaceiros,	incluindo	o	

preparo	de	uma	galinha	para	alimentá-los.	Dessa	maneira,	percebemos	que	fazer	parte	

de	uma	teia	de	auxiliares	do	bando	exalta	um	sentimento	de	utilidade	e	valorização	em	

meio	às	amarguras	de	José	Amaro:	“[...]	nunca	se	vira	na	sua	cara	uma	satisfação	igual.”	

(REGO,	1997,	p.	68).	

A	 contribuição	 do	 Mestre	 ocorre	 de	 forma	 distante,	 pois	 não	 há	 um	 encontro	

presencial	 entre	 ele	 e	 seu	 herói.	 No	 romance,	 dos	 três	 personagens	 principais,	

justamente	 aquele	 que	 tanto	 admira	 Antônio	 Silvino	 não	 tem	 a	 oportunidade	 de	

conhecê-lo,	 o	que	 seria	para	 ele	motivo	de	maior	 alegria:	 “Se	um	dia	 visse	o	 capitão	

Antônio	Silvino	seria	um	homem	feliz.”	(REGO,	1997,	p.	77).	

Para	 Hobsbawm,	 os	 bandidos	 sociais	 são	 encarados	 como	 criminosos	 pelo	

Estado	e	 considerados	por	 sua	gente	 como	paladinos	da	 Justiça,	 conforme	vemos	na	

passagem	a	seguir:	

	
O	 ponto	 básico	 a	 respeito	 dos	 bandidos	 sociais	 é	 que	 são	 proscritos	 rurais,	
encarados	 como	 criminosos	 pelo	 senhor	 e	 pelo	 Estado,	 mas	 que	 continuam	 a	
fazer	 parte	 da	 sociedade	 camponesa,	 e	 são	 considerados	 por	 sua	 gente	 como	
heróis,	como	campeões,	vingadores,	paladinos	da	Justiça,	talvez	até	mesmo	como	
líderes	 da	 libertação	 e,	 sempre,	 como	 homens	 a	 serem	 admirados,	 ajudados	 e	
apoiados.	 É	 essa	 ligação	 entre	 o	 camponês	 comum	e	 o	 rebelde,	 o	 proscrito	 e	 o	
ladrão	 que	 torna	o	 banditismo	 social	 interessante	 e	 significativo.	 (HOBSBAWM,	
1975,	p.	11).	
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No	 romance	 Fogo	 Morto,	 esse	 ponto	 básico	 apontado	 por	 Hobsbawm	 é	 bem	

representado,	pois	nos	deparamos	com	o	apreço	que	o	povo	pobre	possui	pela	figura	

de	Antônio	Silvino,	pelo	fato	dessas	pessoas	sentirem-se	favorecidas	por	seus	atos:	“O	

povo	gostava	do	homem.	Soltava	os	presos,	dava	de	comer	aos	infelizes.”	(REGO,	1997,	

p.	 184).	 Por	 isso,	 muitos	 personagens	 da	 obra	 fazem	 parte	 da	 teia	 de	 espiões	 que	

presta	 apoio	 ao	 bando	 e	 deposita	 nele	 toda	 sua	 crença	 em	 uma	 melhor	 sociedade,	

atribuindo	 sentido,	 portanto,	 assim	 como	 apontou	 o	 teórico,	 a	 esse	 banditismo.	 A	

performance	dessa	teia	de	espiões	perpassa	toda	a	Parte	I,	que	frequentemente	expõe	

o	 compartilhamento	 de	 informações	 do	 trajeto	 da	 tropa	 policial	 perseguidora	 dos	

cangaceiros,	 em	 alusões	 realizadas	 pelos	 personagens	 secundários	 e	 em	 alusões	

cruzadas,	as	quais	incluem	também	as	feitas	pelo	seleiro.	A	questão	da	perseguição	das	

autoridades	 aos	 bandidos	 é	 também	 descrita	 por	 Hobsbawm:	 “As	 condições	 ideais	

para	 o	 banditismo	 são	 aquelas	 em	 que	 os	 homens	 que	 exercem	 a	 autoridade	 são	

cidadãos	naturais	do	lugarejo,	operando	em	complexas	situações	locais,	e	em	que	uma	

viagem	 de	 alguns	 poucos	 quilômetros	 pode	 colocar	 o	 bandido	 além	 da	 jurisdição.”	

(HOBSBAWN,	1975,	p.	15).	

A	 todo	momento,	uma	 possível	 falha	dessa	performance	é	 temida	 pelo	Mestre	

José	Amaro.	De	modo	mais	evidente,	notamos	ao	 término	da	Parte	 I	o	medo	sentido	

por	ele	ao	imaginar	uma	derrota	do	capitão	em	um	confronto	com	a	tropa:	“Ouvia-se	

um	falatório	na	estrada.	Era	uma	porção	de	gente	com	um	defunto	numa	rede	melada	

de	 sangue.	 [...]	 Estavam	 levando	 o	 corpo	 de	 um	 sujeito	 que	 a	 força	 matara.	 [...]	 O	

tenente	tiroteara	com	o	bando,	mesmo	na	bueira.	Pensara	que	fosse	Antônio	Silvino.”	

(REGO,	1997,	p.	120).	

Hobsbawm	defende	a	 ideia	de	que,	para	ser	considerado	herói,	o	bandido	deve	

possuir	valentia	no	cumprimento	de	seu	papel.	Para	 isso,	 situações	de	perigo	devem	

ser	 enfrentadas:	 “O	 herói	 necessita	 de	 valentia	 para	 desempenhar	 seu	 papel,	 e	 ele	

provara	possuí-la.	Necessita	de	astúcia	e	perspicácia.	Precisa	de	sorte,	ou,	em	termos	
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míticos,	 de	 invulnerabilidade.	 Evidentemente,	 o	 homem	 que	 pressentia	 e	 evitava	

emboscadas	havia	provado	possuí-los.	Mas	também	precisa	de	vitória.”	(HOBSBAWM,	

1975,	p.	118).	

A	 capacidade	 de	 ter	 pressentimentos	 que	 ajudavam	Antônio	 Silvino	 a	 se	 safar	

das	perseguições	policiais	é,	 inclusive,	aludida	por	Alípio	em	conversa	com	o	seleiro:	

“Ele	era	terrível	para	estes	pressentimentos.”	(REGO,	1997,	p.	67).	

Os	personagens	 secundários	 na	Parte	 I	 da	obra	 interagem	com	 José	Amaro	na	

medida	em	que	compartilham	as	informações	da	perseguição	do	bando	à	tropa.	Outro	

ponto	 interessante	 é	 o	 fato	 de	 que	 o	 caráter	 justiceiro	 e	 vingador	 do	 capitão	 é	

fortemente	defendido	pelos	membros	da	teia,	que	encorajam	o	Mestre	a	crer	em	uma	

defesa	 a	 ser	 realizada	 pelo	 seu	 herói,	 frente	 à	 expulsão	 de	 sua	 moradia,	 feita	 pelo	

Coronel	Lula:	“Pois	mestre	José,	eu	lhe	digo	uma	coisa:	não	saia.	Este	velho	vai	ver	a	

força	do	capitão.	Não	saia.	[...]	Mande	este	velho	à	merda.	[...]	Não	saia	da	terra	não.	O	

capitão	garante.”	 (REGO,	1997,	p.	111).	Essa	mesma	garantia	é	ressaltada	em	outros	

momentos	 para	 o	 Mestre	 por	 outros	 personagens,	 como	 Tiago	 e	 Torquato,	 por	

exemplo.	

Segundo	 Hobsbawm,	 “[o]	 banditismo	 social	 é	 um	 fenômeno	 que	 apresenta	

afinidades	com	a	revolução,	por	representar	um	protesto	social.”	(HOBSBAWM,	1975,	

p.	96).	Assim,	vemos	que	o	conceito	de	revolução	aparece	inerente	a	uma	conversão:	

de	 bandidos	 a	 símbolos,	 isto	 é,	 representantes	 que	 atuam	 contra	 forças	 que	

desagregam	e	destroem	o	povo.	Uma	 segunda	 justificativa	 seria	 a	 esperança	por	um	

mundo	totalmente	novo	por	parte	dos	explorados	e	submissos.	

Vale	a	pena	salientar	uma	distinção	entre	revolucionários	e	reformadores,	pois	

apenas	 com	 essas	 duas	 justificativas	 um	 bandido	 social	 passaria	 de	 reformador	 a	

revolucionário,	 de	 acordo	 com	 a	 ideia	 do	 teórico:	 “Os	 bandidos,	 por	 outro	 lado,	

partilham	 os	 valores	 e	 aspirações	 do	mundo	 rural,	 e	 com	marginais	 e	 rebeldes	 são	

geralmente	receptivos	a	seus	surtos	revolucionários.”	(HOBSBAWM,	1975,	p.	97).	
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Perseguidos	pela	tropa	policial,	muitos	dos	personagens	pertencentes	à	teia	de	

espiões	são	presos,	incluindo	o	cego	Torquato	e	o	Mestre	José	Amaro.	Na	Parte	III	do	

romance	é	possível	se	deparar	explicitamente	com	as	atitudes	policiais	violentas,	antes	

apenas	aludidas	na	Parte	I.	Desse	modo,	percebe-se	que	a	prática	institucionalizada	da	

guarda	 nacional	 se	 assemelha	 às	 atitudes	 do	 cangaço	 condenadas	 por	 eles	 e	 que	

motivam	suas	perseguições.	Assim,	vemos	um	abuso	do	poder	da	tropa	policial,	a	qual	

violenta	também	a	população.	

Sobre	isso,	vejamos	a	seguinte	passagem	descrita	por	Hobsbawm:	

	
Em	primeiro	lugar,	um	bando	representa	algo	com	o	qual	o	sistema	local	precisa	
estabelecer	 um	modus	 vivendi.	 Onde	 não	 existe	 nenhum	 mecanismo	 regular	 e	
eficiente	 para	manutenção	 da	 ordem	pública.	 [...]	 não	 há	muita	 utilidade	 em	se	
invocar	 a	 proteção	 das	 autoridades,	 tanto	 mais	 porque	 tal	 apelo	 quase	
certamente	provocará	o	envio	de	uma	força	expedicionária	armada,	que	arrasará	
a	economia	da	aldeia	ainda	mais	que	os	bandidos.	(HOBSBAWM,	1975,	p.	87).	

	

Esse	modus	vivendi	refere-se	a	um	acordo	entre	partes	em	discordância.	No	caso	

dos	cangaceiros	e	da	tropa	policial,	nem	mesmo	um	apelo	de	proteção	à	polícia	seria	

útil	 ao	 povo	 local,	 pois	 a	 força	 policial	 traria	 ainda	 mais	 transtornos	 do	 que	 os	

causados	pelos	bandidos:	“Bandos	volantes	de	homens	armados	eram	uma	coisa	com	a	

qual	 se	 sabia	 lidar,	 mas	 o	 Governo	 era	 ao	 mesmo	 tempo	 mais	 imprevisível	 e	 mais	

perigoso.”	(HOBSBAWM,	1975,	p.	92).	

Uma	 cena	 que	 apresenta	 bem	o	 abuso	 dessa	 autoridade	 policial	 é	 a	 prisão	 do	

Mestre,	 que	 foi	 levado	 para	 a	 cadeia	 sem	 nem	 mesmo	 lhe	 ter	 sido	 permitido	 que	

trocasse	de	roupa:	

	
A	 força	 entrou	 de	 casa	 adentro.	 [...]	 O	 mestre	 José	 Amaro	 quis	 vestir	 roupa	
melhor.	
—	Não	precisa	não,	velho,	para	cipó-de-boi	está	boa	demais.	
(...)	
—	Sargento,	eu	queria	fechar	a	casa,	tem	muita	coisa	aí	que	são	dos	outros.	
—	Deixa	assim	mesmo.	(REGO,	1997,	p.	236).	
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Sentindo-se	 injustiçado	em	meio	 à	prisão,	 o	 seleiro	deposita	 sua	 esperança	no	

cangaceiro,	seu	herói:	“só	ele	era	homem	para	ajudar	um	pobre	em	sua	situação.	Onde	

estava	àquela	hora?”	(REGO,	1997,	p.	237).	O	cego	Torquato,	também	preso,	anseia	por	

se	vingar	do	tenente,	por	isso	espera	que	essa	vingança	seja	feita	por	Antônio	Silvino:	

“Este	tenente	vai	ter	um	fim	que	ele	merece.	O	capitão	dá	conta	dele.	[...]	homem	para	

endireitar	este	mundo	só	mesmo	um,	capitão	Antônio	Silvino.”	(REGO,	1997,	p.	185).	

Hobsbawm	cita	o	depoimento	de	um	fazendeiro	brasileiro	em	1930,	que	expõe	

uma	defesa	das	atitudes	dos	cangaceiros	em	comparação	com	as	atitudes	dos	policias.	

Vejamos:	 “‘Quero	mais	antes	me	ver	neste	oco	de	mundo,	 às	voltas	com	bandido,	do	

que	 com	 soldado	 de	 Polícia.’”	 (HOBSBAWM,	 1975,	 p.	 88).	 Esse	 amparo	 é	 feito	 como	

uma	forma	de	identificação	com	os	cangaceiros,	que	resulta	em	uma	repulsa	maior	às	

autoridades,	 que	 deveriam	 ser	 eficazes	 protetores,	 por	 isso	 defende	 o	 que	 quer	 que	

seja	 feito	 pelo	 bando.	 Essa	 questão	 também	 é	 comentada	 na	 citação	 seguinte:	 “O	

ladrão	 passa	 agora	 a	 pertencer	 apenas	 a	 uma	 parte	 da	 sociedade,	 a	 dos	 pobres	 e	

oprimidos.	Pode	 integrar-se	à	rebelião	do	camponês	contra	o	senhor.”	 (HOBSBAWM,	

1975,	p.	93).	

O	personagem	Vitorino	de	Fogo	Morto	reconhece	que	os	abusos	cometidos	pelas	

autoridades	policiais	contribuem	para	que	o	povo	sinta	empatia	pelo	bando:	 “Polícia	

de	bandidos.	É	por	isto	que	o	povo	está	com	o	capitão	Antônio	Silvino.”	(REGO,	1997,	

p.	 63).	 Até	 mesmo	 fisicamente,	 os	 representantes	 da	 polícia	 se	 assemelham	 aos	

cangaceiros,	 como	 é	 descrito:	 “Os	 soldados	 passavam	 de	 lenço	 no	 pescoço,	 de	

alpercatas,	 de	 punhal	 atravessado,	 como	 os	 cangaceiros.”	 (REGO,	 1997,	 p.	 239).	 Os	

cangaceiros	 utilizavam	 um	 chapéu	 de	 couro,	 elemento	 de	 ostentação	 e	 misticismo,	

levando	afivelados	a	seus	troncos	instrumentos	necessários	para	o	bando,	como	rifles,	

facas	 e	 punhais.	 Suas	 vestimentas	 eram	 de	 couro,	 grossas	 e	 pesadas.	 Possuíam	

também	cartucheiras,	mochilas,	lenço	e	parabélum,	como	cita	Hobsbawm	ao	descrever	
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o	inventário	dos	cangaceiros	feito	pela	polícia	da	Bahia	em	1938.	(HOBSBAWM,	1975,	

p.	82).	

Em	relação	às	atitudes	reais	do	bando	de	cangaceiros,	vemos	um	protagonismo	e	

uma	 ação	 direta	 apenas	 em	 dois	 momentos	 da	 narrativa,	 em	 cenas	 de	 assaltos	

cometidos	por	eles.	A	partir	desse	aparecimento	direto,	é	possível	traçar	um	paralelo	

com	 a	 idealização	 tão	 representada	 pelo	 romance,	 até	 então,	 por	 meio	 de	 uma	

“sumarização”.	

O	teórico	Norman	Friedman	(2003)	apresenta	as	seguintes	definições:	“a	cena”	é	

dotada	de	especificações	contínuas	de	 tempo,	 lugar,	 ação,	personagem	e	diálogo,	e	o	

“sumário	 narrativo”	 aparece	 como	 uma	 exposição	 de	 uma	 série	 de	 eventos	 que	

abrangem	um	determinado	período	de	 tempo	e	de	 locais,	 assemelhando-se	ao	modo	

simples	 de	 narrar	 e	 com	 o	 objetivo	 de	 trazer	 uma	 contextualização:	 “A	 consciência	

mental	 é,	 portanto,	 dramatizada	 de	 maneira	 direta,	 em	 lugar	 de	 ser	 relatada	 e	

explicada	indiretamente	pela	voz	do	narrador,	muito	da	mesma	forma	que	palavras	e	

gestos	podem	ser	dramatizados	diretamente	(cena),	em	vez	de	serem	resumidos	pelo	

narrador	(sumário).”	(FRIEDMAN,	2003,	p.	170).	

É	por	meio	dos	personagens	principais	de	cada	parte	do	romance	que	podemos	

nos	deparar	com	caracterizações	dos	demais	personagens,	 incluindo	a	representação	

do	cangaceiro	Antônio	Silvino,	por	exemplo.	

A	Parte	III	de	Fogo	Morto	prontamente	se	inicia	mostrando	as	ações	realizadas	

pelos	cangaceiros	na	cidade	de	Pilar.	No	primeiro	ataque,	o	bando	amedronta	inclusive	

a	 sentinela	 da	 cadeia	 com	os	 seus	 tiros	de	 rifle:	 “Não	 houve	 resistência	 nenhuma.	 A	

guarda	da	cadeia	correra	aos	primeiros	 tiros,	e	os	poucos	soldados	do	destacamento	

ganharam	o	mato	às	primeiras	notícias	do	assalto.	Os	cangaceiros	soltaram	os	presos,	

cortaram	os	fios	do	telégrafo	da	estrada	de	ferro	e	foram	à	casa	do	prefeito	Napoleão	

para	arrasá-lo.”	(REGO,	1997,	p.	180).	
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Na	 casa	 do	 comércio,	 o	 cangaceiro	 distribuiu	 aos	 pobres	 aquilo	 que	 havia	

roubado	 de	 Inês,	 esposa	 do	 prefeito:	 “Foi	 uma	 festa.	 Peças	 de	 fazenda,	 carretéis	 de	

linha,	 chapéus,	 mantas	 de	 carne,	 sacos	 de	 farinha,	 latas	 de	 querosene,	 fogos	 do	 ar,	

candeeiros,	tudo	distribuído	como	por	encanto.”	(REGO,	1997,	p.	180).	

O	ataque	à	casa	do	prefeito	ocorreu	como	uma	espécie	de	represália	por	parte	

de	 uma	 denúncia	 realizada	 ao	 governo.	 Como	 podemos	 ver	 na	 primeira	 fala	 em	

discurso	 direto	 do	 cangaceiro:	 “Podem	 encher	 a	 barriga.	 Este	 ladrão	 que	 fugiu,	 me	

mandou	denunciar	ao	governo.	Agora	estou	dando	um	ensino	neste	cachorro”.	(REGO,	

1997,	p.	180).	Se,	por	um	lado,	suas	ações	provocavam	horror	por	conta	da	violência,	o	

povo	 pobre	 se	 beneficiava	 de	 sua	 atitude:	 “O	 capitão	 Antônio	 Silvino	 sabia	 agradar.	

Todos	o	tinham	na	conta	de	pai	dos	pobres	[...].	Havia	gente	de	barriga	cheia	no	Pilar.	O	

povo	tirara	o	pé	da	lama.”	(REGO,	1997,	p.	181).	

Hobsbawm	 classifica	 o	 heroísmo	 do	 banditismo	 social	 como	 resultante	 do	

horror	provocado,	como	vemos	na	passagem	a	seguir:	 “São	heróis,	não	a	despeito	do	

medo	 e	 horror	 que	 inspiram	 suas	 ações,	 mas,	 de	 certa	 forma,	 por	 causa	 delas.	 São	

menos	 desagravadores	 de	 ofensas	 do	 que	 vingadores	 e	 aplicadores	 da	 força.	

(HOBSBAWN,	1975,	p.	54,	grifos	do	autor).	

Esse	ponto	é	também	ressaltado	no	enunciado	a	seguir,	o	qual	nos	mostra	que	

apesar	das	barbaridades	executadas	pelos	bandidos,	a	idealização	do	povo	se	mantém:	

	
No	 entanto,	 alguns	 homens	 que	 perpetuam	 tais	 monstruosidades	 são	 e	
continuam	 a	 ser	 "heróis"	 para	 a	 população	 local.	 A	 violência	 excessiva	 e	 a	
crueldade	 são,	 portanto,	 fenômenos	 que	 só	 coincidem	 com	 o	 banditismo	 em	
certos	 pontos.	 Não	 obstante,	 são	 suficientemente	 significativos	 para	 exigirem	
alguma	 explicação	 como	 fenômeno	 social.	 (HOBSBAWM,	 1975,	 p.	 58-59,	 grifos	
originais).	

	

No	segundo	ataque	de	Antônio	Silvino,	 observamos	de	modo	mais	 aparente	 as	

atrocidades	 cometidas	 por	 seu	 bando.	 Em	 invasão	 feita	 à	 casa	 do	 Coronel	 Lula,	 o	

cangaceiro	 afirma	 estar	 ali	 de	 “boa	 paz”:	 “Tenho	 nome,	 coronel,	 tenho	 nome.	 Estou	
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aqui	para	fazer	boa	paz.	[...]	Não	ando	matando	e	esfolando	como	os	mata-cachorros.”	

(REGO,	1997,	p.	223).	

Entretanto,	 amarram	 o	 negro	 Floripes	 e	 buscam	 moedas	 de	 ouro	 na	 casa.	 A	

esposa	 do	 Coronel	 Lula,	 Amélia,	 tenta	 apaziguar	 a	 arrogância	 do	 cangaceiro	 com	 a	

insistência	de	negar	possuir	aquilo	de	que	o	bando	estava	em	busca.	Ainda	assim,	os	

cangaceiros	 reviram	 toda	 a	 casa,	 retirando	 até	 mesmo	 os	 quadros	 da	 parede	 e	

destruindo	 o	 tão	 querido	 piano	 de	 Amélia.	 Em	 meio	 à	 destruição	 do	 Santa	 Fé,	 o	

Coronel	Lula	convulsiona	ali	mesmo	no	chão.	

Um	 dos	motivos	 para	 o	 ataque	 foi	 a	 defesa	 ao	Mestre	 José	 Amaro,	 antes	 feita	

através	 de	 um	 bilhete.	 Inclusive,	 isso	 é	 citado	 na	 cena	 por	 Antônio	 Silvino:	 “—	 Eu	

mandei	uma	carta	ao	senhor	para	lhe	pedir	proteção	para	um	morador	seu.	Vejo	que	o	

senhor	deixou	o	homem	onde	estava!	Nele	não	se	bole.	Homem	que	merece	a	minha	

proteção	 eu	 protejo	 mesmo.	 Protejo	 na	 ponta	 do	 punhal,	 na	 boca	 do	 rifle.	 Isto,	

felizmente,	o	coronel	sabe.”	(REGO,	1997,	p.	223).	

Para	 Hobsbawm,	 o	 medo	 provocado	 pelos	 bandidos	 sociais	 em	 seus	 ataques	

auxilia	 em	 sua	 imagem	 pública,	 tornando-os	 “nobres”:	 “[...]	 o	 terror	 se	mistura	 com	

certas	características	do	ladrão	"nobre".	Igualmente,	o	terror	e	a	crueldade	combinam-

se	com	a	"nobreza"	no	caráter	de	um	personagem	inteiramente	fictício.”	(HOBSBAWM,	

1975,	p.	58).	

Ao	 ficar	 sabendo	 do	 assalto,	 Vitorino	 tenta	 confrontar	 o	 cangaceiro,	 mas	 sem	

sucesso	acaba	sofrendo	com	a	violência	dos	bandidos.	O	Capitão	Vitorino,	em	toda	a	

obra,	é	quem	contesta	a	ordem	coronelista	e	apresenta	oposição	tanto	às	autoridades	

quanto	aos	cangaceiros.	Com	isso,	acaba	sofrendo	com	a	violência	de	ambas	as	partes.	

Se,	 nesse	 momento	 do	 assalto	 ao	 Coronel	 Lula,	 Vitorino	 tentou	 intermediar	 a	

situação,	 em	 outras	 passagens	 anteriores	 a	 essa	 também	 vemos	 uma	 reação	 à	

violência	dos	cangaceiros,	por	exemplo,	quando	reprova	o	que	foi	 feito	com	a	esposa	
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do	prefeito	no	assalto.	E,	observamos	também,	quando	Capitão	Vitorino	sem	nenhum	

receio	afronta	o	Tenente	Maurício:	

	
—	 [...]	 O	 capitão	 sabe	 de	 algum	 vigia	 do	 bandido	 Antônio	 Silvino,	 aqui	 pela	
Várzea?	
—	Tenente,	eu	só	sei	de	um.	
—	Quem	é,	capitão?	
—	Quem	é?	Ora	quem	é...	O	governo,	tente,	se	eu	fosse	governo	não	havia	cangaço.	
(REGO,	1997,	p.	232).	

	

Esse	 posicionamento	 de	 Vitorino	 aparece	 também	 após	 o	 acontecimento	 no	

Santa	Fé,	quando	afirma	que	“todos	valiam	a	mesma	coisa”	(REGO,	1997,	p.	256),	ao	se	

referir	a	Antônio	Silvino,	tenente	Maurício,	 José	Paulino	e	Quincas	do	Engenho	Novo,	

representantes	do	 cangaço,	da	polícia,	 do	 coronelismo	e	dos	proprietários	de	 terras,	

respectivamente.	

Vitorino,	 revoltado	 com	 o	 ocorrido,	 confronta	 mais	 uma	 vez	 o	 cangaceiro,	

mostrando	que	sua	atitude	não	seria	positiva	para	sua	 imagem:	 “—	Capitão	Antônio	

Silvino,	o	senhor	sempre	foi	da	estima	do	povo.	Mas	deste	jeito	se	desgraça.	Atacar	um	

engenho	como	este	do	coronel	Lula	é	mesmo	que	dar	surra	num	cego.”	(REGO,	1997,	p.	

229).	 Mediante	 tudo	 aquilo,	 Vitorino	 deseja	 comunicar	 o	 fato	 às	 autoridades.	 Além	

disso,	 o	personagem	se	 revolta	 contra	o	 fato	de	o	 coronel	 José	Paulino	 ter	 “tolerado	

bandido”,	 já	 que	 ele	 também	 foi	 tentar	 impedir	 as	 atrocidades	 do	 cangaceiro	 ao	

engenho	 de	 Lula.	 A	 diferença	 é	 que,	 se	 a	 tentativa	 de	 Vitorino	 foi	 falha,	 a	 de	 José	

Paulino	 foi	abruptamente	bem-sucedida.	Bastou	sua	presença	para	que	a	postura	de	

Antônio	Silvino	se	convertesse	em	tranquilidade.	Observemos	como	isso	se	deu:	

	
Mas	quando	ia	mais	adiantada	a	destruição	das	grandezas	do	Santa	Fé,	parou	um	
cavaleio	na	porta.	Os	cangaceiros	pegaram	os	rifles.	Era	o	coronel	José	Paulino.	O	
chefe	chegou	na	porta.	
—	Boa	noite,	coronel.	
—	Boa	noite,	capitão.	Soube	que	estava	aqui	no	engenho	do	meu	amigo	Lula	e	vim	
até	cá.	[...]	Quer	dinheiro,	capitão?	
A	figura	do	coronel	José	Paulino	encheu	a	sala	de	respeito.	(REGO,	1997,	p.	228).	
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Dado	o	diálogo	 com	o	 coronel	 José	Paulino	e	o	oferecimento	de	dinheiro	 para	

resolver	a	situação,	o	cangaceiro	de	modo	suave	 resolveu	pôr	 fim	às	suas	 ações:	 “—	

Coronel,	eu	me	retiro.	Aqui	eu	não	vim	com	o	intento	de	roubar	a	ninguém.	Vim	pedir.”	

(REGO,	 1997,	 p.	 229).	 Dessa	 forma,	 podemos	 perceber	 que	 não	 foi	 necessária	 uma	

insistência	 por	 parte	 de	 José	 Paulino,	muito	menos	 houve	 uma	 reação	 por	 parte	 do	

bando,	 pois	 é	 notório,	 por	 meio	 dessa	 importante	 passagem,	 que	 não	 são	 os	

cangaceiros	 que	 hierarquicamente	 exercem	 poder	 sobre	 os	 coronéis,	 mas	 sim	 o	

inverso,	e	tudo	isso	está	 ligado	a	questões	econômicas	que	perpassam	as	relações	de	

poder	daquele	tempo.	

Inclusive,	fazendo	uma	comparação	com	a	primeira	parte	da	obra,	podemos	ver	

que	era	já	existente	uma	aproximação	entre	os	personagens	do	coronel	José	Paulino	e	

Antônio	Silvino,	como	no	caso	em	que	o	coronel	preparou	um	almoço	para	o	bando	em	

sua	casa,	tendo	até	mesmo	colocado	sua	filha	para	servi-los.	

Não	 foi	apenas	na	resolução	do	ataque	do	bando	à	casa	do	Coronel	Lula	que	a	

figura	do	coronel	José	Paulino	se	mostrou	repleta	de	poder.	A	narração	evidencia	que	

os	membros	da	 teia	de	 espiões,	presos,	depositaram	profunda	 crença	de	que	 seriam	

salvos	 e	 soltos	 pelo	 bando	 de	 cangaceiros.	 Para	 os	 presos,	 eles	 seriam	 vingados	 e	

defendidos	 apenas	 por	 seu	 herói.	 Entretanto,	 não	 houve	 essa	 defesa	 por	 parte	 de	

Antônio	Silvino,	mas	sim	por	parte	do	próprio	Coronel	José	Paulino,	foi	ele	o	deus	ex-

machina	responsável	por,	inesperadamente,	soltar	os	presos.	

Em	 suma,	 foi	 possível	 perceber	 que	 o	 poder	 exercido	 por	 José	 Paulino,	

evidenciado	 explicitamente	 no	 término	 da	 narrativa,	 desmistifica	 a	 idealização	 tida	

pelos	adeptos	do	bando.	Se	eles	acreditavam	que	o	cangaço	era	uma	 força	oposta	ao	

coronelismo,	estavam	errados,	já	que	a	obra	mostra	uma	estreita	relação	entre	ambos	

e,	hierarquicamente,	os	coronéis	exerciam	poder	em	relação	aos	cangaceiros,	mas	ao	

mesmo	 tempo	 os	 tornam	 aliados.	 Além	 disso,	 as	 atrocidades	 cometidas	 pelo	 bando	
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mostram	que	 suas	 atitudes	 os	 tornam	 verdadeiros	 bandidos,	 conforme	 a	 concepção	

apontada	por	Hobsbawm.	

O	 desfecho	 do	 personagem	Mestre	 José	 Amaro,	 dada	 a	 profunda	 desilusão	 da	

esperada	“salvação”	que	não	ocorreu,	somada	às	amarguras	de	sua	vida	pessoal,	vem	

em	 forma	 de	 suicídio,	 já	 que	 o	 seleiro	 se	 mata	 com	 uma	 faca,	 instrumento	 de	 seu	

trabalho.	Mais	do	que	uma	idealização,	pode-se	notar	que,	para	ele,	aliar-se	ao	cangaço	

contribuiu	 para	 sua	 “sobrevivência”,	 frente	 à	 sua	 turbulência	 mental	 constante,	

advinda	de	suas	decepções	pessoais.	

Hobsbawm	até	mesmo	atribui	ao	fenômeno	do	cangaço	uma	faceta	de	“monstros	

públicos”	por	conta	das	violências	cometidas:	“Não	é	fácil	dizer	se	devemos	considerar	

esses	 monstros	 públicos	 como	 uma	 variedade	 especial	 do	 banditismo	 social.	 O	

universo	 ético	 a	 que	 pertencem	 (isto	 é,	 que	 é	 expresso	 nas	 canções,	 poemas	 e	 nos	

folhetos	de	feiras)	contém	os	valores	do	"ladrão	nobre",	tanto	quanto	os	do	monstro.”	

(HOBSBAWM,	1975,	p.	55).	

Apesar	dessa	faceta	de	verdadeiros	bandidos,	os	cangaceiros	foram	e	continuam	

sendo	representados	ao	lado	da	 imagem	de	“heróis”,	sendo	inclusive	a	 literatura,	em	

parte	 a	 literatura	 de	 cordel,	 um	 meio	 que	 positivamente	 perpetua	 o	 mito	 do	 bom	

cangaceiro,	 pois	 se	 apropria	 tanto	 da	 “valentia”	 e	 das	 “altas	 façanhas”	 quanto	 do	

caráter	de	“justiceiros”.	“Na	verdade,	quase	nenhum	dos	grandes	bandidos	da	História	

sobrevive	ao	traslado	da	sociedade	agrária	para	a	sociedade	industrial,	exceto	quando	

são	 praticamente	 contemporâneos	 dela,	 ou	 quando	 já	 foram	 previamente	

embalsamados	 naquele	 meio	 resistente	 para	 a	 viagem	 no	 tempo	 —	 a	 literatura.”	

(HOBSBAWM,	1975,	p.	134).	

Mesmo	com	a	 extinção	do	 cangaço,	na	 década	de	1940,	 até	os	dias	de	hoje	no	

Brasil,	 principalmente	 na	 região	 Nordeste,	 há	 uma	 forte	 divulgação	 do	 que	 foi	

fenômeno.	 Conforme	 afirma	 Hobsbawm,	 a	 literatura	 atua	 como	 um	 “bálsamo”	 que	

funciona	como	agente	da	divulgação	dos	grandes	bandidos,	apesar	do	tempo.	
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3.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

No	 decorrer	 deste	 trabalho,	 analisamos	 o	 fenômeno	 do	 cangaço	 a	 fim	 de	

evidenciar	suas	múltiplas	representações	presentes	em	Fogo	Morto.	Preocupamo-nos,	

inicialmente,	 em	 tecer	 considerações	 acerca	 do	 autor	 José	 Lins	 do	 Rego	 e	 de	 seu	

trabalho	 literário.	 Além	disso,	 caracterizamos	 de	modo	 breve	 o	 nosso	 corpus	 e,	 com	

isso,	 fundamentamos	nossas	justificativas	de	análise.	Em	nossa	análise,	detalhamos	a	

ocorrência	do	banditismo	na	primeira	e	na	 terceira	parte	de	Fogo	Morto,	 as	quais	se	

situam	 no	 tempo	 presente	 da	 narrativa	 e	 que	 abordam	 a	 temática.	 Em	 cada	 uma	

dessas	 seções,	 foi	 possível	 evidenciar	 uma	 dupla	 representação	 do	 fenômeno:	 uma	

advinda	dos	mais	pobres	 e	dotada	de	 idealização	e	 de	misticismo	 ligado	 a	 valores	 e	

necessidades	 da	 época,	 e	 outra	 que	 se	 atém	 às	 ações	 realizadas	 pelos	 cangaceiros.	

Dessa	 forma,	 notou-se	 um	 contraste	 entre	 a	 utópica	 imagem	 dos	 cangaceiros	 como	

favoráveis	 aos	 mais	 pobres	 e	 opositores	 aos	 ricos	 e	 a	 imagem	 de	 bandidos	 e	

cometedores	de	atrocidades	em	desfavor	à	população.	

Essa	 dupla	 perspectiva	 atribuída	 ao	 cangaço	 mostrou-se	 como	 um	 fator	 que	

pressupôs	 a	 relação	 da	 ficção	 com	o	 contexto	 histórico	 real	 do	 enredo,	 já	 que	 Rego	

implicitamente	tratou	de	um	tema	sem	tomar	uma	visão	única,	ao	oscilar	a	exposição	

de	perspectivas	nas	diferentes	partes	do	romance.	Ele	conseguiu	tanto	promover	uma	

representação	heroica	para	os	cangaceiros,	na	parte	I,	assim	como	construiu	também	

uma	representação	marginal,	ao	término	da	obra,	que	caracterizou	os	rebeldes	como	

malfeitores,	 enquadrando-os	 na	 perspectiva	 de	 classificação	 de	 banditismo	 social,	

conforme	 conceitua	 Hobsbawm	 (1975),	 autor	 que	 compõe	 nossa	 fundamentação	

teórica	 e	 que	 nos	 forneceu	 relevantes	 caracterizações	 ao	 fenômeno,	 as	 quais	

associamos	a	Fogo	Morto	e	comprovamos	por	meio	dos	fragmentos	analisados.	
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Recorremos	 também	 às	 contribuições	 de	 Friedman	 (2003),	 no	 que	 se	 refere	 à	

conceituação	 de	 “narração	 onisciente	 seletiva	 múltipla”.	 Portanto,	 verificamos	 a	

contribuição	 desse	 tipo	 de	 narração	 para	 a	 manifestação	 da	 flexibilização	 das	 duas	

facetas	 relacionadas	 ao	 cangaço.	 Enquadramos	 ainda	 a	 representação	 do	 fenômeno	

existente	na	primeira	seção	de	Fogo	Morto	no	viés	do	sumário	narrativo,	enquanto	a	

segunda	representação,	desta	vez	comprovada	na	terceira	seção,	por	sua	vez,	no	viés	

da	cena.	

Sendo	 assim,	 destacamos	 o	 paralelo	 existente	 entre	 as	 duas	 representações	

atribuídas	 ao	 cangaço:	 herói	 versus	 bandido.	 As	 análises	 realizadas	 se	 mostraram	

relevantes,	pois	trouxeram	um	olhar	para	uma	questão	que	não	é	o	foco	principal	do	

enredo,	mas	que	se	fez	presente	em	toda	a	obra	e,	por	isso,	são	de	suma	importância	

para	uma	melhor	compreensão	e	leitura	dos	fatos	e	personagens	em	Fogo	Morto.	
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A	MORAL,	O	ESTILO	E	SUAS	PASSAGENS:	ALGUMAS	OBSERVAÇÕES	

SOBRE	ÉTICA	E	ESTÉTICA	NAS	SÁTIRAS	DE	HORÁCIO	

MORALITY,	STYLE	AND	THEIR	PASSAGES:	SOME	OBSERVATIONS	ON	

ETHICS	AND	AESTETHICS	IN	HORACE’S	SATIRES	
	

Mateus	Toledo	Gonçalves1	

	
RESUMO:	Este artigo pretende fazer uma breve reflexão sobre a relação entre moral e estilo no primeiro 
livro das Sátiras de Horário. Apesar do percurso talvez errático do artigo, há nele uma tese principal, a 
saber, a de que um certo ideal epicurista funciona nas Sátiras tanto como uma injunção ética, quanto como 
uma orientação estilística. 
Palavras-chave:	Sátiras;	ética;	estética.	
ABSTRACT:	This	paper	aims	at	presenting	a	brief	 reflection	on	 the	 relationship	between	morality	
and	 style	 in	 the	 first	 book	 of	 Horace's	 Satires.	 Its	 main	 thesis	 is	 that	 a	 certain	 Epicurean	 ideal	
operates	in	the	Satires	as	both	an	ethical	injunction	and	as	a	stylistic	orientation.	
Keywords:	Satires;	ethics;	aesthetics.	
	

	

I	

	

“A	moral	 é	 uma	 questão	 de	 travelling”2:	 com	 essa	 fórmula	 surpreendente	 Luc	

Moullet	 procurava	 defender	 o	 cinema	 de	 Samuel	 Fuller	 das	 acusações	 de	 que	 o	

cineasta	e	seus	filmes	seriam	anticomunistas.	Afinal,	dizia	ele,	se	o	cineasta	americano	

andava	fazendo	declarações	reacionárias	à	imprensa,	em	seus	filmes	apenas	os	temas	

eram	 anticomunistas:	 nem	 a	 montagem,	 os	 movimentos	 de	 câmera	 ou	 os	
                                                             
1	Mestre,	UFPR.	
2	"La	morale	est	affaire	de	travellings”	(MOULLET,	1959,	p.	14).	A	tradução	é	minha,	assim	como	todas	
as	traduções	subsequentes	não	marcadas	nas	Referências.	
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enquadramentos	 seriam	 reacionários.	 É	 verdade	 que	 os	 vilões	 de	 Pickup	 on	 South	

Street	 eram	 justamente	 os	 comunistas,	 é	 verdade	 também	 que	 Fuller	 dizia	

abertamente	ser	de	extrema-direita,	mas	interessava	para	Moullet	apontar	a	profunda	

ambivalência	 da	 encenação	 no	 cinema	 de	 Fuller:	 a	 despeito	 das	 declarações	 em	

contrário,	 ele	 não	 podia,	 em	 absoluto,	 ser	 considerado	 fascista,	 pois	 havia	 em	 seus	

filmes,	 manifesto	 em	 cada	 decisão	 sobre	 como	 filmar,	 “o	 dom	 da	 ambiguidade.”	

(MOULLET,	1959,	p.	13).	

Dois	 anos	 depois,	 Jacques	 Rivette	 usaria	 o	mesmo	 dito	 de	Moullet,	mas	 agora	

para	acusar	o	cineasta	e	homem	de	esquerda	—	como	Rivette	—	Gillo	Pontecorvo	pela	

mise	en	scène	do	filme	Kapò:	um	único	movimento	de	câmera	do	filme,	um	travelling	

para	 frente	 de	 modo	 a	 produzir	 um	 enquadramento	 bem-acabado	 do	 cadáver	 da	

personagem	Terese,	tornaria	o	filme	imoral,	revelaria	a	indecência	de	tentar	encenar	a	

tragédia	do	holocausto	melodramaticamente.	

Foi,	assim,	em	torno	dessa	fórmula	de	Moullet	—	e	com	ar	de	novidade	—	que	

no	 início	 da	 década	 de	 sessenta	 os	 jovens	 críticos	 da	 Cahiers	 du	 Cinéma	 iriam	

introduzir	 entre	a	cinefilia	a	discussão	 sobre	o	vínculo	entre	moral	e	procedimentos	

estilísticos.	(MOULLET,	1959;	RIVETTE,	1961).	

Não	 deixa	 de	 ser	 notável,	 ao	 menos	 para	 um	 leitor	 contemporâneo,	 que	 essa	

questão	dos	elos	que	unem	moral	e	estilo	apareça,	e	de	modo	reflexivo,	nas	Sátiras	de	

um	autor	 como	Horácio.	O	 surpreendente	não	 é	 tanto	o	 intervalo	 temporal	 entre	os	

dois	momentos	históricos,	mas	o	fato	de	que	em	Horácio	esses	liames	aparecem	na	sua	

obra	conscientes	de	si	mesmos.	Isto	é,	toda	a	operação	crítica	de	Moullet	e	Rivette	era	

a	 de	 explicitar	 reflexivamente	 o	 que	 supostamente	 os	 cineastas	 estavam	 fazendo	 de	

modo	 pré-reflexivo;	 se	 nos	 seus	 filmes	 opções	 de	 estilo	 denunciavam	 alternativas	

políticas	ou	morais,	essas	decisões	eram	 inconsequentes,	não	sabiam	delas	próprias.	

As	Sátiras	de	Horácio,	ao	contrário,	parecem	revelar	um	artista	plenamente	consciente	

de	que	decisões	de	estilo	têm	implicações	morais.	
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Catherine	 Schlegel,	 escrevendo	 sobre	 o	 primeiro	 livro	 das	 Sátiras,	 apresenta	

uma	oposição	entre	a	lírica	coral	e	a	sátira	que,	me	parece,	talvez	ajude	a	explicar	esse	

traço	das	Conversas	horacianas.	Lírica	coral	e	sátira	compartilhariam,	sempre	segundo	

Schlegel	(2005),	a	característica	de	ao	mesmo	tempo	tematizarem	e	se	endereçarem	a	

uma	 comunidade;	 ambas	 falariam	 para	 e	 sobre	 um	 mesmo	 grupo.	 A	 diferença,	 no	

entanto,	é	que	se	a	lírica	coral	louva	a	comunidade	e	seus	valores,	a	sátira	seria	o	lugar	

da	expressão	de	uma	hostilidade,	do	desacordo	com	a	comunidade.	Essa	diferença	de	

temperamento	nesses	dois	gêneros	teria	como	consequência	dois	modos	diferentes	de	

configurar	aquele	que	toma	a	palavra	nos	poemas:	se	o	poeta	lírico	mal	se	destacaria	

da	 comunidade	 de	 onde	 ele	 fala,	 uma	 vez	 que	 o	 louvor	 seria	 da	 ordem	 da	

harmonização	 e	 da	 identificação,	 o	 sátiro	 estaria	 destinado	 a	 se	 individualizar,	 na	

medida	em	que	ele	mantém	uma	relação	de	antagonismo	com	a	comunidade.	Estaria	

implícito,	na	censura	que	o	sátiro	endereça	aos	vícios	e	faltas	do	grupo,	que	ele	próprio	

é	 livre	desses	vícios,	que	ele	 tem	autoridade	para	censurar.	 (SCHLEGEL,	2005,	p.	05-

06).	

Haveria,	 portanto,	 algo	 no	 próprio	 gênero	 satírico	 que	 tornaria	 a	 implicação	

moral	do	poeta	decisiva.	A	questão	parece	 ser	que,	 ao	 contrário	do	que	 acontece	na	

lírica	 coral,	 o	 sátiro	 não	 pode	 pressupor	 um	 ouvinte	 benevolente.	 Aqui	 talvez	 o	

conceito	de	ethos	presente	na	Retórica	de	Aristóteles	possa	nos	auxiliar	a	entender	a	

tarefa	 do	 sátiro	 diante	 da	 plateia	 hostil:	 ciente	 de	 que	 não	 só	 de	 boas	 premissas	 e	

inferências	 se	produz	 um	discurso	eficaz,	Aristóteles	 enfatiza,	 no	 início	do	 livro	 II,	 a	

importância	de	se	preparar	a	audiência	e	construir	uma	certa	visão	de	si	(1377b20–4).	

É	 que,	 assim	 como	 o	 orador,	 o	 sátiro	 também	 terá	 que	 configurar	 uma	 persona	

retoricamente,	de	modo	a	garantir	uma	recepção	viável	de	seus	poemas.	Mobilizar	o	

conceito	de	ethos	para	pensar	a	estruturação	retórica	da	persona	no	contexto	satírico	

tem,	 a	meu	 ver,	 duas	 vantagens.	 Por	 um	 lado,	 nos	 coloca	 a	 uma	 certa	 distância	 das	

figurações	 de	 Horácio	 nas	 Conversas,	 nos	 aconselha	 a	 não	 as	 aceitar	 imediatamente	
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pelo	 seu	 valor	 de	 face,	 pois	 a	 construção	 da	 persona	 em	 seus	 poemas	 está	

provavelmente	subordinada	aos	seus	desígnios	retóricos.	Por	outro,	também	evita	que	

se	caia	na	ideia	ingênua	de	que	a	persona	nas	Sátiras	é	algo	completamente	plástico,	

que	 poderia	 ter	 sido	 moldada	 como	 se	 quisesse:	 vale	 notar	 que	 o	 ethos	 não	 é	 um	

conceito	 totalmente	discursivo3.	O	 retórico	 constrói	discursivamente	 sua	persona	—	

sua	 máscara,	 se	 preferir	 —	 mas	 está	 também	 constrangido	 pelas	 visões	 que	 sua	

audiência	tem	previamente	dele	e	pelos	vários	compromissos	que	se	tem	que	assumir	

quando	se	fala	publicamente:	sua	tarefa	é	delicada,	embutindo	riscos	e	restrições.	Ou,	

pensando	isso	no	caso	específico	de	Horácio,	como	coloca	Emily	Gowers,	o	caráter	com	

que	 ele	 se	 apresenta	 publicamente	 não	 pode	 ser	 tomado	 como	 “simplesmente	 um	

procedimento	literário.”	(GOWERS,	2005,	p.	55).	

Como	 se	 vê,	 a	 construção	 da	 persona	 do	 texto	 numa	 sátira	 tem	 uma	

dramaticidade	especial,	maior	do	que	em	outros	gêneros	poéticos.	

	
A	audiência	avalia	aquele	que	a	elogia	pela	habilidade	de	 sua	 fala,	 não	pela	 sua	
autoridade	 individual	 para	 elogiar,	 uma	 vez	 que	 o	 poeta	 dá	 voz	 aquilo	 que	 os	
ouvintes	 pretendem	 de	 antemão	 acreditar;	 a	 voz	 dissidente	 do	 sátiro,	 ao	
contrário,	atrai	a	atenção	ao	próprio	sátiro	na	medida	que	ele	 fala	contra	algum	
elemento	da	comunidade.	(SCHLEGEL,	2005,	p.	06,	grifo	meu).4	

	

Essa	oposição	entre	a	atenção	ao	discurso	versus	atenção	à	pessoa	é	feita,	claro,	

do	 ponto	 de	 vista	 da	 audiência.	 Num	 modo	 não	 propriamente	 divergente	 ao	 de	

Schlegel,	 a	 elaboração	 poderia	 ser	 reformulada,	 agora	 do	 ponto	 de	 vista	 do	 poeta	

satírico,	 não	mais	 como	 uma	 oposição,	 mas	 indicando	 que	 nas	 Sátiras	 de	 Horácio	 o	

cuidado	formal,	a	habilidade	poética	com	o	discurso,	se	manifesta,	em	larga	medida,	no	

trabalho	delicado	de	construção	da	sua	persona.	
                                                             
3	 Para	 as	 noções	 de	 ethos	 discursivo	 e	 pré-discursivo	 cf.	 AMOSSY,	 Ruth.	 L'argumentation	 dans	 le	
discours.	Paris:	Armand	Colin,	2006,	em	especial,	p.	07.	
4	 No	 original:	 “The	 audience	 evaluates	 the	 giver	 of	 praise	 for	 the	 skill	 of	 his	 speech,	 not	 for	 his	
personal	authority	 for	delivering	praise,	because	the	poet	gives	voice	to	what	 the	 listeners	already	
wish	 to	 believe;	 the	 dissenting	 voice	 of	 the	 satirist,	 by	 contrast,	 attracts	 attention	 to	 the	 satirist	
himself	as	he	speaks	against	some	element	of	the	community.”	(SCHLEGEL,	2005,	p.	06).	
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II	

	

Se	 podemos	 dizer,	 com	 algum	 risco,	 que	 Horácio	 provavelmente	 herda	 do	

gênero	 essa	 trama	 de	 preocupações	 que	 irão	 vincular	 procedimentos	 literários	 em	

torno	da	construção	da	persona	dos	poemas	e	suas	implicações	morais,	é	 importante	

notar	que	sua	relação	com	a	tradição	satírica	não	é	completamente	amistosa.	Mais	do	

que	isso,	como	sugere	Gowers,	se	fôssemos	levar	em	consideração	a	maior	parte	dos	

possíveis	 critérios	 de	 classificação,	 as	 Sátiras	 horacianas	 poderiam	 mesmo	 ser	

consideradas	“não-satíricas	[unsatirical].”	(GOWERS,	2005,	p.	48).	

Horácio,	 como	 veremos,	 explicitamente	 não	 cumpria	 as	 expectativas	 que	 a	

audiência	trazia	sobre	o	gênero.	A	explicação	mais	difundida	para	compreender	essa	

“recusa”	 é	 que	 não	 se	 trataria	 tanto	 de	 uma	 decisão	 de	 Horácio	 e	 mais	 de	 uma	

restrição	 imposta	 por	 razões	 de	 ordem	 social;	 a	 ênfase	 caindo	 seja	 na	 instabilidade	

política	do	final	da	República	de	Roma,	seja	no	status	de	Horácio,	filho	de	um	liberto,	

na	 estrutura	 social	 (cf.	 SCHLEGEL,	 2005	 p.	 14-15;	 GOWERS,	 2005	 p.	 48-49;	

FREUDENBURG,	 1993,	 p.	 86–92).	 Diferentemente	 de	 Lucílio,	 um	 aristocrata	 em	 um	

contexto	de	maior	estabilidade,	Horácio	não	dispunha	de	condições	políticas	e	sociais	

para	assumir	um	tom	propriamente	“satírico”,	de	confrontação	aberta.	

Sem	discordar,	evidentemente,	talvez	seja	o	caso	de	dizer	que	os	influxos	sociais	

restringiam	no	sentido	de	determinar	o	que	Horácio	não	podia	fazer	e,	nesse	sentido,	

explicam	apenas	de	modo	parcial	o	que	foi	feito	positivamente,	as	soluções	específicas	

(entre	outras	possíveis)	que	estão	corporificadas	nos	dois	livros	das	Sátiras.	Explicar,	

nesse	outro	caso,	significaria	não	mais	fornecer	a	causa	ou	origem,	mas	encontrar	uma	

direção,	entender	o	sentido	das	opções	tomadas.	

Um	modo	 possível	 de	 entender	 para	 onde	 apontam	 as	 soluções	 tomadas	 por	

Horácio,	modo	que	basicamente	congrega	duas	leituras	modernas	disponíveis	sobre	o	
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primeiro	livro	das	Conversas,	seria	o	de	dizer	que	as	sátiras	parecem	ter,	pelo	menos,	

duas	dimensões.	Uma	ética,	em	que	se	pretende	por	meio	dos	poemas	produzir	uma	

meditação	pessoal	de	natureza	moral	—	meditação	que	vai	mobilizar	amplo	material	

filosófico,	 com	 preeminência	 do	 epicurismo,	 em	 particular	 via	 Lucrécio	 e	 Filodemo	

(KEMP,	 2006).	 A	 outra	 dimensão	 seria	 uma	 agenda	 político-linguística,	 em	 que	 os	

poemas	 procurariam	 um	 equilíbrio	 instável	 entre	 tentar	 neutralizar	 os	 aspectos	 de	

ameaça	 e	 de	 ânsia	 por	 submeter	 o	 outro	 da	 sátira	 (produzir,	 assim,	 uma	 sátira	

“inofensiva”)	e,	ao	mesmo	tempo,	ser	um	lugar	de	apresentação	e	de	dar	visibilidade	

às	operações	de	dominação	e	de	poder	que	seriam	inerentes	e	particularmente	agudas	

ao	gênero	satírico	e,	portanto,	às	próprias	Conversas	horacianas.	(SCHLEGEL,	2005).5	

O	 interesse	 aqui	 não	 é	 o	 de	 propor	 uma	 interpretação	 geral	 do	 sentido	 do	

primeiro	 livro	 das	 Sátiras,	 nem	 mesmo	 afirmar	 com	 segurança	 que	 essas	 duas	

interpretações	sejam	compatíveis	entre	si.6	A	ideia	é	apenas	a	de	encontrar	um	quadro	

                                                             
5	Embora	Schlegel,	me	parece,	oscile	um	pouco	a	esse	respeito,	se	quisermos	ser	fieis	à	letra	do	texto,	
talvez	 seja	o	 caso	de	estender	ainda	mais	o	escopo	da	 crítica,	 e	dizer	que	para	ela	Horácio	estaria	
desnudando	e	colocando	em	cena,	com	suas	sátiras,	as	assimetrias	de	poder	e	os	jogos	de	dominação	
presentes	em	todo	o	discurso.	Cito:	“Horácio	parece	sugerir	que	a	necessária	passividade	da	escuta	(o	
que	ele	chama	de	fardo	aos	ouvidos)	é	sempre	uma	oportunidade	para	o	falante	exercer	dominância,	
sempre	uma	ameaça	ao	ouvinte	e	uma	tentação	ao	falante;	ele	parece	sugerir,	i.	e.,	que	toda	a	fala,	e,	
consequentemente,	 toda	a	poesia,	 carrega	a	ameaça	de	um	poder	desigual	 entre	 falante	e	ouvinte.	
Este	problema	será	agudo	na	 sátira,	portanto,	uma	vez	que	as	propriedades	 inventiva	e	 coercitiva	
desse	 gênero	 dependem	 da	 capacidade	 da	 fala	 de	 ameaçar,	 controlar	 e	 suplantar	 o	 ouvinte”	
(SCHLEGEL,	2005,	p.	07)	[Horace	seems	to	suggest	 that	 the	necessary	passivity	of	 listening	(what	he	
calls	the	burden	to	the	ears)	is	always	an	opportunity	for	a	speaker	to	dominate,	always	a	threat	to	the	
hearer	and	a	temptation	to	the	speaker;	he	seems	to	suggest,	that	is,	that	all	speech,	hence	all	poetry,	
entertains	the	menace	of	unequal	power	between	speaker	and	hearer.	This	problem	then	in	satire	will	
be	 acute,	 since	 the	 genre’s	 invective	 and	 coercive	 properties	 rely	 on	 the	 power	 of	 speech	 to	menace,	
control,	and	overpower	the	hearer].	
6	 No	 entanto,	 vale	 ressaltar,	 prima	 facie	 também	 não	me	 parece	 que	 haja	 contradição.	 Em	 alguns	
momentos	do	texto	de	Schlegel	parece	haver	abertura	para	articulações	entre	as	preocupações	éticas	
e	políticas.	Por	exemplo:	“Além	disso,	o	comedimento	pessoal	e	poético	praticado	por	Horácio,	com	
vista	a	ser	o	poeta	de	um	tipo	de	sátira	que	não	inspira	medo	ou	ódio,	e	que	não	está,	portanto,	sob	
suspeita	(“suspectum	genus	hoc	scribendi,”	1.4.65),	é	consistente	com	o	tema	mais	amplo	nas	Sátiras	
de	que	os	limites	que	a	natureza	impôs	à	nossa	existência	estabelecem	os	contornos	do	desejo	e	as	
condições	 para	 nossa	 felicidade.”	 (SCHLEGEL,	 2005,	 p.	 79)	 [Moreover,	 the	 personal	 and	 poetic	
restraint	Horace	practices,	with	a	view	to	being	the	poet	of	a	kind	of	satire	 that	does	not	 inspire	 fear	
and	 hatred,	 and	 that	 is	 therefore	 not	 under	 suspicion	 (“suspectum	 genus	 hoc	 scribendi,”	 1.4.65),	 is	
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de	 referência	 teórico	 que	 possa	 servir	 para	 tornar	 salientes	 aspectos	 das	Conversas	

que	nos	interessam	particularmente	nesse	trabalho,	a	saber,	as	passagens	entre	estilo	

e	moral.	A	opção	por	mobilizar	adiante	um	pano	de	fundo	interpretativo	vinculado	à	

ética	 foi,	assim,	mais	uma	escolha	relacionada	ao	escopo	desse	 texto,	um	 julgamento	

de	conveniência,	do	que	uma	avaliação	sobre	qual	modo	de	compreender	as	Conversas	

é,	em	geral,	mais	ou	menos	acertado.	

	

	

III	

	

Ao	 falar	 das	 inovações	 estilísticas	 presentes	 nas	 Sátiras,	 Gowers	 dirá	 que	

Horácio,	tendo	herdado	uma	forma	propícia	“ao	inchamento	e	à	deformidade”,	a	teria	

reinventado	 segundo	 um	 ideal	 de	 escrita	 que	 teria	 como	 horizonte	 a	 “satisfação	 e	

saber	os	limites.”	(GOWERS	in	HORACE,	2012,	p.	60).7	

Vale	notar	que	os	termos	que	Gowers	usa	para	caracterizar	o	estilo	de	Horácio	

nas	Sátiras,	 “satisfação	 e	 saber	 os	 limites”	 são,	 não	 por	 acaso,	 retirados	 de	 imagens	

presentes	 nos	 próprios	 poemas.	 Para	 ficar	 em	 apenas	 três	 exemplos,	 ambos	 da	

primeira	Sátira	(grifos	meus):	

	
Vel	dic	quid	referat	intra	
naturae	finis	uiuentis	iugera	centum	an	
mille	aret?	
	
Me	diga	qual	diferença	
tem	quem	vive	nos	lindes	segundo	a	natura,	
se	roça	jeiras	cem	ou	mil?	
(Horácio,	Sermones,	I	1.49-51).	

                                                             
consistent	 with	 the	 larger	 theme	 in	 the	 Satires	 that	 the	 limits	 nature	 has	 imposed	 on	 our	 existence	
establish	the	boundaries	to	desire	and	the	conditions	for	our	happiness].	
7	Conforme	o	comentário	crítico	de	Gowers	na	edição	de	Cambridge	das	Sátiras	de	Horácio.	
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“Nil	satis	est”	inquit	“quia	tanti	quantum	habeas	sis.”	
	
“Nada	satisfaz!	Você	não	passa	das	posses.”	
(Horácio,	Sermones,	I	1.63).	
	
est	inter	Tanain	quiddam	socerumque	Viselli,	
est	modus	in	rebus,	sunt	certi	denique	fines	
quos	ultra	citraque	nequit	consistere	rectum.	
	
há	meio	termo	entre	Tánais	e	o	sogro	do	velho	Visélio,	
há	medida	pra	tudo	e	há	um	limite	preciso,	
certo	é	não	passar	aquém	e	além	da	divisa.	
(Horácio,	Sermones,	I	1.105-107).8	

	

Como	se	sabe,	a	primeira	Sátira	tem	uma	preocupação	imediata	que	é	de	ordem	

moral,	 trata-se	 de	 um	 poema	 que	 combate	 a	 cobiça	 e	 que	 advoga	 contra	 ela	 a	

moderação,	a	vida	dentro	dos	limites.	A	inspiração	é	epicurista	(KEMP,	2006,	p.	43).9	O	

modo	como	o	poema	formula	o	que	significaria	moderação	material	deixa	isso	patente:	

	
Nescis	quo	ualeat	nummus,	quem	praebeat	usum?	
Panis	ematur,	holus,	uini	sextarius;	adde	
quis	humana	sibi	doleat	natura	negatis.	
	
Mas	não	sabe	quanto	e	como	vale	a	moeda?	
Compra-se	plantas,	pão,	uma	dose	de	vinho	—	acrescente	
tudo	que	dói	se	negado	para	a	natura	dos	homens.”	
(Horácio,	Sermones,	I	1.73-75).	

	

O	poema	não	só	mobiliza	a	noção	de	natureza	como	horizonte	normativo,	mas	

também	usa	a	 “negação	da	dor”	 como	critério	para	orientar	 as	 aspirações	materiais,	

para	 fornecer	 a	 justa	medida	 entre	 a	 cobiça	 e	 a	 abnegação	material	 total.	 Ambos	 os	

traços	 denunciam	 clara	 filiação	 epicurista.	 Deve-se	 ter	 bens	materiais	 na	 proporção	

em	que	eles	propiciem	a	satisfação	de	nossos	desejos	naturais,	i.	e.,	aqueles	orientados	
                                                             
8	Todas	as	traduções	são	inéditas	e	de	autoria	de	Guilherme	Gontijo	Flores.	
9	Apesar	de	considerar	os	poemas	superficiais	ou	desinteressantes	do	ponto	de	vista	filosófico,	Niall	
Rudd	também	sugere	a	influência	epicurista.	(2007,	p.	15-23).	 
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à	supressão	da	dor,	que	nos	livrem	dos	padecimentos	da	sede,	do	frio,	da	fome.10	Sua	

defesa	 da	 moderação	 não	 é,	 portanto,	 uma	 mobilização	 do	 bom	 senso	 ou	 de	 um	

suposto	senso	comum	(o	que	o	próprio	Horácio	reivindica,	por	vezes),	mas	se	faz	em	

bases	abstratas,	com	apoio	de	teorias	filosóficas,	por	vezes	contraintuitivas.	Me	parece,	

na	 esteira	 do	 trabalho	 de	 Kemp	 (2006),	 que	 o	 epicurismo	 é	 uma	 presença	

particularmente	 marcante	 e	 consequente,	 em	 especial	 nos	 primeiros	 poemas.11	 Por	

exemplo,	na	segundo	sátira,	quando	Horácio	vai	condenar	os	excessos	da	devassidão	

sexual,	 ele	 o	 faz	 novamente	 em	 bases	 que	 estão,	 poderíamos	 sugerir	 com	 Gerard	

Lebrun,	 a	 contrapelo	 do	 senso	 comum	 da	 época.	 O	 devasso	 que	 se	 engaja	 com	

mulheres	 casadas	 é	 reprovado	 por	 ser	 um	 insensato	 na	 sátira	 I.2,	 ou	 seja,	 por	 não	

avaliar	 bem	 as	 consequências	 de	 seus	 atos	 segundo	 seus	 próprios	 interesses.	 Isso,	

conjectura	 Lebrun,	 iria	 contra	 a	 maioria	 silenciosa,	 era	 coisa	 de	 filósofo:	 “O	 vulgar	

reprova	a	depravação	na	medida	em	que	ela	procura	o	prazer”	(LEBRUN,	1995,	p.	82);	

já	o	filósofo,	sem	receio	de	parecer	absurdo,	como	lhe	é	de	costume,	diz	justamente	o	

oposto:	o	problema	do	depravado	é	que	ele	calcula	mal	o	seu	prazer.	

                                                             
10	Cumpre	notar	que	o	prazer	epicurista	não	se	identifica	com	a	ausência	de	dor,	não	se	trata	de	um	
conceito	meramente	negativo.	 A	 ausência	 de	 dor	 não	 sendo	 o	mesmo	 que	 o	 prazer	 buscado	 pelo	
epicurista,	 ela	 deve	 ser	 melhor	 caracterizada	 apenas	 como	 a	 condição	 de	 ocorrência	 do	 prazer	
propriamente	visado.	Ao	nos	livrarmos	da	roda	infernal	e	insaciável	de	desejos	móveis	e	artificias	e	
nos	 limitando	 apenas	 a	 satisfazer	 os	 desejos	 naturais,	 de	 dissolução	 da	 dor,	 emergiria	 um	prazer	
positivo,	o	próprio	prazer	de	existir.	Cf.	LEBRUN,	Gerard.	A	neutralização	do	poder	 in	O	desejo.	Org:	
Adauto	Novaes.	São	Paulo:	Companhia	das	Letras.	1995.	
Pierre	Hadot,	embora	com	interpretação	divergente,	faz	uma	bela	explicação	do	que	está	em	jogo	no	
ideal	de	prazer	epicurista	que	vale	a	pena	ser	citada:	
“Talvez	seja	admirável	ver	atribuir	 tal	 transcendência	à	simples	supressão	da	 fome	ou	da	sede	e	à	
satisfação	 das	 necessidades	 vitais.	 Porém,	 pode-se	 pensar	 que	 esse	 estado	 de	 supressão	 do	
sofrimento	do	corpo,	esse	estado	de	equilíbrio,	abre	à	consciência	um	sentimento	global,	cenestésico,	
da	 própria	 existência:	 tudo	 se	 passa	 então	 como	 se,	 suprimindo	 o	 estado	 de	 insatisfação	 que	 o	
consumia	 na	 procura	 de	 um	 objeto	 particular,	 o	 homem	 ficasse	 livre	 enfim	 para	 poder	 tomar	
consciência	de	alguma	coisa	extraordinária,	que	 já	estava	presente	nele	de	maneira	 inconsciente,	o	
prazer	de	 sua	existência,	da	 ‘identidade	da	pura	existência’,	 para	 retomar	a	expressão	de	C.	Diano	
Esse	estado	tem	alguma	analogia	com	a	‘felicidade	suficiente,	perfeita	e	plena’	de	que	fala	Rousseau	
em	Les	Reveries	du	promeneur	solitaire.”	(HADOT,	2004,	p.	173).	
11	 Para	 visão	 divergente,	 que	 vai	 acentuar	 a	 influência	 cínica	 nos	 primeiros	 poemas,	 conferir	Kirk	
Freudenburg	(1993,	p.	11).	
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Como	se	vê,	 o	 imperativo	de	 se	manter	no	 interior	dos	 limites,	 de	 encontrar	 a	

medida	 satisfatória,	 é	 ao	 mesmo	 tempo	 uma	 injunção	 ética	 e	 uma	 orientação	

estilística.	 É	 por	 sua	 desmesura	 tanto	 em	 termos	 de	 um	 tom	 agressivo	 demais,	

excessivamente	 confrontativo,	 quanto	 por	 sua	 prolixidade,	 pelo	 descuido	 com	 a	 boa	

escrita	 em	 nome	 da	 quantidade	 de	 versos,	 que	 o	 estilo	 de	 Lucílio	 será	 criticado	 na	

sátira	 I.4.	 Pelo	 fato	 das	 orientações	 moral	 e	 de	 estilo	 nas	 Conversas	 estarem	

organizadas	 em	 torno	 da	mesma	 família	 de	 imagens	 (limite,	 satisfação,	 moderação,	

medida)	 há	 um	 envio	 e	 reenvio	 constante	 entre	 as	 discussões	 ética	 e	 estética	 nos	

poemas.12	Assim,	por	exemplo,	Gowers	vai	ler	a	primeira	sátira,	claro,	como	um	poema	

que	faz	uma	meditação	moral,	“um	sermão	contra	a	avareza”,	mas	também	vai	ver	nele	

um	“programa	velado	para	a	sátira	horaciana,	em	que	o	consumo	moderado	de	coisas	

materiais	anda	de	mãos	dadas	com	o	consumo	de	palavras”	(GOWERS,	2005,	p.	51),	a	

discussão	ética	nos	enviando,	ainda	que	indiretamente,	à	questão	de	estilo.	Invertendo	

o	 sinal,	 poderíamos	dizer	 também	que	 quando	Horácio	 critica	o	 estilo	de	Lucílio	 em	

I.4,	 há	 uma	 reprovação	moral	 embutida;	 é	 como	 se	 o	 seu	 “estilo	 satírico”	 estivesse	

imediatamente	 aproximado	 dos	 outros	 vícios	 criticados	 nas	 três	 primeiras	 sátiras,	

fosse	um	mais	um	tipo	de	desmesura,	condenável	como	as	outras.	

Não	parece	haver	aqui	—	como	há	para	nós	—	um	fosso	quase	 intransponível	

entre	 fazer	uma	apreciação	 sobre	o	 estilo	de	uma	obra	 e	 censurar	moralmente	uma	

pessoa.	A	ideia	de	um	“problema	estético”	como	algo	inofensivo,	algo	que	podemos	até	

lamentar	 ou	 criticar,	 mas	 nunca	 condenar	 efetivamente,	 parece	 não	 ter	 lugar	 aqui.	

Nesse	sentido,	é	o	caso	de	dizer	que	falar	em	programa	ético	e	estilístico	como	se	se	

tratassem	de	dois	programas	análogos	é	algo	enganador.	A	verborragia	confrontativa	

do	 estilo	 de	 Lucílio	 é	 rejeitada	 por	 “passar	 dos	 limites”,	 desmesura	 que	 deve	 ser	

                                                             
12	Mesmo	em	momentos	prosaicos,	aparentemente	desligados	da	discussão	estética	ou	moral,	como	
em	 I.5	 13,	 o	 uso	 da	 palavra	 satis	 parece	 ativar	 a	 injunção	 por	 se	 “manter	 dentro	 do	 limite”.	 A	
recorrência	no	uso	da	palavra	e	sua	presença	no	próprio	nome	do	gênero	tem	o	efeito	de	tornar	essa	
problemática	pervasiva	nos	poemas.	
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reprovada	 com	 base	 em	 um	 princípio	 de	 natureza	 ética.	 Com	 efeito,	 em	 Horácio	 o	

estilo	está	subordinado	à	moral.	

Antes	de	concluir,	talvez	seja	o	caso	de	voltar	à	comparação	inicial.	Nesse	modo	

de	 conceber	 a	 relação	 estilo	 e	 moral,	 Horácio	 se	 aproxima	 dos	 críticos	 franceses,	

contra	o	que	uma	primeira	 leitura	da	boutade	 de	Moullet	poderia	 sugerir.	 De	 fato,	 o	

interesse	da	frase	de	Moullet	era	defender	Fuller	de	um	certo	tipo	de	crítica	moral,	a	

saber,	 uma	 não	mediada	 por	 uma	 consideração	 atenta	 das	 operações	 específicas	 do	

meio	 cinematográfico.	Mas	 para	 fazer	 essa	 defesa	 ele	 teve	 que	 aproximar,	 digamos,	

perigosamente	estilo	e	ética,	o	que	acabou	abrindo	o	flanco	para	a	famosa	reversão	de	

Godard	“O	travelling	é	uma	questão	de	moral”	e	para	o	tipo	de	crítica	que	Rivette	iria	

empreender	contra	Pontecorvo.	

A	 noção	 de	 que	 se	 poderia	 insultar	 uma	 pessoa	 como	 desprezível	 por	 um	

movimento	 de	 câmera,	 como	 fez	 Rivette,	 está	 bastante	 afastada	 de	 nós.	 Pela	 sua	

evidente	desmedida,	 estaria	 também	afastada	de	Horácio.	Acho	que	ele	 se	oporia	 ao	

impulso	 satírico	 da	 confrontação	 aberta	 e	 violenta	 —	 irresistível	 para	 o	 Rivette	

polemista	 —	 e	 teria	 provavelmente	 tolerância	 com	 o	 “problema	 estético”,	 embora	

também	me	 pareça	 que	 essa	 tolerância	 portaria	 uma	 objeção	moral,	 haveria	 nela	 a	

ideia	de	que	um	“defeito	estético”	é	uma	questão	de	vício	e	não	de	apenas	mau	ou	bom	

gosto.	
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IL	DANTE-PERSONAGGIO	NELLA	DIVINA	COMMEDIA	

CHARACTER-DANTE	IN	THE	DIVINE	COMMEDY	

	

Annalice	Del	Vecchio	de	Lima1	

	
RIASSUNTO:	Questo	articolo	analizza	la	presenza	del	Dante-personaggio	della	Divina	Commedia,	di	
Dante	Alighieri,	specificamente	nella	prima	parte	dell’opera,	quella	dell’Inferno.	Opera	autodiegetica,	
la	Commedia	è	narrata	in	prima	persona	dal	personaggio,	il	quale	coincide	con	il	narratore	e	l’autore,	
il	 poeta	 toscano	 Dante	 Alighieri.	 Distinguere	 il	 Dante-personaggio,	 quello	 che	 affronta	 il	 viaggio	
oltremondano	 attraverso	 i	 regni	 di	 Inferno,	 Purgatorio	 e	 Paradiso,	 e	 il	 Dante-narratore	 di	 tale	
avventura	è	un	compito	necessario	per	capire	diversi	aspetti	dell’opera.	
Parole-chiavi:	Dante	Alighieri;	Divina	Commedia;	Dante-personaggio.	
ABSTRACT:	 This	 article	 analyzes	 the	 presence	 of	 character-Dante	 in	 Dante	 Alighieri’s	 Divine	
Commedy,	 focusing	 on	 its	 first	 part,	 which	 is	 the	 Hell.	 As	 an	 autodiegetic	 work,	 the	 Commedy	 is	
narrated	 in	 first	 person	 by	 the	 character	who	 coincides	with	 narrator	 and	 author.	 Differentiating	
character-Dante,	who	faces	the	 journey	throughout	the	reigns	of	Hell,	Purgatory	and	Paradise,	and	
narrator-Dante	is	important	to	understand	the	various	aspects	of	the	work.	
Keywords:	Dante	Alighieri;	Divine	Commedy;	character-Dante.	
	

	

Questo	 articolo	 si	 propone	 a	 fare	 una	 riflessione	 sul	 Dante-personaggio	

dell’opera	 italiana	 Divina	 Commedia,	 scritta	 da	 Dante	 Alighieri	 durante	 l’esilio,	

all’inizio	del	300	—	se	non	si	accetta	l’idea	di	Boccaccio	sui	sette	canti	scritti	a	Firenze	

prima	 dell’esilio2.	 Si	 concentra	 specificamente	 nella	 prima	 parte	 dell’opera,	 quella	

dell’Inferno.	Infatti,	si	può	dire	che	mettersi	come	personaggio	della	propria	narrativa	

è	 una	 delle	 caratteristiche	 che	 hanno	 dato	 all’autore	 Dante	 la	 fama	 di	 radicalmente	

moderno	 nel	 suo	 linguaggio,	 tra	 altri	 tanti	 aspetti	 che	 hanno	 reso	 immortale	 la	 sua	

                                                             
1	Graduanda,	UFPR.	
²	Cfr.	BOCCACCIO,	Giovanni.	Trattatello	in	laude	di	Dante.	Milano:	Garzanti,	1995,	p.	5,	n.	2.	
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opera	—	tale	come	la	decisione	di	scrivere	i	suoi	versi	in	volgare,	la	scelta	di	utilizzare	

un	linguaggio	più	semplice	e	diretto	di	quello	che	si	usava	nell’epoca,	la	polisemia	del	

testo	ecc.	

La	 Commedia	 è	 un’opera	 autodiegetica,	 ossia	 narrata	 in	 prima	 persona	 dal	

personaggio	 il	 quale	 coincide	 con	 il	 narratore	 e	 l’autore,	 il	 poeta	 toscano	 Dante	

Alighieri.	 Distinguere	 il	 Dante-personaggio,	 quello	 che	 affronta	 il	 viaggio	

oltremondano	attraverso	i	tre	regni	di	Inferno,	Purgatorio	e	Paradiso,	il	Dante-autore	e	

il	 Dante-narratore	 di	 tale	 avventura	 è	 un	 compito	 sottile.	 Infatti,	 i	 tre	 sono	 la	 stessa	

persona,	 ma	 hanno	 funzioni	 diverse	 che	 si	 devono	 comprendere	 per	 capire	 diversi	

aspetti	dell’opera.	

Già	 nei	 primi	 versi	 dell’Inferno	 possiamo	 fare	 questa	 distinzione	 attraverso	

l’osservazione	dei	tempi	verbali	usati:	

	
Nel	mezzo	del	cammin	di	nostra	vita	
mi	ritrovai	per	una	selva	oscura,	
che	la	diritta	via	era	smarrita.	
Ahi	quanto	a	dir	qual	era	è	cosa	dura	
esta	selva	selvaggia	e	aspra	e	forte	
che	nel	pensier	rinova	la	paura!	
(ALIGHIERI,	INF	I	1-6,	2018).	

	

L’azione	 del	 personaggio	 è	 descritta	 con	 tempi	 verbali	 del	 passato	 (“mi	

ritrovai”);	 le	 riflessioni	di	Dante-narratore	 sono	 invece	 sempre	 riportate	 con	 i	 tempi	

verbali	 del	presente	 (“rinova”	 e	 “è	 cosa	dura”).	 Il	 narratore	 comincia	 a	 raccontare	 la	

saga	 di	 Dante	 nell’oltremondo	 usando	 la	 prima	 persona	 del	 plurale	 (“nostra	 vita”),	

come	a	dire	che	quello	“io”	che	si	è	ritrovato	per	una	selva	oscura	è	allo	stesso	tempo	il	

personaggio	(“io”)	e	tutta	l’umanità	(“noi”).	

Infatti,	il	personaggio	Dante	ha	troppa	somiglianza	con	l’intera	umanità:	appare	

come	 un’uomo	 debole,	 di	 fisico	 scarso,	 senza	 il	 coraggio	 eroico	 dimostrato	 dal	

personaggio	Enea	quando	 lui	ha	 fatto	 lo	stesso	viaggio	 all’Inferno	nell’Eneida	—	uno	
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dei	 vari	 libri	 che	 hanno	 ispirato	 l’autore	 toscano	 a	 descrivere	 il	 suo	 proprio	

oltremondo,	più	specificamente	il	Libro	VI,	 in	cui	Enea	scende	al	mondo	dei	morti.	Si	

può	 chiudere	gli	 occhi	 e	 immaginare	questo	 “avatar”	di	Dante	nella	Commedia	 come	

uno	degli	alterego	di	Woody	Allen	nei	suoi	film,	anche	piccolo,	magrolino,	pauroso	ma	

soprattutto	moltissimo	intelligente	e	spiritoso.	

É	 questo	 personaggio	 fragile	 che	 espone	 a	 Virgilio,	 la	 sua	 guida	 nell’Inferno	 e	

nella	Montagna	del	Purgatorio,	 i	 suoi	dubbi	 sul	perché	 proprio	 lui	 è	 stato	 scelto	per	

fare	quel	viaggio	spirituale:	

	
Ma	io,	perché	venirvi?	o	chi	‘l	concede?	
Io	non	Enëa,	io	non	Paulo	sono;	
me	degno	a	ciò	né	io	né	altri	‘l	crede	
(ALIGHIERI,	INF	II	31-33,	2018)	

	

Questa	 retorica,	 cui	 segue	 la	 risposta	 di	 Virgilio,	 non	 è	 ingenua:	 è	 un	modo	 di	

dimostrare	 al	 lettore	 che	 quell’uomo	 fragile,	 che	 è	 anche	 il	 Dante-autore,	 è	 speciale	

perché	 è	 stato	 scelto	 da	 Dio	 per	 vedere	 cosa	 c’è	 dopo	 la	 morte	 e,	 al	 suo	 ritorno,	

raccontare	 quello	 che	 ha	 visto	 all’umanità.	 E,	 se	 all’inizio	 il	 personaggio	 sembra	 un	

imbranato,	 lungo	 il	 viaggio	 si	 trasforma,	 superando	 la	 condizione	 umana,	

sublimandosi.	

Ci	sono	molti	casi	 in	cui	Dante-personaggio	reagisce	proprio	in	senso	contrario	

alle	 decisioni	 prese	 dal	 Dante-narratore.	 Un’esempio	 emblematico	 è	 quando	 il	

protagonista	si	compiace	di	Francesca	da	Rimini	nel	Canto	V	al	punto	di	svenire	per	la	

pietà.	Il	canto	finisce	cosí:	

	
[...]	sì	che	di	pietade	io	venni	men	cosí	com’io	morisse.	
E	caddi	come	corpo	morto	cade.	
(ALIGHIERI,	INF	V	14-142,	2018)	
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In	opposizione,	 il	Dante-autore	non	la	salva;	al	contrario,	 la	 	mette	nel	secondo	

cerchio	con	gli	altri	lussuriosi,	agitati	da	una	perpetua	bufera.	

Lo	 scrittore	 argentino	 Jorge	 Luis	 Borges	 considera	 che	 includersi	 come	

personaggio	è	stata	una	strategia	di	Dante	per,	diciamo,	 “soavizzare”	questo	ruolo	di	

giudice	implacabile	davanti	ai	lettori.	Sostiene	lui:	

	
Il	poeta	è	ciascuno	degli	uomini	del	suo	mondo	fittizio,	è	ciascun	soffio	e	ciascun	
particolare.	Uno	dei	suoi	compiti,	non	il	più	facile,	è	occultare	o	dissimulare	tale	
onnipresenza.	 Il	problema	era	singolarmente	arduo	nel	caso	di	Dante,	obbligato	
dal	carattere	stesso	del	suo	poema	ad	aggiudicare	la	gloria	o	la	perdizione	senza	
che	i	lettori	potessero	avvertire	che	la	Giustizia	che	emmeteva	le	sentenze	era,	in	
fin	dei	conti,	lui	stesso.	Per	raggiungere	questo	scopo,	si	incluse	nella	Commedia	
come	 uno	 dei	 suoi	 personaggi,	 e	 fece	 in	 modo	 che	 le	 sue	 reazioni	 non	
coincidessero,	o	coincidessero	solo	di	rado	—	come	nel	caso	di	Filippo	Argenti	o	
di	Giuda,	con	le	decisioni	divine.3	(BORGES,	2014,	senza	numero	di	pagina).	

	

Fillipo	Argenti,	 commentato	 nella	 citazione	 sopra	di	 Borges,	 fu	Guelfo	di	parte	

Nera	e	quindi	avversario	politico	di	Dante	che	era	Bianco4.	Nella	Commedia,	Dante	lo	

colloca	 tra	 gli	 iracondi	 del	 V	 Cerchio	 dell'Inferno	 nel	 Canto	 VIII.	 Mentre	 Flegiàs	

trasporta	sulla	sua	barca	Dante	e	Virgilio,	l'Argenti	gli	si	avvicina	e	gli	domanda	perché	

il	poeta	è	anzitempo	nell'Inferno.	Dante-personaggio	risponde	che	non	è	lì	per	restare	

e	 gli	 chiede	 chi	 sia,	 nonostante	 lo	 riconosca.	 Pronuncia	 contro	 il	 morto	 parole	 di	

disprezzo:	

	
Con	piangere	e	con	lutto,	
spirito	maladetto,	
ti	rimani;	

                                                             
³	Nella	versione	originale:	“El	poeta	es	cada	uno	de	los	hombres	de	su	mundo	ficticio,	es	cada	soplo	y	
cada	 pormenor.	 Una	 de	 sus	 tareas,	 no	 la	 más	 fácil,	 es	 ocultar	 o	 disimular	 esa	 omnipresencia.	 El	
problema	 era	 singularmente	 árduo	 en	 el	 caso	 de	 Dante,	 obligado	 por	 el	 carácter	 de	 su	 poema	 a	
adjudicar	la	gloria	o	la	perdición,	sin	que	pudieran	advertir	los	lectores	que	la	Justicia	que	emitía	los	
fallos	 era,	 em	 último	 término,	 él	 mismo.	 Para	 conseguir	 ese	 fin,	 se	 incluyó	 como	 personaje	 de	 la	
Comedia,	e	hizo	que	sus	reacciones	no	coincidieran,	o	sólo	coincidieran	alguna	vez	—	en	el	caso	de	
Filippo	Argenti,	o	en	el	de	Judas	—	con	las	decisiones	divinas”	(BORGES,	1982,	p.	05).	
4	I	Guelfi	Bianchi	e	Neri	erano	le	due	fazioni	in	cui	si	sono	divisi	i	Guelfi	di	Firenze	intorno	alla	fine	del	
XIII	secolo,	ormai	il	partito	egemonico	in	città.	
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ch’i’	ti	conosco,	ancor	sie	lordo	tutto	
(ALIGHIERI,	INF	VIII	37-39,	2018).	

	

L'episodio	si	conclude	con	 l'Argenti	dilaniato	e	 fatto	a	pezzi	dagli	altri	 iracondi	

che	sono	immersi	nel	fango.	Come	ha	scritto	Borges,	questo	è	uno	dei	pochi	casi	in	cui	

le	 reazioni	 del	 personaggio	 coincidono	 con	 le	 “decisioni	 divine”	 dell’autore,	 ossia	

entrambi	 condannano	 l’Argenti	 alle	 sofferenze	 dell’Inferno,	 il	 personaggio	 con	 le	

parole	 di	 disprezzo	 verso	 lui	 e	 l’autore	 proprio	 con	 la	 decisione	 di	 metterlo	

nell’Inferno.	

Lo	stesso	accade	con	Giuda,	 il	 traditore	di	Cristo,	dilaniato	dai	denti	di	Lucifero	

(nell’Inferno	XXXIV)	—	davanti	alla	cena,	il	Dante-personaggio	non	manifesta	nessuna	

pietà.		Solo	il	suo	maestro	lo	spiega:	

	
Quell’anima	là	sú	ch’a	maggior	pena”,	disse	l’maestro,	
‘è	Giuda	Scarïotto,	che	‘l	capo	ha	dentro	e	fuor	le	gambe	mena.	
(ALIGHIERI,	INF	XXXIV	61-63,	2018).	

	

Il	 Dante-autore	 condanna	 Giuda,	 traditore	 di	 Cristo	 e	 della	 Chiesa,	 e	 anche	

questa	volta	la	sua	decisione	non	è	“soavizzata”	da	un	protagonista	pietoso.	

	

1.	DANTE	EVERYMAN	

	

L’uso	nei	primi	versi	del	poema	dell’aggettivo	“nostra”	per	connotare	 la	vita	di	

ciascuno	 di	 noi	 e	del	pronome	 “mi”	 che	 si	 riferisce	unicamente	 a	Dante	 è	utilizzatto	

come	 esempio	 per	 difendere	 la	 linea	 interpretativa	 del	 “Dante	 everyman”	 —	 una	

espressione	creata	dal	critico	statunitense	Charles	Singleton5	per	dire	che	Dante	nella	

Commedia	rappresenta	sia	se	stesso	che	l’umanità	intera.	

                                                             
5	Cfr.	SINGLETON,	Charles.	La	poesia	della	Divina	Commedia.	Bologna:	Il	Mulino,	1978,	p.	16-35.	
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Nel	 suo	 libro	 Una	 storia	 naturale	 della	 curiosità,	 Alberto	 Manguel	 scrive	 che	

Dante	 è	 “everyman”	 quando	 si	 comporta,	 “come	 ‘levatrice’	 dei	 nostri	 pensieri,	 come	

Socrate	definì	una	volta	il	ricercatore	di	conoscenza.	La	Commedia	ci	consente	di	porre	

in	essere	le	nostre	domande.”	(MANGUEL,	2015,	senza	numero	di	pagina).	

In	questo	senso,	il	Dante-personaggio	è	il	Dante-agens,	come	viene	chiamato	l’io	

che	 agisce	 nell’Epistola	 XIII	 a	 Cangrande	 della	 Scala6	 in	 oposizione	 all’auctor,	 quello	

che	racconta	la	storia.	L’agens	vive	la	esperienza	del	viaggio	come	una	sorta	di	martire	

che	 si	 sacrifica	 per	 potere,	 al	 suo	 ritorno,	 raccontare	 quello	 che	 ha	 vissuto	 con	

l’obbiettivo	 di	 salvare	 l’umanità.	 È	 quello	 che	 ci	 permette,	 per	 via	 delle	 azioni,	 di	

riflettere	sui	vari	aspetti	della	nostra	esistenza.	

Picone	spiega	la	difrazione	dell’io	della	Commedia	secondo	un	triplice	ruolo:	

	
C’è	 anzitutto	 [...]	 l’agens	 [...]	 il	 pellegrino	 che	 osserva	 la	 realtà	 eterna	 e	 i	
personaggi	 che	 vi	 operano;	 troviamo	 poi	 l’io	 che	 racconta,	 il	 narratore	 che	
riferisce	in	modo	chiaro	e	coerente	gli	eventi	accaduti	al	personaggio,	le	persone	
viste	e	le	parole	dette	e	udite;	abbiamo	infine	l’io	che	‘mette	in	opera’	il	racconto	
del	 narratore,	 l’autore	 che	 appone	 a	 questo	 racconto,	 già	 provvisto	 di	 un	 suo	
senso	narrativo,	il	sigillo	dell’allegoria,	della	verità	poetica	finale.	(PICONE,	1999,	
p.	17).	

	

2.	DANTE	APPELLA	AL	LETTORE	

	

Nel	 saggio	 Gli	 appelli	 al	 lettore	 in	 Dante,	 Erich	 Auerbach	 rifflete	 sui	 circa	 20	

momenti	nella	Commedia	 in	cui	Dante-narratore	 interrompe	la	narrativa,	dirigendosi	

al	 lettore	 per	 condividere	 le	 sue	 esperienze	 e	 sentimenti,	 invitarlo	 a	 testemoniare	

qualche	evento	miracoloso,	osservare	qualche	peculiarità	nel	contenuto	o	nello	stile,	

farlo	percepire	il	vero	senso	o	anche	 interrompere	la	 lettura	caso	non	stia	preparato	

per	continuare.	Scrive	lo	studioso:	

                                                             
6	 L'autenticità	 dell'epistola	 scritta	 da	 Dante	 a	 Can	 Grande	 della	 Scalla,	 signore	 di	 Verona,	 è	 stata	
messa	 in	 dubbio	 da	 diversi	 studiosi	 moderni,	 ma	 l'orientamento	 prevalente	 oggi	 è	 incline	 a	
riconoscerne	la	paternità	dantesca.	
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È	 facile	 vedere	 che	 l’originalità	 degli	 appelli	 danteschi	 è	 sintomo	 di	 un	 nuovo	
rapporto	 tra	 i	 lettori	 e	 l’autore,	 che	 a	 sua	 volta	 ha	 radici	 nel	 concepimento	 di	
Dante	del	suo	ruolo	e	funzione	come	poeta.	Con	la	massima	chiarezza	e	coerenza,	
mantiene	 l'atteggiamento	di	un	uomo	che,	per	grazia	 speciale,	 è	 stato	ammesso	
alla	visione	dell'aldilà,	come	Enea	e	Paolo	prima	di	lui,	e	a	chi	è	stata	affidata	una	
missione	 di	 uguale	 importanza:	 rivelare	 all'umanità	 l'ordine	 eterno	 istituito	 da	
Dio,	 e	 quindi	 insegnare	 ai	 suoi	 simili	 cosa	 c'è	di	 sbagliato	nel	modellare	 la	 vita	
umana	in	quel	particolare	momento	della	loro	storia.	(AUERBACH,	2012,	p.	125,	
traduzione	mia).7	

	

Gli	appelli	al	lettore	che	troviamo	sparsi	nell’opera	contribuiscono	a	sottolineare	

la	 presenza	 del	 narratore,	 che	 si	 allontana	 dal	 personaggio,	 un	 pellegrino	 affaticato,	

per	la	sicurezza	della	sua	forza	poetica	e	delle	rivelazioni	dietro	i	suoi	messaggi.	Parla	

con	i	lettori	con	l’autorità	e	la	premenza	di	un	profeta.	Alcuni	esempi	sono:	

	
Se	tu	se’or,	lettore,	a	creder	lento	
ciò	ch’io	dirò,	non	sarà	maraviglia;	
ché	io	ch	‘l	vidi,	a	pena	il	mi	consento	
(INF.	XXV,	46-48)	
	
	
Se	Dio	ti	lasci,	lettor,	prender	frutto	
di	tua	lezione,	or	pensa	per	te	stesso	
com’io	potea	tener	lo	viso	asciutto,	
quando	la	nostra	imagine	di	presso	
vidi	sí	torta,	che	‘l	pianto	de	li	occhi	
le	natichebagnava	per	lo	fesso.	
(INF.	XX,	19-24).	
	
	
O	tu	che	leggi,	udirai	nuovo	ludo	
(INF.	XXII,	118,	2018).	

                                                             
7 La	 citazione	 di	 Auerbach	 è	 stata	 tradotta	 dalla	 versione	 in	 portoghese:	 “É	 fácil	 ver	 que	 a	
originalidade	dos	apelos	dantescos	é	sintoma	de	uma	nova	relação	entre	leitor	e	autor,	que	por	sua	
vez	tem	raízes	na	concepção	que	Dante	faz	de	seu	próprio	papel	e	função	como	poeta.	Com	máxima	
clareza	e	consistência,	ele	conserva	a	atitude	de	um	homem	que,	por	graça	especial,	 foi	admitido	à	
visão	 do	 além,	 como	 Eneias	 e	 Paulo	 antes	 dele,	 e	 a	 quem	 foi	 confiada	 uma	 missão	 de	 igual	
importância:	revelar	à	humanidade	a	ordem	eterna	instituída	por	Deus	e,	por	essa	via,	ensinar	a	seus	
semelhantes	o	que	há	de	errado	com	a	conformação	da	vida	humana	naquele	momento	específico	de	
sua	história.”	(AUERBACH,	2012,	p.	125).	
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Michelangelo	Picone,	commentando	Singleton,	spiega	che	se	

	
d’un	 lato	 l’io	 empirico	 diventa	 il	 “pellegrino”,	 l’homo	 viator	 che	 raggiunge	
l’identificazione	 divina,	 un	 personaggio	 individuale	 che	 emblematizza	 la	
condizione	 universale	 dell’Everyman;	 dall’altro	 lato	 l’io	 poetico	 assume	 le	 vesti	
dello	 scriba	Dei,	di	 colui	 che	può	manifestare	 la	verità	definitiva	del	 viaggio,	sia	
del	pellegrino	sia	dell’Everyman,	perché	l’ha	letta	direttamente	nel	“volume”	che	
gli	si	è	aperto	davanti	al	momento	della	finale	rivelazione	paradisiaca.	Ne	deriva,	
giusta	la	Lettera	a	Cangrande,	la	prospettiva	polisemica	della	Commedia:	al	senso	
letterale	 o	 istoriale	 che	 concerne	 l’io	 personaggio,	 si	 aggiungono	 i	 vari	 sensi	
spirituali	 (allegorico,	morale	 e	 anagogico)	 che	 riguardano	 l’Everyman.	 (PICONE,	
1999,	p.	10).	

	

Auerbach	va	lontano	in	questa	reflessione	quando	scrive	che	questo	“io”	poetico	

si	 dirige	 verso	 il	 lettore	 come	 se	 tutto	 ciò	 che	 racconta	 fosse	 non	 solo	 la	 più	 pura	

verità,	ma	la	verità	infusa	di	rivelazione	divina.	“Il	lettore,	come	Dante	lo	ha	concepito	

(e	 Dante	 in	 realtà	 crea	 il	 suo	 lettore),	 è	 un	 discepolo.	 Non	 spetta	 a	 lui	 discutere	 o	

giudicare,	 ma	 seguire,	 con	 le	 proprie	 forze,	 il	 percorso	 imposto	 da	 Dante.”	

(AUERBACH,	2012,	p.	129,	traduzione	mia).8	

	

3.	L’IDEA	DELL’ARCIPERSONAGGIO	

	

Dante-personaggio	 condivide	 con	 Dante-narratore	 il	 fatto	 di	 essere	

inequivocabilmente	un	poeta.	Infatti,	Gianfranco	Contini	nel	suo	celebre	articolo	Dante	

come	personaggio-poeta	della	Commedia	 osserva	 che	 il	 personaggio	 che	dice	 “io”	nel	

poema	sacro	è	soprattutto	“un	uomo	di	 lettere”,	un	personaggio-poeta9.	Questo	fatto,	

scrive	Picone,	

	

                                                             
8	La	citazione	è	stata	tradotta	dalla	versione	in	portoghese:	“O	leitor,	assim	como	Dante	o	concebeu	(e	
Dante	na	verdade	cria	 seu	 leitor),	 é	um	discípulo.	Não	 lhe	 cabe	discutir	ou	 julgar,	mas	seguir,	 com	
suas	próprias	forças,	pelo	caminho	que	Dante	lhe	impõe.”	(AUERBACH,	2012,	p.	129).	
9	 CONTINI,	 Gianfranco.	 Dante	 come	 personaggio-poeta	 della	 “Commedia”.	 In	 Varianti	 e	 altra	
linguistica.	Torino:	Einaudi,	1970,	p.	335-361.	
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[...]	 se	 non	 elimina	 l’opposizione	 fra	 personaggio	 e	 poeta,	 certo	 ne	 limita	
considerevolmente	 la	 portata	 conoscitiva	 e	 metodologica.	 Al	 fondo	 dell’analisi	
continiana	opera	chiaramente	il	principio	idealistico	dell’unità	dell’arte;	per	cui	la	
distanza	che	separa	il	personaggio	dal	poeta	non	può	essere	polare	ma	graduale,	
essa	anzi	tenderà	a	ridursi	fino	quasi	ad	annullarsi.	(PICONE,	1999,	p.	11).	

	

All’interno	della	Commedia	il	Dante-personaggio	si	presenta	come	l’autore	della	

Vita	Nuova,	 	 nel	 suo	viaggio	oltremondano	 incontra	 vari	poeti	 o	 personaggi	 legati	 al	

mondo	della	letteratura,	si	affida	a	Virgilio	e	lo	vuole	superare	come	scrittore,	invoca	

Apollo	e	le	Muse,	ecc.	In	questi	incontri	con	i	poeti	si	trova	il	forte	filone	metaletterario	

della	Commedia.	Infatti,	al	termine	del	suo	viaggio,	il	personaggio	diventa	il	poeta	che	

scriverà	la	Commedia.	

Autore,	 narratore,	 personaggio	 sono	 categorie	 che,	 tuttavia,	 non	 appartengono	

alla	 cultura	 e	 alla	 coscienza	 di	 Dante.	 Lui	 tendeva	 a	 riunirle	 in	 un	 unico	 “io”	

autobiografico	chiamato	da	Marco	Santagata	di	“arcipersonaggio”10.	L’arcipersonaggio	

sarebbe	 questo	 “io”	 che	 Dante	 costruisce	 e	 che,	 passando	 da	 un’opera	 all’altra,	

acquisisce	allo	stesso	tempo	tratti	 letterari	ed	autobiografici	—	è	lo	stesso	poeta	che	

racconta	 il	 suo	 amore	 per	 Beatrice	 nella	 Vita	 Nuova,	 nel	 Convivio	 e	 nella	 Divina	

Commedia.	

Infatti,	Dante	fa	 il	preannuncio	della	Commedia	già	nella	Vita	Nuova:	dopo	aver	

parlato	 della	 vittoria	 di	 Beatrice	 sulla	 donna	 gentile,	 lui	 descrive	 nell’ultimo	 sonetto	

Beatrice	 in	 Paradiso	 circondata	 di	 luce.	 Aggiunge	 anche	 di	 aver	 avuto	 una	 “mirabile	

visione”,	nella	quase,	dice:	

	
Appresso	questo	sonetto	apparve	a	me	una	mirabile	visione,	
ne	la	quale	io	vidi	cose	che	mi	fecero	proporre	di	non	
dire	più	di	questa	benedetta	infino	a	tanto	che	io	potesse	più	
degnamente	trattare	di	lei.	
	
E	di	venire	a	ciò	io	studio	quanto	posso,	sì	com'ella	sae	
veracemente.	Sì	che,	se	piacere	sarà	di	colui	a	cui	tutte	le	cose	

                                                             
10	Cfr.	SANTAGATA,	Marco.	L’io	e	il	mondo.	Un’interpretazione	di	Dante.	Bologna:	Il	Mulino,	2011.	
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vivono,	che	la	mia	vita	duri	per	alquanti	anni,	io	spero	di	dicer	
di	lei	quello	che	mai	non	fue	detto	d'alcuna.	
(ALIGHIERI,	XLII	1-2,	2018,	enfase	mia).	

	

Questo	finale	della	Vita	Nuova	contiene	un	esplicito	preannuncio	di	un	nuovo	

impegno	poetico,	anche	se	secondo	alcuni	ricercatori	è	stato	aggiunto	da	Dante	dopo	

aver	interrotto	il	Convivio,	quando	era	maturata	in	lui	l’idea	della	Divina	Commedia	

(BORZI	in	ALIGHIERI,	2018,	p.	14).	

In	 questo	 senso,	 il	 personaggio	 Dante,	 anche	 avendo	 caratteristiche	 che	

coincidono	con	quelle	dell’uomo	Dante,	non	passa	di	“una	creazione	intellettuale	e	non	

l’ipostasi	 senza	 mediazioni	 dell’autore”	 (SANTAGATA	 apud	 PICCIN,	 2012,	 p.	 14).	

Continua	Piccin:	

	
[...]	possiamo	dire	che	è	 in	parte	realmente	autobiografico	ed	 in	parte	 fintamente	
autobiografico:	Dante	riesce	ad	azzerare	nel	proprio	personaggio	la	distinzione	tra	
realtà	 e	 finzione.	 Esso	 è	 un	 arci-personaggio	 perché	 sta	 a	 capo	 [...]	 e	 riunisce	 in	
un’unica	figura	il	Dante	reale	e	il	Dante	personaggio	letterario.	(Ibidem,	p.	14).	

	

L’idea	 dell’arcipersonaggio	 crea	 anche	 un	 gioco	 che	 permette	 un’altra	 lettura	

metaletteraria	dell’opera:	l’autore	dell’Eneide	è	una	guida	tanto	lettteralmente,	come	il	

Virgilio-personaggio	della	Commedia,	 	quanto	nella	stesura	dell’opera	da	Dante.	Sia	 il	

Dante-personaggio	come	il	Dante-autore	vedono	Virgilio	come	un	maestro	e	modello	

che	alla	fine	sarà	superato	dal	discepolo.	

Questo	si	percepisce	nell’evoluzione	del	 rapporto	 tra	 i	due	attraverso	 la	storia.	

All’inizio,	Dante-personaggio	si	riporta	a	Virgilio	quasi	come	se	fosse	un	suo	figlio,	con	

adorazione.	Nel	Primo	Canto,	dice	a	Virgilio:	

	
Tu	se’	lo	mio	maestro	e	‘l	mio	autore;	
tu	se’	solo	colui	da	cu’	io	tolsi	
lo	bello	stilo	che	m’ha	fatto	onore	
(ALIGHIERI,	INF	I	85-87,	2018).	
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Da	 parte	 di	 Virgilio,	 è	 trattato	 proprio	 come	 un	 figlio,	 come	 si	 può	 vedere	 in	

questo	esempio:	

	
Lo	buon	maestro	ancor	de	la	sua	anca	
non	mi	dipuose,	sì	mi	giunse	al	rotto	
di	quel	che	si	piangeva	con	la	zanca	
(INF	XIX	43-45,	2018).	

	

Poco	a	poco	Dante	“cresce”	come	personaggio,	nel	senso	di	diventare	più	sicuro	

di	 se	 stesso;	 continua	 a	 veder	 Virgilio	 con	 molto	 rispetto,	 ma	 senza	 quell’idolatria	

iniziale.	 Ci	 sono	 alcune	 situazioni,	 a	 volte	 comiche,	 che	 dimostrano	 questo	 nuovo	

momento.	Nel	 Canto	 XXIII,	 per	 esempio,	 Virgilio	 si	 rende	 conto	 che	Malacoda	 aveva	

mentito	 loro	e	Dante	sembra	 tutto	contento,	perché	questa	volta	si	è	dimostrato	più	

furbo	del	maestro.	

	
Lo	duca	stette	un	poco	a	testa	china;	
poi	disse:	«Mal	contava	la	bisogna	
colui	che	i	peccator	di	qua	uncina».	
	
E	’l	frate:	«Io	udi’	già	dire	a	Bologna	
del	diavol	vizi	assai,	tra	’	quali	udi’	
ch’	elli	è	bugiardo,	e	padre	di	menzogna».	
	
Appresso	il	duca	a	gran	passi	sen	gì,	
turbato	un	poco	d’ira	nel	sembiante;	
ond’io	da	li	’	ncarcati	mi	parti’	
	
dietro	a	le	poste	de	le	care	piante.	
(ALIGHIERI,	INF	XXIII	139-148,	2018)		

	

Ma	 anche	 se	 Dante	 ha	 superato	 il	 suo	 maestro	 sia	 all’interno	 come	 all’esterno	

dell’opera,	è	sulle	sue	orme	che	diventa	lui	stesso	il	maestro	dei	futuri	scrittori.	Come	

scrive	Aurbach,	nel	saggio	“Dante	e	Virgilio”,	l’influenza	di	Virgilio	nell’opera	di	Dante	

la	rende	superiore,	diversa	dalle	altre	opere	dello	stil	nuovo.	
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[...]	se	la	Commedia,	nonostante	le	difficoltà	di	interpretare	contenuto	e	significato,	
raramente	soffre	di	oscurità	formale,	se	le	sue	preghiere	e	articolazioni	sembrano	
ferme	 e	 univoche,	 se	 le	 sue	metafore	 sono	 quasi	 sempre	 concrete	 e	 visive,	 tutto	
questo	è	dovuto	all'occhio	e	alla	mano	di	Dante	—	ma	che	questo	talento	ha	trovato	
la	 sua	 strada	 senza	 perdersi	 in	 astratto,	 stravagante	 e	 frammentario,	 come	 è	
successo	 al	 suo	geniale	 amico	Guido	 Cavalcanti,	 è	 il	merito	 della	 voce	 di	 Virgílio	
(AUERBACH,	2012,	p.	104-105,	traduzione	mia).11	

	

Piccin	 sostiene	 che	 la	 caratteristica	 principale	 dell’arcipersonaggio	 Dante	 è	

l’eccezionalità.	 Ad	 esempio,	 per	 dimostrare	 di	 essere	 stato	 investito	 della	 speciale	

missione	 profetica	 di	 denunciare	 la	 simonia	 del	 clero,	 Dante	 narra	 nel	 canto	 XIX	

dell’Inferno	 di	 essere	 stato	 costretto	 a	 rompere	un	battezzatoio	del	battistero	di	 San	

Giovanni	 a	 Firenze	 per	 salvare	 una	 persona	 che	 stava	 annegando	 (INF	 XIX	 19-21,	

2018).	

	
[...]	 al	 tempo	 di	 Dante	 nel	 fonte	 battesimale	 del	 San	 Giovan	 c’erano	 dei	 fori	
contenenti	 anfore	 d’argilla	 piene	 d’acqua:	 dunque	 il	 poeta	 ha	 rotto	 non	 un	
elemento	architettonico	in	marmo	ma	un’anfora,	compiendo	la	stessa	azione	del	
profeta	 Geremia	 cui	 lo	 aveva	 ordinato	 Dio	 per	 profetizzare	 agli	 abitanti	 di	
Gerusalemme	che	 si	 erano	dati	 a	 culti	 idolatrici	 la	distruzione	della	 loro	 città	 (i	
cocci	di	anfora	rappresentavano	le	mura	diroccate	di	Gerusalemme;	Geremia	XIX	
1-13).	Analogamente	a	Geremia,	Dante	si	scaglia	contro	la	moderna	idolatria	della	
Chiesa,	ovvero	la	compravendita	di	cose	sacre.	(PICCIN,	2012,	p.	16).	

	

Siccome	 il	 narratore	 si	 presenta	 sempre	 come	 individuo	 dal	 destino	 non	

comparabile	a	quello	degli	altri,	che	ha	la	missione	di	salvare	l’umanità,	deve	far	vivere	

al	 proprio	 personaggio	 un’avventura	 incredibile	 per	 i	 regni	 dell’oltretomba	 e	 dopo	

                                                             
11	 La	 citazione	 è	 stata	 tradotta	 dalla	 versione	 in	 portoghese:	 “[...]	 se	 a	 Comédia,	 a	 despeito	 das	
dificuldades	de	interpretação	do	conteúdo	e	do	significado,	raras	vezes	sofre	de	obscuridade	formal,	
se	 suas	 orações	 e	 articulações	 parecem	 firmes	 e	 unívocas,	 se	 suas	 metáforas	 são	 quase	 sempre	
concretas	 e	 visuais,	 tudo	 isso	 se	 deve	 ao	 olho	 e	 à	 mão	 de	 Dante	 –	 mas	 que	 esse	 talento	 tenha	
encontrado	 seu	 caminho	 sem	 se	 perder	 no	 abstrato,	 no	 caprichoso	 e	 no	 fragmentário,	 como	
aconteceu	 a	 seu	 genial	 amigo	Guido	 Cavalcanti,	 é	mérito	 da	 voz	 de	Virgílio”	 (AUERBACH,	 2012,	 p.	
104-105).	
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riferire	al	lettore	ciò	che	ha	visto	per	poterlo	redimere.	Fa	questo	“Per	la	fortuna	di	noi	

appassionati	lettori	della	Commedia.”	(PICCIN,	2012,	p.	16).	

	

4.	OSSERVAZIONI	FINALI	

	

Questo	 articolo	 si	 propone	 a	 dimostrate	 alcune	 caratteristiche	 del	 Dante-

personaggio	 della	 Divina	 Commedia,	 specificamente	 nella	 prima	 parte	 dell’opera,	

quella	dell’Inferno,	 in	relazione	con	gli	altri	“Dante”,	 il	narratore	e	 l’autore	dell’opera.	

Distinguere	 il	 Dante-personaggio,	 quello	 che	 affronta	 il	 viaggio	 oltremondano	

attraverso	 i	 regni	 di	 Inferno,	 Purgatorio	 e	 Paradiso,	 e	 il	 Dante-narratore	 di	 tale	

avventura	 è	 un	 compito	 necessario	 per	 capire	 diversi	 aspetti	 dell’opera.	 Rivela,	 per	

esempio,	 alcuni	 dispositivi	 utilizzati	 dall’autore	 per	 maneggiare	 quell’“io”	

autobiografico	chiamato	da	Santagata	“arcipersonaggio”	che	riunisce	il	Dante-autore	e	

il	Dante-personaggio	—	o	come	scrive	Dante,	 l’agens	 e	 l’auctor,	 già	che	al	 suo	 tempo	

non	c’era	la	divisione	in	autore,	narratore	e	personaggio	come	si	conosce	attualmente;	

l’autore	era	considerato	anche	quello	che	raccontava	la	storia.	

Mettersi	 come	 personaggio	 della	 propria	 narrativa	 è	 una	 delle	 caratteristiche	

che	hanno	dato	all’autore	Dante	la	fama	di	radicalmente	moderno.	Quando	fa	questo,	

come	 abbiamo	 dimostrato,	 Dante	 può	mettersi	 allo	 stesso	 tempo	 nella	 posizione	 di	

tutta	 l’umanità,	come	personaggio,	e	anche	in	una	posizione	“divina”,	come	ha	scritto	

Borges,	al	giudicare	e	condannare	i	personaggi	all’Inferno	come	autore.	Il	personaggio	

Dante	 dissimula	 l’onipresenza	 del	 Dante-autore.	 Anche	 Aurbach	 contrappone	 la	

fragilità	del	personaggio,	pellegrino	affaticato,	all’autorità	e	la	premenza	di	profeta	del	

narratore.	 Allo	 stesso	 tempo,	 il	 narratore	 è	 quello	 che	 alla	 fine	 dell’avventura	

oltremondana	racconta	la	storia.	Per	questo,	deve	vivere	come	personaggio	situazione	

inedite,	 incredibili	 agli	occhi	di	altre	persone	viventi.	 In	questo	senso	“umano	versus	

divino”,	 “pellegrino	 versus	 profeta”	 sono	 contrapposizioni	 —	 ma	 anche	
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sovrapposizioni	—	rivelate	 in	questo	gioco	dell’autore	al	mettersi	come	personaggio	

allo	stesso	tempo	che	narratore	dei	poemi.	
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À	DERIVA	NA	POÉTICA	DA	RELAÇÃO:	CAMINHOS	ENTRE	MIA	COUTO	E	

ÉDOUARD	GLISSANT	

ADRIFT	IN	THE	POETICS	OF	THE	RELATION:	PATHWAYS	BETWEEN	MIA	

COUTO	AND	ÉDOUARD	GLISSANT	
	

Gisele	Krama1	

	
RESUMO:	O	presente	artigo	visa	analisar	a	poética	do	escritor	moçambicano	Mia	Couto	através	do	
percurso	 teórico	 do	 crítico	 e	 pensador	 martinicano	 Édouard	 Glissant.	 Para	 isso,	 foram	 buscados,	
principalmente,	os	conceitos	de	todo-o-mundo,	crioulização	e	poética	da	relação.	É	enfatizada	neste	
texto	a	construção	das	narrativas	coutianas	a	partir	da	relação	e	da	memória,	considerações	que	são	
importantes	 nas	 análises	 de	 Glissant	 ao	 tratar	 especialmente	 do	 colonialismo	 e	 dos	 apagamentos	
gerados	 pelos	 séculos	 de	 escravatura.	 Enquanto	 Glissant	 estuda	 os	 impactos	 da	 lógica	 colonial	 a	
partir	da	diáspora,	Mia	Couto	ficcionaliza	esse	outro	lugar	que	é	o	das	comunidades	exploradas	em	
suas	 próprias	 terras.	 O	 que	 ambos	 buscam	 é	 a	 consolidação	 perante	 o	mundo	 do	 imaginário	 dos	
sujeitos	 assolados	 não	 apenas	 pela	 colonização,	mas	 também	 pelo	 racismo	 ainda	 tão	 presente	 na	
contemporaneidade.	
Palavras-chave:	Mia	Couto;	Édouard	Glissant:	Relação;	Memória;	Colonialismo.	
ABSTRACT:	This	article	aims	 to	analyze	 the	poetics	of	Mozambican	writer	Mia	Couto	 through	 the	
theoretical	path	of	the	Martinique	critic	and	thinker	Édouard	Glissant.	For	this,	we	sought	mainly	the	
concepts	 of	 the	 whole	 world,	 creolization	 and	 poetics	 of	 the	 relation.	 This	 text	 emphasizes	 the	
construction	of	Coutian	narratives	based	on	relation	and	memory,	considerations	that	are	important	
in	Glissant's	analysis	in	dealing	especially	with	colonialism	and	the	erasures	generated	by	centuries	
of	 slavery.	 While	 Glissant	 studies	 the	 impacts	 of	 colonial	 logic	 from	 the	 diaspora,	 Mia	 Couto	
fictionalizes	 this	 other	 place	 of	 exploited	 communities	 on	 her	 own	 land.	 What	 both	 seek	 is	 the	
consolidation	before	the	world	of	the	imaginary	of	the	subjects	not	only	devastated	by	colonization,	
but	also	by	racism	still	so	present	in	contemporary	times.	
Keywords:	Mia	Couto;	Édouard	Glissant:	Relation;	Memory;	Colonialism.	
	

	

                                                             
1	Doutoranda,	UFSC.	Bolsista	Capes-DS.	
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As	paisagens	antilhanas	determinam	as	outras	ao	longo,	e,	nelas,	todo	conto	cria	a	sinuosidade	de	
seu	rastro/resíduo	singular,	de	afluentes	a	rios,	estabelecendo	correlação;	correm,	frágeis,	e	obstinam-
se	essas	ramificações	de	linguagens	interpelando-se.	Morros	e	profundidades	resvalam	em	narrativa,	
trituram	o	inexplicado	do	mundo.	Não	se	subtraiam	a	esse	tema	novo	que	se	esforça,	não	se	ofendam	

com	os	vocábulos	insolentes,	nem	tampouco	com	os	vocábulos	gritados,	cobertos	de	terras	demasiadas,	
de	espaços	demasiados.	Eles	soam	o	improvável	e	o	risco	que	dividimos	juntos.	Assim,	o	pensamento	do	

rastro/resíduo	promete	a	aliança	longe	dos	sistemas,	refuta	a	possessão,	desemboca	nestes	tempos	
difratados	que	as	humanidades	de	hoje	multiplicam	entre	si,	em	choques	e	maravilhas.	Essa	é	a	errância	

violenta	do	poema.	(GLISSANT,	2005,	p.	72)	
	

Desloquei-me	para	tudo	ver	de	um	outro	lado:	levei	o	meu	olhar,	o	desejo	de	um	princípio	
infinitamente	retomado.	Ganhei	sonoridade	nas	vozes	que	me	habitavam	silenciosamente.	Entre	mar	e	
terra	eu	preferia	ser	espuma,	ter	raiz	e	poente	entre	oceano	e	continente.	O	tempo,	por	vezes,	morria	de	

o	não	semear.	Terras	que	golpeava	com	ternura	eram	feridas	que	em	mim	se	abriam	para	me	curar.	
Eram	terras	suspeitas,	acusadas	de	futuro.	Outras	vezes	eram	mãos	de	um	corpo	que	ainda	me	não	

nascera.	Surgiam	da	obscuridade	para	afastar	a	água	e	nela	me	deixar	tombar.	Tecido	que	escapava	da	
mais	bela	das	lavadeiras	eu	ia	pelo	rio,	a	corrente	insuflando-me	e	eu	deixando-me	arrastar	com	fingida	

contrariedade.	(COUTO,	2015,	p.	52-53).	
	

Primeiro,	perdemos	lembrança	de	termos	sido	do	rio.	A	seguir,	esquecemos	a	terra	que	nos	
pertencera.	Depois	da	nossa	memória	ter	perdido	a	geografia,	acabou	perdendo	a	sua	própria	história.	

Agora,	não	temos	sequer	ideia	de	termos	perdido	alguma	coisa.	O	Barbeiro	de	Vila	Longe.	(COUTO,	
2006,	p.	284).	

	
Naquele	lugar,	a	guerra	tinha	morto	a	estrada.	Pelos	caminhos	só	as	hienas	se	arrastavam,	

focinhando	entre	cinzas	e	poeiras.	A	paisagem	se	mestiçara	de	tristezas	nunca	vistas,	em	cores	que	se	
pegavam	à	boca.	Eram	cores	sujas,	tão	sujas	que	tinham	perdido	toda	a	leveza,	esquecidas	da	ousadia	
de	levantar	asas	pelo	azul.	Aqui,	o	céu	se	tornara	impossível.	E	os	viventes	se	acostumaram	ao	chão,	em	
resignada	aprendizagem	da	morte.	A	estrada	que	agora	se	abre	a	nossos	olhos	não	se	entrecruza	com	
outra	nenhuma.	Está	mais	deitada	que	os	séculos,	suportando	sozinha	toda	a	distância.	Pelas	bermas	

apodrecem	carros	incendiados,	restos	de	pilhagens.	Na	savana	em	volta,	apenas	os	embondeiros	
contemplam	o	mundo	a	desflorir.	(COUTO,	2007,	p.	09).	

	
De	facto,	a	única	coisa	que	acontece	é	a	consecutiva	mudança	da	paisagem.	Mas	só	Muidinga	vê	

essas	mudanças.	Tuahir	diz	que	são	miragens	[...]	À	volta	do	machimbombo	Muidinga	quase	já	não	
reconhece	nada.	A	paisagem	prossegue	suas	infatigáveis	mudanças.	Será	que	a	terra,	ela	sozinha,	
deambula	em	errâncias?	De	uma	coisa	Muidinga	está	certo:	não	é	o	arruinado	auto-carro	que	se	

desloca.	Outra	certeza	ele	tem:	nem	sempre	a	estrada	se	movimenta.	Apenas	de	cada	vez	que	ele	lê	os	
cadernos	de	Kindzu.	No	dia	seguinte	à	leitura,	seus	olhos	desembocam	em	outras	visões	[...]	Por	onde	

seguia	o	moço,	os	capins	se	infindavam,	num	Moçambique	de	verdes.	Os	olhos	de	Muidinga	se	meninam	
a	ver	as	árvores.	Em	redor,	já	nada	faz	recordar	a	savana	empobrecida.	(COUTO,	2007,	p.	63).	
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Os	fragmentos	acima	mostram	um	percurso	a	ser	trilhado	nesta	análise	da	obra	

Terra	 Sonâmbula	 do	 escritor	 moçambicano	 Mia	 Couto.	 O	 objetivo	 é	 estabelecer	 a	

relação	 com	os	 principais	 conceitos	 do	 pensador	martinicano	 Édouard	 Glissant,	 que	

trata	noções	como	todo-o-mundo,	poética	da	relação	e	crioulização.	

Inicialmente,	 é	 importante	 compreender	 o	 que	 é	 esse	 todo-o-mundo,	 definido	

como	o	espaço	—	e	não	mais	o	território	—	onde	várias	culturas,	pessoas	e	histórias	se	

relacionam	 (GLISSANT,	 2005),	 e	 as	 possibilidades	 de	 aplicação	 na	 poética	 de	 Mia	

Couto.	

O	escritor	moçambicano	trata	da	relação	entre	diferentes	sujeitos	e	identidades,	

atravessados	por	um	contexto	de	fragmentação	e	de	destruição,	causado	por	guerras	e	

pela	 violência	 colonial.	 Para	 dar	 conta	 dessas	 complexidades,	 Mia	 Couto	 cria	 uma	

leitura	de	mundo	e	um	estilo	de	narrativa	que	 são	muito	 específicos.	É	um	universo	

que	começa	em	Moçambique,	mas	percorre	vastos	caminhos.	Seu	olhar	para	o	mundo,	

para	todo-o-mundo	do	qual	fala	Glissant,	não	é	estabelecido	por	limites,	muito	menos	

por	fronteiras.	Pelo	contrário,	é	um	lugar	que	está	a	escorrer	como	um	rio	até	atingir	

mares	 e	 oceanos	 em	 vários	 cantos	 desse	mundo	 e	 chegar	 a	 espaços	 desconhecidos,	

exemplificados	pela	poética	coutiana	pelo	imaginário	das	tradições.	

Esse	 sensível	 movimento	 de	 criação	 de	 narrativas	 a	 partir	 da	 perspectiva	 da	

relação	 parte	 da	 construção	 de	 personagens	 não	 apenas	 constituídos	 em	

individualidades,	mas	pelas	camadas	de	experiências	que	vão	adquirindo	ao	entrar	em	

contato	 com	 outros	 sujeitos	 e	 ao	 se	 permitir	 modificar	 com	 e	 por	 eles.	 Há	 nesse	

contato	um	conhecimento	que	é	construído	em	conjunto	e	que	fortalece	a	relação,	que	

se	 torna	 poética	 porque	 se	 dá	 não	 apenas	 com	 palavras,	 mas	 com	 toda	 espécie	 de	

sensibilidades,	 inclusive	 com	 silêncios.	 São	 personagens	 caracterizados	 como	

incompletos	e	fissurados	por	suas	dores	e	por	suas	tragédias	(individuais	e	coletivas).	
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Mas	a	relação	da	qual	fala	Glissant,	e	que	se	mostra	presente	na	poética	de	Mia	

Couto,	 sugere	 outro	 movimento	 chamado	 de	 crioulização,	 que	 é	 resultado	 de	 um	

contato	 violento	 entre	 diferentes	 culturas,	 atravessando-as,	 mudando-as	

irreversivelmente	 (GLISSANT,	 2005).	 Processo	 que	 é	 bem	 diferente	 da	 mestiçagem,	

em	que	se	sabe	em	que	lugar	se	chegará	e	o	resultado	final.	

O	choque,	o	contato	e	a	relação	deixam-nos	à	deriva	e	formam	novos	caminhos	a	

serem	trilhados,	sem	destino	exato,	como	em	uma	errância.	Abrem	possibilidades	para	

migrações	físicas	e	de	pensamento.	Se	ao	mesmo	tempo	em	que	Glissant	abre	espaço	

para	 essas	 possibilidades,	 para	 o	 horizonte	 que	 se	 abre	 na	 contemporaneidade,	Mia	

Couto	 o	 faz	 em	 suas	 escritas	 e	 em	 suas	 fabulações.	 O	 primeiro	 pela	 necessidade	 de	

relação	e	pela	necessidade	de	contato	em	sua	insularidade,	enquanto	o	outro,	vivendo	

em	 continente,	 precisa	 reconstruir	 um	 imaginário,	 juntar	 peças	 e	 costurar	 o	

fragmentado	contexto	das	relações.	

Glissant	 (2005)	 tem	 ainda	 outro	 conceito	 importante	 que	 é	 o	 pensamento	

rastro/resíduo,	 que	 se	 contrapõe	 justamente	 a	 um	 pensamento	 estrutural,	 único	 e	

universal.	 O	 que	 sobrou	 de	 um	 passado	 inacessível	 por	 causa	 da	 violência,	 como	 o	

colonialismo,	 confronta	 o	 ideal	 de	 pureza	 da	 cultura	 e	 o	 pensamento	 de	 sistema	 do	

qual	 fazem	parte	um	imaginário	europeu	e	especialmente	dos	países	que	adotaram	e	

praticaram	o	colonialismo.	O	que	propõe	Glissant	é	justamente	a	ruptura	que	emerge	

de	quem	sofreu	a	brutalidade	colonial	a	partir	do	que	sobrou	de	suas	memórias.	

Assim	como	em	Glissant,	 há	uma	 topografia	nas	narrativas	de	Mia	Couto,	uma	

geografia	que	marca	essa	escrita	e	o	modo	de	narrar	esse	mundo.	Há	um	religamento,	

pelas	palavras	e	pelas	relações,	com	uma	poética	desenvolvida	na	África.	Uma	poética	

que,	assim	como	em	Glissant,	é	também	rizomática:	expande-se	para	os	lados	porque	

não	 encontra	 motivos	 para	 cavar	 profundamente	 e	 ali	 plantar	 raízes	 duradouras.	

Embaixo	 de	 camadas	 mais	 profundas	 de	 terra	 estão	 corpos	 e	 também	 histórias	

soterradas	pelos	séculos	de	exploração.	Então	o	que	dá	força	é	o	movimento	de	passar	
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por	 territórios	 fragmentados	 e	 por	 fissuras,	 criando	 assim	uma	nova	maneira	 de	 se	

enraizar	 e	 tirar	 a	 força	 para	 construir	 um	 futuro,	 que	 permanece	 em	 suspenso	 por	

causa	da	violência	e	dos	traumas.	

As	proximidades	entre	a	escrita	de	Mia	Couto	e	os	conceitos	de	Glissant	chegam	

até	ao	entendimento	das	poéticas	do	caos:	

	

O	que	 chamo	de	poética	do	 caos	não	pode	 ser	pensado	em	 termos	de	 finitudes	
formais,	ou	seja,	através	de	uma	conferência	escrita,	radical,	sem	possibilidade	de	
repetições	 ou	 de	 contradições.	 Essas	 poéticas	 do	 caos	 também	 não	 podem	 ser	
pensadas	em	 termos	de	 finitudes	 reais,	ou	 seja,	 como	um	 todo	que	não	suporia	
acréscimos,	retidas,	ou	mesmo	remorsos,	ou	renegações.	(GLISSANT,	2005,	p.	97).	

	

Essa	poética	do	caos	surge	de	outro	conceito	também	caro	a	Glissant,	o	de	caos-

mundo,	que	é	“o	choque,	o	entrelaçamento,	as	repulsões,	as	atrações,	as	convivências,	

as	 oposições,	 os	 conflitos	 entre	 as	 culturas	 dos	 povos	 na	 totalidade-mundo	

contemporânea.”	(GLISSANT,	2005,	p.	98).	

Glissant	(2005)	entende	esse	choque,	que	pode	ser	um	confronto,	mas	também	

uma	criação,	como	inerente	à	sociedade,	às	pessoas.	Mas	o	que	 importa	ao	pensador	

não	 é	 o	 contato	 pelo	 contato,	 o	 choque	 pelo	 choque	 ou	 mesmo	 a	 mudança	 pela	

mudança;	 esses	 movimentos	 sempre	 aconteceram	 ao	 longo	 da	 história.	 O	 que	

interessa	aqui,	para	ele,	é	a	imprevisibilidade	dessa	relação	de	culturas.	E	isso	pode	ser	

muito	 importante,	gerador	de	novas	 formas	de	se	relacionar	com	o	mundo	e	com	as	

pessoas.	

Percebemos	 então	 o	 quanto	 isso	 tem	 a	 ver	 com	 a	 escrita	 coutiana	 em	 vários	

aspectos,	como	no	entrelaçamento	das	relações,	na	destituição	de	uma	singularidade	

cultural	 e	 na	 ênfase	 do	 contato,	 na	 ressignificação	 das	 trocas	 e,	 especialmente,	 na	

ruptura	 com	 o	 isolamento.	 Ambos,	 Glissant	 e	 Mia	 Couto,	 parecem	 entender	 que	 o	

encaixotamento	 identitário	 não	 só	 oprime	 como	 também	 empobrece	 os	 sujeitos.	

Sujeitos	 estes	 destituídos	 de	 experiências,	 pluralidade	 e	 renegociação	 de	 valores	 e	
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conceitos	 os	 quais	 só	 podem	 ser	 aprimorados	 se	 recolocados	 em	 relação	 com	 o	

mundo,	com	o	real	múltiplo,	 fora	dos	aprisionamentos	identitários,	da	falsa	sensação	

de	segurança	e	do	conforto	de	só	ver	a	si	mesmo	do	outro	lado	do	espelho	social.	

Há	 mais	 um	 ponto,	 de	 tantos,	 que	 levam	 Glissant	 ainda	 mais	 ao	 encontro	 da	

análise	da	literatura	africana	contemporânea:	o	entendimento	sobre	a	visão	profética	

do	 passado.	 “O	 passado	 não	 deve	 somente	 ser	 recomposto	 de	maneira	 objetiva	 (ou	

mesmo	subjetiva)	pelo	historiador.	Deve	 também	ser	 sonhado	de	maneira	 profética,	

para	 as	 pessoas,	 comunidade	 e	 culturas	 cujo	 passado,	 justamente,	 foi	 ocultado.”	

(GLISSANT,	2005,	p.	87).	

Se	 analisarmos	a	produção	 literária	na	África,	 percebemos	esse	movimento	de	

ressignificação	do	passado,	de	 criação	a	partir	de	um	vazio.	Mia	Couto	não	está	 fora	

desse	 movimento.	 Nas	 obras	 dele,	 o	 passado	 apresenta-se	 pelos	 rastros	 da	

colonização,	da	guerra	de	descolonização	e	mais	recentemente	da	guerra	civil.	

Isso	 leva	 a	 outro	 conceito	 também	 fundamental	 para	 entender	 a	 escrita	 de	

Glissant,	 que	 é	 a	 constituição	 de	 todo-o-mundo.	 Para	 isso,	 parte	 de	 uma	 crítica	 ao	

conhecimento	do	mundo	baseado	em	um	olhar	ocidental	e	universalizante.	

Esse	 todo-o-mundo	 é	 a	 poética	 da	 relação	 e	 tudo	 o	 que	 conflui	 nesse	 contato,	

tanto	 de	 positivo	 quanto	 de	 negativo,	 suas	 dores	 e	 seus	 aprendizados.	 Estar	 em	

contato	 não	 é	 fácil,	 não	 é	 confortável	 e	 exige	 de	 nós	 a	 formação	 de	 um	 novo	

pensamento,	não	mais	enraizado,	e	sim	rizomático,	ou	seja,	em	contato.	

Conviver	com	essas	mudanças	nos	pede	uma	nova	forma	de	pensar.	Glissant	 já	

se	antecipa	ao	diferenciar	um	pensamento	arquipélago	e	continental.	O	continental	é	

uno,	 é	 sistêmico.	 Já	 o	 arquipélago	 é	 fragmentado,	 difuso,	 diferente	 entre	 si.	 Há	 uma	

relação	ali	que	liga	os	diferentes	e	os	faz	conviverem,	se	relacionarem.	Permite,	assim,	

pensar	 o	 ambíguo,	 o	 complexo	 sem	 o	 conforto	 da	 assepsia,	 da	 unilateralidade	 das	

relações,	já	que	[...]	
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[...]	conhecer	o	imprevisível	é	sincronizar-se	com	o	presente,	com	o	presente	em	
que	vivemos,	mas	de	uma	maneira,	não	mais	empírica	nem	sistemática,	mas	sim	
poética.	[...]	Penso	que	a	poesia,	e	em	todo	caso	o	exercício	do	imaginário,	a	visão	
profética	do	passado	justamente	com	a	visão	profética	dos	espaços	longínquos,	é,	
em	 toda	parte,	 a	única	 forma	que	 temos	de	nos	 inserir	na	 imprevisibilidade	da	
relação	mundial.	(GLISSANT,	2005,	p.	90-91).	

	

Outra	 consideração	 importante	 de	Glissant	 é	 a	 crítica	 que	 faz	 ao	 texto	 épico	 e	

seus	 efeitos.	 Esse	 épico	 é	 conceituado	 como	 uma	 narrativa	 fundacional,	 que	 dá	

legitimidade	para	um	povo	para	que	possa	se	apropriar	de	uma	região,	passando	de	

uma	comunidade	para	uma	nação,	tomando	conta	de	um	território	e	criando	assim	um	

discurso	 para	 expandi-lo.	Neste	 sentido,	 há	 também	o	 trágico,	 que	 acontece	 quando	

essa	sociedade	se	sente	ameaçada	e,	principalmente,	sente	que	a	cadeia	de	filiação	—	

que	remete	ao	pertencimento	gerado	pelo	mito	fundacional,	ou	no	caso	o	épico	—	foi	

rompida.	

	

O	principal	papel	dos	mitos	 fundadores	é	consagrar	a	presença,	esse	presente	a	
uma	 Gênese,	 a	 uma	 criação	 do	 mundo,	 através	 da	 filiação	 legítima.	 O	 mito	
fundador	 tranquiliza	 obscuramente	 a	 comunidade	 sobre	 a	 continuidade	 sem	
falhas	dessa	 filiação	e	a	partir	daí	autoriza	essa	comunidade	a	considerar	como	
absolutamente	sua	essa	terra	tornada	território.	Ampliando	essa	legitimidade	[...]	
pode	 acontecer	 que,	 passando	 do	 mito	 à	 consciência	 história,	 a	 comunidade	
considere	que	adquiriu	o	direito	de	aumentar	os	limites	do	seu	território.	Esse	é	
um	dos	fundamentos	da	expansão	colonial	que	surge	estreitamente	atada	à	ideia	
de	universal,	ou	seja,	associada	antes	de	tudo	à	 legitimação	generalizada	de	um	
absoluto	 que,	 primeiramente,	 fundamentava-se	 sobre	 um	 particular	 eleito,	 em	
um	particular	eleito.	(GLISSANT,	2005,	p.	63-64).	

	

Então,	o	mito	fundador	serve	para	criar	um	imaginário	sobre	um	povo.	E	mito	é	

o	que	culminou,	segundo	o	autor,	no	processo	de	colonização.	Então	o	que	poderia	ser	

feito	para	 romper	 com	 isso?	Glissant	 explica	que	 “não	mudaremos	nada	da	 situação	

dos	povos	do	mundo	se	não	transformarmos	esse	imaginário	de	que	a	identidade	deva	

ser	uma	raiz	única,	fixa	e	intolerante.”	(GLISSANT,	2005,	p.	68).	
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A	literatura	teria	então	esse	papel	de	fazer	um	novo	imaginário.	Não	mais	aquele	

destinado	a	criar	um	povo	dominante	de	um	território,	mas	sim	uma	comunidade	em	

relação,	pertencente	ao	todo-o-mundo.	Se	os	grandes	livros	épicos	deram	segurança	às	

comunidades	 e	 excluíram	 os	 outros,	 os	 novos	 épicos	 vêm	 em	 uma	 linha	 mais	

contemporânea,	falando	a	partir	do	multilinguismo,	perante	todas	as	línguas	e	perante	

todos	os	povos.	

	

Um	épico	e	um	trágico	modernos	exprimiriam	a	consciência	política	(já	não	uma	
impossível	 consciência	 ingénua)	 mas	 descomprometida	 com	 o	 furor	 cívico;	
fundariam	o	lirismo	numa	confluência	da	palavra	e	da	escrita,	através	do	qual	o	
comunitário,	 sem	 se	 apagar	 (mas	 sem	 generalizar	 as	 suas	 verdades	 como	 o	
trágico	cristão	—	Eliot	ou	Claudel	—	pretenderam	fazer),	 iniciaria	na	totalidade	
sem	 abdicar	 do	 particular;	 e	 relativizariam	 assim	 o	 específico	 sem	 ter	 de	
confundir	 o	 Outro	 (a	 extensão	 do	 mundo)	 numa	 transparência	 redutora.	
(GLISSANT,	2011,	p.	60).	

	

Essa	 argumentação	 de	 Glissant	 leva	 de	 volta	 a	 Mia	 Couto	 e	 ao	 contexto	

moçambicano	 de	 produção	 de	 literatura.	 Couto	 se	 distingue	 como	 um	 escritor	 pós-

colonial,	que	escreve	após	a	guerra	colonial	e	a	guerra	civil	moçambicana.	

O	 épico	 de	Mia	Couto	 se	 assemelha	ao	 tradicional	no	que	 tange	 à	 tentativa	de	

construir	 (ou	 reconstruir)	 uma	 nação,	 um	 local	 para	 que	 um	 povo	 marcado	 pelos	

conflitos	possa	chamar	de	casa.	Mas	rompe	com	o	antigo	épico	ao	eleger	como	herói	as	

vítimas	 da	 violência,	 aqueles	 que	 sofreram	 e	 não	 puderam	narrar	 suas	 dores,	 como	

crianças,	 mulheres	 e	 idosos.	 Assim,	 o	 escritor	 mostra	 que	 é	 necessária	 uma	

recuperação	 da	 comunidade,	 que	 só	 é	 possível	 nas	 narrativas	 e	 no	 imaginário,	 para	

que	 possa	 haver	 de	 fato	 uma	 descolonização	 e	 a	 ruptura	 com	 os	 paradigmas	 do	

colonizador.	

Assim	 emerge	 um	 novo	 fazer	 literário,	 um	 fazer	 literário	 africano	 que	 se	

descoloniza	ao	poder	falar	perante	todas	as	línguas	do	mundo,	ao	fazer	parte	de	todo	o	

mundo.	 Esse	 fazer	 literário	 e	 reflexivo	 permite	 entender	 as	 complexidades	 da	
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contemporaneidade.	 É	 um	 tempo	 único,	 que	 pede	 outras	 estratégias	 de	 narrativas	

para	 poder	 se	 libertar	 dos	 velhos	 paradigmas.	 Se	 para	 se	 descolonizar	 é	 preciso	 se	

libertar,	 romper,	 isso	 será	 possível	 com	 um	 novo	 imaginário	 e	 uma	 nova	 narração	

sobre	as	comunidades	que	emergem	na	África.	
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THE	FIGURE	OF	THE	GOVERNESS	IN	VICTORIAN	GOTHIC:	A	SYMBOL	FOR	

CLASS	AND	GENDER	TENSIONS	IN	VICTORIAN	SOCIETY	

A	FIGURA	DA	GOVERNANTA	NO	GÓTICO	VITORIANO:	UM	SÍMBOLO	DAS	

TENSÕES	DE	GÊNERO	E	CLASSE	NA	SOCIEDADE	VITORIANA	

	
Carolina	de	Mello	Guimarães1	

	
ABSTRACT:	The	governess	is	a	popular	character	in	Gothic	novels,	being	a	recurrent	protagonist	in	
various	 texts	and	 reflecting	 the	 reality	of	many	 female	middle-class	 laborers	 throughout	Victorian	
Britain.	This	paper	analyses	how	the	figure	of	the	governess	was	developed	in	Gothic	literature	and	
how	 it	 became	 a	 symbol	 of	 society’s	 tensions,	 especially	 regarding	 gender	 and	 class	 issues.	 As	
examples,	we	discuss	the	novels	Jane	Eyre	(1847)	and	The	Turn	of	the	Screw	(1898).	
Keywords:	Gothic	Literature;	Victorian	Britain;	governess.	
RESUMO:	A	governanta	é	uma	personagem	popular	em	romances	Góticos,	sendo	uma	protagonista	
recorrente	em	diversos	textos	e	refletindo	a	realidade	de	muitas	 trabalhadoras	da	classe	média	na	
Grã-Bretanha	Vitoriana.	Este	artigo	analisa	como	a	figura	da	governanta	desenvolveu-se	na	literatura	
Gótica	e	se	tornou	um	símbolo	de	tensões	sociais,	especialmente	no	que	diz	respeito	a	questões	de	
classe	 e	 gênero.	 Como	 exemplos,	 são	 explorados	 os	 romances	 Jane	 Eyre	 (1847)	 e	The	Turn	 of	 the	
Screw	(1898).	
Palavras-chave:	Literatura	Gótica;	Grã-Bretanha	Vitoriana;	governanta.	
 

	

	

	

	

The	governess	has	been	a	popular	figure	in	Gothic	novels,	featuring	in	a	variety	

of	 texts.	 There	 is	 something	 in	 this	 character	 that,	 for	 some	 reason,	 attracts	 the	

interest	 of	 Gothic	writers	more	 than	 any	 other	 profession.	 Having	 a	 governess	 as	 a	
                                                             
1	Mestranda,	USP.	
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main	character	was	a	trend	that	reached	its	climax	in	Victorian	Britain,	with	the	rise	of	

the	 occupation	 in	 real	 life:	 an	 overcrowded	 market	 widely	 discussed	 throughout	

society.	According	to	M.	Jeanne	Peterson	(1970),	many	journals	and	publications	of	the	

time	 covered	 the	 subject,	 to	 the	 point	 that	 one	 author	 once	 stated	 that	 those	 topics	

were	 so	 overly	 mentioned	 that	 readers	 became	 “wearied	 [...]	 with	 the	 incessant	

repetition	of	the	dreary	story	of	spirit-broken	governesses”	(PETERSON,	1970,	p.	7).	In	

fact,	the	difficult	situation	those	women	found	themselves	in	was	extensively	used	as	

writing	material.	They	were	present	 in	 so-called	Victorian	 classics	 such	as	Charlotte	

Brontë’s	Jane	Eyre	(1847),	William	Thackeray’s	Vanity	Fair	(1847)	and	Henry	James’s	

The	Turn	of	The	Screw	(1898),	as	well	as	others	less	remembered	nowadays	but	widely	

read	 back	 then.	 For	 example,	 Mary	 Martha	 Stewart’s	 Caroline	 Mordaunt,	 or,	 The	

Governess	 (1835),	 Julia	 Buckley’s	 Emily,	 the	 Governess	 (1836)	 and	 Miss	 Ross’s	 The	

Governess;	or,	Politics	in	Private	Life	(1836)	were	a	success	with	the	public.	There	was	

also	 a	 variety	of	 anonymous	novels,	 usually	 simply	named	The	Governess	 (LECAROS,	

2000).	Often,	these	stories	became	associated	with	the	Gothic	movement,	as	is	the	case	

with	 Jane	 Eyre	 or	 The	 Turn	 of	 the	 Screw,	 because	 of	 thematic	 and	 ideological	

similarities	—	namely,	what	 Alison	Milbank	 (2002)	 defined	 as	 characteristics	 of	 the	

progressive	Gothic	 and	 that	 are	hereby	associated	with	 the	 role	of	 the	governess	 as	

well:	“liberation,	freedom	from	the	past,	and	the	critical	role	of	the	entrapped	heroine”	

(MILBANK,	 2002,	 p.	 153).	 This	 paper	 analyzes	 how	 the	 figure	 of	 the	 governess	 in	

literature	 not	 only	 reflected	 the	 realities	 of	 many	 female	 middle-class	 laborers	

throughout	Victorian	Britain	but	especially	how	this	character	developed	to	become	a	

symbol	in	Gothic	literature	of	society’s	gender	and	class	tensions.	In	order	to	explore	

those	topics,	we	take	Jane	Eyre	and	The	Turn	of	the	Screw	as	examples.	
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1.	LIFE	AND	WORK	OF	A	VICTORIAN	GOVERNESS	

	

One	of	the	reasons	the	occupation	of	governess	was	such	a	pitiable	one	was	its	

ambiguous	social	position.	According	to	Victorian	moral	norms,	a	noble	born	lady	was	

not	 supposed	 to	 work	 for	 her	 sustenance	 but	 have	 her	 needs	 provided	 by	 her	

patriarchal	 guardian,	 hence	 a	 middle-class	 educated	 woman	 earning	 wages	 was	

contradictory	 to	 that	world	view.	According	 to	Elizabeth	Missing	Sewell	 (1865	apud	

PETERSON,	1970,	p.	13-14),	the	position	of	a	gentlewoman	tutor	in	a	household	was	

uncomfortable	exactly	because	it	was	“undefined”,	as	“she	is	not	a	relation,	not	a	guest,	

not	 a	mistress,	 not	 a	 servant	—	but	 something	made	up	of	 all”	 (p.	 14),	 and	 “no	one	

knows	exactly	how	to	treat	her”	(p.	14).	

This	fact	led	to	a	lack	of	consensus	regarding	how	families	should	deal	with	their	

governesses.	According	to	Susan	F.	Ridout’s	Letters	to	a	Young	Governess	(1840),	some	

families	 shunned	 them	 from	 their	 social	 circle,	 while	 others	 required	 them	 to	 be	

present.	The	 latter,	which	possibly	was	 intended	as	a	kindness,	might	actually	prove	

harsher	 in	reality:	 in	 that	situation,	 should	she	 talk	or	 just	observe?	How	should	she	

dress?	 Was	 she	 allowed	 to	 eat	 together	 with	 the	 family?	 Ridout	 (1840)	 advised	

discretion	in	all	cases,	but	those	doubts	seemed	to	consume	British	families	and	cause	

many	insecurities	 in	the	minds	of	both	employers	and	employees,	who	did	not	know	

how	to	adequately	deal	with	one	another.	

Because	no	one	knew	exactly	how	to	treat	them,	governesses	were	relegated	to	a	

limbo:	 not	 really	 a	 servant,	 but	 also	 not	 really	 a	 lady.	 This	 mirrors	 a	 perceived	

ambiguity	 in	relation	 to	all	women,	 as	 they	were	held,	on	one	side,	 to	 an	 impossible	

angelic	 standard,	 and	on	 the	other,	 as	 depraved	or	deceivers.	 Sandra	M.	 Gilbert	 and	

Susan	 Gubar	 (1979)	 identify	 that	 ambiguity	 as	 an	 overriding	 theme	 is	 women’s	

literature,	 as	 a	 “woman	writer	must	 examine,	 assimilate,	 and	 transcend	 the	extreme	
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images	of	‘angel’	and	‘monster’	which	male	authors	have	generated	for	her”	(GILBERT;	

GUBAR,	1979,	p.	17).	In	that	way,	the	governesses’	specific	situation	also	stands	for	a	

wider	 issue	 that	 affects	 all	 women.	 That	 is,	 the	 doubleness	 that	 Gilbert	 and	 Gubar	

identified	 as	 an	 overriding	 issue	 in	 women’s	 lives	 was	 present	 in	 an	 even	 more	

exaggerated	manner	 in	 relation	 to	 the	governess.	Because	of	 that,	 any	woman	could	

potentially	 either	 empathize	 with	 the	 governess-heroine’s	 trouble	 as	 they	mirrored	

their	own	or	reject	her	in	an	attempt	to	distance	herself	from	what	was	perceived	as	a	

failure	 in	 moral	 standards.	 When	 portrayed	 more	 progressively,	 the	 governess	

represents	the	transgression	(or	attempt	of	transgression)	of	such	conflicting	gender	

roles;	when	portrayed	more	conservatively,	she	represents	the	fears	and	anxieties	of	

those	who	are	uncomfortable	because	of	that	transgressive	behavior.	Either	way,	both	

real	life	and	literary	wage-earning	ladies	face	a	tightrope	in	which	they	must	balance	

themselves.	

Charlotte	Brontë’s	protagonist	 Jane	Eyre	(Jane	Eyre,	19962)	at	 first	might	seem	

like	a	role	model	governess,	with	her	modesty,	meekness,	and	sobriety.	But	that	is	not	

enough,	 and	 it	 does	 not	 stop	 others	 from	 frowning	 upon	 her.	 Ultimately,	 she	 cannot	

keep	up	with	society’s	expectations,	because	 they	are	paradoxical	and,	as	a	complete	

and	 independent	 subject,	 her	 intellect	 and	 creative	 passion	 cannot	 be	 tamed	 down.	

The	author,	having	been	a	governess	herself,	would	have	had	a	firsthand	look	at	how	

these	 women	 were	 always	 stepping	 on	 eggshells,	 not	 knowing	 how	 they	 should	

behave.	Even	so,	 Jane	Eyre	 is	subject	 to	cruelties	 from	people	who	considered	her	as	

belonging	to	an	inferior	class.	In	the	following	scene,	Mrs.	Ingram	and	her	daughter	go	

on	complaining	about	governesses,	not	minding	that	Jane	is	in	the	room:	
 

‘You	should	hear	Mama	on	the	chapter	about	governesses:	Mary	and	I	have	had,	I	
should	 think,	 a	 dozen	 at	 least	 in	 our	 day;	 half	 of	 them	 detestable	 and	 the	 rest	
ridiculous,	and	all	incubi	—	were	they	not,	Mama?’	
[			]	

                                                             
2	Originally	published	in	1847.	
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‘My	 dearest,	 don’t	 mention	 governesses;	 the	 word	 makes	 me	 nervous.	 I	 have	
suffered	 a	 martyrdom	 from	 their	 incompetency	 and	 caprice;	 I	 thank	 Heaven	 I	
have	now	done	with	them!’	
Mrs.	Dent	here	bent	over	to	the	pious	lady,	and	whispered	something	in	her	ear;	I	
supposed	 from	 the	 answer	 elicited,	 it	 was	 a	 reminder	 that	 one	 of	 the	
anathematised	race	was	present.	
‘Tant	pis’	said	her	ladyship,	‘I	hope	it	may	do	her	good!’	Then,	in	a	lower	tone,	but	
still	loud	enough	for	me	to	hear,	‘I	noticed	her;	I	am	a	judge	of	physiognomy,	and	
in	hers	I	see	all	the	faults	of	her	class.’	(BRONTË,	1996,	p.	145).	

	

Indeed,	there	were	many	people	who	hated	governesses.	According	to	Elizabeth	

Eastlake	(1848	apud	PETERSON,	1970,	p.	16-17)	and	Kathryn	Hughes	(2014),	 it	was	

common	 for	 the	 servants	 to	 dislike	 such	women,	 for	 although	 all	 of	 them	were	 in	 a	

dependent	 position,	 gentlewomen	 working	 as	 tutors	 were	 considered	 superior	 in	

everything	else	among	the	working	class.	Peterson	(1970,	p.	17)	concludes	that	such	a	

lady-employee	 “usually	 had	 little	 power	 over	 the	 servants,	 and	 yet	 she	 was	 to	 be	

served	by	them.	They	resented	her	for	acting	like	a	lady,	but	would	have	criticized	her	

for	any	other	manner.” 

On	the	other	hand,	the	hiring	family	was	bound	to	see	her	as	either	an	upstart	or	

a	 degraded	 lady.	 Sarah	 Stickney	 Ellis	 (1843	 apud	 PETERSON,	 1970,	 p.	 14)	 is	 an	

example	of	someone	who	thinks	so,	 pointing	out	 that	 “it	 is	 scarcely	necessary	 in	 the	

present	state	of	society	to	point	out	[...]the	loss	of	character	and	influence	occasioned	

by	living	below	our	station”.	Besides,	there	are	suggestions	in	the	literature,	such	as	an	

Edinburgh	Review	1859	article,	that	certain	poor	families	were	raising	their	daughters	

as	governesses	in	an	attempt	at	social	climbing	,	which	is	portrayed	in	novels	such	as	

Vanity	Fair	(1847)	and	Armadale	(1866)	(PETERSON,	1970,	p.	11).	True	or	not,	those	

rumours	would	certainly	 terrorize	 the	upper	classes.	Looking	at	 the	big	picture,	 that	

situation	reflected	fears	and	insecurities	of	the	whole	British	middle	class.	Jason	Long	

(2013)	 calculated	 a	 significant	 upward	 social	mobility	within	 a	 single	 generation	 in	

Victorian	 Britain,	 which	 generated	 a	 class	 of	 “new	 money”.	 Certainly	 there	 was	

insecurity	by	the	part	of	those	as	not	truly	belonging	to	high	society,	and	by	the	part	of	
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the	 traditional	 families	 for	 fear	 of	 being	 pulled	 below,	 of	 having	 their	 luxuries	

trivialized.	

In	that	way,	the	governess	finds	herself	displaced	and	isolated	in	the	household,	

unable	to	fit	in	either	with	the	family	or	with	the	servants.	Her	loneliness	proved	to	be	

fertile	ground	for	many	works	of	fiction,	and	her	presence	became	a	trend	especially	in	

Gothic	novels.	

	

2.	GOTHIC	LITERATURE	AND	THE	APPEAL	OF	THE	GOVERNESS	

	

Somehow,	 the	 figure	of	 the	governess	 in	 all	 its	 ambiguities	 appealed	 to	Gothic	

sensibilities.	 The	 governess-heroine	 is	 no	 better	 than	 an	 orphan,	 as	 she	 was	

abandoned	 by	 the	 financial	 security	 patriarchy	 claimed	 to	 offer.	 She	 is	 in	 a	 highly	

unstable	position,	frail	and	alone.	She	is	admired	but	also	frowned	upon	—	sometimes	

an	angel,	sometimes	a	monster.	Moreover,	some	of	the	circumstances	of	her	life	mirror	

certain	Gothic	 tropes.	 She	 is	possibly	 a	 demoted	noble	 lady,	 and	as	 such	 she	 fits	 the	

Gothic	 theme	 of	 tragic	 family	 downfall	 and	 must	 redeem	 herself	 from	 her	 family	

errors.	 She	 is	 also	metaphorically	 entrapped	 in	 the	 domestic	 setting,	 and	 the	 house	

and	 its	 social	 structures	 become	 her	 Gothic	 castle.	 In	 order	 to	 better	 explore	 those	

Gothic	 characteristics,	 it	 is	 relevant	 to	 consider	 the	 origins	 of	 the	 genre,	 its	 key	

features	and	its	development	into	Victorian	Gothic.	

According	 to	 David	 Punter	 and	 Glennis	 Byron	 (2004),	 Gothic	 literature	

originated	around	the	late	XVIII	century,	although	it	 is	hard	to	define	its	boundaries.	

Different	critics	have	used	different	definitions,	some	following	psychological	themes	

such	as	repressed	fears,	others	using	certain	tropes	or	motifs	to	characterize	it.	Early	

critics	 such	 as	 J.M.S.	 Tompkins,	 Eino	 Railo	 and	 Edith	 Birkhead	 considered	 Horace	

Walpole’s	1764	novel,	The	Castle	 of	Otranto,	 to	be	 the	 first	Gothic	novel	 (PALUMBO,	

1996).	 According	 to	 Palumbo	 (1996),	 The	 Castle	 of	 Otranto	 includes	 many	
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characteristics	that	have	come	to	be	associated	with	Gothic	literature:	the	centrality	of	

the	castle	as	a	“nearly	animate	edifice”	(p.	04)	with	labyrinths	and	secret	passages,	a	

narrative	of	reclamation	of	a	house	to	its	original	owners	and	the	weight	of	history.	

Another	 important	author	of	XVIII	century	Gothic	 literature	was	Ann	Radcliffe,	

whose	 books,	 according	 to	 Palumbo	 (1996),	 have	 solidified	 the	 form	 and	 narrative	

first	 proposed	 by	Walpole.	 Radcliffe’s	 novels	 always	 followed	 a	 young	 heroine	who	

starts	off	in	a	state	of	calm	and,	after	tragedy	occurs,	has	to	deal	with	a	tyrannical	male,	

often	 in	 the	 stead	 of	 a	 parent	 figure.	 The	 heroine	 is	 then	 imprisoned	 in	 an	 isolated	

edifice,	 but	 is	 able	 to	 survive	 her	 trials	 by	 being	 morally	 superior	 and	 with	 more	

sensibility	than	those	around	her.	She	is	finally	able	to	marry	and	retrieve,	in	a	certain	

form,	 the	 “idyllic	 domesticity”	 from	 where	 her	 story	 began	 (PALUMBO,	 1996).	

Palumbo	 (1996,	 p.	 07)	 states	 that	 Radcliffe’s	 most	 famous	 work,	 The	 Mysteries	 of	

Udolpho	 (1794),	 is	 “for	 better	 or	 worse,	 the	 epitome	 of	 the	 Gothic	 in	 its	 first	

incarnation”.	One	possible	interpretation	of	Radcliffe’s	novels	and	others	that	follow	a	

similar	plot	pattern	is	that	they	denounce,	albeit	in	a	safe	and	veiled	fashion,	domestic	

tyranny	and	the	abuses	of	patriarchy,	as	Palumbo	(1996)	suggests.	On	the	other	hand,	

it	is	also	possible	to	see	that	the	conclusion	of	the	heroine’s	arc	with	a	happy	marriage	

is	more	of	a	reconciliation	with	patriarchy	 then	a	break	with	 the	power	 system	that	

caused	her	struggles,	to	begin	with.	

As	 stated	 by	 Punter	 and	 Byron	 (2004),	 this	 first	 period	 of	 Gothic	 literature	 in	

English	ended	sometime	near	the	publication	of	either	Mary	Wollstonecraft	Shelley’s	

Frankenstein	in	1818	or	Charles	Robert	Maturin’s	Melmoth	the	Wanderer	in	1820.	The	

following	period	more	or	less	coincides	with	the	Victorian	Era	and	is	therefore	called	

Victorian	 Gothic.	 Its	 main	 innovation	 in	 relation	 to	 previous	 texts	 was	 a	

“domestication”	 of	 the	 Gothic.	 While	 previous	 works	 were	 geographically	 and	

temporarily	 distanced	 from	 the	 reader,	 with	 the	 plots	 always	 happening	 in	 foreign	

lands	 in	 older	 times,	 Victorian	 Gothic	 novels	 bring	 the	 stories	 very	 close	 to	 home.	
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Popular	 Victorian	 Gothic	writers	 included	 Charles	 Dickens,	 Elizabeth	 Gaskell,	 Henry	

James	and	Anne,	Charlotte	and	Emily	Brontë.	These	authors	often	set	their	stories	 in	

Great	 Britain,	 either	 in	 urban	 scenarios	 or	 in	 rural	 manors.	 In	 that	 case,	 the	 literal	

Gothic	castle	is	substituted	by	a	metaphorical	one,	but	the	edification	continues	to	be	a	

central	motif	 in	 the	 texts,	a	suffocating	symbol	of	 the	character’s	struggles	and	 inner	

prisons.	

The	 connection	 between	 the	 domestic	 setting	 and	 a	 prison	 is	 something	

recurrent	in	Gothic	literature.	The	castle	is	not	only	a	physical	structure	not	allowing	

the	 heroine	 to	 escape,	 but	 it	 also	 holds	 all	 the	 weight	 of	 the	 ancient	 domestic	

institutions.	 According	 to	 Anne	Williams	 (1995,	 p.	 44),	 the	 castle	 “represents	man’s	

culture,	 the	 arrangement	 of	 spaces	 in	 which	 this	 ‘Gothic’	 action	 unfolds	 and	 the	

distribution	of	power	that	generates	the	plot”.	As	a	culturally	constructed	edifice,	the	

Gothic	castle	reflects	ancient	power	struggles	and	socially	defined	hierarchies.	When	a	

woman	 is	 trapped	 in	 a	 domestic	 environment,	 it	mirrors	women’s	 relegation	 to	 the	

domestic	sphere	as	well	as	the	fetters	imposed	by	patriarchal	society.	

Because	of	 its	 focus	on	domestic	 imprisonment,	the	figure	of	the	governess	fits	

right	 into	 those	Gothic	 trends	 that	were	already	being	explored	before	 the	Victorian	

age.	At	 first,	 governess	 novels	 in	 the	 early	XIX	 century	 focused	on	morality	 and	had	

educational	purposes,	but	gradually	governesses	started	to	be	depicted	as	“vulnerable	

women	 facing	 the	 struggles	 against	 their	 employers’	 inconsiderateness”	 (GRANELL,	

2017,	p.	8),	what	Lecaros	(2000)	described	as	a	shift	that	occurred	around	the	1830s.	

Ignatius	Nsaidzedze	(2017)	states	that	it	was	probably	because	of	the	precariousness	

of	 the	 status	 of	 unmarried	 middle-class	 women	 that	 the	 governess	 novel	 became	

popular,	 as	 a	 way	 to	 explore	 female	 roles	 in	 society.	 According	 to	 Hughes	 (2014),	

governesses	started	to	appear	more	frequently	as	protagonists	in	the	1840s.	In	1847,	

both	 Charlotte	 Brontë’s	 Jane	 Eyre	 and	 William	 Thackeray’s	 Vanity	 Fair	 were	 first	

published	 and	 amply	 discussed	 in	 literary	 circles,	which	 probably	 helped	 to	 cement	
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the	popularity	of	the	governess	protagonist.	It	is	interesting	to	note	that	Brontë’s	Jane	

Eyre	 and	 Thackeray’s	 Rebecca	 Sharp	 are	 very	 contrasting	 characters	—	 the	 first	 an	

example	of	morality,	the	latter	a	scheming	and	coldhearted	woman	wanting	to	ascend	

socially.	 Whereas	 Charlotte	 Brontë	 and	 her	 sisters	 wrote	 based	 on	 their	 own	

experiences	working	in	family	homes,	Thackeray	wrote	based	on	popular	stories	that	

used	 to	 circulate	 back	 then	 (HUGHES,	 2014).	 Even	 from	 its	 first	 installments,	 the	

governess	protagonist	proved	to	be	very	versatile,	retaining	her	ambiguous	status	to	

the	eyes	of	the	public.	

	

3.	THE	TURN	OF	THE	SCREW	AND	CLASS	ISSUES	

	

That	same	ambiguity	is	something	that	haunts	Henry	James’s	protagonist	in	The	

Turn	of	The	Screw	(20163)	as	she	tries	to	hold	on	to	her	more	elevated	social	position.	

This	story,	written	in	the	end	of	the	Victorian	age,	differs	from	others	by	being	more	of	

a	 commentary	 on	 the	 popular	 governess	 novels	 that	 reached	 their	 climax	 a	 few	

decades	before	than	being	a	governess	novel	per	se.	The	character	is	known	merely	as	

“the	governess”,	indicating	that	she	can	be	read	as	a	symbol	of	all	the	other	women	in	

her	 craft	 that	were	popular	protagonists	 in	previous	books	and	 that	her	 role	 can	be	

associated	with	all	the	traits	commonly	given	to	her	predecessors.	

James’s	Governess	often	implies	how	she	feels	like	the	lady	of	Bly	mansion	in	the	

absence	of	the	real	owner.	She	thinks	she	is	in	power	and	in	control,	and	is	constantly	

reinforcing	 to	 herself	 her	 superiority	 over	 the	 servants	 and	 Peter	 Quint	 and	 Miss	

Jessel,	 the	 late	 valet	 and	 governess	 of	 Bly	 that	 come	 back	 to	 haunt	 it.	 Many	 times,	

though,	it	is	visible	that	she	is	not	the	lady	of	the	house,	she	is	not	in	control,	and	she	

feels	closer	than	she	would	like	to	admit	to	the	characters	she	considers	her	inferiors.	

                                                             
3	Originally	published	in	1898.	
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Her	 constant	 need	 of	 internal	 reassurance	 proves	 her	 inner	 conflicts	 regarding	 her	

true	place	in	society.	

Besides,	 the	 apparition	 of	 the	 ghosts	 in	 certain	 passages	 reveals	 her	 class	

insecurities:	more	than	once	Quint	is	seen	looking	at	her	from	outside	the	window,	the	

position	of	 one	who	wants	 to	 come	 in	 and	 join	 their	 society;	 a	 “base	menial”,	 as	 she	

calls	 him,	 who	 wants	 to	 partake	 in	 the	 family	 life.	 When	 describing	 Quint	 to	 the	

housekeeper,	the	Governess	says	that	he	wears	fancy	clothes,	but	she	is	certain	—	she	

does	 not	 know	 how	 —	 that	 they	 are	 not	 his	 own,	 and	 the	 women	 come	 to	 the	

conclusion	that	he	must	be	using	the	lord’s	clothes.	She	even	strangely	describes	him	

as	 looking	 like	an	actor	—	that	 is,	 someone	who	 is	pretending	 to	be	something	he	 is	

not.	 Possibly,	 he	 is	 threatening	 because,	 without	 being	 “privately	 bred”	 like	 the	

Governess,	he	still	thrives	and	wants	to	join	a	society	she	feels	entitled	to.	

Miss	Jessel,	unlike	Quint,	came	from	a	background	similar	to	the	Governess’s,	but	

she	acted	below	her	station	by	being	associated	with	 the	valet.	With	Miss	 Jessel,	 the	

Governess	 seems	 to	 have	 a	 strange	 mirroring	 relationship:	 sometimes	 she	 is	 seen	

doing	 the	 same	gestures	 in	 the	 same	 places	 Jessel	has	done	 them	before,	while	 also	

being	completely	sure	the	latter	is	depraved	and	evil.	For	example,	once	the	Governess	

sees	 the	 ghost	 of	Miss	 Jessel	 at	 her	 desk	 and	 is	 afraid	 she	 belongs	 there	more	 than	

herself:	“Dark	as	midnight	in	her	black	dress,	her	haggard	beauty	and	her	unutterable	

woe,	she	had	looked	at	me	long	enough	to	appear	to	say	that	her	right	to	sit	at	my	table	

was	 as	 good	 as	 mine	 to	 sit	 at	 hers.	 While	 these	 instants	 lasted,	 indeed,	 I	 had	 the	

extraordinary	chill	of	feeling	that	it	was	I	who	was	the	intruder.”	(JAMES,	2016,	p.	59).	

All	those	instances	reflect	the	main	character’s	fear	of	being	degraded	like	Miss	

Jessel	and	at	the	same	time	her	need	of	proudly	reinforcing	her	identity	as	a	superior.	

According	 to	 Andrea	 Gencheva	 (2015,	 p.	 78),	 she	 “needs	 to	 be	 careful	 where	 she	

treads,	in	order	not	to	be	aligned	with	the	likes	of	her	predecessor”.	
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One	reason	she	could	feel	so	threatened	of	degradation	would	be	because	of	her	

situation	 as	 a	wage-earner	 and	 not	 a	 listless	 dependent	 as	 she	was	 educated	 to	 be.	

Among	 all	 the	other	 themes	approached	 in	The	Turn	 of	The	 Screw,	 the	 fear	of	 social	

class	disruption	can	be	seen	as	an	important	one	and	even	could	be	interpreted	as	one	

of	 the	 reasons	 of	 the	 apparition	 of	 the	 ghosts	 in	 the	Governess’s	 traumatized	mind.	

James’s	 protagonist	 reflects	 how	 real	 life	 governesses	 were	 stuck	 in	 an	 in-between	

state	—	not	quite	a	lady,	not	really	a	servant	—	and	how	hard	it	was	for	them	to	retain	

their	social	status	as	middle-class	women.	

	

4.	JANE	EYRE	AND	GENDER	ISSUES	

	

Another	 aspect	 in	 Victorian	 society’s	 insecurities	 besides	 the	 purely	monetary	

factor	is,	in	general,	the	role	of	women	in	patriarchal	society	and,	more	specifically,	the	

question	of	female	labor.	According	to	Ignatius	Nsaidzedze	(2017),	the	beginning	of	an	

organized	fight	for	women’s	rights	dates	back	to	Victorian	times,	and	overall	it	was	a	

period	of	turbulence	regarding	the	image	of	women,	often	described	as	the	“angel	 in	

the	house”	but	sometimes	unable	to	keep	to	the	domestic	sphere.	During	that	period,	

the	concept	of	“separate	spheres”	was	popularized,	asserting	that	men	were	better	fit	

for	the	public	sphere	and	that	women	should	be	relegated	to	the	private	or	domestic	

sphere	(NSAIDZEDZE,	2017).	Nevertheless,	the	question	of	female	employment	could	

not	be	avoided	anymore,	with	the	need	of	working	force	demanded	by	the	Industrial	

Revolution	and	the	lack	of	males	caused	by	the	Napoleonic	Wars	and	emigration	to	the	

colonies	 (PETERSON,	 1970,	 p.	 10).	 Although	 women	 working	 in	 domestic	 jobs	 was	

already	something	common	for	the	lower	classes,	the	discussion	started	to	catch	fire	

with	women	 in	 factories	 and	middle-class	women	also	becoming	wage-earners.	This	

was	 probably	 one	 of	 the	 reasons	 why	 the	 topic	 of	 governesses	 became	 so	 widely	

mentioned	in	British	media.	With	25,000	supposedly	middle-class	and	well-educated	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

D’ÁVILA,	A.	Estratégias	de	resistência...	 160	

women	working	as	domestic	 tutors	 in	England	 in	1851,	 the	 increase	 in	 female	 labor	

could	not	be	denied	anymore,	as	it	often	was	the	case	regarding	lower	class	servants	

and	factory	workers.	(PETERSON,	1970;	HUGHES,	2014).	

If	common	themes	of	more	progressive	Gothic	novels	were	“liberation,	freedom	

from	the	past,	and	the	critical	role	of	the	entrapped	heroine”	(MILBANK,	2002,	p.	153),	

it	is	natural	that	those	who	decided	to	embrace	those	changes	in	the	female	role	would	

see	in	the	Gothic	a	resonance	to	their	 ideologies.	Those	who	opposed	it,	on	the	other	

hand,	would	 take	 these	Gothic	 ideas	 and,	 through	a	psychological	point	of	 view,	use	

them	 to	 describe	 individual	 issues	 instead	 of	 social	 ones,	 depoliticizing	 them,	 as	

described	by	Alison	Milbank	(2002).	In	both	cases,	the	portrayal	of	the	Gothic	heroine	

was	 in	 agreement	with	 the	 instabilities	 of	 the	 female	 figure	 in	Victorian	 society	 and	

served	as	a	tool	for	her	author	to	support,	reject	or	even	show	ambiguity	in	relation	to	

those	new	female	roles.	

In	 that	 way,	 the	 progressive	 Gothic	 heroine	 as	 seen	 by	 Milbank	 and	 the	

governess	heroine	overlap	 thematically:	 both	have	 an	 unclear	 role	 in	 society,	where	

they	 seek	 to	move	 forward	and	be	 free	of	 the	 shackles	of	 their	past	by	 finding	 their	

way	in	patriarchal	society	and	its	oppression,	as	represented	by	the	house.	Besides,	in	

a	maybe	more	 superficial	 but	 more	 literal	 way,	 both	 are	 female,	 young,	 unmarried,	

alone	 and	 pitiable.	 Because	 of	 that,	 the	 Gothic	 heroine	 was,	 so	 many	 times,	 a	

governess.	

An	example	of	that	can	be	seen	in	Jane	Eyre’s	protagonist.	According	to	Susan	M.	

Gilbert	and	Sandra	Gubar	(1979),	Jane	represents	female	creative	forces	and	also	rage	

at	 patriarchal	 oppression.	 In	The	Madwoman	 in	 the	 Attic,	 the	 authors	 state	 that	 the	

mad	and	 imprisoned	Bertha	Mason	personifies	 Jane’s	 rage,	 rebellion	 and	desire	 that	

she	 is	 forced	 to	 repress.	 Whereas	 Jane	 is	 plain,	 little	 and	 “more	 sedate”	 (GILBERT;	

GUBAR,	1979,	p.	314),	her	double	is	as	big	as	Mr.	Rochester,	physically	his	equal	in	his	

masculine	virility.	When	Jane	is	 in	Thornfield’s	battlements	feeling	lonely,	trapped	or	
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longing	for	freedom,	Bertha	answers	with	a	“low,	slow	ha!	ha!”	or	“eccentric	murmurs”	

(BRONTË,	1996,	 loc.	 1838).	Bertha’s	 actions	 are	what	 Jane	 secretly	wants	 to	do.	 For	

example,	when	Rochester	tells	 Jane	of	his	past	sexual	transgressions,	Bertha	sets	fire	

to	his	bed,	or	when	Jane	is	doubtful	about	her	upcoming	wedding,	Bertha	tears	up	the	

wedding	 gown.	 The	 contrast	 between	 the	 two	 characters	 represents	 the	 difference	

between	 internal	 passion	 and	 external	 presentation	 to	 society,	 dividing	 the	 subject	

into	 an	 uncomfortable,	 dubious	 situation.	 The	 contradictions	 in	 Jane	 reflect	 the	

contradictions	in	the	figure	of	the	governess,	and	Jane’s	character	development	might	

signal	an	attempt	 to	conciliate	or	 learn	 to	 live	with	 them.	The	encounter	of	 Jane	and	

Bertha	 is	 a	 critical	 point	 in	 the	 novel,	 in	which	 the	 protagonist	 confronts	 “her	 own	

imprisoned	 ‘hunger,	 rebellion	 and	 rage’”	 (GILBERT;	 GUBAR,	 1979,	 p.	 339).	 It	 is	 by	

confronting	her	double	that	Jane	can	grow	as	an	independent	person.	

Jane’s	ambiguous	situation	in	the	household,	as	well	as	society	in	general,	is	the	

root	 of	 all	 her	 troubles.	 In	 order	 to	 remediate	 it,	 she	 longs	 for	 power	 and	

independence.	In	her	first	attempted	marriage	with	Mr.	Rochester,	the	power	balance	

is	 heavily	 on	 his	 side:	 he	 is	 her	 employer,	 male,	 twenty	 years	 older,	 way	 more	

experienced,	physically	stronger	and	rich	while	she	has	almost	no	money.	In	the	end	of	

the	novel,	 though,	they	are	able	to	successfully	marry	and	Jane,	through	the	time	she	

has	 spent	 outside	 of	 his	 influence,	 could	 gather	 enough	 resources	 to	 make	 the	

situation	more	 favorable	 to	her	 side:	 even	 though	 she	 is	 still	 a	 “girl-bride”,	 this	 time	

she	has	more	experience,	is	the	owner	of	a	significant	amount	of	money,	and	finds	her	

beloved	physically	dependent	on	her.	On	finding	Mr.	Rochester	blind	and	without	his	

right	hand,	 instead	of	 sadness	 for	his	 tragedy,	 she	 strangely	 expresses	 content,	 even	

saying	she	prefers	this	new	situation	by	uttering	the	following	words:	

	
‘I	love	you	better	now,	when	I	can	really	be	useful	to	you,	than	I	did	in	your	state	
of	proud	independence,	when	you	disdained	every	part	but	that	of	the	giver	and	
protector.’	
‘Hitherto	I	have	hated	to	be	helped	—	to	be	led:	henceforth,	I	feel,	I	shall	hate	it	no	
more...’	(BRONTË,	1996,	p.	376).	
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In	 that	 way,	 although	 by	 strange	 means,	 Jane	 expresses	 her	 desire	 to	 have	 a	

more	 useful	 role	 in	 their	 relationship	 and	 Mr.	 Rochester,	 at	 least	 at	 that	 moment,	

expresses	his	acceptance.	She	was	able	to,	without	breaking	the	patriarchal	nature	of	

their	 relationship,	 leave	 the	 position	 of	 complete	 submission	 that	 had	 made	 her	

anxious	when	she	was	a	governess	and	he	was	her	master.	

Overall,	the	figure	of	the	governess,	although	used	to	represent	real	life	women	

who	were	 in	 an	 unhappy	 position,	 found	 its	 popularity	 for	 it	 was	 able	 to	 appeal	 to	

larger	portions	of	society.	The	middle	class	and	families	who	did	not	have	a	traditional,	

wealthy	 surname	 would	 sympathize	 with	 her	 social	 uncertainty,	 her	 feeling	 of	

belonging	 nowhere.	 Also,	 many	 women	 would	 feel	 represented	 by	 the	 Gothic	

governess-heroine	struggling	to	make	the	best	out	of	her	oppressive	situation,	stuck	to	

the	house	and	 the	domestic	 sphere	but	 still	 unable	 to	 satisfy	 society.	The	governess,	

especially	as	seen	in	Victorian	Gothic	stories,	became	a	symbol	and	a	way	to	treat	and	

cope	with	 trends	 that	were	 overwhelmingly	 large	 portions	 of	 society	 in	 XIX	 century	

Britain. 
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O	TEATRO	DOS	ANOS	60:	GRUPO	OFICINA	E	ANDORRA1	DE	MAX	FRISCH	

THE	THEATER	OF	THE	60S:	OFICINA	GROUP	AND	ANDORRA	BY	MAX	FRISCH	

	
Ana	Maria	Soares	Zukoski¹	

	
RESUMO:	O	artigo	tem	por	objetivo	apresentar	a	trajetória	do	grupo	Teatro	Oficina,	no	período	dos	
anos	de	1960,	localizando	a	encenação	da	peça	Andorra	de	Max	Frisch.	Objetiva-se	desenvolver	uma	
análise	 interpretativa,	 no	 nível	 dos	 elementos	 formais	 e	 temáticos,	 explicitando	 a	 presença	 de	
elementos	do	teatro	épico	tanto	na	estrutura	textual	quanto	na	encenação	do	grupo	Teatro	Oficina².	
A	perspectiva	acerca	do	teatro	épico	adotada	é	formulada	por	Anatol	Rosenfeld	a	partir	dos	estudos	
de	 Bertold	 Brecht.	 A	 argumentação	 fundamenta-se	 nos	 pressupostos	 teóricos	 de	 Silva	 (2008),	
Rosenfeld	(1985),	entre	outros.	
Palavras-chave:	teatro	dos	anos	60;	Teatro	Oficina;	Andorra.	
ABSTRACT:	The	article	aims	 to	present	 the	 trajectory	of	 the	Teatro	Oficina's	 group,	 in	 the	1960s,	
locating	the	staging	of	the	play	Andorra	by	Max	Frisch.	The	purpose	is	to	develop	an	interpretative	
analysis,	at	the	level	of	the	formal	and	thematic	elements,	explaining	the	presence	of	those	elements	
of	the	epic	theater	both	in	the	textual	structure	and	in	the	staging	of	the	Teatro	Oficina's	group.	The	
perspective	 of	 the	 Epic	 theater	 adopted	was	 formulated	 by	 Anatol	 Rosenfeld	 from	 the	 studies	 of	
Bertold	 Brecht.	 The	 argumentation	 is	 based	 on	 the	 theoretical	 assumptions	 of	 Silva	 (2008),	
Rosenfeld	(1985),	and	others.	
Keywords:	theater	of	the	1960s;	Teatro	Oficina;	Andorra.	
	

	

1.	CONSIDERAÇÕES	INICIAIS	

	

O	grupo	Teatro	Oficina	nasceu	em	1958,	a	partir	da	iniciativa	de	dois	estudantes	

da	 Faculdade	 de	Direito,	 no	 Largo	 de	 São	 Francisco,	 em	 São	 Paulo:	 Renato	Borghi	 e	

                                                             
1	Mestranda,	UEM.	
²O	 texto	utilizado	para	a	análise	é	o	roteiro	da	encenação	do	Teatro	Oficina	 (1964),	 traduzido	por	
Mário	da	Silva	e	disponível	na	biblioteca	da	Escola	de	Comunicação	e	Artes	da	Universidade	de	São	
Paulo	—	USP.	
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José	 Celso	 Martinez	 Corrêa,	 que	 resolveram	 fundar	 um	 grupo	 de	 teatro	 amador.	 O	

grupo	 estreou	 em	 1959,	 com	 a	 peça	 As	 moscas,	 de	 Sartre,	 apresentando	 no	 ano	

seguinte	A	engrenagem,	do	mesmo	autor.	No	início	de	1960,	em	colaboração	com	outro	

grupo,	o	Teatro	de	Arena,	encenaram	Fogo	frio,	de	autoria	de	Benedito	Ruy	Barbosa.	

Em	 1961,	A	 vida	 impressa	 em	 dólar,	 de	 Clifford	 Odetts,	 foi	 encenada	 e	 por	 ter	 sido	

censurada,	o	elenco	realizou	uma	passeata	pelas	ruas	de	São	Paulo.	Os	atores	estavam	

amordaçados	 para	 denunciar	 a	 censura.	 Em	 dezembro	 do	 ano	 seguinte,	 o	 Oficina	

estreou	 a	 peça	 de	 Augusto	 Boal:	 José,	 do	 parto	 à	 sepultura.	 Ainda	 em	 1962,	 foi	

encenado	o	espetáculo	Todo	anjo	é	terrível,	de	Ketti	Frings.	Em	agosto	de	1963,	a	peça	

apresentada	foi	Os	pequenos	burgueses,	de	Gorki.	

O	 repertório	 apresentado	 acima	 permite	 que	 se	 verifique	 uma	 predileção	 do	

grupo	 por	 obras	 estrangeiras,	 devido	 à	 ligação	 de	 alguns	 membros	 ao	 Partido	

Comunista.	 Ademais,	 havia	 também	 a	 questão	 da	 busca	 pela	 construção	 de	 uma	

identidade	 nacional	 que,	 somada	 a	 outros	 fatores,	 ocasionou	 inúmeras	 avaliações	

negativas	 por	 parte	 da	 crítica	 especializada.	 A	 partir	 de	 então,	 o	 grupo	 dá	 início	 ao	

teatro	 que	 se	 caracterizaria	 como	desafiador,	 aspecto	 esse	 que	marcaria	 o	 conjunto	

durante	a	ditadura.	Seu	início	foi	complicado,	uma	vez	que	não	havia	a	aceitação	deles	

pela	 classe	 teatral.	 A	 respeito	 disso,	 o	 crítico	 teatral	 Sábato	 Magaldi	 afirma	 em	 seu	

livro	Iniciação	ao	Teatro	que	

	
[a]	princípio	o	conjunto	[Oficina]	não	despertava	a	simpatia	do	meio	teatral,	pela	
sua	 aparência	 ligeiramente	 grã-fina,	 mas	 era	 visível	 na	 inquietação	 algo	
desorientada	 de	 seus	 elementos	 com	 matizes	 de	 filhinhos	 de	 papai,	 de	
existencialistas	cristãos,	uma	sincera	procura	de	novos	caminhos,	um	verdadeiro	
desejo	de	acertar.	(MAGALDI,	1998,	p.	19).	

	

Fernando	Peixoto,	um	grande	nome	para	o	Teatro	Oficina,	a	princípio	desejava	

fazer	parte	de	outro	grupo,	 o	Teatro	de	Arena.	 Entretanto,	 José	Celso	o	 convenceu	a	

permanecer	 no	 Oficina,	 como	 seu	 assistente.	 Fazia	 parte	 do	 Partido	 Comunista	 e,	
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tencionando	conquistar	novos	membros	militantes,	resolveu	integrar-se	totalmente	ao	

grupo	 de	 teatro,	 passando	 de	 assistente	 a	 ator	 em	 1963,	 mesmo	 ano	 em	 que	 sua	

esposa,	Ítala	Nandi,	começou	a	participar	na	parte	administrativa.	

Em	setembro	de	1967,	de	acordo	com	Paulo	Vinicius	Bio	Toledo	(2018,	p.	51),	as	

portas	 do	 Teatro	 Oficina	 foram	 reabertas	 após	 as	 reformas	 que	 duraram	 um	 ano	

devido	a	um	incêndio	que	destruiu	a	primeira	sede	em	1966.	Essa	reabertura	pode	ser	

encarada	como	um	renascimento	das	cinzas,	visto	que	é	a	partir	desse	momento	que	o	

grupo	assume	uma	nova	postura	estética	que	possibilita	a	entrada	do	grupo	na	 cena	

teatral	daquele	período.	

Perante	o	 início	da	 resistência	 cultural	 à	ditadura,	 José	Celso	Martinez	Corrêa,	

diretor	 do	 Oficina,	 foi	 talvez	 o	 primeiro	 a	 suspeitar	 das	 inúmeras	 contradições	 que	

estavam	 presentes	 naquele	 ambiente,	 no	 qual	 os	 artistas	 ligados	 ao	 teatro	 se	

encontravam.	A	 reinauguração	do	 teatro	 se	deu	 com	a	 estreia	 da	 peça	O	 rei	 da	 vela,	

escrita	 por	 Oswald	 de	 Andrade,	 que	 ficou	marcada	 como	 um	 dos	 mais	 importantes	

acontecimentos	relacionados	ao	teatro	da	época.	

Ainda	de	acordo	com	Toledo	(2018,	p.	51),	o	programa	do	espetáculo	continha	

um	texto	de	autoria	de	José	Celso	nomeado	Manifesto	do	Oficina.	Nesse	texto,	o	diretor	

do	Oficina	 afirma	 que	 a	 partir	 de	 1964	 o	 grupo	 não	 havia	 conseguido	 se	 posicionar	

esteticamente	 em	 relação	 ao	 golpe	 de	 Estado	 e	 as	 peças	 preparadas	 estavam	

desgastadas	por	não	tratarem	do	problema	enfrentado	pelo	país.	

Entre	os	anos	de	1964	até	1967,	a	repressão	e	a	censura	conseguiam	se	disfarçar	

sob	outras	alcunhas.	Entretanto,	após	dezembro	de	1968,	com	a	mudança	do	AI-5	(Ato	

Institucional	 número	 cinco)	 essas	 relações	de	opressão	 ficaram	mais	 evidentes,	 e	 os	

disfarces	conduzidos	até	então	tornaram-se	impossíveis	de	sustentar.	O	Brasil	entrou	

em	 um	 processo	 de	 decadência	 dos	 direitos	 humanos	 e	 também	 dos	 direitos	

fundamentais	das	pessoas.	A	violência	implantou-se	de	tal	forma	que,	além	de	prisão	e	
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perseguição	às	pessoas	que	possuíssem	formações	ideológicas	de	esquerda,	acontecia	

também	o	desaparecimento	de	muitos	desses	prisioneiros.	

Em	vista	disso,	em	1967	o	que	o	diretor	do	Teatro	Oficina	objetivou	trabalhar	foi	

com	uma	crítica	que	 abrangesse	a	 realidade	 total	de	um	país	marginalizado	 como	o	

Brasil	 (TOLEDO,	 2018).	 A	 ditadura	 e	 o	 golpe,	 assim	 como	 o	 momento	 de	 exaltação	

política	 pré-64	 e	 a	 resistência	 cultural	 pós-64,	 passaram	 a	 ser	 considerados	

fragmentos	 de	 um	 mesmo	 quebra-cabeça	 profundo	 que	 formava	 os	 problemas	

políticos	brasileiros.	Diante	de	tal	situação,	era	necessário	modificar	a	expectativa	de	

transformação.	

	

	
2.	TEATRO	OFICINA	E	A	ENCENAÇÃO	DE	ANDORRA	

	

O	grupo	Oficina,	em	1963,	encenou	a	obra	Pequenos	Burgueses2,	e	Andorra3	em	

1964.	 Essas	 encenações	 configuraram-se	 como	 essenciais	 para	 o	 desenvolvimento	

posterior	 do	 grupo.	 De	 acordo	 com	 Armando	 Sérgio	 da	 Silva	 (2008)	 “Pequenos	

Burgueses,	bem	como	o	golpe	de	Estado	do	país,	foram	um	marco	decisivo	na	história	

do	Teatro	Oficina.	A	partir	de	então	a	balança	que	oscilava	entre	o	existencial	e	o	social	

começou	a	pender	para	esse	último”	(p.	132).	Portanto,	o	aspecto	social	que	até	então	

não	 se	 fazia	 como	 principal	 para	 o	 grupo	 Teatro	 Oficina	 começa	 a	 ganhar	 corpo	 e	

importância.	O	método	de	Stanislavski,	 uma	 linha	 forte	dentro	do	grupo,	mesclou-se	

com	outros	elementos	durante	a	preparação	e	encenação	de	Andorra:	

	
Não	 se	 abandonou	 totalmente	 Stanislavski,	 mas	 apenas	 foram	 incluídos	
elementos	 épicos	 na	 encenação	 [...]	 [O	 autor	 de	 Andorra]	 Frisch	 misturava,	
durante	toda	a	peça,	a	realidade	com	símbolos,	movimentos	coletivos	com	ações	
individuais	 e	 extremamente	 psicologizadas.	 Poderia	 se	 argumentar	 que	 esse	
afastamento	de	Stanislavski	seria	apenas	provisório,	em	virtude	da	própria	peça,	

                                                             
2	Publicada	por	Máximo	Gorki.	
3	Publicada	por	Max	Frisch.	
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Andorra,	obrigá-lo.	Entretanto,	não	foi	isso	o	que	aconteceu.	O	processo	em	busca	
de	um	teatro	não-ilusionista	era	 irreversível	dentro	do	Oficina.	 (SILVA,	2008,	p.	
134).	

	

Verifica-se	 que	 aos	 poucos	 o	 grupo	 vai	 assimilando	 uma	 nova	 forma	 de	

representação,	que	não	ficaria	reduzida	apenas	à	encenação	da	peça	em	questão,	mas	

que	acompanharia	o	 grupo.	 Segundo	Silva	 (2008)	 “em	1964	a	 plateia	deveria	 se	 ver	

espelhada	 em	 sua	 inanição,	 em	 sua	 discrição,	 em	 sua	 covardia	 e	 seus	 preconceitos	

perante	 um	 acontecimento	 grave”	 (p.	 133).	 Em	Andorra,	 a	 crítica	 social	 presente	 na	

peça	 encaminha	 o	 elenco	 justamente	 a	 causar	 esse	 efeito	 no	 público,	 por	 meio	 do	

conteúdo	assim	como	da	forma,	como	assinala	o	autor:	

	
É	 preciso	 lembrarmos,	 entretanto,	 de	 que	 essa	 aprendizagem	 foi	 sempre	
motivada	 por	 uma	 profunda	 necessidade	 de	 análise	 social.	 Dessa	 maneira,	 a	
guinada	para	o	teatro	épico	iniciou-se	a	partir	da	escolha	de	Andorra	e	depois	a	
partir	da	concepção	de	encenação.	(SILVA,	2008,	p.	135).	

	

Assim	sendo,	a	visão	de	mundo	que	permeava	o	grupo	Oficina	nas	dramaturgias	

anteriores	 já	 não	 conseguia	 acompanhar	 essa	 transformação,	 que	 “buscava	

compreender,	 e	 intensamente,	 a	 decadência	 da	 classe	 burguesa	 [...]	 a	 ação	 não	 se	

objetiva	no	sentido	da	realidade	épica,	mas	no	sentido	da	realidade	subjetiva	ou	lírica.”	

(BORNHEIM,	1969,	p.	25	apud	SILVA	2008,	p.	136).	Ou	seja,	o	grupo	estava	à	procura	

de	textos	nos	quais	“o	mundo	da	ação	se	identificasse	mais	com	a	ação	do	mundo	[...]	

Coincidência	 que	 radica	 a	 tendência	 ao	 épico”	 (BORNHEIM,	 1969,	 p.	 25	apud	 SILVA	

2008,	 p.	 136).	 Portanto,	 a	 encenação	 de	 Andorra	 apresenta	 em	 sua	 composição	

elementos	do	teatro	épico,	como	foi	proposto	por	Brecht	.	Além	disso,	há	também	a	

	
[...]	 concepção	 da	 história	 como	 parábola;	 cada	 cena	 aparece,	 por	 si	 mesma,	
acumulando	novas	 informações	 sobre	a	personagem	e	o	mundo	em	que	vive;	o	
movimento	 que	 conduz	 a	 história	 é	 mais	 importante	 que	 o	 conflito	 [...]	 a	
construção	quase	que	geométrica	da	peça.	(SILVA,	2008,	p.	136).	
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Ao	priorizar	as	características	 assinaladas	pelo	crítico,	é	possível	compreender	

que	essa	alteração	de	estilo	dramático	do	grupo	os	impulsionou	a	uma	necessidade	de	

mudança	 no	 processo	 de	 construção	 das	 personagens	 que	 não	 poderiam	 mais	 ser	

construídas	como	vinham	sendo	até	então.	Portanto,	nas	palavras	de	Armando	Sérgio	

da	Silva	

	
[...]	 era	 preciso	 que	 o	 espetáculo	 se	 interiorizasse	 um	pouco	menos	 e	 buscasse	
uma	força	exterior,	pouco	pressentida	nas	outras	montagens.	A	interpretação	dos	
atores,	 dessa	 maneira,	 tornava-se	 mais	 objetiva,	 tendo	 como	 ponto	 inicial	 de	
composição	a	minuciosa	e	exata	compreensão	intelectual	do	seu	sentido	político	
e	social.	Exatamente	da	maneira	como	sugeriu	Brecht.	(SILVA,	2008,	p.	136-137).	

	

Assim,	 segundo	 Silva	 (2008,	 p.	 137)	 era	 necessário	 que	 os	 atores	 tivessem	

conhecimento	 intelectual	 sobre	 política.	 Isso	 possibilitaria	 que	 eles	 conseguissem	

compreender	corretamente	as	peças,	captando	as	alusões	políticas	presentes	no	texto	

para	 assumir	 uma	 postura	 de	 familiaridade	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 de	 distanciamento	

perante	 sua	 personagem,	 para	 poderem	 julgá-la	 e	 concomitantemente	 atribuir-lhe	

uma	imagem	cênica.	

A	respeito	do	distanciamento	brechtniano,	Eugênio	Kusnet	foi	 importantíssimo	

para	o	grupo	Oficina,	pois	ainda	que	fosse	o	mais	stanislavskiano	do	grupo	de	atores,	

ele	foi	o	“melhor	ideal	de	distanciamento	sugerido	por	Brecht:	faz	a	personagem	mas	

destacando-lhe	 todos	 os	 defeitos	 através	 da	 ironia	 extremamente	 sutil.	 Sem	 cair	 na	

caricatura	 fácil,	 jamais	deixa	de	oferecer	ao	público	a	sua	perspectiva	crítica	sobre	o	

papel.”	(SILVA,	2008,	p.	137).	

Evidencia-se	 que	 a	 encenação	 de	 Andorra	 incutiu	 no	 grupo	 Oficina	 diversas	

alterações,	como	a	inserção	de	elementos	épicos	ao	passo	que	houve	uma	diminuição	

no	modelo	 Stanislavski.	 O	 social	 ascendeu	 em	 comparação	 com	 o	 existencial.	 Essas	

alterações	 se	 refletiram	 de	 modo	 significativo	 na	 construção	 das	 personagens	 e	 na	
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encenação	da	peça	como	um	todo.	Consoante	à	crítica	contida	no	Correio	da	Manhã	e	

apresentada	no	livro	Oficina:	do	Teatro	ao	Te-ato:	

	
A	 peça	 é	 um	 soco	 na	 consciência	 de	 cada	 um;	 nas	 nossas	 pequenas	 e	
aparentemente	 insignificantes	 covardias	 cotidianas;	 em	 nossa	 absoluta	
irresponsabilidade	perante	nós	mesmos,	os	outros	homens	e	a	própria	História	
[...]	Frisch	escreveu:	‘É	preciso	que	a	plateia	sinta	espanto	e	que	de	noite,	após	ter	
visto	a	peça,	não	consiga	dormir’.	(PEIXOTO,	1966	apud	SILVA,	2008	p.	133,	nota	
de	rodapé).	

	

Posto	isso,	é	verificável	o	quão	importante	a	encenação	dessa	peça	se	fez	para	o	

grupo	 Teatro	 Oficina,	 que	 além	 de	 assimilar	 alguns	 elementos	 do	 teatro	 épico,	

ascendeu	 para	 o	 lado	 social,	 com	 o	 intuito	 de	 causar	 reflexão	 por	 parte	 do	 público,	

recusando-se	a	ser	um	teatro	de	cunho	“culinário”,	recusando-se	a	ser	palatável	para	

ser	lucrativo.	

	

3.	ANDORRA	DE	MAX	FRISCH	

	

A	peça	de	teatro	Andorra	conta	a	história	de	Andri,	um	jovem	tido	como	judeu,	

que	havia	sido	adotado	pelo	Mestre-Escola,	que	morava	na	cidade	homônima	ao	título.	

Com	 o	 desenvolvimento	 da	 peça,	 o	 jovem	 aos	 poucos	 começa	 a	 sofrer	 com	 o	

antissemitismo,	visto	que	a	população	passa	a	observá-lo,	identificando	características	

que	 eram	 atribuídas	 a	 esse	 povo	 como	 a	 perspicácia	 e	 o	 dom	 para	 os	 negócios	

financeiros.	 Ao	 perceber	 a	 população	 andorrana	 examinando-o,	 Andri	 acaba	 por	

assimilar	tais	características	e	convencer-se	de	que	era	judeu.	O	personagem	acredita	

ser	esse	o	motivo	da	recusa	de	seu	pai	em	lhe	dar	a	mão	de	Barblin	em	casamento,	mas	

na	 realidade	 nos	 é	 revelado	 que	 ambos	 são	 irmãos,	 uma	 vez	 que	 Andri	 é	 filho	 do	

Mestre-Escola	 com	 uma	 Hidalga.	 Aos	 poucos,	 o	 personagem	 precisa	 lidar	 com	 o	

antissemitismo	 das	 forças	 negras,	 caracterizado	 pelas	 roupas	 de	 cor	 preta	 dos	

soldados,	 e	 por	 se	 considerar	 como	 judeu	 aceita	 seu	 destino	 corajosamente.	Mesmo	
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com	a	verdade	sobre	a	origem	de	Andri	sendo	revelada,	a	população	não	se	importa	e	

permite	que	o	mesmo	seja	executado.	

Max	Frisch,	autor	de	Andorra,	ficou	conhecido	como	um	escritor	engajado	e	após	

a	 publicação	 de	 seu	 primeiro	 romance	Eu	 amo	 o	 que	me	 queima	 (1943)	 se	 dedica	 a	

escrever	peças	de	teatro.	Entre	elas	destacam-se:	Santa	Cruz	(1944),	A	grande	muralha	

da	China	(1981),	Don	Juan	ou	o	Jogo	da	Geometria	(1953),	Biederman	e	os	incendiários	

(1958),	entre	outras	com	influência	de	Bertolt	Brecht	no	que	tange	as	questões	tanto	

estéticas	 quanto	 políticas,	 indo	 da	 ilusão	 de	 palco	 à	 transformação	 de	 mundo,	

apresentando	 um	 caráter	 de	 crítica	 social,	 comum	 às	 prerrogativas	 brechtianas.	 O	

teatro	épico	é	definido	pelo	pesquisador	brasileiro	Alexandre	Flory	(2010)	da	seguinte	

forma:	

	
O	teatro	épico,	num	esquema	redigido	pelo	próprio	Brecht,	é	narrativo,	desperta	
a	atividade	do	espectador,	que	é	posto	em	 face	de	algo	 (não	dentro	de	algo).	A	
base	 de	 sua	 trama	 são	 os	 argumentos,	 que	 propiciam	 conhecimento,	 sendo	 o	
homem	seu	objeto	de	estudo,	pois	não	é	tomado	como	conhecido	de	antemão,	e	
sua	natureza	última	é	a	do	processo,	da	mudança.	Como	o	ser	social	determina	o	
pensar,	a	sociedade	e	a	linguagem	são	também	assunto	imediato.	(p.	32).	

	

No	 que	 tange	 a	 encenação	 do	 Grupo	 Teatro	 Oficina,	 a	 peça	 apresenta	 vários	

desses	 elementos	 do	 teatro	 épico,	 marcados	 também	 no	 texto.	 Considerando	 o	

postulado	 de	 Flory	 e	 o	 quadro	 de	 diferenças	 entre	 o	 Drama	 e	 o	 Teatro	 Épico	

apresentado	 por	Anatol	 Rosenfeld	 no	 livro	O	 teatro	 épico	 podemos	 ponderar	 que,	 a	

respeito	 de	Andorra,	 a	 vontade	 do	 grupo	 em	 chocar	 o	 público	 vem	 ao	 encontro	 de	

despertar	a	atividade,	uma	vez	que	o	espectador	não	está	mais	no	papel	passivo,	ele	

precisa	 confrontar	 e	 debater-se	 com	 aquilo	 que	 lhe	 é	 posto	 em	 face,	 mantendo-se	

lúcido	a	respeito	das	críticas	levantadas	sendo	preciso	estudá-las.	É	possível	verificar	

também	que	as	cenas	da	obra	não	possuem	o	mesmo	tipo	de	encadeamento	que	havia	

no	 drama,	 possuindo	 uma	 maior	 autonomia	 e	 agregando	 mais	 informações	 à	 peça.	

Andorra	apresenta	o	aspecto	de	argumentos	deixando	de	lado	a	sugestão	do	drama.	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

ZUKOSKI,	A.	M.	S..	O	teatro	dos...	 172	

Outro	aspecto	que	se	desenvolve	fortemente	na	peça	é	a	questão	do	homem	se	

constituir	 como	 objeto	 de	 estudo	 e	 o	 seu	 processo	 de	 mudança.	 A	 peça	 de	 Frisch	

desnuda	a	natureza	do	homem	e	da	sociedade	como	um	todo,	uma	vez	que	a	denúncia	

da	covardia	da	sociedade	é	algo	que	se	configura	de	forma	veemente	na	obra.	

	

3.1	ELEMENTOS	FORMAIS	

	

A	peça	foi	encenada	em	1964	pelo	grupo	de	Teatro	Oficina	e	possui	a	divisão	em	

13	 quadros.	 Como	 personagens,	 Andorra	 apresenta:	 Andri;	 Barblin;	 Mestre-Escola;	

Mãe;	Hidalga;	 Padre;	 Soldado;	Hospedeiro;	Marceneiro;	Médico;	 Aprendiz	 e	 Alguém.	

Há	 ainda	 as	 personagens	 mudas:	 Idiota;	 Soldados	 Uniformes	 Negros;	 Inspetor	 de	

Judeus	 e	 Povo	 Andorrano.	 Atentando-nos	 para	 personagens,	 depreendemos	 que	

apenas	 Andri	 e	 Barblin	 são	 identificados	 com	 nomes	 próprios,	 os	 outros	 sendo	

designados	pelas	profissões	que	desempenhavam,	 generalizando	assim	as	 classes	da	

sociedade,	o	que	possibilita	uma	maior	abrangência	das	críticas,	e	é	característico	do	

teatro	épico.	

É	 importante	 notar	 que	 alguns	 quadros	 finalizam	de	 forma	 semelhante,	 sendo	

eles:	quadro	I,	II,	III,	VI,	IX,	XI	que	mostram	na	parte	baixa	da	cena	personagens	que	se	

apresentam	à	barra	das	 testemunhas.	Nos	demais	quadros:	 IV,	V,	VII,	VIII,	X,	XII,	XIII	

não	há	uma	repetição	dessa	estrutura.	Para	melhor	exemplificar	a	constituição	dessas	

cenas,	observemos	os	excertos	abaixo:	

	
NA	PARTE	BAIXA	DA	CENA	
O	MARCENEIRO	APRESENTA-SE	À	BARRA	DAS	TESTEMUNHAS	
MARCENEIRO	
Reconheço:	aquilo	das	50	libras	pelo	aprendizado	foi,	justamente,	porque	eu	não	
queria	saber	dele	na	minha	oficina;	eu	tinha	a	certeza	de	que	só	ia	acabar	dando	
aborrecimentos.	Por	que	é	que	ele	não	queria	ser	comerciante?	Eu	pensava	que,	
para	ele,	fosse	mais	indicado.	Ninguém	podia	saber	que	ele	não	era.	Eu	só	posso	
dizer	 que,	 no	 fundo,	 queria	 o	 bem	 dele.	 Não	 tenho	 culpa	 de	 que,	 depois,	 se	
passasse	o	que	se	passou.	(FRISCH,	1964,	Quadro	III,	p.	26).	
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NA	 PARTE	 BAIXA	 DA	 CENA	 (SOLDADO,	 À	 PAISANA,	 APRESENTA-SE	 À	 BARRA	
DAS	TESTEMUNHAS.)	
SOLDADO	
Reconheço:	eu	não	o	podia	suportar.	Não	sabia	que	não	 fosse	um	deles,	sempre	
me	falou	que	era.	Aliás,	ainda	hoje	eu	acredito	que	era.	Não	pude	suportá-lo	desde	
o	 primeiro	 dia.	 Mas	 não	 o	 matei.	 Eu	 só	 cumpri	 o	 meu	 dever.	 Ordens	 não	 se	
discutem.	 Aonde	 iríamos	 parar,	 se	 as	 ordens	 não	 fossem	 executadas!	 Eu	 era	
soldado.	(FRISCH,	1964,	Quadro	VII,	p.	52).	

	

Essa	estratégia	de	cena	cumpre	a	função	de	regressão	épica,	 isto	é,	a	história	é	

narrada	 na	 ordem	 inversa	 dos	 acontecimentos,	 antecipando	 o	 que	 ainda	 está	 para	

acontecer,	 representado	 pelas	 falas	 na	 parte	 baixa	 da	 cena	 que	 adiantam	 ao	

espectador	o	desfecho	de	Andri.	Além	disso,	a	estrutura	linguística	de	ambas	as	falas	

(não	apenas	desses	dois	recortes,	mas	de	todas	em	geral)	se	assemelha,	assim	como	no	

nível	de	conteúdo	também,	uma	vez	que	elas	servem	ao	objetivo	de	atenuar,	ou	ainda,	

a	reduzir	a	culpa	dos	cidadãos	de	Andorra,	que	permitiram	a	execução	de	Andri.	

Todos	argumentam	não	possuir	conhecimento	acerca	da	origem	de	Andri	(mas	

vale	 lembrar	 que	 o	 Mestre-Escola	 havia	 assumido	 Andri	 como	 seu	 filho	 com	 a	

Hidalga),	como	se	dessa	forma,	ao	não	possuir	a	ciência	sobre	ele	ser	andorrano	assim	

como	qualquer	outro	cidadão,	a	culpa	se	esvaísse	e	a	responsabilidade	seria	dissipada.	

Podemos	interpretar	tal	posicionamento	desses	personagens	como	a	crítica	do	autor	

perante	 a	 sociedade	 hipócrita,	 que	 se	 anulou	 e	 corroborou	 diante	 da	 injustiça	

praticada	contra	o	jovem,	que	no	fim	das	contas	não	era	judeu.	

Outra	característica	formal	que	se	manifesta	na	peça	é	a	questão	da	música.	Na	

maior	 parte	 das	 vezes	 ela	 aparece	 junto	 com	 o	 personagem	 Andri	 como	 que	 o	

caracterizando,	como	podemos	verificar	em	duas	das	rubricas	do	quadro	I:	

	
ANDRI	 ENXUGA	 UM	 PRATO,	 MOVENDO-SE	 AO	 COMPASSO	 DA	 MÚSICA,	 E,	
DEPOIS,	SOME-SE.	A	MÚSICA	SOME-SE	COM	ELE.	(FRISCH,	1964,	Quadro	I,	p.	05).	
	
ANDRI	FAZ	A	VITROLA	AUTOMÁTICA	FUNCIONAR,	O	MESMO	DISCO	DE	ANTES,	
E	 VAI-SE	EMBORA,	 ENXUGANDO	UM	PRATO.	VÊ-SE	A	 PRAÇA	DE	ANDORRA.	O	
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MARCENEIRO	E	O	MESTRE-ESCOLA	ESTÃO	SENTADOS	DIANTE	DA	TABERNA.	A	
MÚSICA	CESSA.	(FRISCH,	1964,	Quadro	I,	p.	10).	

	
Portanto,	ao	gastar	suas	moedas	fazendo	a	vitrola	tocar	o	mesmo	disco	todas	as	

vezes,	 Andri	 de	 alguma	 forma	 apropria-se	 dessa	 música	 que	 no	 contexto	 estético	

torna-se	leitmotiv	da	personagem,	pois	ela	toca	todas	as	vezes	que	a	personagem	está	

em	 cena	 e	 desaparece	 ao	mesmo	 tempo	 em	que	 ele	 deixa	 ou	 sai	 de	 cena.	 A	música	

ainda	aparece	em	mais	algumas	rubricas	dos	quadros	VIII,	X	e	XIII.	Nos	quadros	VIII	e	

X	a	estrutura	se	repete,	tendo	Andri	colocado	a	moeda	na	vitrola	e	logo	se	retirado	de	

cena.	Contudo,	isso	se	altera	no	quadro	XIII.	Observemos:	

	
(MARCENEIRO,	 MÉDICO,	 HOSPEDEIRO	 DESAPARECEM	 NO	 INTERIOR	 DA	
TAVERNA.	 A	 CENA	 ESCURECE.	 A	 VITROLA	 AUTOMÁTICA	 PEGA	 A	 TOCAR	
SOZINHA,	 SEMPRE	 O	 MESMO	 DISCO.	 QUANDO	 A	 CENA	 TORNA	 A	 CLAREAR,	
BARBLIN	 ESTÁ	 AJOELHADA,	 CAIANDO	 O	 CALÇAMENTO	 DA	 PRAÇA;	 BARBLIN	
ESTÁ	COM	O	CABELO	RASPADO.	ENTRA	O	PADRE.	A	MÚSICA	CESSA.).	(FRISCH,	
1964,	Quadro	XIII,	p.	118).	

	

A	 cena	 que	 antecede	 a	 rubrica	 acima	 se	 trata	 de	 quando	 Andri	 é	 identificado	

como	 judeu	 pelo	 Inspetor	 de	 Judeus	 preso	 pelos	 soldados	 negros,	 tem	 o	 dedo	

amputado	 e	 é	 executado,	 e	 a	 população	 na	 sequência	 entra	 em	 uma	 taverna	 para	

beber.	 É	 relevante	 notar	 que	 apenas	 nesse	 momento	 da	 peça	 a	 música	 está	

desassociada	 da	 presença	 física	 de	 Andri.	 Entretanto,	 podemos	 compreender	 que	 a	

música	 soa	 justamente	 para	marcar	 a	 presença	 desse	 personagem	na	 taverna,	 junto	

com	 aqueles	 que	 permitiram	 que	 ele	 fosse	 executado	 por	 ser	 judeu,	 quando	 na	

realidade	 não	 o	 era.	 Isto	 é,	 a	 música	 aparece	 para	 assinalar	 a	 culpa	 da	 sociedade	

andorrana.	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

ZUKOSKI,	A.	M.	S..	O	teatro	dos...	 175	

	

3.2	ANÁLISE	DA	OBRA	E	ASPECTOS	ÉPICOS	

	

Em	 Andorra	 se	 fazem	 presentes	 poucas	 personagens	 mulheres,	 sendo	 elas:	

Barblin,	 a	 Mãe	 e	 a	 Hidalga.	 Nota-se	 que	 excetuando	 Barblin	 e	 Andri,	 os	 demais	

personagens	 não	 possuem	 nomes	 próprios	 e	 são	 nomeados	 de	 acordo	 com	 a	

profissão/função	 que	 executam,	 caracterizando	 a	 sociedade	 em	 geral.	 Relacionado	 a	

isso	não	há	personagens	mulheres	que	desempenhem	função	de	trabalhadoras	como	

os	 demais	 personagens,	 sendo	 apenas	 três	 as	 personagens	 femininas.	 A	 análise,	 no	

primeiro	momento,	focalizará	Barblin,	por	ser	uma	personagem	que	se	destaca	e	que	é	

fundamental	para	o	desenvolvimento	da	peça.	

O	início	da	peça	mostra	Barblin	caiando	a	frente	de	sua	casa	e	demonstrando	um	

posicionamento	contrário	às	atitudes	do	Soldado,	também	presente	na	cena:	

	
BARBLIN	
Se	 você	 não	 ficasse,	 o	 tempo	 todo,	 com	 os	 olhos	 grudados	 nas	minhas	 pernas,	
poderia	perfeitamente	ver	o	que	faço.	[...]	Ficam	trocando	pernas	pelas	ruas	com	
os	polegares	no	cinturão	e	tirando	um	fiapo	dentro	do	nosso	decote,	quando	uma	
de	nós	se	abaixa.	(O	SOLDADO	RI.)	Eu	estou	noiva	...	
[...]	
SOLDADO	
[...]	Talvez	seja	um	anjo!	(O	SOLDADO	RI.)	Deve	ser	por	isso	que	eu	nunca	o	vi.	
BARBLIN	
Eu	estou	noiva!	
SOLDADO	
Mas	não	enxergo	nem	sombra	de	anel	de	noivado.		
BARBLIN	
Estou	noiva.	(BARBLIN	MERGULHA	A	BROXA	NO	BALDE.)	E	sabe	que	mais?	Não	
gosto	de	você,	pronto.	(FRISCH,	1964,	Quadro	I,	p.	04-05).	

	

Atentando-nos	 para	 os	 excertos,	 é	 possível	 verificar	 que	 a	 postura	 do	 soldado	

perante	o	posicionamento	de	Barblin	é	extremamente	zombeteira,	como	evidenciado	

nas	 rubricas	 que	 assinalam	 a	 graça	 que	 ele	 sente	 ao	 ouvir	 o	 descontentamento	 da	

personagem	 mulher.	 Outro	 fator	 importante	 para	 se	 destacar	 é	 que	 além	 de	 achar	
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engraçado,	 ele	 não	 considera	 realmente	 a	 fala	 de	 Barblin	 ao	 abordar	 a	 ausência	 da	

aliança,	isto	é,	ao	questionar	sobre	a	aliança,	o	soldado	invalida	o	discurso	de	Barblin	

tentando	 silenciá-la.	 Todavia,	 Barblin	 não	 aceita	 ser	 anulada,	 nesse	 momento,	 pelo	

soldado	e	volta	a	reafirmar	seu	noivado,	acrescentando	à	sua	fala	o	descontentamento	

de	 ser	 importunada	 e	 a	 aversão	 que	 ele	 lhe	 causa,	 sem	 medir	 as	 palavras,	 ou	 seja,	

falando	explicitamente	o	que	sente.	

A	personagem	também	demonstra	uma	postura	resistente	quando,	ao	 iniciar	 a	

perseguição	à	Andri,	coloca-se	contrária	a	toda	a	população	andorrana.	Ao	se	opor	ao	

que	 acontece	 com	 Andri,	 Barblin	 inicia	 o	 processo	 de	 despertar	 no	 espectador	 sua	

atividade,	 alçando-o	 de	 mero	 espectador	 a	 um	 espectador	 que	 precisa	 encarar	 a	

situação	criticamente.	No	quadro	XII,	quando	toda	a	população	está	na	praça	cercada	

por	soldados	de	uniformes	negros,	esperando	pelo	 Inspetor	de	 Judeus,	Barblin	 inicia	

sua	 romaria	 de	 grupo	 em	 grupo,	 tentando	 organizar	 uma	 rebelião	 contra	 a	 situação	

que	culminaria	na	morte	de	Andri.	

	
BARBLIN	
O	sinal	é	quando	eu	tirar	o	pano.	Ninguém	atravessa	a	praça.	
MÉDICO	
Bobagem!	
HOSPEDEIRO	
Isto	ainda	vai	lhe	custar	caro.	
MÉDICO	
Nada	 de	 resistência,	 sim?	 (BARBLIN	 APROXIMA-SE	 DE	 OUTRO	 GRUPO,	 PUXA	
TODOS	PELA	MANGA,	MURMURA	QUALQUER	COISA;	VOLTAM-LHE	AS	COSTAS	E	
ELA	PROSSEGUE	SEU	VAGUEAR.)	[...]	
APRENDIZ	
Deixe-me	 em	 paz,	 você!	 (O	 MÉDICO	 ACENDE	 UMA	 CIGARRILHA.)	 Ela	 está	
completamente	doida.	Diz	que	ninguém	deve	 atravessar	a	praça	e	 que	eles	nos	
prendam	 todos,	 se	 quiserem.	 Diz	 que	 quer	 dar	 um	 sinal.	 Está	 completamente	
doida.	[...]	
SOLDADO	
[...]	Nenhum	andorrano	terá	nada	que	recear	...	(BARBLIN,	EMBUÇADA,	CHEGA	À	
FRENTE.)	Aqui!	(BARBLIN	VAI	PARA	DIANTE	DO	INSPETOR	DE	JUDEUS	E	ATIRA	
O	PANO	PRETO	AOS	SEUS	PÉS.)	Que	é	isso?	
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BARBLIN	
É	 o	 sinal.	 (MOVIMENTO	NO	MEIO	 DOS	 EMBUÇADOS.)	 Diga	 para	 eles:	 nenhum	
andorrano	 vai	 atravessar	 a	 praça!	 Nenhum	 de	 nós!	 E,	 se	 quiserem,	 que	 nos	
açoitem.	Diga	 isto	para	eles.	E,	 se	quiserem,	que	nos	 fuzilem!	 (DOIS	SOLDADOS	
NEGROS	AGARRAM	BARBLIN,	QUE	SE	DEFENDE	EM	VÃO,	NINGUÉM	SE	MEXE.	OS	
SOLDADOS	NEGROS	QUE	CERCAM	A	PRAÇA	APONTARAM	OS	FUZIS	CONTRA	A	
MULTIDÃO.	TUDO	SEM	O	MENOR	RUÍDO.	BARBLIN	É	ARRASTADA	PARA	FORA.).	
(FRISCH,	1964,	Quadro	XII	e	Quadro	XIII,	p.	98-119).	

	

Os	excertos	lançam	luz	que	diferentemente	da	população	andorrana,	Barblin	se	

coloca	contra	a	injustiça	que	farão	com	Andri.	Ela	tenta	organizar	um	levante	contra	os	

soldados	 de	 uniforme	 negro,	 contudo	 não	 encontra	 apoio	 em	 nenhum	 cidadão	 de	

Andorra.	 Vale	 notar	 que	mesmo	 quando	 o	Médico	 orienta	 a	 não	 resistir,	 ao	mesmo	

tempo	 em	 que	 solicita	 ao	 Hospedeiro	 que	 fale	 diretamente	 a	 ela	 sobre	 as	 possíveis	

consequências	 que	 terá	 de	 enfrentar,	 isso	 não	 é	 o	 suficiente	 para	 fazê-la	 parar.	 A	

coragem	da	personagem	é	vista	pelos	demais	como	loucura,	o	que	demonstra	a	crítica	

da	 peça	 à	 sociedade	 hipócrita.	 O	 desfecho	 da	 personagem	 é	 triste,	 pois	 ela	 não	

consegue	 lidar	 com	 a	 violência	 da	morte	 do	 protagonista	 e	 a	 violência	 com	 que	 foi	

tratada	 por	 defendê-lo,	 visto	 que	 no	 último	 quadro	 Barblin	 aparece	 com	 os	 cabelos	

tosquiados,	transtornada	e	enlouquecida	com	a	morte	de	Andri	e	com	o	suicídio	de	seu	

pai.	

A	 coragem	 de	 colocar-se	 contra	 as	 injustiças	 aparece	 na	 obra	 apenas	 na	

personagem	 Barblin,	 visto	 que	 o	 restante	 da	 população	 andorrana,	 mesmo	 sendo	

informada	acerca	da	origem	andorrana	de	Andri,	não	se	 junta	à	 luta	para	defendê-lo,	

preferindo	 se	 esconder	 sob	 a	 desculpa	 da	 ignorância	 em	 não	 saber	 a	 verdadeira	

origem	do	jovem	executado.	

Essa	 tentativa	 de	 transferir	 a	 culpa	 para	 a	 ignorância	 aparece	 nas	 falas	 das	

personagens	 que	 se	 apresentam	 à	 banca	 das	 testemunhas.	 O	 trecho	 a	 seguir	 ilustra	

como	 a	 fala	 das	 testemunhas	 acaba	 por	 abordar	 a	 coletividade,	 no	 sentido	 da	

sociedade	andorrana	se	unir	para	não	assumir	a	culpa:	
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MÉDICO	
[...]	 Foi	 uma	 história	 trágica,	 sem	 a	 menor	 dúvida.	 Não	 tenho	 culpa	 de	 que	
acabasse	como	acabou.	Creio	estar	interpretando	o	pensamento	de	todos	se,	para	
concluir,	repito,	mais	uma	vez:	só	podemos	lastimar	o	curso	dos	acontecimentos,	
naquele	tempo.	(FRISCH,	1964,	Quadro	XI,	p.	95).	

	

Pela	 fala	 do	 médico,	 o	 mesmo	 que	 havia	 orientado	 a	 população	 a	 não	 fazer	

resistência,	 percebemos	 que	 ao	 eximir	 a	 culpa	 de	 si,	 ele	 estende	 a	 mesma	 linha	 de	

raciocínio	para	os	demais	cidadãos.	Percebe-se	que	o	ser	social	determina	o	pensar,	eis	

mais	uma	característica	do	teatro	épico	que	se	faz	presente	na	obra.	

O	 excerto	 abaixo	 demonstra	 a	 tentativa	 do	 pai	 de	 Andri	 em	 convencer	 a	

população	acerca	da	verdade	sobre	a	origem	de	seu	filho:	

	
MESTRE-ESCOLA	
Onde	está	meu	filho?	
SOLDADO	
Quem?	
MESTRE-ESCOLA	
Onde	está	Andri?	
SOLDADO	
Está	aí	no	meio	dos	outros,	pode	ficar	descansado,	não	escapou	das	malhas	da	lei,	
não.	Está	marchando.	Descalço,	como	todos	os	outros.	
MESTRE-ESCOLA	
Você	compreendeu	o	que	eu	disse?	(FRISCH,	1964,	Quadro	XIII,	p.	108).	

	

É	 possível	 verificar	 que	 os	 demais	 se	 recusam	 a	 acreditar	 na	 verdade	 sobre	 a	

origem	 de	 Andri,	 pois	 acreditar	 implicaria	 em	 ter	 que	 se	 posicionar	 contra	 o	 que	

estava	acontecendo.	Outra	vez,	a	situação	leva	o	espectador	a	ficar	em	face	da	covardia	

da	sociedade:	

	
HOSPEDEIRO	
Agora,	de	uma	hora	para	outra,	dizem	que	ele	não	é.	
ALGUÉM	
Dizem	o	quê?	
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HOSPEDEIRO	
Que	ele	não	é.	
MÉDICO	
E,	no	entanto,	é	coisa	que	se	percebe	logo	à	primeira	vista.	
ALGUÉM	
Quem	foi	que	disse	que	ele	não	é?	
HOSPEDEIRO	
O	mestre-escola.	
MÉDICO	
Bem,	isso	agora	vai	ser	tirado	a	limpo.	
HOSPEDEIRO	
Em	todo	o	caso,	ele	atirou	a	pedra.	
ALGUÉM	
Isso	ficou	provado?	
HOSPEDEIRO	
Ora,	provado!	
MÉDICO	
Mas,	se	ele	não	é,	por	que	se	esconde?	Por	que	tem	medo?	Por	que	não	vem	aqui,	
para	a	praça,	com	a	gente?	
HOSPEDEIRO	
É	isso	mesmo.	(FRISCH,	1964,	Quadro	XII,	p.	96-97).	

	

Ainda	 que	 discutam	 sobre	 a	 possibilidade	 de	 Andri	 não	 ser	 de	 fato	 judeu,	 é	

possível	 verificar	 que	 nenhum	 dos	 personagens	 preocupa-se	 realmente	 com	 essa	

problemática;	pelo	contrário,	arrumam	inclusive	um	motivo	para	o	caso	dele	não	ser	

judeu,	a	execução	não	ter	sido	à	toa.	Além	da	morte	de	Andri,	há	também	o	desfecho	do	

Mestre-Escola,	suicidando-se,	atribuindo	assim	a	responsabilidade	de	mais	uma	morte	

à	sociedade	andorrana.	Entretanto,	pela	quantidade	de	justificativas	que	aparecem	ao	

longo	 da	 peça	 com	 os	 personagens	 que	 se	 apresentam	 à	 barra	 de	 testemunhas,	 é	

possível	 interpretar	 que	 a	 própria	 sociedade	 reconhece	 sua	 hipocrisia,	 sabendo	 que	

Andri	era	 inocente.	Surge	a	necessidade	de	 justificação	perante	o	público	de	modo	a	

diminuir	 a	 culpa	 que	 sentem,	 não	 pelo	 o	 que	 foi	 realizado,	 e	 sim	 devido	 ao	 fato	 do	

público	conhecer.	
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4.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

Com	o	 desenvolvimento	 das	 análises	 foi	 possível	 verificar	 que	 a	 peça	Andorra	

apresenta	 inúmeras	 características	 referentes	 ao	 Teatro	 Épico	 tais	 como	 as	 críticas	

sociais.	Ao	colocar	a	população	em	um	primeiro	momento	como	alheia	à	situação	de	

Andri	e	posteriormente	contra	o	jovem,	constata-se	que	a	sociedade	muda	sua	posição	

a	respeito	da	condição	de	Andri	e	passa	de	passiva	para	ativa,	ao	procurar	condenar	e	

justificar	a	morte	do	judeu.	

Outro	 aspecto	 épico	 que	 perpassa	 a	 obra	 é	 “o	 ser	 social	 determina	 o	 pensar”	

(ROSENFELD,	 1985,	 p.	 149),	 pois	 o	 que	 é	 mais	 cômodo	 para	 a	 sociedade,	

principalmente	para	aqueles	que	estão	no	topo	das	hierarquias	sociais	e	determinam	o	

modo	de	pensar,	é	adotado	por	aqueles	que	a	constituem.	Isso	direciona	o	espectador	

a	 confrontar-se	 com	a	peça	que	 “torna	o	 espectador	um	observador,	mas	desperta	 a	

sua	atividade”	 (ROSENFELD,	1985,	 p.	 149),	 ou	 seja,	 o	 espectador	deverá	 sair	da	 sua	

zona	de	conforto	e	começar	a	pensar	e	refletir	sobre	o	que	foi	visto	e	colocado	em	sua	

face.	Ainda	que	a	crítica	da	obra	aborde	a	sociedade	em	geral,	é	possível	compreender	

que	“o	homem	é	objeto	de	pesquisa”,	pois	o	desenvolvimento	da	peça	gira	em	torno	de	

investigar	e	desnudar	diferentes	lados	do	ser	humano.	

A	peça	Andorra	perpassa	por	várias	características	do	teatro	épico,	tendo	o	lado	

social	mais	exaltado	que	o	existencial.	Pela	recepção	crítica,	é	possível	depreender	que	

a	 encenação	 do	 Grupo	 Teatro	 Oficina	 contemplou	 esses	 elementos	 de	 forma	

satisfatória	 e	 compreendeu	 uma	 das	 etapas	 de	 um	 longo	 processo	 de	 formação	 e	

politização	do	grupo	que	a	partir	de	então	adotou	essa	nova	perspectiva	estética,	sem	

deixar	de	conciliar,	ainda	que	em	um	grau	menor,	as	demais	influências	que	possuíam	

na	década	de	1960.	
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PELO	MUNDO	DE	SAIAS:	UMA	LEITURA	DA	OBRA	DE	IDA	PFEIFFER	

ON	THE	WORLD	WITH	SKIRTS:	AN	INTERPRETATION	OF	THE	WORK	

OF	IDA	PFEIFFER	
	

Gisele	Jordana	Eberspächer1	

	

	
RESUMO:	Ida	Pfeiffer	(1797–1858)	foi	uma	escritora	austríaca	que	produziu	cinco	relatos	de	viagem	
para	narrar	suas	experiências	pelo	mundo.	Partindo	da	interpretação	de	Sara	Mills,	que	defende	que	
escritoras	do	período	imperialista	devem	ser	lidas	de	maneira	diferente	do	que	os	autores	do	mesmo	
período	por	estarem	inseridas	em	contextos	sociais	diferentes,	o	presente	artigo	propõe	uma	leitura	
que	ressalta	as	principais	características	da	obra	da	escritora	austríaca,	 focando	principalmente	na	
narrativa	de	sua	vinda	ao	Brasil	em	1846.	
Palavras-chave:	relato	de	viagem;	literatura	austríaca;	literatura	escrita	por	mulheres.	
ABSTRACT:	Ida	Pfeiffer	(1797–1858)	was	an	Austrian	writer	who	signed	five	travelogues	to	narrate	
her	experiences	around	the	world.	Based	on	the	work	of	Sara	Mills,	who	argues	that	women	writers	
of	the	imperialist	period	should	be	read	differently	than	the	male	authors	of	the	same	period	because	
they	are	 inserted	 in	different	social	contexts,	 this	article	proposes	a	reading	of	Pfeiffer's	work	that	
highlights	 the	 main	 characteristics	 of	 the	 work	 of	 the	 Austrian	 writer,	 focusing	 mainly	 on	 the	
narrative	of	her	experience	in	Brazil	in	1846.	
Keywords:	travelogue;	Austrian	literature;	literature	written	by	women.	
	

	

Ida	Pfeiffer	(1797–1858)	foi	uma	viajante	austríaca	que	chegou	a	dar	duas	voltas	

ao	mundo.	Deixou	publicados	cinco	relatos	de	viagem,	nos	quais	conta	suas	passagens	

por	lugares	como	a	Islândia,	vários	países	da	Ásia	e	até	o	Brasil.	Cronologicamente,	sua	

obra	 está	 inserida	 em	um	momento	 tardio	 do	 romantismo	 alemão,	 período	 no	 qual	

viagens	 e	 relatos	 de	 viagem	 eram	 valorizados	 culturalmente.	 Em	 diálogo	 com	 a	

                                                
1	Mestranda,	UFPR.	
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tradição	naturalista,	a	autora	realizava	descrições	culturais	e	sociais	dos	lugares	pelos	

quais	 passava,	 mostrando	 seu	 ponto	 de	 vista	—	 como	 austríaca	 e	 como	mulher	—	

sobre	o	mundo.	

No	 livro	 Discourses	 of	 difference:	 an	 analysis	 of	 women’s	 travel	 writing	 and	

Colonialism	(1991),	a	pesquisadora	americana	Sara	Mills	defende	que	a	interpretação	

da	escrita	de	mulheres	viajantes	do	período	imperialista	(entre	a	segunda	metade	do	

século	XIX	e	o	começo	do	século	XX)	exige	ferramentas	teóricas	diferentes	daquelas	já	

usadas	 para	 o	 discurso	 colonial,	 justamente	 porque	 as	 mulheres	 teriam	 um	 papel	

diferente	no	 contexto	de	expansão	 imperialista,	 dominado	pelos	homens.	O	 trabalho	

delas	estaria,	assim,	suscetível	a	diferentes	estruturas	e	pressões	(MILLS,	1991,	p.	18),	

como,	por	exemplo,	a	expectativa	de	que	se	comportassem	de	determinadas	maneiras,	

de	 acordo	 com	 os	 costumes	 da	 época,	 ou	 ainda	 que	 não	 escrevessem	 sobre	

determinados	 assuntos.	 Mills	 defende	 ainda	 que,	 por	 não	 fazerem	 parte	 de	 um	

discurso	imperialista	dominante,	as	mulheres	não	assumiam	a	mesma	postura	de	seus	

colegas	 homens	 em	 frente	 às	 "novas"	 civilizações,	 tendo	 uma	 voz	 menos	 assertiva	

sobre	 as	 verdades	 britânicas	 ou	 europeias.	 O	 resultado	 é,	 para	 Mills,	 uma	 escrita	

marcada	por	complexidade	e	paradoxos.	

Partindo	 destes	 pressupostos,	 o	 presente	 artigo	 pretende	 apresentar	 a	 autora	

Ida	 Pfeiffer	 e	 propor	 uma	 interpretação	 de	 sua	 obra	 —	 focada	 nos	 sete	 primeiros	

capítulos	 do	 livro	 Eine	 Frau	 fährt	 um	 die	 Welt	 (1850),	 no	 qual	 a	 autora	 relata	 sua	

passagem	pelo	Brasil	—	mostrando	quais	são	os	mecanismos	de	escrita	e	construção	

narrativa	que	marcam	o	texto	da	viajante,	que	traz	em	seu	relato	observações	sobre	a	

própria	história	do	país.	

	
	

	

	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

EBERSPÄCHER,	G.	J..	Pelo	mundo	de	saias...	 184	

	

	

	

Ida	Pfeiffer,	neé	 Ida	Reyer,	nasceu	 em	Viena	 em	1797	 e	 foi	 a	 terceira	 filha	 em	

uma	 família	 de	 seis	 irmãos.	 Segundo	 a	 pesquisadora	 portuguesa	 Sónia	 Serrano,	 a	

infância	de	Ida	Pfeiffer	

	
decorreu	num	ambiente	masculino;	 era	uma	maria-rapaz	encorajada	pelo	pai	 a	
adotar	 comportamentos	 à	 época	 mais	 apropriados	 para	 os	 homens.	 Trocava	
bonecas	 por	 uma	 espada,	 o	 recato	 da	 casa	 pelo	 desporto.	 Vestia-se	 como	 os	
irmãos	e	era	mais	um	no	meio	deles.	Essa	 infância	 idílica	durou	até	a	morte	do	
pai,	um	comerciante	vienense	abastado,	quando	ela	 tinha	10	anos.	A	mãe,	mais	
tradicional,	 obrigou-a	 ao	 trajar	 feminino	 e	 a	 aprender	 piano,	 o	 que	 originou	
desentendimentos	entre	as	duas.	(SERRANO,	2017,	p.	255).	

	

Em	 1820,	 aos	 22	 anos,	 casou-se,	 por	 insistência	 e	 arranjo	 da	 mãe,	 com	 o	

advogado	 viúvo	Mark	 Anton	 Pfeiffer,	 24	 anos	mais	 velho	 do	 que	 ela.	 Ele	 tinha	 uma	

posição	 importante	 no	 governo	 austríaco,	 o	 que	 garantiria,	 segundo	 a	 mãe,	 uma	

estabilidade	 durante	 a	 vida	 da	 filha.	 Juntos,	 Ida	 e	Mark	 tiveram	 dois	 filhos.	 Serrano	

(2017)	relata,	porém,	que	a	esperada	tranquilidade	não	durou:	Mark	Pfeiffer	se	viu	em	

uma	posição	política	delicada	depois	de	ter	denunciado	um	caso	de	corrupção.	Sem	o	

emprego	de	Mark,	a	família	passou	por	profundas	dificuldades	financeiras.	Como	Mark	

não	conseguia	se	reposicionar	no	mercado	de	trabalho,	Ida	precisou	trabalhar,	dando	

aulas	de	piano	para	conseguir	sustentar	os	filhos.	A	situação	se	acalmou	com	a	morte	

da	mãe	de	 Ida,	 o	que	 lhe	 rendeu	uma	pequena	herança	 com	a	qual	 ela	 conseguiu	 se	

fixar	 em	 Viena,	 lugar	 onde	 seus	 filhos	 tiveram	 acesso	 a	 uma	 educação	 de	 maior	

qualidade.	Em	1833,	o	casal	se	separou	informalmente;	segundo	a	biógrafa	de	Pfeiffer,	

a	 pesquisadora	 austríaca	 Gabriele	 Habinger,	 "Não	 era	 falado	 abertamente,	 mas	 era	

claro	que	o	casal	seguia	cada	qual	seu	caminho"	(2014,	p.	26)2.	

                                                
2	As	traduções	dos	trechos	citados	da	biografia	de	 Ida	Pfeiffer	escrita	por	Gabriele	Habinger,	assim	
como	os	trechos	da	própria	Ida	Pfeiffer,	são	da	autora	do	artigo.	
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Ida	se	viu	livre	para	mudar	sua	vida	em	1842,	aos	45	anos	de	idade.	Com	seus	

filhos	 já	 crescidos	 e	 independentes,	 resolve	 seguir	 o	 sonho	 que	 lhe	 acompanhava	

desde	 os	 anos	 de	 juventude:	 conhecer	 "regiões	 distantes"	 e	 "costumes	 estranhos".	

Segundo	Habinger,	 "uma	 coisa	 é	 clara:	 ela	 viajaria	 sozinha.	 Seu	marido	 de	 quase	 70	

anos	 de	 idade	 já	 era	 velho	 demais	 para	 acompanhá-la.	 E,	 provavelmente,	 depois	 de	

quase	uma	década	separados,	ela	também	não	gostaria	de	tê-lo	ao	seu	lado"	(2014,	p.	

28).	 Após	 vender	 seus	 poucos	 pertences	 e	 ter	 feito	 um	 testamento	 (viajar	 era	 uma	

ousadia	 tão	 grande	 que	 não	 acreditava	 que	 voltaria	 em	 vida),	 Ida	 Pfeiffer	 se	 pôs	 a	

viajar.	

Entre	 1842	 e	 1858,	 ano	 da	 sua	 morte,	 Pfeiffer	 realiza	 cinco	 grandes	 viagens,	

sendo	 que	 duas	 delas	 foram	 voltas	 ao	 mundo.	 Sua	 obra	 se	 constitui	 a	 partir	 dessas	

experiências.	 Suas	narrativas	de	viagem,	publicadas	 a	partir	de	1844,	 chegaram	a	 se	

tornar	best-sellers	na	Áustria	do	período	(HABINGER,	2014).	

Pfeiffer	elege	o	Oriente	Médio	e	o	norte	da	África	como	seus	primeiros	destinos.	

Ela	visitou	cidades	como	Istambul,	Jerusalém	e	Cairo,	descreveu	o	Mar	Morto	e	ainda	

passou	 pela	 Itália	 no	 caminho	 de	 volta.	 Suas	 memórias	 dessa	 primeira	 experiência	

foram	 publicadas	 no	 livro	Reise	 einer	Wienerin	 in	 das	 Heilige	 Land	 (Viagem	 de	 uma	

vienense	 à	 terra	 sagrada),	 publicado	 em	1844.	 Somente	 a	quarta	 edição	do	 livro,	de	

1846,	apresentou	Ida	Pfeiffer	como	autora	do	livro	(até	então	seu	nome	não	assinava	

as	 edições).	 A	 publicação	 não	 era	 o	 objetivo	 inicial	 da	 viagem,	 ao	 contrário,	 foi	

incentivada	pelo	editor	Jakob	Dirnböck,	que	soube	da	vienense	que	se	pusera	a	viajar	

sozinha	 e	 acreditou	 que	 o	 texto	 teria	 algum	 espaço	 no	mercado	 editorial	 da	 época.	

Pfeiffer	a	princípio	hesitou	por	vários	motivos:	fizera	anotações	durante	a	viagem,	mas	

apenas	para	uso	próprio;	tinha	vergonha	e	insegurança	com	relação	a	sua	escrita	e	se	

perguntava	o	que	sua	família	acharia	(HABINGER,	2014).	Foi	convencida,	porém,	pela	

vantagem	que	o	dinheiro	obtido	com	a	venda	dos	livros	lhe	traria:	o	financiamento	de	

sua	 próxima	 viagem.	 Sua	 segunda	 experiência,	 desta	 vez	 no	 norte	 da	 Europa,	 foi	
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publicada	em	1846	com	o	título	Reise	nach	dem	skandinavischen	Norden	und	der	Insel	

Island	 (Viagem	ao	Norte	Escandinavo	e	 à	 Islândia).	Não	nascia	 apenas	uma	viajante:	

nascia	também	uma	escritora.	

O	próximo	passo	de	Pfeiffer	foi	planejar	sua	volta	ao	mundo.	A	jornada	começa	

em	1846	e	sua	primeira	parada	foi	o	Rio	de	Janeiro	(seus	relatos	mostram	um	susto	e	

uma	certa	decepção	com	o	que	encontrou).	A	autora	volta	para	a	Áustria	em	1848	e	

publica	 o	 livro	 Eine	 Frauenfahrt	 um	 die	 Welt	 (Reise	 von	 Wien	 nach	 Brasilien,	 Chili,	

Otahaiti,	 China,	 Ost-Indien,	 Persien	 und	Kleinasien)	—	Uma	mulher	 viaja	 pelo	mundo	

(Viagem	de	Viena	 para	o	Brasil,	 Chile,	Haiti,	 China,	 Índia,	Pérsia	 e	Ásia	Menor).	Esse	

livro	faz	com	que	Pfeiffer	alcançe	mais	 leitores,	tanto	que,	a	partir	de	esse	momento,	

começa	 a	 receber	 algumas	 ofertas	 de	 governos	 e	 empresas	 para	 financiar	 suas	

próximas	viagens.	

Sua	viagem	seguinte	também	foi	uma	volta	ao	mundo,	realizada	entre	os	anos	de	

1851	 e	 1855	—	 Ida	 Pfeiffer	 tinha	 então	 54	 anos	 de	 idade.	 O	 registro,	 publicado	 em	

1856,	é	 intitulado	Meine	Zweite	Weltreise	 (Von	Wien	nach	London,	Singapore,	Borneo,	

Java,	Sumatra,	Celebes,	Die	Molukken,	Kalifornien,	Peru,	Ecuador	und	Vereinigte	Staaten	

von	 Nordamerika)	—	 Minha	 segunda	 viagem	 ao	 redor	 do	 mundo	 (De	 Viena	 para	

Londres,	 Singapura,	 Bornéu,	 Java,	 Sumatra,	 Celebes,	 Ilhas	 Molucas,	 Califórnia,	 Peru,	

Equador	e	EUA).	

Além	 dos	 relatos,	 Ida	 Pfeiffer	 começa	 também	 uma	 pequena	 coleção	 de	 itens,	

naturais	 ou	 manufaturados,	 que	 trouxera	 de	 suas	 viagens.	 Como	 resultado	 do	 seu	

trabalho,	ela	é	convidada	para	participar	das	sociedades	geográficas	de	Berlim	e	Paris,	

que	 se	 ocupavam	 de	 pesquisar	 e	 relatar	 o	 mundo.	 A	 venda	 desses	 objetos	 para	

colecionadores	e	museus	 também	foi	uma	das	maneiras	com	as	quais	 financiou	suas	

viagens.	Habinger	(2014)	afirma	que	era	difícil	para	mulheres	do	período	conseguirem	

reconhecimento	 como	 pesquisadoras	 de	 viagem,	 mas	 que	 Pfeiffer	 conseguiu	 ser	
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valorizada	 em	 círculos	 acadêmicos	 e	 que	 suas	 coleções	 podem	 ser	 encontradas	 nos	

museus	europeus	até	hoje.	

A	 última	 viagem	 da	 austríaca	 começa	 em	 1856	 —	 sua	 vontade	 era	 chegar	 à	

Oceania.	 Começa	 pelas	 Ilhas	 Maurício	 e	 então	 vai	 para	 Madagascar	—	 onde	 contrai	

malária	 e	 fica	muito	doente.	Ao	 invés	de	continuar	 seu	destino,	volta	para	 a	Áustria,	

onde	morre	em	outubro	de	1858.	Seu	último	livro,	Reise	nach	Madagaskar	 (Viagem	a	

Madagascar),	é	publicado	postumamente	por	Oscar	Pfeiffer,	filho	da	autora.	

Considerando-se	o	interesse	maior	na	narrativa	que	a	autora	faz	dos	seus	meses	

no	 Brasil,	 me	 detenho	 a	 fazer,	 a	 seguir,	 uma	 descrição	 mais	 detalhada	 dos	 cinco	

primeiros	capítulos	do	livro	Eine	Frauenfahrt	um	die	Welt	(1850).	Além	disso,	tomo	os	

trechos	selecionados	como	exemplares	do	estilo	da	autora,	pois,	acredito,	mostram	os	

principais	temas	de	sua	obra.	

O	primeiro	capítulo	do	livro,	"Viagem	ao	Brasil",	descreve	o	começo	da	jornada	

de	Pfeiffer	e	sua	locomoção	ao	longo	de	meses	em	um	navio	que	parte	de	Hamburgo	

em	direção	ao	Rio	de	Janeiro.	Sua	narrativa,	nesse	momento,	é	permeada	por	dicas	de	

viagem	 (uma	 característica	 marcada	 de	 sua	 obra).	 Ela	 dá	 conselhos	 para	 futuros	

passageiros	 sobre,	 por	 exemplo,	 a	 alimentação	 a	 bordo	 e	 que	 tipo	 de	 comida	 ela	

recomenda	que	se	 leve	na	bagagem,	assim	como	informações	sobre	roupa	de	cama	e	

outros	itens	pessoais.	O	primeiro	capítulo	é	marcado	também	por	descrições	e	dados	

numéricos:	a	velocidade	e	o	funcionamento	do	barco,	os	outros	passageiros	no	navio,	o	

clima	e	as	mudanças	de	paisagem	observadas	durante	a	jornada.	

Em	uma	passagem	que	considero	particularmente	curiosa,	Pfeiffer	relata	 já	 ter	

conversado	com	outros	passageiros	sobre	o	momento	de	cruzar	o	Equador	—	o	que	

gerava	uma	ansiedade	generalizada,	já	que	representaria,	no	imaginário	de	muitos,	um	

momento	quase	místico.	A	autora,	porém,	se	decepciona	e	escreve	seu	relato	com	certa	

ironia:	
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De	minha	parte,	eu	já	celebrava	as	trágicas	histórias	que	poderia	contar	para	os	
meus	 leitores;	 eu	 já	 esperava	 suas	 lágrimas	 durante	 a	 narrativa	 dos	 vários	
sofrimentos	que	experienciamos,	e	eu	me	assemelharia	a	um	mártir.	Mas!	Como	
fui	 enganada.	 Todos	 permanecemos	 em	 ótima	 saúde;	 nenhum	 marinheiro	 se	
afogou	 em	 exaustão;	 o	 navio	 não	 pegou	 fogo;	 e	 nossas	 provisões	 não	 se	
estragaram	—	apenas	 permaneceram	 tão	 ruins	 quanto	 eram	 antes.	 (PFEIFFER,	
1850,	p.	21).	

	

O	 capítulo	 se	 encerra	 com	 a	 chegada	 do	 navio	 ao	 Rio	 de	 Janeiro.	 No	 capítulo	

seguinte,	 "Chegada	 e	 estadia	 no	 Rio	 de	 Janeiro",	 Ida	 Pfeiffer	 se	 dedica	 a	 narrar	 sua	

experiência	durante	os	 dois	meses	que	 passou	na	 cidade,	 assim	como	suas	opiniões	

sobre	a	 sociedade	que	ali	 se	 encontrava.	 Suas	primeiras	 impressões	 sobre	o	Rio	 são	

péssimas:	

	
Nós	desembarcamos	na	Praya	dos	Mineiros,	uma	praça	suja	e	repulsiva	povoada	
por	algumas	dúzias	de	pretos	sujos	e	repulsivos,	acocorados	no	chão	gritando	a	
todo	pulmão	as	ofertas	das	frutas	e	dos	doces	que	vendiam.	—	De	lá	fomos	direto	
para	a	rua	principal	(Rua	Direita),	cuja	única	beleza	é	a	largura.	Ela	contém	várias	
construções	públicas,	como	a	Alfândega,	os	Correios,	a	Bolsa,	a	Guarda	e	outros,	
que	são,	porém,	 tão	modestos	que	nem	seriam	notados	caso	um	aglomerado	de	
pessoas	não	estivesse	sempre	em	sua	frente.	(PFEIFFER,	1850,	p.	30).	

	

Entre	suas	observações,	comenta	também	a	questão	do	trabalho	realizado	pelos	

escravos	 negros	 e	 sua	 impressão	 sobre	 a	 questão	 da	 escravidão.	 Ainda	 que	 se	

posicione	 contrária	 à	 escravidão,	 a	 autora	 menciona	 que	 a	 qualidade	 de	 vida	 dos	

escravos	 negros	 era	 por	 vezes	melhor	 do	 que	 a	 de	 trabalhadores	 que	 encontrou	 no	

Egito,	por	exemplo.	Em	outro	momento,	afirma	que	a	cultura	negra	parece	ser	menor,	

mas	apenas	porque	eles	não	 têm	acesso	à	 educação	 (ou	 seja,	 que	essa	 "minoridade"	

não	é	intrínseca,	e	sim	contextual).	O	segundo	capítulo	conta	ainda	com	descrições	das	

praças	e	do	comércio	do	Rio	de	Janeiro,	além	de	questões	práticas,	como	iluminação,	

saneamento	e	transporte;	e	ainda	aborda	questões	culturais,	como	museus,	festivais	e	

festas	públicas	e	questões	naturais,	como	clima.	
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No	 terceiro	capítulo,	 "Excursões	pelas	Vizinhanças	do	Rio	de	 Janeiro",	a	autora	

relata	 alguns	 passeios	 que	 realizou	 em	 regiões	 próximas	 à	 cidade,	 como	 a	 área	 do	

Jardim	 Botânico	 (ainda	 que	 o	 parque	 esteja	 hoje	 em	 uma	 localização	 relativamente	

central	 na	 cidade,	 dada	 a	 expansão	 urbana	 ocorrida	 no	 último	 século,	 na	 época	 a	

distância	 entre	 ele,	 o	 centro	 e	 a	 região	 do	 porto	 era	 considerável	 e	 constituía	 uma	

pequena	viagem)	e	a	colônia	alemã	de	Petrópolis.	

"Jornada	pelo	interior	do	Brasil",	o	quarto	capítulo	do	livro,	narra	a	 jornada	de	

Pfeiffer	por	regiões	"não	civilizadas"	 e	seu	encontro	com	os	povos	nativos	do	Brasil.	

Durante	 o	 caminho,	 teve	 a	 oportunidade	 de	 conhecer	 Herr	 Beske,	 um	 naturalista	

alemão	que	morava	no	 interior	do	Brasil	 com	sua	esposa	para	pesquisar	a	 fauna	e	a	

flora	 locais.	A	 autora	 teve	 também	uma	espécie	de	 panorama	dos	 ciclos	 econômicos	

herdados	 do	 Brasil	 Colônia,	 podendo	 conhecer	 uma	 plantação	 de	 café,	 um	 sítio	 de	

mineração	 de	 ouro	 e	 uma	 plantação	 de	 cana-de-açúcar.	 Em	muitas	 dessas	 paradas,	

Pfeiffer	 era	 hospedada	 por	 donos	 de	 fazendas,	 sem	pagar	 nada,	 dependendo	 da	 boa	

vontade	das	pessoas	que	encontrava	pelo	caminho.	O	objetivo	da	autora	era	alcançar	

uma	tribo	indígena,	o	que	realiza	depois	de	dias	de	viagem	a	pé	pelo	mato.	"Eu	visitei	

as	cabanas	de	todos	os	selvagens	e,	como	meus	guias	tinham	criado	uma	imagem	de	

mim	como	uma	mulher	de	grande	conhecimento,	todos	me	pediram	conselhos	para	o	

benefício	dos	que	estavam	doentes"	 (PFEIFFER,	1850,	p.	 103),	 afirma.	Como	chegou	

perto	do	anoitecer,	a	autora	foi	convidada	a	passar	a	noite	na	tribo,	hospedada	dentro	

de	 uma	 das	 cabanas.	 Seu	 relato	 inclui	 a	 descrição	 do	 jantar	 (carne	 de	 macaco	 e	

papagaio)	e	das	danças	que	os	índios	realizaram	para	ela.	Pfeiffer	abrevia	seu	relato,	

terminando	o	capítulo	dizendo	apenas	que	a	viagem	de	retorno	correu	bem.	

O	relato	da	estadia	da	autora	no	Brasil	 se	encerra	no	capítulo	cinco,	"Travessia	

do	 Cabo	 Horn",	 no	 qual	 narra	 sua	 breve	 passagem	 por	 Santos	 e	 São	 Paulo	 e	 sua	

chegada	em	Valparaíso.	
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No	 seu	 livro	 Mulheres	 Viajantes,	 a	 pesquisadora	 portuguesa	 Sónia	 Serrano	

(2017)	 se	 debruça	 sobre	 a	 história	 de	 várias	 mulheres	 que	 viajaram	 pelo	 mundo.	

Sobre	 Pfeiffer,	 a	 portuguesa	 diz	 que,	 apesar	 de	 ter	 sido	 uma	mulher	 extraordinária,	

não	 era	 a	 mais	 divertida	 ou	 graciosa	 entre	 as	 viajantes.	 "É	 comum	 julgá-la	 numa	

perspectiva	pouco	simpática,	talvez	porque	os	seus	escritos	aparecem	carregados	em	

impiedosas	 descrições	 muito	 pouco	 amáveis	 para	 os	 objetos	 de	 análise,	 sejam	 eles	

povos,	 pessoas,	 cidades,	 meios	 de	 transporte,	 paisagens"	 (p.	 254).	 Serrano	 afirma	

ainda	que	considera	o	estilo	de	Pfeiffer	cru,	direto	e	objetivo.	

Pfeiffer	 constrói	 sua	 obra	 a	 partir	 de,	 principalmente,	 descrições	—	de	 povos,	

lugares,	 fauna	e	 flora,	 costumes,	etc.	—	e,	em	segundo	 lugar,	narrativas	de	eventos	e	

episódios	específicos,	usando	sempre	uma	narrativa	em	primeira	pessoa.	Com	uso	de	

muitos	 adjetivos	 e	 advérbios,	 raramente	 esconde	 sua	 percepção	 dos	 locais	 que	 a	

cercam.	 Seu	 texto	 é,	 assim,	 baseado	 em	 experiências	 e	 opiniões	 pessoais,	 como	 ela	

própria	ressalta	explicitamente	em	alguns	momentos.	Um	dos	exemplos	é	o	seguinte	

trecho,	já	no	prefácio	do	livro:	"Sou	capaz	apenas	de	contar	de	forma	simples	o	que	vi	e	

o	 que	 presenciei.	 Se	 faço	 algum	 julgamento,	 o	 faço	 considerando	 apenas	 o	 ponto	 de	

vista	 da	minha	 própria	 experiência	 pessoal"	 (PFEIFFER,	 1850,	 p.	 02).	 A	 questão	 do	

ponto	 de	 vista	 narrativo,	 que	 é	 invariavelmente	 o	 da	 própria	 autora,	 é	 uma	 das	

características	principais	da	sua	obra.	Um	exemplo:	

	
Das	 demais	 ruas,	 a	 Rua	 Misericórdia	 e	 a	 Rua	 Ouvidor	 são	 ainda	 as	 mais	
interessantes,	sendo	que	a	última	contém	empórios	maiores	e	melhores,	embora	
não	 se	 deva	 esperar	 encontrar	 nem	 vitrines	 tão	 belas	 quanto	 as	 das	 cidades	
europeias,	 nem	 nada	 particularmente	 bonito	 ou	 valioso.	 Só	 o	 que	 chamou	 a	
minha	atenção	foram	as	lojas	de	flores,	nas	quais	estavam	as	mais	maravilhosas	
flores,	 feitas	 de	 penas	 de	 pássaros,	 escamas	 de	 peixes	 e	 asas	 de	 besouros.	
(PFEIFFER,	1850,	p.	31).	
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Nesse	 caso,	 a	 autora	 faz	 questão	 de	 ressaltar	 que	 as	 lojas	 de	 artesanato	

chamaram	 a	 atenção	 dela.	 Um	 dos	 motivos	 possíveis	 para	 a	 opção	 de	 marcar	

constantemente	o	"eu"	em	suas	descrições	é	o	fato	de	ela	ser	uma	autora	mulher	que,	

por	não	se	encaixar	completamente	no	modelo	praticado	pelos	autores	homens	de	seu	

tempo	 (ser	 um	naturalista	 exigia	 um	 conhecimento	 formal	 ao	 qual	 Pfeiffer	 não	 teve	

acesso	 por	 ser	mulher),	 precisava	 buscar	 um	 espaço	 alternativo	 na	 literatura,	 como	

descrever	cidades	e	comentar	questões	urbanas	e	sociais.	Marcar	constantemente	um	

"eu"	funciona	como	um	lembrete	para	o	leitor	de	que	se	trata	de	um	livro	escrito	por	

uma	mulher	e	que	isso	deve	ser	levado	em	consideração	durante	a	leitura.	O	exemplo	

acima	pode	parecer	simplório,	mas	a	característica	fica	muito	mais	explícita	no	trecho	

abaixo,	 no	 qual	 ela	 opina	 sobre	 a	 escravidão	 e	 a	 maneira	 com	 que	 os	 negros	

escravizados	eram	tratados	na	sociedade	brasileira:	

	
Entre	 a	 chamada	 classe	 educada	 local,	 existem	muitos	 que,	 apesar	 das	 muitas	
provas	 de	 capacidade	 mecânica	 e	 inteligência	 geral	 mostradas	 com	 frequência	
pelos	negros,	insistem	em	afirmar	que	eles	são	inferiores	aos	brancos	em	poder	
mental,	tanto	que	só	poderiam	ser	considerados	como	uma	ligação	entre	a	tribo	
dos	 macacos	 e	 a	 raça	 humana.	 Eu	 admito	 que	 eles	 estão	 um	 pouco	 atrás	 dos	
brancos	 em	 formação;	 mas	 acredito	 que	 isso	 não	 se	 deva	 a	 uma	 falta	 de	
compreensão,	mas	sim	da	falta	completa	de	acesso	à	educação.	Nenhuma	escola	é	
erguida	para	eles,	eles	não	assistem	nenhuma	aula;	não	se	oferece	o	mínimo	para	
desenvolver	suas	capacidades.	Suas	mentes	são	mantidas	aprisionadas,	como	era	
o	caso	em	países	antigos	déspotas,	já	que	o	despertar	deste	povo	deve	deixar	os	
brancos	com	medo.	Eles	são	quatro	vezes	mais	numerosos	que	os	últimos	e,	se	se	
tornarem	 conscientes	 desta	 discrepância,	 os	 brancos	 facilmente	 ocupariam	 a	
posição	que	os	infelizes	negros	ocuparam	até	então.	
Mas	me	perco	em	suposições	e	ensaios	que	podem,	 talvez,	pertencer	à	pena	de	
um	homem	educado,	mas	 certamente	 não	 à	minha,	 já	 que	 não	 tenho	 formação	
suficiente	para	tal;	meu	objetivo	é	apenas	apresentar	o	que	vi.	(PFEIFFER,	1850,	
p.	35-36).	

	

Para	 a	 pesquisadora	 Monika	 Fischer,	 isso	 se	 dá	 pela	 leitura	 ambígua	 que	 a	

própria	 Pfeiffer	 faz	 das	 sociedades,	 por	 ocupar,	 ao	 mesmo	 tempo,	 um	 espaço	

privilegiado	 (enquanto	 europeia)	 e	 marginal	 (enquanto	 mulher).	 "Ida	 Pfeiffer	
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apresenta	 atitudes	 e	 reforça	 estereótipos	 ao	 ver	 com	uma	mente	 europeia,	mas	 sua	

'canção'	 escrita	 revela	 com	 frequência	 um	 mundo	 desconhecido	 aberto	 a	 novas	

perspectivas	 sobre	 culturas	 diferentes	 assim	 como	 papéis	 de	 gênero"3	 (FISCHER,	

2016,	p.	70,	tradução	nossa).	É	justamente	essa	posição	ambivalente	que	permite	que	

a	autora	faça	um	comentário	crítico	à	escravidão,	ao	mesmo	tempo	que	não	a	impede	

de	 também	 passar	 por	 um	 choque	 cultural	 e	 apresentar	 uma	 atitude	 racista	 em	

relação	aos	negros.	Além	disso,	o	fato	de	a	autora	ser	mulher	traria,	segundo	Fischer	

(2016),	 uma	 outra	 característica	 à	 obra:	 uma	 descrição	mais	 voltada	 para	 questões	

culturais	 e	 sociais,	 e	 não	 naturais	 e	 científicas	 (como	 faziam	 os	 naturalistas).	 Sem	

acesso	a	uma	educação	formal,	as	mulheres	não	poderiam	fazer	o	que	eles	faziam,	por	

isso	voltavam	seu	olhar	para	outros	pontos	de	interesse.	

Em	termos	de	gênero	narrativo,	a	 literatura	de	viagem	é	 tida	como	um	gênero	

misto	 (LUBRICH,	 2010),	 composto	 de	 relato	 pessoal	 e	 ficção	 e	 no	 qual	 o	 autor	 é	

também	 narrador	 da	 própria	 história.	 Assim,	 não	 existe	 um	 formato	 fixo	 em	 que	 é	

escrito	—	Cecília	Meireles	escreveu	relatos	de	viagem	em	formato	de	poemas,	Ina	von	

Binzer	 os	 escreveu	 em	 formato	 de	 cartas	 e	 assim	 por	 diante.	 Pfeiffer	 traz	 certa	

alternância	 entre	 os	 capítulos.	 O	 diário,	 gênero	 que	 atrela	 acontecimentos	 a	 datas	

específicas	usando	a	cronologia	como	organização	do	conteúdo,	é	usado	nos	capítulos	

em	que	a	autora	se	dedica	à	descrição	das	viagens	de	barco	ou	pequenas	excursões;	a	

marcação	 da	 data	 tem	 em	 parte	 a	 função	 de	 marcar	 a	 passagem	 do	 tempo.	 Um	

exemplo	é	o	começo	do	primeiro	capítulo:	"No	dia	01	de	maio	de	1846,	parti	de	Viena	

e	 fui,	 com	 exceção	 de	 algumas	 paradas	 em	 Praga,	 Dresden	 e	 Leipzig,	 direto	 para	

Hamburgo,	 onde	 embarcaria	 para	 o	 Brasil"	 (PFEIFFER,	 1850,	 p.	 01).	 Nos	 demais	

capítulos,	como	o	capítulo	em	que	ela	se	dedica	a	descrever	suas	impressões	sobre	a	

cidade	 do	Rio	 de	 Janeiro,	 sua	 narrativa	 deixa	 de	 ser	 organizada	 cronologicamente	 e	

                                                
3	No	original:	 “Ida	Pfeiffer	exhibits	 attitudes	and	enforces	 stereotypes	by	 seeing	with	an	European	
mind	but	her	written	'song'	often	reveals	an	unknown	world	open	to	new	perspectives	on	different	
cultures	as	well	as	gender	roles."	(FISCHER,	2016,	p.	70).	
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passa	a	ser	organizada	tematicamente,	mudança	que	é	indicada	ao	leitor	pela	própria	

autora:	 "Mas	 não	 quero	 cansar	 meu	 leitor	 com	 uma	 lista	 completa	 de	 todos	 os	

acontecimentos	 cotidianos	 e	 insignificantes	 —	 descreverei	 apenas	 as	 maravilhas	

gerais	da	cidade	e	as	maneiras	e	costumes	de	seus	moradores,	da	mesma	 forma	que	

tive	 a	 oportunidade	 de	 conhecer	 durante	 minha	 estadia"	 (PFEIFFER,	 1850,	 p.	 29).	

Assim,	ela	passa	a	descrever	suas	impressões	gerais	da	cidade	sem	considerar	a	ordem	

ou	as	situações	em	que	ocorreram.	A	autora	opta	também	por	marcar	somente	a	data	

de	 acontecimentos	 importantes,	 como	 o	 batizado	 da	 princesa	 ou	 o	 aniversário	 do	

imperador,	mas	ignora	as	datas	dos	eventos	cotidianos	e	apresenta,	em	contrapartida,	

descrições	colhidas	ao	longo	dos	dois	meses	que	passou	no	país.	

Ainda	 considerando	 o	 gênero	 narrativo,	 o	 estilo	 da	 autora	 se	 assemelha,	 às	

vezes,	ao	que	hoje	 entendemos	como	guias	de	viagem.	Em	trechos	específicos	 ela	dá	

dicas	 práticas	 para	 possíveis	 viajantes	 que	 percorram	 trajetos	 semelhantes.	 Um	

exemplo	é	quando	ela	está	na	jornada	de	barco	até	o	Brasil:	

	
Para	 melhorar	 a	 qualidade	 da	 comida,	 especialmente	 em	 viagens	 longas,	 é	
recomendável	levar	alguns	itens	para	complementar	o	cardápio	do	navio.	Os	mais	
adequados	são	caldo	de	carne	e	torradas	finas	—	ambos	devem	ser	armazenados	
em	 latas	para	evitar	que	 fiquem	úmidos	ou	entrem	em	contato	 com	 insetos	—,	
uma	quantidade	 razoável	 de	ovos	 que,	 caso	 a	viagem	 seja	 até	 o	 hemisfério	 sul,	
devem	 ser	 mergulhados	 em	 um	 recipiente	 com	 água	 ou	 embalados	 em	 pó	 de	
carvão,	 além	 de	 arroz,	 batatas,	 açúcar,	 manteiga	 e	 todos	 os	 ingredientes	
necessários	para	se	fazer	uma	sopa	de	vinho	e	uma	salada	de	batatas.	A	primeira	
fortalece,	 a	 segunda	 refresca.	 Aqueles	 que	 viajam	 com	 crianças	 fariam	bem	 em	
viajar	com	uma	cabra.	(PFEIFFER,	1850,	p.	04).	

	

Outros	exemplos	desse	tipo	de	estrutura	são	as	dicas	de	hospedagem	e	lugares	

de	 alimentação	 e	 seus	 preços,	 além	 da	 descrição	 de	 alguns	 costumes	 típicos	 que	

poderiam	ajudar	os	viajantes	a	se	relacionar	melhor	com	os	habitantes	locais,	como	a	

maneira	 adequada	 de	 se	 pedir	 hospedagem	 para	 fazendeiros	 quando	 hotéis	 ou	

pousadas	não	estão	disponíveis.	 Porém,	 ainda	que	essas	 informações	 e	 esse	 formato	

sejam	 parte	 da	 obra	 da	 autora,	 não	 é	 possível	 afirmar	 que	 a	 obra	 dela	 seria	
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completamente	 um	 guia	 de	 viagem,	 justamente	 porque	 apresenta	 tantas	 outras	

características	e	descrições.	

Outra	marca	 presente	 na	 escrita	 da	 autora	 é	 a	 constante	 comparação	 que	 faz	

entre	as	culturas	que	conhece	e	a	Europa.	Um	exemplo:	"As	casas	são	construídas	com	

um	 estilo	 europeu,	 mas	 são	 pequenas	 e	 insignificantes"	 (PFEIFFER,	 1850,	 p.	 38).	

Pequenas	comparações	como	essa	são	frequentes	na	descrição	de	pessoas,	espaços	e	

costumes.	 De	 certa	 forma,	 é	 uma	 maneira	 de	 construir	 uma	 imagem	 para	 o	 leitor,	

presumidamente	 europeu,	 que	 se	 dá	 pela	 diferença;	 retomando	 o	 conhecido	 e	

apontando	o	que	se	assemelha	ou	difere	dele.	

Além	 das	 comparações	 explícitas,	 Pfeiffer	 usa	 também	 estruturas	 em	 que	 os	

paralelos	se	dão	de	maneira	mais	discreta,	ainda	que	estejam	fortemente	presentes.	É	

o	 caso	 da	 sua	 descrição	 da	 Praya	 dos	 Mineiros,	 apresentada	 anteriormente	 neste	

mesmo	artigo.	Neste	trecho,	gostaria	de	ressaltar	a	expressão	"suja	e	repulsiva".	Ora,	a	

autora	opta	por	destacar	esta	característica	em	particular	porque	difere	do	seu	padrão	

para	a	palavra	"praça"	e	que	supôs	que	seria	compartilhada	por	seus	leitores.	É	uma	

praça	 —	 tal	 qual	 as	 europeias	—	 exceto	 que	 é	 suja	 e	 repulsiva.	 A	 repetição	 dos	

adjetivos	"sujo"	e	"repulsivo"	também	para	a	descrição	dos	negros	mostra	o	choque	de	

cultura	e,	novamente,	 se	dá	pela	diferença,	 já	que	 faz	com	que	eles	se	pareçam	mais	

com	 animais	 do	 que	 com	 as	 pessoas	 que	 de	 fato	 são.	 Esse	 tipo	 de	 comparação,	 que	

chamo	de	indireta,	está	presente	em	diversos	momentos	e	ressalta	como	esse	tipo	de	

narrativa	 se	 constrói,	 necessariamente,	 a	 partir	 do	 ponto	 de	 vista	 do	 autor	 da	

descrição;	 ao	 contrário	 de	 outras	 narrativas,	 como	 o	 romance,	 que	 podem	 ser	

compostos	por	diferentes	 vozes	 e	pontos	de	vista,	 um	relato	de	viagem	é	 restrito	 às	

observações	daquele	que	narra.	

A	comparação	não	se	dá	apenas	entre	impressões	concretas	da	autora	sobre	as	

duas	 realidades,	 mas	 também	 entre	 as	 expectativas	 que	 tinha	 ou	 os	 imaginários	

europeus	 acerca	 do	 Brasil	 e	 o	 que	 ela	 de	 fato	 encontra	 no	 país.	 Para	 exemplificar,	
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apresento	 um	 trecho	 problemático	 da	 narrativa	 de	 Pfeiffer.	 Um	 dos	 aspectos	 mais	

polêmicos	 da	 descrição	 do	 Brasil	 feita	 pela	 autora	 é,	 provavelmente,	 a	 maneira	 de	

descrever	 negros	 e	 indígenas,	 referindo-se	 a	 eles	 frequentemente	 como	 "feios".	 A	

experiência	da	autora	no	Brasil	é,	possivelmente,	o	primeiro	contato	dela	com	culturas	

mais	distantes	da	europeia	(sua	viagem	anterior	mais	longa	fora	ao	Oriente	Médio),	e	o	

choque	de	cultura	 e	a	maneira	eurocêntrica	de	ver	o	mundo	explicam,	 ao	menos	em	

parte,	 a	 postura	 que	 hoje	 consideraríamos	 politicamente	 incorreta	 da	 autora	 —

considerada	 padrão	 para	 a	 sua	 época.	 Em	 vários	 momentos,	 porém,	 Pfeiffer	 se	

posiciona	contrária	à	escravidão	e	defende	que	os	escravizados	deveriam	ter	acesso	a	

uma	educação	de	qualidade.	No	trecho	a	seguir,	por	exemplo,	a	autora	se	surpreende	

com	a	capacidade	de	 alguns	escravos	de	 trabalharem	com	a	manufatura	de	diversos	

objetos,	comparando	essa	imagem	com	o	que	se	acreditava	na	Europa:	

	
No	Brasil,	todos	os	tipos	de	trabalhos	pesados	e	sujos,	internos	ou	externos,	são	
realizados	 pelos	 negros,	 que	 ocupam,	 na	 realidade,	 o	 espaço	 das	 classes	 mais	
baixas.	 Muitos,	 porém,	 aprendem	 alguns	 ofícios,	 e	 com	 frequência	 são	
comparáveis	aos	mais	talentosos	europeus.	Vi	negros	trabalhando	na	maioria	das	
lojas	elegantes,	produzindo	roupas,	sapatos,	tapetes	e	artigos	em	ouro	ou	prata;	e	
conheci	várias	negras	com	roupas	 finas	produzindo	os	vestidos	mais	belos,	com	
bordados	 delicados.	 Com	 frequência	 achei	 que	 estava	 sonhando,	 quando	
contemplei	 essas	 pobres	 criaturas,	 que	 eu	 imaginava	 que	 estariam	 em	 suas	
florestas	 nativas,	 exercendo	 tais	 ocupações	 em	 lojas	 e	 cômodos!	 (PFEIFFER,	
1850,	p.	34–35).	

	

Nesse	 parágrafo,	 fica	 visível	 que	 a	 realidade	 brasileira	 não	 corresponde	 à	

expectativa	da	autora	que	está,	por	sua	vez,	baseada	em	crenças	compartilhadas	pela	

própria	 sociedade	 da	 qual	 ela	 vem.	 Ela	 se	 surpreende	 com	 os	 escravizados	 e	 sua	

capacidade	de	viver	e	produzir	em	sociedade	—	ao	contrário	de	uma	imagem	similar	a	

"animais"	 tida	 por	 ela	 até	 então	 e	 presente	 no	 trecho	 apresentado	 anteriormente.	

Usando	 narrativamente	 uma	 comparação	entre	 as	 realidades	 vistas	 tanto	na	Europa	

como	no	Brasil	 e	 a	 expectativa	que	 tinha,	 a	 autora	vê	na	 cena	uma	 semelhança	bem	

maior	entre	esse	"outro"	e	ela	mesma	do	que	provavelmente	esperava.	Essa	percepção	
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inspira	alguns	dos	seus	comentários	posteriores	supracitados	neste	artigo,	nos	quais	

ela	 afirma	que	a	 cultura	 intelectual	dos	negros	 é	menor	não	por	 falta	de	 capacidade	

intelectual,	mas	por	conta	da	negligência	com	sua	educação	e	defende	então	um	acesso	

mais	igualitário	ao	ensino.	

Esse	 artifício	 tem	 também	 um	 grande	 impacto	 na	 formação	 de	 Pfeiffer	 como	

narradora.	 Ao	 contrapor	 constantemente	 sua	 percepção	 com	 um	 imaginário	 já	

existente,	ela	se	afirma	como	um	par	de	olhos	mais	frescos	para	seus	leitores,	 já	que	

pode	 recriar	 as	 descrições	 de	 uma	 dada	 realidade,	 mudando	 ou	 acrescentando	

informações	ao	que	já	era	conhecido.	Assim,	cria	uma	oposição	capaz	de	diferenciar	e	

destacar	 seu	 trabalho	 para	 quem	 a	 lê.	 Contudo,	 ao	 mesmo	 tempo	 não	 nega	

completamente	esse	imaginário,	dialogando	constantemente	com	ele,	o	que	torna	seu	

relato	mais	verossímil	e	simpático.	Como	Flora	Süssekind	(1990)	afirma,	o	viajante	se	

pretende	um	narrador	confiável	—	e	o	estilo	de	Pfeiffer	com	frequência	converge	para	

isso.	

Há	ainda	outra	característica	que	marca	a	obra	de	Pfeiffer,	que	é	a	presença	de	

uma	certa	 ironia	 em	alguns	momentos.	No	prefácio	do	 livro,	a	 autora	 afirma	não	 ter	

um	humor	para	ser	considerada	uma	boa	escritora:	"Por	um	lado,	tenho	pouca	sutileza	

e	humor	para	considerar	minha	escrita	criativa;	por	outro,	tenho	pouco	conhecimento	

para	conseguir	interpretar	corretamente	as	experiências	que	vivi"	(PFEIFFER,	1850,	p.	

1),	mas	isso	não	parece	ser	o	caso	durante	a	leitura	do	livro.	Certa	ironia	aparece,	por	

exemplo,	no	trecho	já	citado	neste	artigo	sobre	como	imaginou	que	seria	a	travessia	da	

linha	 do	 Equador,	 ou	 ainda	 quando	 descreve	 o	 Largo	 de	 St.	 Anna,	 praça	 na	 qual	 se	

encontravam	várias	 lavadeiras	—	referidas	pela	autora	como	"nobre	corporação	das	

lavadeiras"	 (PFEIFFER,	 1850,	 p.	 31).	 Seu	 último	 comentário	 sobre	 o	 espaço	 é:	 "Na	

praça	há	tanta	lavagem	e	secagem,	gritaria	e	barulheira,	que	se	fica	aliviado	em	deixá-

la	para	trás"	(PFEIFFER,	1850,	p.	32).	Ainda	que	não	seja	a	característica	mais	marcada	

de	sua	obra,	com	certeza	não	lhe	falta	humor.	
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Em	sua	pesquisa	sobre	as	autoras	de	viagem	britânicas	do	período	imperialista,	

Sara	Mills	afirma:	

	
Para	 uma	 leitora	 feminista	 na	 década	 de	 90,	 os	 textos	 são	 uma	 mistura	 do	
completamente	 prazeroso	 (narrativas	 de	 aventura	 retratando	 personagens	
femininas	 fortes	e	 criativas	em	situações	dificilmente	encontradas	na	 literatura	
do	período)	e	do	quase	insuportável	(são	racistas,	têm	a	preocupação	constante	
de	 apresentar	 a	 narração	 como	 feminina,	 com	 longas	 descrições	 de	 ambientes	
domésticos).	É	 justamente	essa	dificuldade	de	 interpretação	que	me	 interessa.4.	
(MILLS,	1991,	p.	20,	tradução	nossa).	

	

Essa	mistura	está	certamente	presente	na	obra	de	Pfeiffer:	seus	escritos	revelam	

uma	 mulher	 disposta	 a	 ir	 aonde	 poucas	 se	 atreviam	 e	 a	 entrar	 em	 contato	 com	

diversas	 realidades,	mesmo	quando	estas	 lhe	 eram	muito	diferentes;	 suas	 aventuras	

revelam	um	espírito	curioso	e	inquieto.	Ao	mesmo	tempo,	mostram	seus	preconceitos	

e	a	maneira	com	que	era	invariavelmente	imperialista	e	etnocêntrica.	

Viajar	 de	 saias	 certamente	 não	 foi	 fácil	—	 Pfeiffer	 teve	 que	 lidar	 com	 muitas	

críticas,	 principalmente	 públicas	 (em	 jornais	 e	 revistas,	 por	 exemplo).	 Segundo	

Habinger	 (2014),	 "Por	 conta	 de	 suas	 atividades	 indecorosas,	 as	 mulheres	 viajantes	

estavam,	não	raro,	sujeitas	a	zombarias	e	desprezo	por	parte	de	críticos	e	críticas"	(p.	

9).	 Além	 disso,	 Pfeiffer	 teve	 de	 se	 justificar	 em	 diversos	 momentos,	 incluindo	

"desculpas"	em	quase	todos	os	prefácios	de	seus	livros.	Seu	percurso,	a	própria	autora	

afirma	no	livro	Reise	nach	dem	skandinavischen	Norden	und	der	Insel	Island	(Viagem	ao	

Norte	 Escandinavo	 e	 à	 Islândia),	 teria	 sido	mais	 fácil	 se	 fosse	 homem,	 já	 que	mais	

oportunidades	estariam	abertas.	

                                                
4	No	original:	"For	a	feminist	reader	in	the	1990s,	the	texts	are	a	mixture	of	the	thoroughly	enjoyable	
(adventure	narratives	depicting	strong,	resourceful,	women	characters	in	situations	rarely	found	in	
literature	of	the	period)	and‘	the	almost	impossible	(the	racism,	the	concern	to	present	the	narrator	
as	 feminine,	 and	 the	 lengthy	 descriptions	 of	 the	 domestic).	 It	 is	 precisely	 this	 difficulty	 of	
interpretation	which	I	find	of	interest.”4	(MILLS,	1991,	p.	20).	
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Mesmo	 sem	 oportunidade	 de	 educação	 e	 com	 as	 dificuldades	 práticas	 de	 se	

viajar	nesse	período,	ainda	mais	por	ser	mulher,	Pfeiffer	desafiou	os	costumes	do	seu	

tempo,	saiu	de	casa	e	foi	para	o	mundo.	A	viagem	foi	a	maneira	que	a	autora	encontrou	

para	 se	 formar	 como	 indivíduo,	 uma	 proposta	 que	 ela	 repassa	 aos	 seus	 leitores	 ao	

publicar	seus	escritos.	Todavia,	 justamente	por	seu	contexto	de	produção,	é	capaz	de	

criar	uma	obra	que	difere	de	outras	do	período,	criando	um	estilo	particular	capaz	de	

dar	conta	da	experiência	única	de	viajar	de	saias.	
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REPRESENTAÇÕES	DO	MASCULINO,	DO	FEMININO	E	DE	SEXUALIDADE	

EM	VIDA	E	MORTE	DE	M.	J.	GONZAGA	DE	SÁ	E	SÃO	BERNARDO	

REPRESENTATIONS	OF	THE	MASCULINE,	THE	FEMININE	AND	OF	

SEXUALITY	IN	VIDA	E	MORTE	DE	M.	J.	GONZAGA	DE	SÁ	AND	S.	BERNARDO	

	
Maritsa	Kantikas1	

	
RESUMO:	O	presente	artigo	tece	considerações	acerca	da	caracterização	das	personagens	masculinas	
centrais	das	obras	Vida	e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá	(1919),	de	Lima	Barreto,	e	S.	Bernardo	(2007	
[1934]),	 de	 Graciliano	 Ramos	 —	 Gonzaga	 de	 Sá	 e	 Paulo	 Honório,	 respectivamente	 —,	 das	
representações	 de	 sexualidade	 e	 das	 figuras	 femininas	 nos	 dois	 textos	 literários,	 assim	 como	 da	
influência	 que	 a	 vida	 pessoal	 e	 o	 contexto	 sociopolítico	 no	 qual	 os	 autores	 viveram	 tiveram	 na	
construção	dessas	obras.	
Palavras-chave:	representações	de	sexualidade;	S.	Bernardo;	Vida	e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá.	
ABSTRACT:	 This	 paper	 presents	 considerations	 regarding	 the	 characterization	 of	 the	 masculine	
protagonists	of	Vida	e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá	(1919),	by	Lima	Barreto,	and	S.	Bernardo	(2007	
[1934]),	 by	 Graciliano	 Ramos	 —	 Gonzaga	 de	 Sá	 and	 Paulo	 Honório,	 respectively	 —,	 the	
representations	 of	 sexuality	 and	 of	 feminine	 figures	 on	 both	 literary	 texts,	 as	 well	 as	 about	 the	
influence	that	 the	personal	 life	and	the	sociopolitical	context	 in	which	the	authors	lived	had	in	the	
construction	of	these	works.	
Keywords:	representations	of	sexuality;	S.	Bernardo;	Vida	e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá.	
	

	

1.	INTRODUÇÃO	

	

O	 presente	 artigo	 tem	 como	 objetivo	 discutir	 como	 Lima	 Barreto	 e	 Graciliano	

Ramos	atuaram	na	caracterização	das	personagens	masculinas	centrais	das	obras	Vida	

                                                             
1	Graduada,	UTFPR.	
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e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá	(1919)	e	S.	Bernardo	(2007	[1934]),	respectivamente,	e	

nas	representações	das	manifestações	de	sexualidade	e	das	figuras	femininas	nos	dois	

textos	literários.	Ao	longo	do	texto	também	debatemos	sobre	como	a	vida	pessoal	e	o	

contexto	sociopolítico	no	qual	os	autores	viveram	influenciaram	na	construção	dessas	

(e	outras	de	suas)	obras.	

Pretendemos,	 primeiramente,	 situar	 os	 dois	 autores	 na	 história,	 apresentar	

brevemente	algumas	de	suas	obras/temáticas	principais,	e	tecer	comentários	acerca	de	

seus	 estilos.	 Na	 segunda	 parte,	 ao	 discutirmos	 as	 obras,	 buscamos	 tratar	 mais	

pormenorizadamente	 dos	 protagonistas	 e	 da	 maneira	 como	 eles	 lidam	 com	 o	 sexo	

oposto	e	com	suas	próprias	sexualidades.	Por	fim,	nas	considerações	finais,	resgatamos	

alguns	pontos	importantes	dessa	análise	e	de	sua	relevância	para	os	estudos	literários.	

Lima	 Barreto	 é	 visto,	 até	 hoje,	 como	 um	 autor	 que	 paira	 entre	 os	 rótulos	 de	

“marginal”	 e	 “marginalizado”,	 e	 a	 diferença	 é	 muito	 sutil.	 Ao	 pensarmos	 nele	 como	

“marginal”,	 podemos	 visualizá-lo,	 assim,	 de	 modo	 mais	 voluntário	 —	 como	 se	 ele,	

deliberadamente,	 se	 colocasse	 em	 alguma	 margem.	 E	 isso	 de	 fato	 faz	 sentido	 se	

considerarmos	 os	 temas	 sociais	 e	 estilos	 (principalmente	 o	 mais	 divagante	 da	 obra	

tratada	neste	artigo)	por	ele	adotados.	

Concomitantemente,	 ao	 o	 vermos	 como	 “marginalizado”,	 percebemos	 a	 forte	

influência	da	sociedade	que	o	cercava	e	o	colocava	nessa	posição	—	ou,	talvez,	isso	seja	

o	que	o	autor	sentia,	de	forma	quase	que	paranoica.	No	entanto,	Barreto	tinha	motivos	

para	isso:	negro,	e	com	problemas	com	o	alcoolismo	(que	até	o	fizeram	ser	internado	

como	 louco),	 teve	 grandes	 dificuldades	 para	 ser	 reconhecido,	 e,	 consequentemente,	

publicado.	

Conforme	aponta	Alberto	Mussa	(2013),	por	mais	que	Barreto	já	figure	no	cânone	

brasileiro,	sua	importância	ainda	não	parece	ter	sido	devidamente	reconhecida.	Barreto	

era	dotado	de	lucidez	e	inteligência,	mas,	segundo	o	crítico,	possível	e	ocasionalmente,	

falhou	na	transposição	de	suas	ideias	para	o	papel	—	o	que	é	corroborado	pelos	(ainda)	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

KANTIKAS,	M.	Representações	do...	
	

201 

frequentes	comentários	de	que	seus	textos	pecam	em	sofisticação	estilística,	de	certa	

forma	em	detrimento	de	seus	temas	e	ideias.	Sobre	isso,	no	capítulo	“Os	olhos,	a	barca	

e	o	espelho”	da	obra	A	Educação	Pela	Noite	&	Outros	Ensaios	(1989),	Antonio	Candido	

comenta	e	ressalta	que:	

	
O	seu	[de	Lima	Barreto]	ideal	declarado	é	a	representação	direta	da	realidade;	e	no	
fundo	os	recursos	expressivos	lhe	parecem	intermediários	incômodos.	Tanto	assim	
que,	 quando	 comenta	 um	 romance	 de	 outro	 autor,	 ele	 o	 trata	 como	 se	 fosse	
documento,	 não	 ficção,	 e	 o	 condena	 ou	 louva	 exclusivamente	 por	 este	 lado,	
mostrando	desinteresse	pelos	aspectos	formais,	sobretudo	os	inovadores.	(CANDIDO,	
1989a,	p.	41,	grifo	nosso).	

	

Nesse	 sentido,	no	 capítulo	 “A	 revolução	de	1930	e	 a	 cultura”,	 do	mesmo	 livro,	

Candido	 (1989b)	 faz	 uma	 crítica	 mais	 geral	 que	 se	 relaciona	 à	 elaboração	 formal	 e	

estética	da	década	de	1930	(no	âmbito	literário),	a	qual,	muitas	vezes,	deu	lugar	a	uma	

elaboração	ideológica,	de	denúncia	e	exposição	dos	tópicos	e	dos	personagens	que,	das	

margens,	 foram	 trazidos	 à	 luz,	 resultando	 (grosso	 modo)	 em	 um	 decréscimo	 de	

qualidade.	

Nesse	tocante,	o	historiador	Nicolau	Sevcenko	afirma,	no	capítulo	“Lima	Barreto	

e	a	 ‘República	dos	Bruzundangas’”,	do	livro	Literatura	como	Missão:	Tensões	Sociais	e	

Criação	 Cultural	 na	 Primeira	 República	 (1983),	 que	 “Lima	 insistia	 em	 que	 as	

preocupações	 gramaticais	 e	 estilísticas	 não	 deturpassem	 a	 naturalidade	 dos	

personagens,	nem	fantasiassem	os	cenários.”	(SEVCENKO,	1983,	p.	165).	

Acerca	 dessa	 noção,	 podemos	 tecer	 duas	 observações.	 Primeiramente,	 Lima	

Barreto	 não	 escreveu	 apenas	 romances,	 mas	 também	 contos	 e	 crônicas.	 Ao	 lermos	

contos	conhecidos	—	pela	crítica	e	pelo	grande	público	—,	tais	quais	“Como	o	‘Homem’	

Chegou”,	 “O	Filho	de	Gabriela”,	 “O	Homem	que	Sabia	 Javanês”	 e	 “A	Nova	Califórnia”,	

notamos,	como	em	suas	obras	mais	longas,	o	tom	de	denúncia	de	problemas	sociais.	O	

modo	de	escrever,	no	entanto,	por	vezes	difere	de	seus	romances,	pois	é	mais	conciso	e	
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mostra	 amarras	 mais	 evidentes,	 denotando	 uma	 capacidade	 estilística	 complexa	 e	

plural	que	permite	também	a	criação	de	narrativas	mais	orgânicas.	

Além	disso,	ponderando	essas	críticas	feitas	a	ele	e	os	fatores	acima	elencados,	

verificamos	que	a	somatória	dessas	e	das	colocações	de	Candido	nos	levam	a	crer	que	o	

autor	carioca	teria	sido	mais	bem-sucedido	ou	mais	apreciado	à	frente	de	seu	tempo2	

—	lembrando	que	Vida	e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá	foi	originalmente	publicado	em	

1919,	pouco	antes	do	falecimento	do	autor,	em	1922.	

Ainda	 tomando	 tal	 reflexão	 de	 Candido	 (1989b),	 observamos	 com	 clareza	 o	

contraste	entre	Barreto	e	Graciliano	Ramos,	por	exemplo	e	principalmente	em	relação	

à	aceitação	pela	crítica	e	pelo	público:	o	segundo,	que	publicou	S.	Bernardo	na	década	

de	1930,	alcançou	com	maior	êxito	um	equilíbrio3	entre	elaboração	literária	e	temática,	

considerando	seu	trabalho	meticuloso	sobre	as	agruras	da	realidade	rural	nordestina	

da	época.	

Quanto	a	isso,	o	capítulo	XXIV	da	obra,	por	exemplo,	oferece	um	diálogo	sobre	os	

problemas	 do	 governo	 que	 se	 mantém	 atualíssimo,	 tocando	 em	 assuntos	 como	 as	

relações	 de	 trabalho	 entre	 patrões	 e	 subordinados,	 a	 realidade	 ainda	 desconhecida	

sobre	o	que	deveras	é	a	vida	(“nua	e	crua”)	no	campo,	o	comunismo	versus	o	fascismo	e	

revoluções	políticas	necessárias.	

Conforme	o	apanhado	da	vida	e	das	obras	realizado	pelo	professor	Wander	Melo	

Miranda,	para	a	edição	de	S.	Bernardo	de	2007	(utilizada	neste	artigo),	o	conhecimento	

de	 Ramos	 provém	 de	 experiências	 da	 vida	 pessoal,	 em	 Alagoas	 e	 no	 sertão	 de	

Pernambuco,	e	da	vida	pública,	na	qual	atuou	não	somente	no	campo	jornalístico,	como	

redator	e	revisor	em	alguns	jornais,	mas	também	ocupando	cargos	públicos.	Dentre	eles	

os	de	prefeito	do	município	alagoano	de	Palmeira	dos	Índios,	em	1927,	e	de	diretor	da	

                                                             
2	Um	dos	motivos	pelos	quais	ele	é,	contemporaneamente,	classificado	como	pré-moderno.	
3	Em	uma	carta	de	1935	ao	crítico	Oscar	Mendes,	Ramos	afirma	que	“[...]	transformar	a	literatura	em	
cartaz,	em	instrumento	de	propaganda	política,	é	horrível.”	(MORAES,	2006,	s/p).	
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Imprensa	Oficial	de	Alagoas,	em	1930	(cargo	que	assumiu	logo	após	ter	renunciado	à	

prefeitura,	e	do	qual	pediu	demissão	no	ano	seguinte).	

Inclusive,	 foi	 precisamente	 esse	 envolvimento	 o	 que	 acabou	 atraindo	 atenção	

para	as	habilidades	de	escrita	do	autor.	De	acordo	com	a	cronologia	de	Miranda	(apud	

RAMOS,	2007,	p.	239),	em	1929,	Ramos	enviou	um	relatório	de	prestação	de	contas	do	

município	ao	governador	do	estado,	o	qual	“[...]	pela	sua	qualidade	literária,	chega	às	

mãos	de	Augusto	Schmidt,	editor,	que	procura	Graciliano	Ramos	para	saber	se	ele	tem	

outros	escritos	que	possam	ser	publicados”.	

Poucos	anos	depois,	em	março	de	1936,	Ramos	foi	preso	em	Maceió	e	levado	ao	

Rio	 de	 Janeiro,	 onde	 permaneceu	 até	 1937.	 Posteriormente,	 em	 1953,	Memórias	 do	

Cárcere	foi	publicado;	como	indica	o	nome,	o	livro	fala	de	suas	experiências	enquanto	

esteve	detido,	por	seu	posicionamento	político	—	discordante	dos	 ideais	que	vigiam	

durante	a	Era	(ou	ditadura)	Vargas,	que	se	estendeu	de	1930	até	1945	(ano	no	qual	o	

autor	se	filiou	ao	Partido	Comunista	Brasileiro).	

Sobre	 isso,	 a	página	portuguesa4	CITI	 (Centro	de	 Investigação	para	Tecnologias	

Interactivas,	 s/d,	 não	 paginado,	 grifo	 nosso	 em	 negrito,	 grifo	 em	 itálico	 no	 original)	

retoma	e	esmiúça:	

	
Uma	 das	 situações	 políticas	 da	 época	 retratadas	 por	 Graciliano,	 e	 que	
provavelmente	 o	 levou	 à	 prisão,	 foi	 o	 movimento	 tenentista,	 retaguarda	 da	
revolução	de	30,	uma	rebelião	típica	da	classe	média	urbana	emergente	contra	o	
absoluto	domínio	exercido	pela	classe	latifundiária,	relatado	em	São	Bernardo,	
cujo	cenário	de	fundo	era	o	problema	da	reforma	agrária.	O	quadro	brasileiro	
denunciado	que	se	delineia	na	obra	é	o	final	do	regime	monárquico	português	e	o	
início	da	república	brasileira	[...].	
Em	função	da	crítica	social	que	faz	na	sua	obra,	é	preso	em	Alagoas,	depois	
levado	para	Pernambuco,	e	logo	a	seguir	reconduzido	para	o	Rio	de	Janeiro,	onde	
passa	dois	anos	entre	prisões	locais	e	a	temida	Colónia	Correccional	da	Ilha	Grande,	
no	 interior	do	Estado	do	Rio.	É	preso	por	ordem	do	general	Newton	Cavalcanti,	
uma	espécie	de	guarda	de	campo	da	polícia	política	que,	nesta	altura,	preparava	o	
país	para	a	ditadura	do	Estado	Novo.	

                                                             
4	Devido	à	origem,	a	grafia	da	citação	foi	mantida	como	no	original	(em	português	de	Portugal).	
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Graciliano	 ficou	 todo	esse	 tempo	sem	entender	exactamente	porque	 tinha	
sido	preso	se	não	era	militante,	transgressor	ou	marxista	convicto,	mas	"um	
pacato	homem	do	interior,	metido	a	escritor",	tal	como	pergunta	a	si	mesmo	
em	Memórias	do	Cércere	[sic]:	
"Havia	qualquer	suspeita	contra	nós?	Não	havia.	Tínhamos	entrado	em	desordem?	
Não	tínhamos.	Éramos	inimigos	de	barulhos?	E	então.	Porque	estávamos	ali?	Hem?	
E	porque	essa	história	de	colônia	correcional?"	
Suspeito	ou	não,	o	facto	é	que	Graciliano	Ramos	só	se	livrou	da	prisão	devido	
à	pressão	política	exercida	por	outros	escritores	como	José	Lins	do	Rego,	Jorge	
Amado	 e	Raquel	 de	Queiroz,	 e	 também	por	 causa	 do	 prémio	 Lima	Barreto	 que	
recebeu	da	conceituada	Revista	Académica,	que	lhe	dedicou	uma	edição	especial	
com	treze	artigos	e	retratos	de	Portinari	e	Adami.	

	

Na	próxima	seção,	além	de	mais	comentários	sobre	os	contextos	de	produção,	nos	

aprofundamos	nas	obras	escolhidas,	com	ênfase	no	texto	literário,	na	caracterização	das	

personagens	principais	 e	no	modo	 como	elas	 lidam	com	a	 construção	 tradicional	do	

sexo	 feminino	 e	 com	 as	 expressões	 (muitas	 vezes	 truncadas)	 de	 suas	 próprias	

sexualidades.	

	

2.	GONZAGA	DE	SÁ,	PAULO	HONÓRIO	E	O	“OUTRO	SEXO”5	

	

Nesta	seção,	examinamos	melhor	as	duas	obras,	primeiramente	apresentando	um	

panorama	de	cada	uma,	para	então	cotejar,	como	em	linhas	que	se	cruzam,	alguns	dos	

pontos	de	distanciamento	e	(especialmente)	de	aproximação	entre	elas.	

	

2.1.	Os	protagonistas	de	Barreto	e	Ramos	

	

Vida	 e	Morte	 de	M.	 J.	 Gonzaga	 de	 Sá	 foi	 publicado	 pela	 primeira	 vez	 em	1919,	

sucedendo	o	romance	de	Barreto	que	possivelmente	é,	até	hoje,	a	mais	conhecida	das	

obras	do	autor:	Triste	Fim	de	Policarpo	Quaresma,	a	qual	foi	divulgada	originalmente	em	

                                                             
5	Empregamos	essa	expressão	tomando	como	base	a	reflexão	de	Simone	de	Beauvoir,	do	sexo	feminino	
como	 o	 segundo	 sexo,	 definido	 socialmente	 em	 comparação	 ou	 contraposição	 com	 o	 primeiro,	
masculino.	
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forma	de	folhetim,	entre	os	meses	de	agosto	e	outubro	de	1911,	e	em	forma	de	livro	em	

1915.	

No	 livro,	Barreto	 traz	o	 foco	para	duas	 personagens	 centrais;	Manuel	 Joaquim	

Gonzaga	de	Sá	atua	como	uma	espécie	de	“mentor	ético	e	 intelectual”	(MUSSA,	2013,	

s/p)	 do	 jovem	 Augusto	 Machado,	 o	 qual,	 por	 sua	 vez,	 narra	 passagens	 da	 vida	 do	

primeiro	e	seus	episódios	com	ele.	Os	dois,	funcionários	públicos,	se	conhecem	quando	

Machado	procura	Gonzaga	de	Sá	(que	lidava	com	questões	esdrúxulas,	 irrelevantes	e	

banais,	mas	ainda	dotadas	de	alguma	importância)	para	se	aconselhar	sobre	a	resolução	

de	uma	questão.	

A	 admiração	 de	Machado	é	 clara,	mas	a	 amizade	que	 se	 forma	entre	os	dois	 é	

questionável;	 além	de	mais	 novo	 e	 hierarquicamente	 inferior,	 não	 fica	 claro	 até	 que	

ponto	esse	sentimento	é	genuíno,	ou	se	é	motivado	pela	ambição	—	como	se	estar	com	

Gonzaga	de	Sá	e	ouvi-lo	palestrar	fosse	um	tipo	de	“pedágio”	para	que	pudesse	estreitar	

esse	contato	(o	qual,	socialmente,	gerava-lhe	alguns	benefícios,	tais	quais	olhares	mais	

benevolentes	e	menos	desconcertantes).	

Em	boa	parte	da	narrativa,	episódica	e	de	linguagem	facilmente	acessível,	os	dois	

homens	 urbanos	 passeiam	pela	 capital	 do	Rio	 de	 Janeiro	 como	 verdadeiros	 flâneurs	

(recuperando	 as	 noções	de	Charles	 Baudelaire	 e	Walter	 Benjamin).	A	 partir	de	 suas	

passadas,	vistas	e	visitas,	Gonzaga	de	Sá	tece	considerações	(algumas	vezes	saudosistas	

e	exacerbadas)	em	tom	crítico	acerca	das	modernizações	da	cidade6	e	das	pessoas	ao	

redor	—	 sempre	 instruindo	 seu	 “público	 de	 um”.	 Machado,	 por	 outro	 lado,	 tende	 a	

concordar	 com	 o	 mais	 velho,	 ainda	 que,	 ocasionalmente,	 em	 suas	 confabulações	

internas,	ponha	algumas	de	suas	percepções	e	ideias	em	xeque.	

Contudo,	é	válido	 frisar	 (novamente)	que,	além	da	 idade	e	das	experiências	de	

vida,	há	entre	os	dois	homens	uma	diferença	também	de	classes	sociais:	Machado	era	

mais	modesto,	e	de	origem	humilde;	Gonzaga	de	Sá	era	como	um	dândi	(ou	mesmo	um	

                                                             
6	O	“cosmopolitismo”,	para	usar	um	termo	empregado	por	Sevcenko	(1983,	p.	175).	
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Peter	 Pan),	 de	 família	 renomada	 e	 aristocrática,	 que	 voluntariamente	 renegou	 uma	

formação	acadêmica	mais	elevada	e	o	matrimônio	e	preferiu	ocupar	seu	tempo	com	o	

conforto	de	um	cargo	público	estável	e	outras	atividades	—	dentre	elas,	um	ócio	deveras	

criativo.	Sua	acomodação	e	principalmente	o	ressentimento	“entredentes”,	assim	como	

alguns	 traços	de	Machado	 (como	o	ocasional	 sentimento	de	 inferioridade),	 lembram	

muito	do	que	se	atribui	ao	próprio	autor	do	texto	literário.	

No	livro	de	Graciliano	Ramos,	publicado	originalmente	em	1934,	predomina	uma	

linguagem	 bastante	 coloquial	 e	 regionalizada	 (mas	 dificilmente	 ao	 ponto	 de	 ser	

incompreensível	 para	 o	 público	 geral),	 correspondente	 ao	 registro	 da	 personagem	

central,	Paulo	Honório,	que	é	também	o	narrador	da	história.	

Homem	 do	 sertão	 nordestino	 e	 dono	 da	 fazenda	 São	 Bernardo,	 ele	 começa	 a	

narrativa	—	a	qual,	de	legado	para	o	futuro,	logo	assume	tons	de	escrita	terapêutica	—	

explicando	 como	 construiu	 seu	 patrimônio,	 e	 toda	 sua	 luta	 para	 conquistar	 o	 que	

obteve,	sempre	com	o	apoio	de	Casimiro	Lopes,	seu	“fiel	capacho”,	até	uma	presumível	

derrocada	(já	tendo	perdido	sua	esposa	e	a	companhia	de	vários	dos	que	o	rodeavam).	

Durante	a	leitura,	percebe-se	que	os	hábitos	de	vida	transformam	e	direcionam	

todo	o	léxico	de	Paulo	Honório	para	usos	rurais	e	pragmáticos,	que	só	vêm	a	espelhar	a	

dureza	de	seu	próprio	ser,	um	homem	de	proveniência	humilde,	que	nunca	teve	acesso	

à	educação	formal,	e	se	configurou	como	um	verdadeiro	self-made	man.	

Outras	 duas	 de	 suas	 características	 constantes	 (e	 complementares)	 são	 a	

dualidade	e	a	ambiguidade.	Quanto	às	suas	origens,	por	exemplo,	nota-se	um	orgulho	

frente	às	conquistas,	mas	também	uma	(auto)inferiorização	intelectual,	principalmente	

em	 relação	 a	 personagens	 como	Madalena,	 sua	 esposa7,	 Luís	 Padilha	 (filho	 do	 dono	

anterior	de	sua	fazenda,	e	que	também	foi,	por	um	tempo,	professor	da	escola	que	lá	

montou),	 Lúcio	Gomes	de	Azevedo	Gondim,	um	 jornalista	 local,	 e	 João	Nogueira,	 um	

                                                             
7	Nesse	 caso,	 ainda,	 com	 fortes	 influências	de	 seu	machismo	arraigado,	um	potente	motor	de	 seus	
ciúmes	e	sentimentos	de	posse	sobre	a	mulher.	
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advogado	 —	 alguns	 dos	 personagens	 que,	 inicialmente,	 seriam	 os	 verdadeiros	

escritores	de	sua	biografia	(mas	que	foram	por	ele	rechaçados	posteriormente).	Se	em	

um	momento	ele	afirma	"[...]	devo	confessar	que	a	superioridade	que	me	envaidece	é	

bem	mesquinha"	(RAMOS,	2007,	p.	218),	logo	na	sequência	ele	relata:	"Hoje	não	canto	

nem	rio.	Se	me	vejo	ao	espelho,	a	dureza	da	boca	e	a	dureza	dos	olhos	me	descontentam"	

(p.	219).	

Esses	 comportamentos	 se	 estendem	por	 todo	o	 texto:	 apesar	de	 ter	 ciência	da	

grandeza	do	que	havia	alcançado,	a	incompreensão	e	a	baixa	autoestima	fomentam	seu	

ódio/sua	 raiva	de	Madalena	e	dos	demais.	Ora	 ele	 se	 via	 como	 justificado,	 ora	 como	

exagerado,	 e	 nisso	 compreendia	 que	 a	 esposa	 lhe	 era	 uma	 estranha	 —	 o	 que	 o	

incomodava	ainda	mais.	

Ademais,	sua	degradação	espiritual	e	psicológica	também	se	reflete	na	maneira	

que	vê	e	retrata	seu	corpo,	cada	vez	mais	bestial	—	algo	que,	em	outros	momentos,	vê	

como	sinal	de	força	e	masculinidade.	Tudo	culmina,	no	capítulo	XXXVI,	em	um	balanço	

final,	sobre	tudo	que	havia	construído	e	sobre	sua	própria	vida:	“O	que	estou	é	velho.	

Cinquenta	 anos	 perdidos,	 cinquenta	 anos	 gastos	 sem	 objetivo,	 a	 maltratar-me	 e	 a	

maltratar	 os	 outros.	 O	 resultado	 é	 que	 endureci,	 calejei,	 e	 não	 é	 um	 arranhão	 que	

penetra	esta	casca	espessa	e	vem	ferir	cá	dentro	a	sensibilidade	embotada.”	(RAMOS,	

2007,	p.	216).	

	

2.2.	Linhas	que	se	cruzam	

	

Na	obra	 de	 Lima	Barreto,	 as	mulheres	 pouco	aparecem.	Ou	melhor:	 aparecem	

sempre	em	segundo	plano,	como	pano	de	fundo	para	alguma	divagação,	ora	de	Gonzaga	

de	Sá,	ora	de	Augusto	Machado.	
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O	primeiro	tinha8,	em	geral,	um	tom	de	crítica	às	mulheres,	tal	qual	fossem	de	uma	

espécie	 diferente;	 é	 perceptível	 certo	 desprezo	 por	 elas,	 como	 se	 não	 fossem	 aptas	

(intelectual	 e	 socialmente)	 como	 os	 homens,	 e	 um	 preconceito	 de	 que	 elas	

eventualmente	 se	venderiam	 às	 tradições,	 por	 ele	 consideradas	 contrastantes	 com	a	

modernidade	que	pareciam	buscar.	

Além	disso,	ele	dava	a	impressão	de	ser	um	ente	quase	assexual,	desinteressado	

pelo	sexo	oposto,	e	dono	de	uma	“esterilidade	sentimental”	(BARRETO,	1919,	p.	145)	—	

por	 mais	 que,	 nas	 entrelinhas,	 fizesse	 breve	 menção	 a	 (pelo	 menos)	 dois	 casos	

passageiros	e	antigos:	ele,	por	exemplo,	afirma	“Eu	me	lastimo	de	não	ter	tido	uma	longa	

e	 perfeita	 intimidade	 com	 alguma	 costureira”	 (p.	 67),	 e	 ainda	 repete	 a	 ideia	

posteriormente	(na	página	69	da	mesma	obra).	

Todavia,	 mesmo	 esse	 comportamento	 poderia	 ter	 sido	 artificial,	 ou	 (por	 ele)	

condicionado/forjado;	como	o	próprio	Gonzaga	ressalta,	ele	havia	dedicado	sua	vida	a	

buscas	superiores	e	abstratas,	e	deixado	de	lado	assuntos	mais	mundanos,	por	assim	

dizer.	 Não	 obstante,	 parecia	 reconhecer	 a	 falha	 desse	 modo	 de	 pensar/agir,	 ao	

incentivar	Machado	a	conhecer	e	sair	com	moças9.	

Ainda	assim,	conforme	apontado	acima,	Gonzaga	de	Sá	tinha	uma	atitude	receosa	

e	contraditória.	Em	alguns	momentos	reconhecia	que	as	mulheres	da	terra	tinham	medo	

dos	 homens,	 porque	 eles	 as	 queriam	 enganar	 (BARRETO,	 1919,	 p.	 43);	 em	 outros,	

visualizava	nelas	(principalmente	nas	estrangeiras10)	uma	superioridade	e	imponência	

que	 homens	 não	 tinham	 —	 ocasionalmente	 cruzando	 uma	 linha	 que	 beirava	 a	

                                                             
8	O	tempo	verbal	aqui	é	utilizado	para	denotar	sua	morte	(quase	ao	final	do	livro);	Augusto	Machado	
narra	toda	a	história	já	após	esse	evento.	
9	Para	dissipar	eventuais	dúvidas?	Quanto	à	relação	dos	personagens,	uma	hipótese	pode	ser	aventada:	
os	modos	de	Gonzaga,	a	profunda	admiração	que	Machado	parecia	sentir	por	ele,	e	o	apreço	mútuo	
que	 se	 desenvolveu	 não	 poderiam	 ser,	 por	 sua	 vez,	 indicativos	 de	 uma	 espécie	 de	 interesse	
homoafetivo	(ainda	que	latente)?	
10	Estrangeiras	e	brancas;	após	a	abolição	legal	da	escravatura,	em	1888,	muitos	estrangeiros	vieram	
ao	Brasil	não	apenas	para	trabalhar	como	mão	de	obra,	mas	também	como	fonte	de	"entretenimento",	
no	caso	dos	cabarés	e	da	prostituição,	por	exemplo.	
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misoginia.	 Uma	 ilustração	 desse	 comportamento	 distante	 é	 a	 ideia	 (quase	 chavão),	

repetida	 com	 frequência	 e	 com	 algumas	 pequenas	 variações,	 de	 que	 Vênus11	 é	 uma	

deusa	vingativa	—	um	possível	indício	de	sua	incompreensão,	inabilidade	e	resistência	

ao	sexo	oposto.	

Curiosamente,	 é	 possível	 estabelecer	 certo	 paralelo,	 nesse	 aspecto,	 com	 S.	

Bernardo.	Se	recuperarmos	as	noções	freudianas	de	libido,	a	de	Paulo	Honório	(assim	

como	a	de	Gonzaga	de	Sá)	parecia	estar,	na	quase	totalidade	do	tempo,	 investida	em	

outros	objetos	que	não	(ao	menos	diretamente)	os	sexuais;	ele	tinha,	sim,	um	interesse	

pela	dominação	do	que	considerava	inferior	a	ele	—	o	que	era,	na	verdade,	praticamente	

tudo	e	todos12	—,	e	isso	incluía	sua	esposa,	Madalena.	

Ilustração	disso	é	a	crescente	e	irracional	culpabilização	da	esposa	por	todos	os	

seus	descontentamentos	com	o	que	o	desagradava	ou	não	estava	bem	na	propriedade	

—	porque	ela	era	o	símbolo	máximo	do	que	não	podia	controlar.	E,	à	medida	que	as	

coisas	 davam	 errado,	 aumentavam	 também	 as	 desconfianças	 sobre	Madalena,	 ainda	

que	 não	 houvesse	 prova	 concreta	 que	 justificasse	 sua	 progressiva	 paranoia	 —	

sentimento	 intimamente	 ligado	ainda	à	 representação	 literal	 e	 alegórica	dos	pios	da	

coruja13	(animal	relacionado	à	imagem	do	saber	e	que	figura	na	narrativa	nos	momentos	

em	que	Paulo	Honório	se	sente	mais	acossado	por	suas	memórias).	

Gradualmente,	 os	 comportamentos	 do	 homem	 e	 os	 conflitos	 que	 eles	

provocavam,	dia	a	dia,	deprimiram	e	oprimiram	Madalena	até	o	ponto	sem	volta	de	seu	

                                                             
11	Na	mitologia	romana,	Vênus	(ou	Afrodite,	na	mitologia	grega)	era	considerada	a	deusa	do	amor.	
12	Uma	contradição	—	elemento	que	 é	mais	uma	das	 constantes	de	S.	Bernardo	—:	 Paulo	Honório	
apresenta	um	comportamento	bastante	dual.	Como	comentado	anteriormente,	em	alguns	momentos	
ele	age	como	se	soubesse	mais	e	fosse	melhor	do	que	todos	a	seu	redor;	em	outros,	no	entanto,	ele	
próprio	aprofunda	o	abismo	que	o	separa	dos	demais,	ao	dar	vez	e	voz	às	inseguranças	que	minam	sua	
autoestima.	Reflexo	claro	disso	é	sua	incapacidade	de	se	conectar,	em	qualquer	nível,	com	sua	própria	
esposa,	Madalena.	
13	Segundo	o	professor	e	escritor	Godofredo	de	Oliveira	Neto,	no	posfácio	do	livro	de	Ramos,	"Quando	
o	 ciúme	 vai	 se	 apoderando	 do	 interior	 de	 Paulo	 Honório,	 surge	 sempre	 a	 coruja,	 esta	 força	 da	
zoomorfização	da	noite,	que	faz	com	que	a	ave	seja	o	animal	constantemente	misturado	à	decomposição	
dos	sentimentos,	do	corpo	e	da	personalidade	do	narrador.	E,	como	já	dito,	o	força	a	escrever."	(RAMOS,	
2007,	p.	231,	grifo	nosso).	
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suicídio	—	a	concretização	da	última	de	suas	liberdades,	e	o	maior	marco	da	perda	de	

controle	de	Paulo	Honório.	

Porém,	 ainda	 antes	 de	 tal	 fato:	 primeiramente,	 quando	 Paulo	 Honório	 enfim	

decide	que	seria	conveniente	se	casar,	ele	cogita	Dona	Marcela,	filha	do	juiz	Magalhães,	

mas	acaba	conhecendo	Madalena	e	se	sentindo	atraído	por	ela.	Em	uma	viagem	de	trem	

acaba	estreitando	laços	com	Dona	Glória,	sua	tia,	e	a	admiração	é	tanta	que	ele	até	avisa	

que	lhe	dedicaria	um	capítulo	especial,	de	suas	memórias	(o	XIV).	

Marcadamente,	em	raros	momentos	se	fala	da	mulher	que	veio	a	se	tornar	sua	

esposa	 de	 forma	 expressamente	 sexual;	 um	 exemplo	mais	 explícito	 é	 uma	 conversa	

entre	João	Nogueira,	Luís	Padilha	e	Azevedo	Gondim,	na	qual	Paulo	Honório	(antes	de	

se	casar	com	Madalena)	entrou	posteriormente,	sobre	“[...]	umas	pernas	e	uns	peitos”	

(RAMOS,	 2007,	 p.	 53).	 Contudo,	 mesmo	 nessa	 conversa,	 é	 como	 se	 pudessem	 estar	

falando	de	um	(outro)	animal	ou	coisa,	pois	a	conversa	em	si	é	objetificante.	Fora	isso,	

no	livro,	a	menção	implícita	à	sexualidade	em	relação	à	esposa	provém	do	fato	de	que,	

com	ela,	Paulo	Honório	teve	seu	herdeiro.	

Mas,	para	além	de	Madalena,	existe	a	presença	de	Rosa,	a	mulher	de	Marciano.	

Nesse	caso,	as	marcas	do	desejo	carnal	são	(relativamente)	mais	declaradas,	de	forma	

mais	 nítida,	 pelo	 modo,	 por	 exemplo,	 como	 o	 personagem	 descreve	 seus	 atributos	

físicos:	"Alcançava	a	margem,	ficava	um	instante	de	pernas	abertas,	escorrendo	água,	e	

saía	torcendo-se,	com	um	remeleixo	de	bunda	que	era	mesmo	uma	tentação."	(RAMOS,	

2007,	p.	184).	

Outra	 personagem	 feminina	 de	 S.	 Bernardo	 que	merece	 uma	menção	 por	 sua	

relevância	é	Margarida:	ela	não	assume	propriamente	uma	figura	de	mãe	para	Paulo	

Honório,	mas	cuida	dele	desde	novo14	—	o	que	ele	reconhece	e	que	lhe	inspira	algo	como	

gratidão.	Todavia,	mesmo	nessa	relação,	é	evidente	que	as	forças	que	o	motivam	são	

mais	 mecânicas	 e	 coisificadas	 do	 que	 afetuosas,	 e	 isso	 se	 mostra	 pela	 escolha	 de	

                                                             
14	Papel	funcional	semelhante	ao	que	ocupa	a	tia	de	Gonzaga	de	Sá	na	obra	de	Lima	Barreto.	
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palavras:	sobre	a	mesma	personagem,	por	exemplo,	e	sua	mudança	para	a	fazenda	(já	

estando	em	uma	posição	econômica	 confortável),	 Paulo	Honório	diz:	 "É	 conveniente	

que	a	mulher	 seja	 remetida	 com	cuidado,	 para	 não	 se	estragar	 na	 viagem."	 (RAMOS,	

2007,	p.	57;	grifo	nosso).	

Tal	“praticidade”,	e,	novamente,	objetificação,	também	relacionada	a	Madalena,	

aparece	 ainda	 nas	 vozes	 de	 outras	 personagens	 masculinas;	 antes	 dos	 arranjos	 do	

casamento,	por	exemplo,	ao	especular	sobre	a	idade	e	outras	características	(físicas	e	

intelectuais)	 da	 mulher,	 Azevedo	 Gondim	 sugere	 que	 a	 ter	 lá	 seria	 uma	 “excelente	

aquisição”,	 pois	 ela	 "enfeitaria"	 a	 casa	 —	 ao	 que	 Paulo	 Honório	 responde	 que	 não	

andava	procurando	"bibelôs"	(termos	empregados	por	Ramos	na	página	57	da	mesma	

edição).	

Ademais,	a	maneira	como	ele	se	aproxima	da	tia	e	de	Madalena,	e	até	mesmo	o	

modo	 como	 a	 pede	 em	 casamento,	 denotam	 o	 seu	 excesso	 de	 pragmatismo,	 a	

descartabilidade	 dos	 sentimentos	 e	 dos	 desejos	 dos	 outros	 (vide	 o	 persistente	

atropelo),	 e	 a	 incapacidade	 (ou	 falta	 de	 vontade)	 de	 compreender	 as	 minúcias	 das	

relações	humanas.	

Nesse	sentido,	aliás,	podemos	novamente	aproximar	Paulo	Honório	de	Gonzaga	

de	Sá,	haja	vista	a	incansável	tendência	do	segundo	de	observar	os	que	o	cercam	sempre	

criando	 um	distanciamento,	 como	 se	 os	 visualizasse	 de	 uma	 espécie	 de	 torre15,	 sem	

realmente	conhecê-los.	

	

3.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

Conforme	mencionado	anteriormente,	segundo	Candido	(1989b),	no	âmbito	da	

cultura,	umas	das	características	distintas	da	década	de	1930	foi	o	engajamento	político,	

                                                             
15	Metafórica	ou	literal,	tal	qual	a	torre	da	capela	de	São	Bernardo,	de	onde	Paulo	Honório	mirava	a	
esposa,	já	ao	final	do	livro.	
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social	e	religioso	—	modos	de	engajamento	que	podem	ser	entendidos	como	formas	de	

inserção	de	posicionamento	ideológico.	E,	ainda	que	Lima	Barreto	tenha	vivido	e	escrito	

antes	dessa	época,	é	notável	que	essa	seja	uma	marca	tão	forte,	tanto	em	sua	escrita	

quanto	na	de	Graciliano	Ramos.	

O	 crítico	 elabora	 essa	 questão	 do	 “[...]	 convívio	 íntimo	 entre	 a	 literatura	 e	 as	

ideologias	 políticas	 e	 religiosas”	 explicando	 que	 “[...]	 houve	 penetração	 difusa	 das	

preocupações	 sociais	 e	 religiosas	 nos	 textos”,	 conforme	 os	 pensadores	 e	 autores	

demonstravam	 inclinação	 ou	 (minimamente)	 interesse	 por	 regimes	 políticos	 de	

esquerda	 e	 de	 direita,	 ocasionalmente	 chegando	 aos	 extremos	 do	 comunismo	 e	 do	

fascismo,	respectivamente,	“[...]	como	viria	a	ocorrer	de	novo	nos	nossos	dias	em	termos	

diversos	e	maior	intensidade.”	(CANDIDO,	1989b,	p.	188).	

Pensando	 dessa	 forma,	 e	 considerando	 nossa	 leitura	 de	Vida	 e	 Morte	 de	 M.	 J.	

Gonzaga	de	Sá	(1919),	Lima	Barreto,	por	suas	 frequentes	 e	explícitas	críticas	sociais	

(que	iam	além	de	seus	escritos	literários),	já	apresentava,	de	forma	vanguardista,	claras	

tendências	 de	 alinhamento	 com	 a	 esquerda,	 assim	 como	 Ramos;	 por	 esse	motivo,	 é	

possível	crer	que	suas	matizes	eventualmente	conservadoras	e	tradicionalistas	teriam	

sido	“melhor	resolvidas”	caso	ele	tivesse	vivido	na	efervescência	da	década	de	1930	—	

algo	mais	desenvolvido	e	descomplicado	nos	textos	do	autor	de	S.	Bernardo,	pois	seu	

estilo	 e	 suas	 estratégias	 de	 construção	 das	 narrativas	 se	mostraram	mais	 efetivas	 e	

menos	panfletárias	(uma	crítica	comum	a	Barreto).	

Desse	modo,	 ainda	 que	 nem	 sempre	 seja	 adequado	 analisar	 obras	 literárias	 a	

partir	 de	 um	 perfil	 historiográfico	 (seja	 do	 contexto	 social,	 ou	 da	 vida	 dos	 próprios	

autores),	 é	 possível	 perceber,	 em	 diversos	 momentos,	 como	 o	 posicionamento	

sociopolítico	 de	 ambos	 impactou	 diretamente	 suas	 produções:	 assim	 como	 os	

protagonistas	 ficcionais	 apresentados	 foram	 retratados	 como	 típicos	homens	de	 sua	

época,	Barreto	e	Ramos	 também	o	 foram	—	ao	mesmo	tempo	em	que	se	mostraram	

capazes	de	se	alçar	para	além	do	início	do	século	XX.	
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Focando	mais	nos	escritores	e	em	suas	obras,	muito	já	foi	discutido	(e	afirmado)	

acerca	da	figura	de	Paulo	Honório,	de	S.	Bernardo,	e	demais	composições	de	Ramos,	em	

geral.	No	entanto,	quanto	a	Barreto	e	seus	escritos	—	principalmente	o	discutido	neste	

artigo	—,	percebemos	que	muitas	lacunas	permanecem.	

Paulo	Honório	é,	afinal,	um	homem	muito	prático	em	todos	os	aspectos,	e	se	deixa	

levar	por	um	lado	mais	bruto	e	animalesco	quando	não	consegue	dominar	suas	ideias	e	

palavras.	Sua	noção	acerca	do	casar	é	um	bom	exemplo	disso;	o	que	o	moveu	não	foi	

amor,	e	nem	mesmo	um	desejo	além	de	ter	um	herdeiro	(homem,	naturalmente)	para	

suas	 posses.	Não	à	 toa	 sua	 frustração	desmedida	quando	 seu	 relacionamento	 com	 a	

esposa	não	vinga,	e	quando	seu	filho,	tão	frágil	e	diferente	dele,	não	corresponde	às	suas	

expectativas.	

Mas	acerca	de	Gonzaga	de	Sá,	por	exemplo,	notamos	um	homem	mais	polido	e	

aceito	(por	sua	origem)	pela	sociedade	que	o	cerca,	vide	o	respeito	e	a	deferência	com	

que	 os	 personagens	 ao	 seu	 redor	 (especialmente	 Augusto	 Machado)	 o	 tratam.	 No	

entanto,	nem	isso	é	suficiente	para	que	ele	firme	os	contatos	ou	relacionamentos	com	o	

sexo	 feminino	 que	 a	 mesma	 sociedade	 dele	 esperava	 —	 como	 o	 casamento	 e	 o	

estabelecimento	de	uma	família	nuclear	tradicional.	

Não	 obstante,	 apesar	 das	 diferenças	 entre	 os	 perfis	 de	Gonzaga	 de	 Sá	 e	 Paulo	

Honório,	 podemos,	 afinal,	 reconhecer	 alguns	 pontos	 de	 intersecção	 entre	 as	 obras,	

quanto	 aos	 papéis	 que	 as	 personagens	 centrais	 assumem	 (ou	 renegam),	 e	 quanto	 à	

apresentação	de	suas	sexualidades	de	forma	velada	ou	até	mesmo	omissa	(e	omitida).	

Para	mais,	a	figura	feminina	não	ocupa,	em	qualquer	um	dos	textos,	uma	posição	

de	destaque	ou	protagonismo.	Inclusive,	tal	construção	é	bastante	similar	em	Triste	Fim	

de	 Policarpo	 Quaresma.	 Nessa	 narrativa,	 acompanhamos	 o	 protagonista	 Policarpo	

Quaresma,	mais	um	“solteirão”	que	se	dedica	aos	livros	e	estudos	(apontados	por	alguns	

personagens	como	os	motivos	de	sua	derrocada	psicológica	e	emocional),	com	grande	

ênfase	 nos	 concernentes	 à	 nação	 que	 se	 constituía;	 ele	 é	 cercado	 por	 colegas	 (mas,	
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possivelmente,	 nenhum	 amigo),	 empregados,	 e,	 principalmente,	 por	 uma	 irmã	mais	

velha	(também	solteira)	 e	uma	afilhada,	chamada	Olga.	Sobre	ela,	o	editor	Fernando	

Paixão,	da	edição	de	1997	publicada	pela	Editora	Ática,	faz	uma	colocação	(em	nota	de	

rodapé)	que	poderia	ainda	descrever	as	demais	figuras	femininas	dessa	obra	e	de	Vida	

e	Morte:	

	
Observa-se	a	situação	da	mulher,	que,	na	época,	era	restrita	à	casa	e	às	funções	de	
reprodutora,	não	tendo,	portanto,	condições	de	se	dedicar	ao	trabalho	intelectual.	
Desta	forma,	o	desejo	de	ser	homem,	expresso	por	Olga,	nos	indica	as	várias	opções	
e	 alternativas	 possíveis	 permitidas	 aos	 homens.	 As	 observações	 sociais	 e	 as	
interrogações	feitas	por	Olga	revelam	e	antecipam	as	características	que	a	mulher	
da	segunda	metade	do	século	XX	terá.	(NE)	(PAIXÃO	apud	BARRETO,	1997,	p.	103).	

	

Com	exceção,	quem	sabe,	da	tia	de	Gonzaga	de	Sá	e	da	mãe	de	criação	de	Paulo	

Honório,	 todas	 as	 demais	 mulheres	 frequentemente	 aparecem	 como	 verdadeiras	

antagonistas	desses	protagonistas,	as	quais	os	levam	a	reagir	e	até	mesmo	(re)moldar	

seu	caráter.	Nesse	sentido,	Madalena	representa	para	o	protagonista	de	S.	Bernardo	o	

"outro	sexo"	de	forma	máxima,	se	caracterizando	como	um	agente	de	iniciação	e	catálise	

de	suas	mudanças	—	ao	mesmo	tempo	em	que,	perpetuamente,	representa	o	inatingível	

(também	visível,	até	certo	ponto,	em	Vida	e	Morte	de	M.	J.	Gonzaga	de	Sá).	16	
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A	TRAGÉDIA	COMO	IMPEDIMENTO	DE	SUBVERSÃO	DA	MATRIZ	DE	

INTELIGIBILIDADE	DE	GÊNERO	EM	NARRATIVAS	DE	LYGIA	FAGUNDES	

TELLES	E	CÍNTIA	MOSCOVICH	

TRAGEDY	AS	IMPEDIMENT	OF	SUBVERSION	OF	THE	GENDER	

INTELLIGIBILITY	MATRIX	IN	NARRATIVES	OF	LYGIA	FAGUNDES	TELLES	

AND	CINTIA	MOSCOVICH	
	

José	Otávio	Monteiro	Badaró	Santos1	

	
RESUMO:	 Nesse	 artigo	 propomos	 uma	 leitura	 dos	 desfechos	 trágicos	 dos	 contos	 “Uma	 branca	
sombra	pálida”,	de	Lygia	Fagundes	Telles,	e	“À	memória	das	coisas	afastadas”,	de	Cíntia	Moscovich,	
como	impossibilidade	de	ruptura	daquilo	que	 Judith	Butler,	a	partir	dos	estudos	queer,	denominou	
de	matriz	de	inteligibilidade	de	gênero.	Se,	por	um	lado,	as	duas	narrativas	apresentam	personagens	
lésbicas	sob	enfrentamento	da	heteronormatividade,	por	outro,	a	presença	do	componente	trágico,	
com	 a	 morte	 dessas	 personagens,	 direciona	 o	 desenlace	 dos	 contos	 para	 um	 sentimento	 de	
desesperança,	 provocado	 pelo	 impedimento	 de	 transgressão	 dos	 valores	 conservadores	 da	
sociedade	brasileira.	Nesse	sentido,	este	texto	propõe	analisar	os	dois	contos	de	autoria	feminina	sob	
a	perspectiva	dos	estudos	de	gênero	e	da	crítica	literária	feminista	para	demonstrar	como	a	tragédia	
interrompe	a	efetivação	das	relações	homoafetivas	das	personagens.	
Palavras-chave:	homoafetividade	feminina;	feminismos;	tragédia.	
ABSTRACT:	The	tragic	outcomes	of	the	tales	“Uma	branca	sombra	pálida”,	by	Lygia	Fagundes	Telles,	
and	 “À	memória	 das	 coisas	 afastadas”,	 by	 Cíntia	Moscovich,	 as	 an	 impossibility	 of	 breaking	what	
Judith	Butler,	from	her	queer	studies,	called	matrix	of	gender	intelligibility.	If,	on	the	one	hand,	the	
two	narratives	present	lesbian	characters	facing	heteronormativity,	on	the	other,	the	presence	of	the	
tragic	component,	with	the	death	of	these	characters,	directs	the	denouement	of	the	tales	to	a	feeling	
of	 hopelessness,	 caused	 by	 the	 impediment	 of	 transgression	 of	 conservative	 values	 of	 Brazilian	
society.	 In	 this	 sense,	 this	 text	 proposes	 to	 analyze	 the	 two	 tales	 of	 female	 authorship	 from	 the	
perspective	of	gender	studies	and	feminist	literary	criticism	to	demonstrate	how	tragedy	interrupts	
the	effectiveness	of	the	homoaffective	relationships	of	the	characters.	
Keywords:	female	homoaffection;	feminism;	tragedy.	
	
                                                             
1	Mestrando,	UESB.	
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Desde	a	consolidação	da	crítica	 literária	feminista,	a	partir	da	década	de	70	do	

século	 passado,	 o	 papel	 da	 mulher	 na	 literatura	 e	 nas	 relações	 sociais	 vem	 sendo	

questionado	 e	 profundamente	 revisado.	Nesse	 período,	 especialmente	 com	 as	 novas	

perspectivas	pós-estruturalistas	 e	os	 estudos	 culturais,	 se	 estabelece	um	sentimento	

de	 urgência	 de	 diversos	 grupos	 minoritários	 que	 não	 encontravam	 espaço	 na	

produção	 literária	 canônica,	 tendo	 em	 vista	 que,	 maioritariamente,	 o	 privilégio	 de	

publicar	 livros	 era	 reservado	 a	 homens,	 brancos,	 heterossexuais	 e	 membros	 das	

classes	 mais	 favorecidas.	 Dentro	 do	 cânone	 literário,	 tradicionalmente,	 não	 havia	

espaço	para	mulheres,	negros,	lésbicas	e	gays.	As	chamadas	“minorias”,	que,	em	geral,	

não	 estavam	 representadas	 nas	 obras	 consagradas	 da	 literatura,	muitas	 vezes	 eram	

circunscritas	em	categorias	à	margem	do	modelo	hegemônico,	a	partir	de	um	conjunto	

de	 características	 estereotipadas	 e,	 no	 caso	 mais	 específico	 da	 mulher,	 em	

representações	 que	 restringiam	 as	 personagens	 femininas	 ao	 espaço	 doméstico	 da	

família.	

Como	sabemos,	as	teorias	feministas	dentro	da	literatura	buscam	muito	mais	do	

que	romper	com	a	representação	da	mulher	e	a	construção	do	feminino	no	interior	do	

cânone	 literário;	 o	 que	 se	 pretende	 é,	 finalmente,	 um	 espaço	 fundamental	 em	que	 a	

mulher	 apareça	 como	 produtora,	 consumidora	 e	 objeto	 dessa	 representação.	 Para	

isso,	 a	 crítica	 literária	 feminista	 está	 centrada	 em	 três	 questões	 basilares:	 a	

preocupação	com	a	perspectiva	histórica	da	 literatura	e	o	apagamento	das	mulheres	

autoras,	 que	 sustentaria	 uma	 mitologia	 literária	 misógina;	 o	 lugar	 da	 leitora	 nos	

estudos	 literários;	 e,	 por	 fim,	 a	 denominada	 ginocrítica,	 em	 que	 mulheres	 estudam	

textos	 sobre	 mulheres	 e	 escritos	 por	 mulheres.	 Dessa	 forma,	 as	 mulheres,	 como	
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escritoras	 e	críticas,	poderiam	reescrever,	 subverter	 e	reelaborar	a	 tradição	 literária	

(ALÓS;	ANDRETA,	2017,	p.	28).	

A	crítica	 literária	 feminista	se	 estabelece	como	uma	espécie	de	prática	política	

com	vistas	a	buscar	a	transformação	da	subjetividade,	ou	seja,	a	mudança	dos	modos	

como	 as	 mulheres	 são	 representadas,	 através	 da	 relação	 entre	 reflexão	 teórica	 e	

ativismo,	 permitindo	 que	 o	 texto	 literário	 esteja	 em	 confronto	 com	o	mundo	 e	 suas	

relações	sociais.	As	correntes	teóricas	feministas	tinham	por	objetivo	compreender	a	

construção	social	da	mulher	para,	posteriormente,	empreender	uma	reflexão	sobre	as	

hierarquias	sociais	e,	assim,	criticar	os	 lugares	de	privilégio	do	homem	e	os	 locais	de	

subordinação	da	mulher,	seja	dentro	da	família	ou	no	meio	social.	Para	isso,	a	crítica	

questionou	 o	 próprio	 conceito	 de	 gênero	 e	 resgatou	 a	 teoria	 do	 psicanalista	

estadunidense	 Robert	 Stoller	 que,	 no	 Congresso	 Psicanalítico	 Internacional,	 em	

Estocolmo,	no	ano	de	1963,	tratou	do	modelo	de	identidade	de	gênero:	

	
Stoller	teria	formulado	o	conceito	de	identidade	de	gênero	para	distinguir	entre	
natureza	 e	 cultura.	 Assim,	 o	 sexo	 está	 vinculado	 à	 biologia	 (hormônios,	 genes,	
sistema	nervoso	 e	morfologia)	 e	 gênero	 tem	 relação	 com	 a	 cultura	 (psicologia,	
sociologia,	 incluindo	 aqui	 todo	 o	 aprendizado	 vivido	 desde	 o	 nascimento).	 O	
produto	do	trabalho	da	cultura	sobre	a	biologia	era	a	pessoa	marcada	por	gênero,	
homem	ou	mulher.	(PISCITELLI,	2009,	p.	123).	

	

A	 partir	 de	 uma	 reflexão	 científica	 mais	 ampla,	 Stoller	 entendia	 que,	 quando	

nascemos	 somos	 classificados	 pelo	 nosso	 corpo,	 de	 acordo	 com	 os	 órgãos	 genitais,	

como	 menina	 ou	 menino.	 No	 entanto,	 as	 maneiras	 de	 ser	 homem	 ou	 mulher	 não	

derivam	do	sexo	biológico,	mas	de	informações	aprendidas	ao	longo	do	tempo	e	que	

são,	essencialmente,	culturais,	que	variam	de	acordo	com	o	momento	histórico,	o	lugar	

e	 a	 classe	 social.	 O	 feminismo,	 que	 luta	 contra	 as	 desigualdades	 entre	 homens	 e	

mulheres,	atuou	na	formulação	desse	conceito	de	identidade	de	gênero	e	aliou	a	ideia	

da	 diferenciação	 produzida	 pela	 cultura	 à	 luta,	 nas	 ruas,	 pelo	 direito	 das	mulheres.	

Essa	 elaboração	 enfraqueceu	 completamente	 o	 argumento	 de	 que	 as	 diferenças	
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biológicas	 entre	 macho	 e	 fêmea	 seriam	 a	 origem	 da	 desigualdade	 e,	 portanto,	

justificativa	 para	 a	 supremacia	 masculina,	 reforçando	 as	 noções	 teóricas	 que	

procuravam	mostrar	como	distinções	entre	feminino	e	masculino	são	da	esfera	social:	

	

Nenhum	 destino	 biológico,	 psíquico,	 econômico	 define	 a	 forma	 que	 a	 fêmea	
humana	 assume	 no	 seio	 da	 sociedade;	 é	 o	 conjunto	 da	 civilização	 que	 elabora	
esse	 produto	 intermediário	 entre	 o	 macho	 e	 o	 castrado	 que	 qualificam	 de	
feminino.	Somente	a	mediação	de	outrem	pode	constituir	um	indivíduo	como	um	
Outro.	(BEAUVOIR,	1967,	p.	09).	

	

A	ideia	de	que	as	mulheres	são	construções	sociais	questiona	o	suposto	caráter	

natural	 da	 subordinação,	 uma	 vez	 que	 tudo	 aquilo	 que	 é	 elaborado,	 que	 não	 possui	

forma	fixa	e	inata,	pode	ser	modificado.	Para	as	correntes	feministas	desse	período,	o	

fundamental	 era	 alterar	 a	 maneira	 como	 as	 mulheres	 eram	 percebidas	 para	 que	 o	

espaço	social	que	ocupavam	também	sofresse	alteração.	A	partir	desse	entendimento,	

o	pensamento	feminista	produziu	um	sujeito	político	e	coletivo,	ou	seja,	as	mulheres,	e	

estabeleceu	diversas	estratégias	para	combater	a	subordinação	feminina.	

Os	esforços	teóricos	estavam	entre	essas	estratégias	de	combate	à	sujeição	das	

mulheres.	Em	O	gênero	como	serialidade:	pensar	as	mulheres	como	um	coletivo	 social	

(2004),	 Iris	 Young	 utiliza	 o	 conceito	 de	 série	 para	 refletir	 como	 as	 mulheres,	 que	

fazem	 parte	 desse	 coletivo	 e	 cujos	 membros	 não	 se	 reconhecem	 entre	 si,	 estão	

passivamente	unificadas	pela	relação	que	suas	ações	têm	com	as	estruturas	materiais.	

Nesse	sentido,	a	autora	faz	a	diferenciação	entre	a	série	e	o	grupo,	que	é	uma	coleção	

de	pessoas	que	estabelecem	uma	relação	unificada,	se	reconhecem	mutuamente	e	que	

estão	unidas	em	prol	de	um	objetivo	comum.	

	

Portanto,	 o	 conceito	 de	 serialidade	 torna-se	 útil	 para	 abordar	 a	 questão	 da	
relação	entre	a	pessoa	individual	e	a	raça,	a	classe,	o	gênero	e	outras	estruturas	
coletivas.	Se	todas	essas	estruturas	são	formas	de	serialidade,	então	não	definem	
necessariamente	 a	 identidade	 dos	 indivíduos,	 nem	 nomeiam	 necessariamente	
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atributos	 que	 partilham	 com	 os	 outros.	 São	 estruturas	materiais	 que	 emergem	
das	 ações	 e	 expectativas	 institucionalizadas	 e	 historicamente	 conservadas,	 que	
colocam	e	limitam	os	indivíduos	em	alguns	aspectos,	com	os	quais	têm	de	lidar.	
(YOUNG,	2004,	p.	133).	

	

As	 teorias	 feministas	 tiveram	 grande	 impacto	 em	 diversas	 áreas	 do	

conhecimento	e	 representaram	uma	 inovação	 no	modo	 de	 pensar	 político,	 já	que	as	

feministas	procuraram	desvendar	a	multiplicidade	de	relações	de	poder	presentes	nas	

esferas	 público	 e	 privada	 da	 vida	 social.	 A	 dominação	masculina,	 caracterizada	 pela	

ideia	de	patriarcado,	passou	a	ser	analisada	no	interior	das	instituições,	dos	discursos	

e	a	partir	de	um	resgate	histórico	e	antropológico	sob	o	ponto	de	vista	feminino.	Uma	

grande	quantidade	de	estudos,	teorias	e	narrativas	femininas	trouxeram	para	o	centro	

das	discussões	outros	grupos	minoritários,	 igualmente	oprimidos,	que,	pela	primeira	

vez,	teriam	o	direito	de	construir	suas	próprias	narrativas.	

A	 partir	 dos	 anos	 de	 1980,	 um	 grupo	 de	 pesquisadores	 e	 ativistas	 norte-

americanos,	 de	 diversos	 campos	 do	 saber,	 começou	 a	 desenvolver	 estudos	

fundamentados	 no	 conceito	 de	 gênero	 e	 que	 questionavam	 a	 supremacia	

heterossexual.	 Os	 denominados	 estudos	queer	 concentravam	 teorias	 que	 criticavam,	

justamente,	 o	 sistema	 heteronormativo,	 que	 estabelecia	 uma	 única	 possibilidade	 de	

orientação	 sexual	 e,	 nesse	 sentido,	 oprimia	 os	 homossexuais.	 Judith	 Butler,	

considerada	 como	 uma	 das	 principais	 vozes	 nesse	 cenário,	 desenvolveu	 a	 teoria	 da	

performatividade	 para	 tentar	 compreender	 como	 a	 repetição	 das	 normas,	 muitas	

vezes	 ritualizada,	 cria	 sujeitos	 que	 são	 resultado	 dessas	 repetições.	 Assim,	 quem	 se	

coloca	 fora	 dos	 padrões	 de	 masculinidade	 e	 feminilidade,	 que	 também	 podem	

representar	 um	 desvio	 da	 heterossexualidade,	 estaria	 subvertendo	 a	 matriz	 de	

inteligibilidade	de	gênero.	

	
A	 “unidade”	 do	 gênero	 é	 o	 efeito	 de	 uma	 prática	 reguladora	 que	 busca	
uniformizar	a	identidade	do	gênero	por	via	da	heterossexualidade	compulsória.	A	
força	dessa	prática	é,	mediante	um	aparelho	de	produção	excludente,	restringir	
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os	 significados	 relativos	 de	 “heterossexualidade”,	 “homossexualidade”	 e	
“bissexualidade”,	 bem	 como	 os	 lugares	 subversivos	 de	 sua	 convergência	 e	 re-
significação.	(BUTLER,	2003,	p.	57).	

	

Com	base	no	conceito	de	gênero,	de	matriz	de	inteligibilidade	de	gênero	e	sob	a	

perspectiva	da	crítica	feminista	pretendemos	analisar	os	contos	“Uma	branca	sombra	

pálida”,	presente	na	obra	A	noite	escura	e	mais	eu	(2009),	de	Lygia	Fagundes	Telles,	e	

“À	memória	das	coisas	 afastadas”,	de	O	Reino	das	Cebolas	(2002),	da	escritora	Cíntia	

Moscovich.	As	duas	narrativas	apresentam	elementos	da	tragédia	e	ambas	terminam	

sem	 que	 as	 personagens	 principais,	 que	 são	 lésbicas,	 possam	 concretizar	 suas	

performances	 de	 gênero	 e	 romper	 com	 a	 normatização	 heterossexual.	 No	 conto	 de	

Telles,	a	jovem	Gina	comete	suicídio	porque	a	mãe,	conservadora,	não	aceita	a	relação	

homoafetiva	 da	 filha	 com	 a	 personagem	 Oriana.	 Já	 no	 texto	 de	 Moscovich,	 a	

personagem	Marilina,	 casada	 com	um	homem	e	mãe	 de	 uma	 filha,	 tem	uma	 relação	

extraconjugal	com	outra	mulher,	da	qual	não	sabemos	o	nome.	O	amor	entre	as	duas	

acontece	 sempre	 às	 escondidas,	 em	 encontros	 fortuitos.	 Depois	 de	 anos	 sem	

estabelecerem	contato,	Marilina	sofre	um	acidente	e	o	reencontro	das	duas	 amantes	

ocorre	em	um	leito	de	hospital,	momentos	antes	de	Marilina	morrer.	

Os	 finais	 trágicos	 das	 duas	 histórias	 interrompem	 a	 efetivação	 das	 relações	

homoafetivas	 femininas	 e	 impedem	 que	 a	 matriz	 de	 inteligibilidade	 de	 gênero	 seja	

subvertida.	 A	 mãe	 conservadora,	 que	 não	 aceita	 a	 escolha	 da	 filha,	 e	 uma	 relação	

heterossexual	 estável	 normatizam	 e	 controlam	 os	 corpos	 das	 duas	 lésbicas,	

personagens	das	tramas.	Em	Problemas	de	gênero:	feminismo	e	subversão	da	identidade	

(2003),	Butler	identifica	práticas	reguladoras	que	geram	identidades	coerentes	por	via	

de	uma	matriz	de	normas	de	gênero	coerentes:	

	
A	 matriz	 cultural	 por	 intermédio	 da	 qual	 a	 identidade	 de	 gênero	 se	 torna	
inteligível	 exige	que	 certos	 tipos	de	“identidade”	não	possam	“existir”	—	 isto	é,	
aquelas	 em	 que	 o	 gênero	 não	 decorre	 do	 sexo	 e	 aquelas	 em	 que	 a	 prática	 do	
desejo	não	decorrem	nem	do	“sexo”	nem	do	“gênero”.	Nesse	contexto,	decorrer	
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seria	 uma	 relação	 política	 de	 direito	 instituído	 pelas	 leis	 culturais	 que	
estabelecem	e	regulam	a	 forma	e	o	significado	da	sexualidade.	Ora,	do	ponto	de	
vista	desse	campo,	certos	tipos	de	identidade	de	gênero	parecem	ser	meras	falhas	
do	 desenvolvimento	 ou	 impossibilidades	 lógicas,	 precisamente	 porque	 não	 se	
conformam	às	normas	da	inteligibilidade	cultural.	(BUTLER,	2003,	p.	39).	

	

O	que	Butler	denomina	de	sistema	de	heterossexualidade	compulsória	seria	esse	

conjunto	 de	 mecanismos,	 historicamente	 construídos,	 que	 tem	 por	 objetivo	

normatizar	 e	 controlar	 os	 corpos	 das	 mulheres.	 Nesse	 sentido,	 pretendemos	

demonstrar	de	que	maneira	os	efeitos	desse	sistema	impedem	que	a	homoafetividade	

feminina	seja	consumada	nos	contos	de	Lygia	Fagundes	Telles	e	Cíntia	Moscovich.	

Em	 “Uma	 branca	 sombra	 pálida”,	 a	 narrativa	 tem	 início	 em	 um	 cemitério,	

quando	a	mãe	castradora	vai	levar	flores	para	o	túmulo	da	filha,	Gina,	e	se	recorda	dos	

últimos	acontecimentos	 antes	do	 suicídio	da	 jovem.	Mesmo	no	ambiente	 fúnebre	do	

cemitério,	 espaço	 de	 recordações,	 de	 silêncio	 e	 de	 respeito,	 a	 mãe	 demonstra	

intolerância	 com	 a	 presença	 de	 Oriana,	 que	 também	 costuma	 ir	 ao	 túmulo	 de	 Gina	

para	 levar	 flores.	Neste	 trecho	 inicial	 da	 narrativa,	 o	 discurso	 homofóbico	marca	 de	

forma	veemente	o	pensamento	e	o	posicionamento	político	da	personagem:	

	
A	 desordeira	 é	 Oriana,	 com	 seus	 dedinhos	 curtos,	 parece	 que	 estou	 vendo	 os	
dedinhos	 de	 unhas	 roídas	 amarfanhando	 raivosamente	 o	 papel	 que	 virou	 esta	
bola	dura,	não	se	conforma	com	a	morte.	Ah,	que	coincidência,	porque	também	eu	
não	me	 conformo,	 a	 diferença	 apenas	 é	 que	 você	 gosta	 de	 fazer	 sujeira:	 você	 é	
suja!	(TELLES,	2009,	p.	128).	

	

Ao	 escolher	 a	 mãe	 como	 narradora,	 Telles	 adota	 uma	 perspectiva	 que	 lhe	

permite	 denunciar,	 diretamente,	 a	 opressão	 da	matriz	 de	 inteligibilidade	 de	 gênero	

que	 quer	 normatizar	 a	 sexualidade	 dos	 corpos	 femininos.	 Privilegiando	 o	 olhar	 da	

mulher	 que	 deseja	 controlar	 o	 corpo	 da	 filha,	 a	 escritora	 explicita	 a	 violência	 da	

heterossexualidade	compulsória.	Em	“A	homoafetividade	feminina	em	Lygia	Fagundes	

Telles”,	 Carlos	 Magno	 Gomes	 afirma	 que	 o	 conto	 atualiza	 o	 debate	 sobre	 a	
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representação	 da	 homoafetividade	 feminina	 na	 ficção	 brasileira,	 na	 medida	 em	 que	

demonstra	 o	 desgaste	 do	 olhar	 tradicional	 e	 apresenta	 a	 visão	 fascista	 da	

normatização	heterossexual	(GOMES,	2014,	p.	110).	

A	visão	fascista	da	regulação	sobre	os	corpos	lésbicos,	em	“Uma	branca	sombra	

pálida”,	constitui-se	de	outros	recursos	de	argumentação,	igualmente	preconceituosos,	

para	 deslegitimar	 e	 apontar	 a	 homoafetividade	 como	 comportamento	 anômalo	 e	

impossibilidade	lógica.	Em	meio	às	lembranças	que	antecederam	a	tragédia,	a	mãe	de	

Gina	 resgata	 à	 memória	 as	 tardes	 em	 que	 Oriana	 visitava	 a	 filha,	 quando	 as	 duas	

jovens	passavam	horas	trancadas	no	quarto.	

	

A	porta	trancada	e	o	 toca-discos	no	auge,	parece	que	a	coisa	só	engrenava	com	
fundo	musical.	 Jazz.	Eu	podia	colar	o	ouvido	na	parede	e	só	ouvia	a	cantoria	da	
negrada	se	retorcendo	de	aflição	e	gozo.	A	cama	intacta,	 a	coberta	 lisa.	Os	altos	
estudos	eram	 feitos	ali	no	 chão	em	meio	de	almofadas	 com	pilhas	de	 cadernos,	
livros.	 Os	 cinzeiros	 atochados,	 latinhas	 de	 refrigerantes,	 cerveja.	 E	 a	música.	 A	
música.	(TELLES,	2009,	p.	131).	

	

A	mãe	conservadora,	em	uma	representação	da	mulher,	branca,	de	classe	média,	

heterossexual,	 reprodutora	 dos	 discursos	 do	 patriarcalismo,	 revela	 aspectos	 da	

relação	 de	 Gina	 e	 Oriana	 que	 a	 incomodavam	 profundamente:	 neste	 caso	 o	 jazz,	

música	de	negros	americanos.	O	discurso	homofóbico	 inflexiona	para	as	questões	de	

raça	 e	 etnia	 quando	 a	 personagem	 se	 refere	 ao	 som	 que	 a	 filha	 escutava	 como	

“cantoria	 de	 negrada”,	 na	medida	 em	que	 a	 referência	 é	 utilizada	 para	 depreciar	 as	

características	 daquele	 amor	 entre	 duas	 mulheres.	 A	 progenitora	 de	 Gina	 busca	

qualquer	 explicação	 que	 pudesse	 desqualificar	 o	 relacionamento	 lésbico,	 sempre	 na	

perspectiva	 de	 que	 Oriana	 era	 a	 culpada	 pelas	 escolhas	 da	 filha:	 “Gina	 gostava	 dos	

clássicos,	 paixão	 por	Mozart,	mas	 quando	 se	 trancava	 com	Oriana,	 começava	 o	 som	

dos	delinquentes.	Parem	com	isso!	Eu	queria	gritar”	(TELLES,	2009,	p.	132).	
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O	“som	dos	delinquentes”	é	mais	uma	indicação	da	autora	para	marcar	o	caráter	

racista	 da	mãe	 de	 Gina.	 Portanto,	 a	 partir	 da	 reflexão	 da	 própria	 personagem,	 uma	

relação	 homoafetiva	 inaceitável,	 que	 subverte	 o	 sistema	 de	 heterossexualidade	

compulsória,	só	pode	ocorrer	em	um	ambiente	com	música	de	delinquentes,	marginais	

e	 malfeitores.	 Telles	 parece	 querer	 demonstrar	 que,	 muitas	 vezes,	 os	 sistemas	 de	

opressão	agem	em	conjunto,	interseccionam	para	deslegitimar	os	sujeitos	em	situação	

de	desigualdade.	Ou	seja,	eles	seriam	indissociáveis	e	operariam,	simultaneamente,	em	

assimetrias	que	subordinam	mulheres,	negros	e	homossexuais.	

À	 medida	 que	 narra	 os	 fatos	 ocorridos	 no	 cemitério,	 a	 mãe	 de	 Gina	 faz	 um	

passeio	 entre	 passado	 e	 presente	 para	 explicar	 como	 a	 filha	 chegou	 até	 a	 drástica	

decisão	 do	 suicídio.	 A	 cada	 detalhe	 revelado	 pela	 personagem	 é	 possível	 identificar	

uma	marcada	oposição	entre	mãe	e	filha	e	um	antagonismo	entre	as	duas	que	se	fez	

presente	 desde	 a	 infância	 da	 jovem,	 passando	 pela	 relação	 com	 o	 pai,	 as	 escolhas	

acadêmicas	 e,	 por	 fim,	 a	 orientação	 sexual.	 Telles	 utiliza	 alguns	 recursos	 dentro	 da	

própria	narrativa	para	reiterar	essas	oposições:	 flores	brancas	da	mãe	em	rivalidade	

com	as	vermelhas	de	Oriana;	 o	 amor	das	duas	 jovens	 e	o	 sentimento	de	 culpa	delas	

pela	 relação	 homoafetiva;	 e	 um	 suicídio	 que	 ocorre	 em	 um	 domingo	 de	 Páscoa,	 dia	

que,	para	os	católicos,	representa	a	salvação.	

É	 interessante	 notar	 que	 em	 nenhum	 momento	 da	 narrativa	 a	 mãe	 se	

responsabiliza	 pela	 morte	 da	 filha.	 Ao	 contrário,	 as	 escolhas	 de	 Gina	 é	 que	 foram	

responsáveis	pelos	acontecimentos	que	culminaram	na	morte	prematura	e	trágica	da	

jovem.	 O	 próprio	 suicídio,	 ocorrido	 poucas	 horas	 depois	 de	 uma	 discussão	 entre	 as	

duas,	é	colocado	como	uma	saída	que	Gina	encontrou	para	as	duas	únicas	alternativas	

dadas	pela	mãe	na	dura	conversa	que	tiveram:	

	

Falo	 dessa	 relação	 nojenta	 de	 vocês	 duas	 e	 que	 não	 é	 novidade	 para	 mais	
ninguém,	por	que	está	se	fazendo	de	tonta?	Não	vão	mesmo	parar	com	essa	farsa?	
Seria	mais	honesto	abrir	 logo	esse	 jogo,	vai,	Gina,	me	responde	agora,	não	seria	
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mais	honesto?	Mais	 limpo?	Ela	continuou	com	a	tesourinha	aberta	no	ar,	a	rosa	
com	 o	 caule	 ainda	 inteiro	 esperando	 na	 outra	 mão,	 imóvel	 feito	 uma	 estátua.	
Cruzei	 os	 braços	 com	 força	 porque	 eram	 os	 meus	 dentes	 que	 agora	 batiam.	
Levantei	 a	 voz	mas	 falei	 devagar.	 A	 escolha	 é	 sua,	 Gina.	 Ou	 ela	 ou	 eu,	 você	 vai	
saber	escolher,	não	vai?	Ou	fica	com	ela	ou	 fica	comigo,	repeti	e	 fui	saindo	sem	
pressa.	(TELLES,	2009,	p.	133).	

	

Irritada	 com	 as	 lembranças	 afetivas	 de	 Efigênia,	 que	 trabalhava	 como	

empregada	 doméstica	 na	 casa	 de	 Gina	 e	 lhe	 questiona	 a	 opção	 do	 suicídio,	 a	 mãe	

reitera	que	a	morte	trágica	foi	uma	escolha	estritamente	pessoal	da	menina:	“Não	foi	

isso	 que	 ela	 quis?	 Não	 foi?	 Então	 deve	 estar	 satisfeita,	 sua	 vontade	 foi	 cumprida”	

(TELLES,	2009,	p.	134).	É	como	se	a	orientação	sexual	da	filha	fosse	justificativa	para	

todo	 o	 sofrimento	 que	 poderia	 ter	 sido	 evitado	 se	 ela	 estivesse	 enquadrada	 nos	

padrões	 heteronormativos	 e,	 portanto,	 não	 houvesse	 subvertido	 a	 matriz	 de	

inteligibilidade	de	gênero.	

Conforme	Butler	(2003),	não	ter	o	reconhecimento	social	como	heterossexual	é	

perder	 uma	 identidade	 social	 possível	 em	 troca	 de	 uma	 que	 é	 radicalmente	 menos	

sancionada.	 O	 “impensável”	 está	 assim	 plenamente	 dentro	 da	 cultura,	 mas	 é,	 ao	

mesmo	tempo,	inteiramente	excluído	da	cultura	dominante:	

	
A	teoria	que	presume	a	bissexualidade	ou	a	homossexualidade	como	o	“antes”	da	
cultura,	 e	 que	 situa	 essa	 “prioridade”	 como	 fonte	 de	 uma	 subversão	 pré-
discursiva,	 proíbe	 efetivamente,	 a	 partir	 de	 dentro	 dos	 termos	 da	 cultura,	 a	
própria	subversão	que	ela	ambivalentemente	defende	e	à	qual	se	opõe.	(BUTLER,	
2003,	p.	117).	

	

Na	busca	por	culpabilizar	a	própria	Gina,	a	companheira	dela,	Oriana,	e	a	relação	

homoafetiva	das	duas	pela	tragédia	familiar,	a	mãe	conservadora	relembra	um	diálogo	

com	o	ex-marido	falecido	e	pai	da	jovem.	Nele,	o	homem	a	pedia	que	deixasse	Gina	em	

paz	e	lhe	desse	mais	liberdade.	Ao	relembrar	este	diálogo,	a	mãe	de	Gina	faz	a	seguinte	

reflexão:	“Fiz	sua	vontade,	meu	querido.	Dei-lhe	toda	liberdade	e	se	você	ainda	vivesse	

poderia	 ver	 agora	 no	 que	 deu	 essa	 liberdade”	 (TELLES,	 2009,	 p.	 133).	 O	 discurso	
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construído	 a	 partir	 das	 preceptivas	 da	 matriz	 heterossexual	 compulsória	 afeta	 as	

relações	familiares	em	vários	níveis	e	chega	a	impedir	que	a	mãe	perceba	o	estado	de	

profunda	tristeza	da	filha,	provocado	pela	incompreensão	e	falta	de	acolhimento.	

Dilacerada	em	seu	íntimo,	sem	apoio	familiar,	restrita	ao	espaço	do	quarto	como	

único	lugar	possível	para	exercer	sua	performatividade	de	gênero,	Gina	não	encontra	

uma	 saída	 senão	o	 suicídio	para	 aplacar	o	deslocamento	em	que	vive.	 Sem	poder	 se	

enquadrar	 nas	 categorias	 de	 sexo	 pré-estabelecidas,	 ela,	 de	 fato,	 não	 existe	 para	 a	

sociedade	 conservadora.	 O	 suicídio,	 assim,	 põe	 fim	 a	 uma	 já	 não	 existência.	 Em	

“Deslocar-se	 para	 recolocar-se:	 os	 amores	 entre	 mulheres	 nas	 recentes	 narrativas	

brasileiras	 de	 autoria	 feminina”,	 Virgínia	 Leal	 identifica	 um	 padrão	 nesses	

deslocamentos	 das	 personagens	 femininas	 de	 Lygia	 Fagundes	 Telles	 e	 Cíntia	

Moscovich:	

	
(...)	na	maior	parte	das	narrativas	analisadas,	as	personagens	precisam	estar	fora	
de	 suas	 vidas	 cotidianas,	 em	 um	 deslocamento	 causado	 por	 uma	 viagem,	 uma	
doença	 (ou	 ambos),	 em	 um	 encontro	 com	 a	morte	 ou	 com	o	 sobrenatural,	 em	
desvios	astronômicos,	ou	em	quartos	separados.	E,	no	 caso	específico	de	Cíntia	
Moscovich,	que	mais	tem	tratado	o	tema,	nas	suas	narrativas	perpassa	sempre	o	
sentido	 de	 perda,	 seja	 de	 um	 valor	 importante	 no	 passado,	 seja	 pela	 própria	
morte	da	pessoa	amada.	(LEAL,	2008,	p.	44).	

	

Em	Moscovich,	podemos	identificar	o	sentimento	de	perda	e	o	deslocamento	da	

personagem	feminina	no	conto	“À	memória	das	coisas	afastadas”,	inserido	na	terceira	

parte	 de	 O	 Reino	 das	 Cebolas	 (2002),	 dedicada	 às	 histórias	 com	 temáticas	

homoafetivas.	 A	 narrativa	 tem	 início	 com	 uma	 conversa	 entre	 duas	 amigas	 em	 um	

hospital:	 Marilina,	 uma	 mulher	 de	 meia-idade,	 pede	 à	 amiga	 Berta	 que,	 se	 algo	

acontecer	a	ela,	avise	a	uma	moça	muito	especial	com	quem	teve	um	relacionamento	

amoroso.	Casada,	mãe	de	uma	filha,	Marilina	conheceu	a	outra	mulher,	que	não	tem	o	

nome	revelado,	durante	as	 férias	que	passou	em	Paris.	De	volta	ao	Brasil,	 as	duas	se	

reencontram	algumas	vezes	e	Marilina	toma	a	difícil	decisão	de	terminar	o	casamento	
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para	 assumir	 o	 relacionamento	 homoafetivo.	 No	 entanto,	 um	 acidente	 de	 carro	

interrompe	os	planos	de	Marilina.	Como	Berta	havia	prometido,	a	moça	foi	avisada	e	

apareceu	no	hospital	onde	a	amante	estava	internada,	nos	últimos	momentos	de	vida.	

No	leito	de	morte,	na	presença	do	marido	e	da	filha,	a	relação	homoafetiva	é	revelada.	

O	primeiro	deslocamento	da	personagem	ocorre	após	o	encontro	inicial	entre	as	

duas	 amantes,	ainda	em	Paris.	Mesmo	vivendo	uma	 intensa	paixão,	 elas	precisam	se	

separar	por	causa	do	fim	das	férias	e	do	retorno	de	Marilina	à	rotina	do	casamento.	É	a	

primeira	 impossibilidade	 de	 subversão	 da	 matriz	 de	 gênero,	 uma	 vez	 que	 Marilina	

estava	 inserida	 na	 heterossexualidade	 compulsória	 que	 lhe	 impõe	 uma	 série	 de	

limitações:	 “Era	 só	 a	 filha	 terminar	 a	 faculdade,	 o	 que	mais	 ela	 iria	 esperar?	 Prazo	

certo.	 Teve	medo,	muito,	 de	 desmontar	 a	 existência	 que	 lhe	 custara	 a	 engendrar.	 O	

marido,	deixar	o	marido?”	(MOSCOVICH,	2002,	p.	90).	

Marilina	se	questiona	sobre	o	próprio	casamento	e	coloca,	pela	primeira	vez,	a	

conjugalidade	 sob	 contestação.	 A	 possibilidade	 de	 ruptura	 com	 a	 estrutura	

hegemônica	do	 casamento,	presente	na	narrativa	de	Moscovich,	 é	um	 indicativo	dos	

esforços	 da	 literatura	 de	 autoria	 feminina	 em	 abalar	 o	 patriarcalismo	 e	 o	 conceito	

dominante	 de	 gênero.	 Ao	 decidir	 abandonar	 o	 marido	 para	 viver	 uma	 relação	 com	

outra	mulher,	a	personagem	contraria	completamente	a	lógica	patriarcal,	que	institui	

o	modelo	 de	 família	 nuclear,	monogâmico	 e	 heterossexual	 como	única	 possibilidade	

conjugal.	

Em	 “Entre	 o	 impasse	 e	 a	 transgressão:	 a	 representação	 da	 conjugalidade	 em	

narrativas	 de	 Clarice	 Lispector,	 Lygia	 Fagundes	 Telles	 e	 Cíntia	 Moscovich”	 (2015),	

Pollianna	 Freire	 investiga	 o	 casamento	 tradicional	 na	 literatura	 brasileira	 sob	 a	

perspectiva	das	personagens	femininas	a	partir	da	narrativa	contística.	Para	Freire,	as	

mulheres	 retratadas	nos	 contos	passaram	de	um	estado	de	 submissão,	no	âmago	de	

uma	 sociedade	 conservadora	 e	 patriarcal,	 para	 uma	 condição	 de	 insatisfação	 e	

angústia,	que	antecede	a	ruptura:	
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Nas	 representações	 de	 todas	 essas	 personagens	 identificou-se	 um	 movimento	
que	oscila	entre	a	resistência	e	a	adequação	aos	papéis	hegemônicos.	Na	maioria	
das	narrativas,	ainda	persiste,	por	exemplo,	a	ideia	cultivada	durante	o	processo	
de	 institucionalização	 da	 conjugalidade	 moderna	 de	 que	 a	 felicidade	 das	
mulheres	está	condicionada,	principalmente,	ao	status	de	mãe	e	esposa.	(FREIRE,	
2015,	p.	117).	

	

A	matriz	de	inteligibilidade	de	gênero	não	é	subvertida	por	completo,	porque	as	

personagens	 femininas	 ainda	 estão	 limitadas	 pelo	 aparato	 discursivo	 do	 sistema	 de	

heterossexualidade,	mas	é	possível	identificar	alguns	sinais	de	enfraquecimento	deste	

modelo	 hegemônico.	 O	 mecanismo	 de	 representação	 do	 patriarcado	 envolve	

dispositivos	de	 controle	 criados	para	 coagir	 as	mulheres,	 entre	 eles	o	 ideal	de	 amor	

romântico,	 a	 dependência	 financeira	 e	 emocional	 do	 homem	 e	 a	 realização	 da	

maternidade.	A	personagem	Marilina,	de	certa	forma,	é	 igualmente	afetada	por	esses	

dispositivos	de	coerção:	

	
Marilina	 e	 o	marido	 se	 conheceram	 e	 logo	 casaram,	 jovens	 os	 dois.	 União	 boa,	
coisa	antiga,	dessas	de	se	jurar	que	não	acabava	assim	no	mais,	tudo	certo,	como	
dois	 e	 dois	 etecétera.	 A	 filha	 era	 única,	 taluda,	 faculdade,	 emprego	 à	 vista.	
Trabalhavam	marido	e	mulher	para	ter	o	gosto	das	viagens.	(MOSCOVICH,	2002,	
p.	88).	

	

No	entanto,	ao	vivenciar	o	amor	lésbico,	Marilina	decide	romper	com	a	estrutura	

hegemônica	 em	 que	 vivia.	 O	 lesbianismo	 surge	 como	 alternativa	 ao	 modelo	

heterossexual,	 na	 medida	 em	 que	 ele	 não	 prevê	 a	 violência	 explícita	 e	 implícita	 da	

dominação,	 da	 apropriação	 dos	 corpos	 femininos	 e	 da	 exploração	 sexual	da	mulher,	

como	ocorre	no	mundo	patriarcal.	Por	isso,	classificar	o	lesbianismo	como	identidade	

ininteligível	 ou	 anômala	 é	 um	 mecanismo	 de	 manutenção	 da	 ordem	 heterossexual	

compulsória:	

	
Significativamente,	 essa	 descrição	 da	 experiência	 lésbica	 é	 feita	 de	 fora	 para	
dentro,	 e	 nos	 diz	 mais	 sobre	 as	 fantasias	 produzidas	 por	 uma	 cultura	
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heterossexual	 amedrontada,	 para	 se	 defender	 de	 suas	 próprias	 possibilidades	
homossexuais,	 do	 que	 sobre	 a	 própria	 experiência	 lésbica.	 (BUTLER,	 2003,	 p.	
131).	

	

O	 lesbianismo	 na	 literatura	 brasileira	 aparece	 desde	 as	 primeiras	 décadas	 do	

século	XX,	mas	essas	manifestações	inaugurais	nas	letras	parecem	ter	sido	rendidas	ao	

estereótipo	de	representação	masculinizada	ou	até	mesmo	assexuada.	De	modo	geral,	

uma	 tradição	 lesbiana	 na	 crítica	 não	 encontra	 lugar	 porque	 tratar	 do	 desejo	

homossexual	entre	mulheres	poderia	estigmatizar	o	texto	literário	como	erótico	e/ou	

pornográfico.	 Porém,	 como	 já	 foi	 dito,	 o	 motivo	 do	 não	 reconhecimento	 dessa	

literatura	 de	 autoria	 feminina	 com	 temática	 lesbiana,	 longe	 de	 ser	 uma	 valoração	

estética,	está	ligado,	justamente,	a	um	conjunto	de	padrões	de	gênero	que	inviabiliza	a	

mulher	lésbica	e,	portanto,	suas	narrativas.	

Em	 “O	 desejo	 lesbiano	 no	 conto	 de	 escritoras	 brasileiras	 contemporâneas”	

(1999),	 Cristina	 Ferreira-Pinto	 Bailey	 faz	 um	 panorama	 sobre	 o	 lesbianismo	 e	 a	

literatura	 erótica	 feminina	no	Brasil,	destacando	o	romance	Vertigem	 (1926),	escrito	

por	Laura	Villares,	como	a	primeira	obra	de	uma	autora	brasileira	a	retratar	o	desejo	

lesbiano.	A	escritora,	no	entanto,	é	quase	desconhecida	por	parte	dos	leitores	e	nunca	

citada	pela	crítica:	

	
A	 autocensura,	 que	 às	 vezes	 pode	 calar	 a	 expressão	 erótica	 feminina	 em	 todas	
suas	formas,	encontra-se	obviamente	enraizada	nas	práticas	sociais	vigentes,	que	
tanto	 procuram	 controlar	 a	 sexualidade	 feminina,	 como	 restringir	 o	 acesso	 da	
mulher	a	uma	linguagem	adequada	à	representação	de	sua	sexualidade.	(BAILEY,	
1999,	p.	405).	

	

Somente	a	partir	dos	anos	de	1960,	segundo	Bailey,	o	erotismo	passa	a	ser	uma	

característica	 importante	 da	 literatura	 de	 autoria	 feminina,	 quando	 as	 brasileiras	

ganham	 mais	 espaço	 no	 terreno	 sociopolítico	 e	 um	 número	 maior	 de	 escritoras	

surgem	no	cenário	nacional,	a	exemplo	de	Clarice	Lispector	e	Lygia	Fagundes	Telles.	
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As	duas	autoras,	em	particular,	são	notadamente	importantes	para	a	consolidação	de	

uma	 literatura	 feita	 por	 mulheres,	 sobre	 mulheres	 e	 para	 mulheres,	 no	 sentido	 de	

privilegiar	a	perspectiva	feminina	e	abordar	temas	que,	mais	tarde,	abririam	caminho	

para	outras	escritoras.	

Tanto	Lispector	quanto	Telles	abordam	questões	existenciais	e	dilemas	pessoais	

tendo	como	protagonistas	personagens	 femininas,	atentas	às	mudanças	pelas	quais	a	

sociedade	 brasileira	 passava,	 para	 que	 fosse	 possível	 registrar	 e	 atualizar,	 em	 suas	

ficções,	 as	questões	 fundamentais	de	 cada	época.	Temas	 como	divórcio,	 rejeição	das	

figuras	maternas	e	paternas,	incesto,	adultério,	homossexualidade,	aborto	e	virgindade	

estão	presentes	em	romances,	contos,	novelas	e	crônicas	das	duas	autoras.	

Em	 seu	 primeiro	 romance,	 Ciranda	 de	 Pedra	 (1954),	 Lygia	 Fagundes	 Telles	

apresenta	 uma	 mulher	 como	 protagonista	 e	 traz,	 já	 nesta	 obra,	 a	 tópica	 do	

lesbianismo.	Dez	anos	antes,	em	Perto	do	Coração	Selvagem	(1944),	livro	de	estreia	de	

Clarice	Lispector,	também	temos	uma	mulher	como	personagem	principal	e	a	questão	

do	 casamento	 é	 mostrada	 pela	 perspectiva	 feminina:	 traição,	 divórcio	 e	 gravidez	

indesejada	 fazem	 parte	 da	 trajetória	 da	 personagem	 Joana.	 Lispector	 e	 Telles	

colaboraram,	no	âmbito	da	literatura	brasileira,	com	o	processo	de	reinvindicação	do	

espaço	 feminino	 e	 foram	 responsáveis	 por	 levar	 a	 mulher	 para	 dentro	 do	 cânone	

literário.	

Telles,	 que	 chegou	 a	 ser	 indicada	 ao	 Prêmio	 Nobel	 de	 Literatura,	 abriu	 um	

caminho	 significativo	 na	 representação	 da	 homoafetividade	 feminina	 no	 interior	 da	

literatura	brasileira,	ao	descrever	amores	platônicos	e	ambíguos	entre	mulheres:	

	
Ao	 descrever	 personagens	 femininas	 com	 comportamento	 sexual	 ambíguo,	 a	
autora	 propõe	 uma	 abordagem	 crítica	 dessa	 identidade	 sexual.	 Essa	
representação	 debate	 as	 fronteiras	 da	 sexualidade	 feminina,	 questionando	 a	
opressão	 e	 o	 preconceito	 contra	 o	 amor	 entre	 duas	 mulheres	 dentro	 de	 uma	
concepção	existencial	marcada	pela	heterossexualidade.	(GOMES,	2014,	p.	95).	

	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

SANTOS,	J.	O.	M.	B..	A	tragédia	como...	 231	

O	espaço	de	contestação	criado	por	Telles	a	partir	do	universo	erótico	feminino	

é	uma	reação	ao	modelo	tido	como	aceitável	pela	sociedade	conservadora.	Ainda	que	

Telles	e	Lispector	tenham	sido	fundamentais	para	trazer	ao	debate	temas	centrais	dos	

feminismos,	 com	 a	 escritora	 Cíntia	 Moscovich,	 por	 exemplo,	 a	 literatura	 de	 autoria	

feminina	 dialoga	mais	 de	 perto	 com	 as	 demandas	 dos	 estudos	 de	 gênero	 e	 garante,	

assim,	 um	 texto	 literário	 contrário	 à	 supremacia	 do	 patriarcado.	 A	 partir	 daí,	 a	

performatividade	do	gênero	não	está	restrita	ao	espaço	de	um	quarto,	às	escondidas,	

ou	apenas	no	 imaginário	da	personagem,	a	 transgressão	da	 identidade	sexual	 é	uma	

urgência	dessas	narrativas:	

	
No	elevador	estreito,	atulhado	de	gente,	Marilina	sentiu	a	mão	que	não	era	a	do	
marido;	a	mão	da	outra,	da	moça.	Um	arrepio	do	molde	exato	da	mão	na	mão	e	a	
mão	 da	 outra,	 que,	 além	 de	 tão	 bem	 caber	 na	 sua,	 ainda	 era	 quente	 e	macia	 e	
pequena	e	delicada,	assim	tão	familiar.	Plena,	pois.	Paris	lá	embaixo,	estatelada	de	
luz.	 O	 sol	 no	 Sena	 enceguecia.	 Marilina	 baqueada,	 fulminada,	 eletrizada.	
(MOSCOVICH,	2002,	p.	89).	

	

Para	 vivenciar	 todo	 esse	 amor	 e	 as	 novas	 possibilidades	 de	 uma	 relação	

homoafetiva,	Marilina	decide	se	separar	do	marido.	Divorciada,	com	a	filha	já	em	idade	

adulta,	 a	 mulher	 de	 meia-idade	 vislumbrava	 novas	 perspectivas.	 Mas	 um	 acidente	

frustra	 todas	 as	 expectativas	 e	 impede	Marilina	 de	 viver	 a	 relação	 homossexual.	 Da	

mesma	 maneira	 que	 em	 “Uma	 branca	 sombra	 pálida”,	 quando	 Gina	 decide	 pelo	

suicídio,	 também	 neste	 conto	 um	 acontecimento	 trágico	 é	 o	 empecilho	 da	 completa	

subversão	da	matriz	de	inteligibilidade	de	gênero.	

Mesmo	 em	 uma	 perspectiva	 de	 ruptura	 de	 padrões	 conservadores	 e	 de	

visibilidade	à	homoafetividade	feminina,	por	meio	da	representação	da	mulher	lésbica	

nas	 duas	 narrativas,	 a	 tragédia	 é	 uma	 forma	 de	 impedimento	 do	 amor	 entre	 duas	

mulheres,	em	consonância	com	as	diretrizes	do	sistema	hegemônico	de	representação	

na	 literatura	 canônica	 brasileira.	 O	 infortúnio	 que	 acomete	 as	 personagens	 dos	 dois	
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contos	interrompe	o	processo	que	a	pesquisadora	e	ativista	francesa	Monique	Wittig	

denomina	de	“lesbianização”,	nas	palavras	de	Butler:	

	
A	questão	não	é	chamar	a	atenção	para	a	presença	dos	direitos	das	“mulheres"	ou	
das	 “lésbicas"	 como	 indivíduos,	 mas	 opor-se	 à	 episteme	 heterossexista	
globalizante	 por	 meio	 de	 um	 discurso	 contrário	 de	 alcance	 e	 poder	 iguais.	 A	
questão	 não	 é	 assumir	 a	 posição	 do	 sujeito	 falante,	 para	 ser	 um	 indivíduo	
reconhecido	num	conjunto	de	 relações	 linguísticas	 recíprocas;	 ao	 invés	disso,	o	
sujeito	 falante	 se	 torna	 mais	 do	 que	 o	 indivíduo,	 torna-se	 uma	 perspectiva	
absoluta	que	impõe	suas	categorias	a	todo	o	campo	linguístico	conhecido	como	“o	
mundo".	 Wittig	 argumenta	 que	 somente	 uma	 estratégia	 de	 guerra	 que	 se	
equipare	 às	 proporções	 da	 heterossexualidade	 compulsória	 poderá	 operar	
efetivamente	 no	 sentido	 de	 desafiar	 sua	 hegemonia	 epistemológica.	 (BUTLER,	
2003,	p.	173-174).	

	

A	total	oposição	à	episteme	da	heterossexualidade	e	a	ruptura	com	os	padrões	

hegemônicos	 parece	 não	 conseguir	 se	 estabelecer	 de	 maneira	 sólida	 nas	 duas	

narrativas	analisadas	e,	segundo	Virgínia	Maria	Vasconcelos	Leal,	esse	é	um	traço	da	

literatura	brasileira	contemporânea	de	autoria	feminina	ao	tratar	da	questão	lésbica,	

ao	menos	nas	grandes	editoras:	“Começam	a	aparecer	temáticas	antes	polêmicas,	mas	

ainda	 com	esse	movimento	pendular	 entre	 a	 adequação	 a	modelos	hegemônicos	 e	 a	

transgressão	(discreta)	a	esses	mesmos	modelos”	(LEAL,	2008,	p.	44).	

Nesse	 sentido,	 considerando	 os	 estudos	 de	 gênero	 a	 partir	 de	 Butler,	

fundamentados	 na	 ideia	 de	 uma	 matriz	 de	 inteligibilidade	 de	 gênero	 e	 de	 uma	

performatividade,	 e	 sob	 a	 perspectiva	 da	 crítica	 literária	 feminista,	 que	 busca	

subverter	 e	 reelaborar	 a	 tradição	 literária,	 podemos	 afirmar	 que	 os	 dois	 contos	

analisados	 estão	 entre	 a	 transgressão	 e	 a	 conformidade	 com	 os	 modelos	

heteronormativos	 que	 procuram	 controlar	 os	 corpos	 femininos.	 Tanto	 em	 “Uma	

branca	 sombra	 pálida”	 quanto	 em	 “À	 memória	 das	 coisas	 afastadas”	 encontramos	

personagens	 femininas	marcadas	por	 esse	 lugar	de	 transição	que,	 embora	preceda	à	

ruptura,	ainda	está	condicionado	à	heterossexualidade	compulsória,	sendo	a	tragédia	

um	recurso	narrativo	que	impede	a	completa	ruptura	dessa	escrita	com	os	padrões	da	
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matriz	 de	 inteligibilidade	 de	 gênero.	 Por	 fim,	 a	 despeito	 de	 que	 as	 narrativas	

proponham	um	confronto	com	a	heteronormatividade,	na	medida	em	que	as	mulheres	

representadas	são	insubmissas	à	sociedade	patriarcal,	procuramos	demonstrar	de	que	

maneira	essas	personagens	femininas,	construídas	por	Telles	e	Moscovich,	ainda	estão	

limitadas	pelo	aparato	discursivo	do	sistema	heterossexual.	
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AS	CONTRADIÇÕES	BRASILEIRAS	EMERGENTES	EM	“MANUELZINHO”,	

DE	ELIZABETH	BISHOP	

EMERGING	CONTRADICTIONS	OF	BRAZILIAN	SOCIETY	IN	ELIZABETH	

BISHOP’S	“MANUELZINHO”	

	
Patricia	Barreto	Mainardi	Maeso1	

	
RESUMO:	Este	artigo	apresenta	uma	leitura	do	poema	“Manuelzinho”,	da	norte-americana	Elizabeth	
Bishop,	sob	uma	perspectiva	baseada	na	obra	do	sociólogo	Sergio	Buarque	de	Holanda	e	no	conceito	
de	 cordialidade.	 Este	 pressupõe	 uma	 intensa	 imbricação	 entre	 as	 esferas	 pública	 e	 privada	 na	
sociedade	brasileira,	o	que	impacta	as	relações	de	classe	e	o	sistema	social.	Bishop	representa	como	
os	conflitos	de	classe	são	atenuados	por	falsos	laços	de	intimidade	na	sociedade	brasileira,	embora	o	
poema	não	tenha	intenção	panfletária	ou	ideológica.	
Palavras-chave:	poesia;	sociedade;	cordialidade.	
ABSTRACT:	This	article	presents	a	reading	of	the	poem	“Manuelzinho”,	by	the	North	American	poet	
Elizabeth	Bishop,	through	a	perspective	based	on	the	work	of	Brazilian	sociologist	Sérgio	Buarque	de	
Holanda	 (1995),	 who	 posits	 the	 concept	 of	 cordiality.	 The	 concept	 presupposes	 a	 powerful	
imbrication	between	the	public	and	private	realms	of	Brazilian	society,	impacting	class	relations	and	
the	social	system.	Bishop	represents	how	class	conflicts	are	mitigated	by	fake	bonds	of	intimacy	in	
Brazilian	society,	although	the	poem	has	no	evident	political	intention.	
Keywords:	poetry;	society;	cordiality.	

	

	

Ao	 chegar	 no	 Brasil,	 na	 década	 de	 1950,	 a	 poeta	 norte-americana	 Elizabeth	

Bishop	tinha	uma	visão	estrangeira	e	estereotipada	do	país,	marcada	pelas	leituras	de	

diários	de	viagem	de	cientistas	e	exploradores	do	século	XIX,	tais	como	The	Voyage	of	

the	Beagle,	de	Charles	Darwin.	Seu	olhar	era	como	o	de	uma	exploradora	de	um	lugar	
                                                             
1	Mestre,	UFPR.	UNESPAR.	
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exótico,	 quente	 e	 exuberante,	 diferente	 da	 sisudez	 puritana	 de	 sua	 terra	 natal,	 o	

nordeste	dos	Estados	Unidos.	Havia	um	fascínio	pela	natureza	e	sua	diversidade,	mas	

pouca	(ou	nenhuma)	consideração	acerca	dos	elementos	humanos	e	sociais	locais.	Tal	

percepção	emerge	em	seu	poema	“Arrival	at	Santos”,	publicado	em	seu	terceiro	livro,	

Questions	 of	 Travel,	 de	 19652.	 Nele	 há	 um	 julgamento	 seco	 e	 ligeiro	 do	 lugar	 novo,	

baseado	 na	 visão	 de	 uma	 paisagem	 que	 é	 esquadrinhada	 pela	 visão	 do	 eu	 lírico	

enquanto	 se	 aproxima.	 O	 eu	 poético	 nada	 conhece	 do	 local,	 mas	 traz	 suas	 próprias	

concepções	 a	 priori	 (e	 por	 isso,	 superficiais),	 que	 não	 incluíam	 elementos	 práticos,	

culturais	 ou	 indicativos	 de	 uma	 organização	 social,	 pois	 não	 pensara	 que	 houvesse	

uma	bandeira,	por	exemplo;	o	eu	lírico	chega	mesmo	a	duvidar	da	existência	de	moeda	

corrente:	

	
Termine	o	desjejum.	Lá	vem	o	navio-tênder,	
uma	estranha	e	antiga	embarcação,	
com	um	trapo	estranho	e	colorido	ao	vento.	
A	bandeira.	Primeira	vez	que	a	vejo.	Eu	tinha	a	impressão	
	
de	que	não	havia	bandeira,	mas	tinha	que	haver,	
tal	como	cédulas	e	moedas	—	claro	que	sim.3	(BISHOP,	2012a,	p.	219).	

	

No	momento	da	chegada,	o	Brasil	era	apenas	uma	escala	em	uma	viagem	maior;	

mas	acabou	se	tornando	seu	ponto	de	parada	por	quase	vinte	anos.	Aqui,	Bishop	criou	

algumas	 raízes,	 teve	 amigos,	 uma	amada	—	a	 arquiteta	Lota	 de	Macedo	Soares	—	e	

algumas	 casas.	 Essa	 parada	 forçada	 a	 fez	 estabelecer	 laços	 com	 o	 país	 e,	 nesse	

processo,	 perceber	 as	 especificidades	 do	 local	 em	 que	 aportara,	 em	 especial	 as	

desigualdades	imbricadas	profundamente	na	estrutura	social	brasileira.	Tal	percepção	

                                                             
2 A edição utilizada neste artigo para os textos originais não é a da data de lançamento, mas a da poesia 
completa, de 1983, indicada nas referências.   
3	No	 original:	 “Finish	 your	 breakfast.	 The	 tender	 is	 coming,/	 a	 strange	 and	 ancient	 craft,	 flying	 a	
strange	and	brilliant	rag./	So	that’s	the	flag.	I	never	saw	it	before./	I	somehow	never	thought	of	there	
being	 a	 flag,//	 but	 of	 course	 there	was,	 all	 along.	 And	 coins,	 I	 presume,/	 and	 paper	money;	 they	
remain	to	be	seen.”	(BISHOP,	1983,	p.	89,	grifo	da	autora).	
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e	 sua	 representação	 poética	 são	 os	 focos	 deste	 artigo,	 que	 analisa	 o	 poema	

“Manuelzinho”	para	evidenciar	como	a	autora	retrata,	sem	intenção	de	escrever	poesia	

engajada,	as	contradições	sociais	brasileiras	percebidas	ao	longo	de	sua	permanência	

no	 país.	 Nossa	 leitura	 é	 orientada	 principalmente	 pelo	 conceito	 de	 cordialidade,	

elaborado	pelo	 sociólogo	brasileiro	Sérgio	Buarque	de	Holanda	 (1995),	 com	recurso	

ainda	 à	 obra	 sobre	 literatura	 do	 filósofo	 Theodor	 Adorno	 (2012).	 Entendemos	 que,	

embora	 as	 teses	 de	 Holanda	 em	 boa	 medida	 tenham	 sido	 reinterpretadas	 e	

reelaboradas	posteriormente	por	outros	pensadores	desde	 sua	publicação	em	1936,	

sua	construção	acerca	do	mecanismo	perverso	de	dominação	baseado	na	afetividade	é	

ainda	hoje	importante	para	o	entendimento	não	apenas	das	relações	de	classe	no	país,	

mas	também	para	a	superação	de	mecanismos	arraigados	de	opressão	que	se	baseiam	

na	mitigação	 de	 tensões	 sociais	 por	meio	 do	 recurso	 à	 emoção	 e	 a	manipulação	 da	

linguagem.4	

A	 relação	 de	 Bishop	 com	 o	 Brasil	 passa	 por	 duas	 fases	 distintas.	 A	 primeira,	

localizada	por	Regina	Przybycien	(2015),	na	década	de	1950,	é	a	de	encantamento,	de	

alguém	 que	 chega	 a	 um	 país	 novo	 repleto	 de	 expectativas	 e	 vê	 algumas	 delas	

confirmadas,	outras	não;	que	tem	que	lidar	com	novos	costumes	e	modos	de	ser;	que	

precisa	 decifrar	 uma	 cultura	 diferente	 e	 elaborar	 sua	 percepção	 desta	 cultura,	

partindo	da	sua	própria;	que	encontra	um	lugar	belíssimo	e	estimulante	para	morar,	

no	 refúgio	 de	 Samambaia,	 um	 sítio	 de	 natureza	 luxuriante	 próximo	 à	 Petrópolis.	 A	

segunda	 fase	 ocorre	 a	 partir	 do	 início	 da	 década	 de	 1960,	 marcada	 por	 outra	

atmosfera:	Bishop	se	mudara	para	a	cidade	do	Rio	de	Janeiro,	onde	ficou	distante	da	
                                                             
4	Entre	os	autores	que	revisitam	as	ideias	de	Holanda	estão	Caio	Prado	Junior,	Florestan	Fernandes	e,	
mais	 recentemente,	 Jessé	 Souza	 (2015).	 As	 críticas	 são	 diversas,	 desde	 a	 criação	 de	 um	 recorte	
metodológico	que	tende	a	colocar	a	 formação	do	Brasil	como	um	processo	 isolado	e	descolado	das	
contradições	do	 capitalismo	mundial,	 até	o	entendimento	de	que	 suas	 teorias	deram	espaço	a	um	
patrimonialismo	 sobre	 o	 qual	 a	 centro-direita	 construiu	 as	 bases	 para	 um	 neo-liberalismo	 à	
brasileira.	Entretanto,	 tais	 reverberações,	por	mais	 relevantes	que	 sejam	para	pensarmos	o	Brasil,	
fogem	 ao	 escopo	 deste	 artigo,	 que	 busca	 apontar	 a	 representação	 literária	 de	 uma	 lógica	 de	
dominação	dissimulada	nas	relações	cotidianas.	
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paisagem	 deslumbrante	 (e	 distanciada	 do	 mundo)	 que	 a	 acolhera	 em	 Petrópolis,	

passando	a	conviver	com	um	ambiente	muito	mais	urbano.	

Sobre	 a	 primeira	 fase,	 ela	 é	 marcada	 pelo	 contato	 com	 personagens	

interessantes,	 amigos	 de	 Lota	 de	 Macedo	 Soares	 (em	 geral,	 intelectuais	 e	 políticos,	

pessoas	influentes	e	que	pertenciam	a	um	alto	estrato	social),	que	em	muito	mediavam	

a	sua	percepção	acerca	da	sociedade	brasileira.	 Isolada	no	refúgio	de	Samambaia,	os	

fatos	 do	 cotidiano	 brasileiro,	 a	 realidade	 das	 cidades,	 os	 acontecimentos	 políticos,	 e	

outras	 instâncias	 da	 sociedade	 chegavam	 a	 ela	 por	 meio	 de	 relatos	 de	 integrantes	

desse	grupo.	Ou	seja,	o	Brasil	lhe	era	reportado	e	mediado	pelas	opiniões	e	interesses	

de	outros:	pessoas	que	integravam	a	elite	brasileira	na	época,	como	políticos,	artistas	e	

empresários.	 Mesmo	 o	 idioma	 não	 era	 uma	 questão	 importante,	 uma	 vez	 que	 este	

grupo	 se	 comunicava	 com	 ela	 em	 inglês.	 Apesar	 disso,	 Bishop	 começou	 a	 aprender	

português	com	um	outro	grupo,	o	dos	empregados	de	Lota:	“os	serviçais	constituíam	o	

maior	 contato	 de	 Bishop	 com	 o	 idioma.	 Bishop	 procurava	 treinar	 seu	 português	

arrevesado	 com	 as	 marias	 e	 os	 joões	 à	 mão.	 Nem	 sempre	 era	 bem	 sucedida”	

(OLIVEIRA,	1996,	p.	 62).	Assim,	o	 aprendizado,	 aparentemente,	não	 foi	marcado	por	

lições	de	gramática,	mas	pelo	contato	com	a	língua	coloquial	das	pessoas	comuns,	em	

situações	contextualizadas.	Em	carta	à	poeta	e	amiga	Marianne	Moore,	Bishop	escreve:	

	
gosto	muito	do	idioma	—	cheio	de	diminutivos,	aumentativos,	formas	carinhosas,	
etc.	Aqui	buttonhole	[literalmente	“buraco	de	botão]	se	diz	“casa	de	botão”.	—	A	
Lota	chama	os	operários	de	“minha	flor”,	“meu	lindo”,	“meu	filho”,	etc.	—	quando	
não	os	chama	de	coisas	igualmente	absurdas,	só	que	no	sentido	contrário.	Já	lhe	
contei	que	o	zelador	no	Rio	me	chamou	de	“senhora”	e	de	“minha	filha”?	(BISHOP,	
2012b,	p.	248).	

	

Não	é	de	espantar	que	uma	poeta,	que	tem	nas	palavras	a	matéria	de	sua	própria	

prática,	perceba	as	peculiaridades	de	uma	nova	língua.	Já	nos	primeiros	contatos	com	

o	 português	 brasileiro	 em	 uso,	 Bishop	 assinala	 a	 proximidade	 que	 a	 língua	 revela,	

tanto	no	carinho	quanto	na	ofensa.	A	contradição	entre	o	uso	de	“senhora”	e	 “minha	
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filha”	 torna-se,	 na	 carta,	 uma	 anedota	 pitoresca,	 em	 forma	 de	 pergunta.	 Trata-se,	

aparentemente,	 de	 um	 estranhamento	 no	 uso	 de	 formas	 antagônicas,	 a	 primeira	

respeitosa	e	um	tanto	ritualística,	enquanto	que	a	segunda	é	não	apenas	próxima,	mas	

evoca	uma	estranha	e	descabida	relação	de	parentesco.	

O	 uso	 de	 formas	 linguísticas	 pouco	 ou	 nada	 ritualizadas,	 como	 os	 diminutivos	

assinalados	 por	 Bishop,	 é	 uma	 das	 expressões	 do	 modo	 de	 ser	 do	Homem	 Cordial,	

conceito	 elaborado	 por	 Sérgio	 Buarque	 de	 Holanda	 em	 Raízes	 do	 Brasil	 (1995).	 O	

conceito	 de	 cordialidade	 é	 importante	 para	 o	 entendimento	 do	 choque	 cultural	 da	

poeta	 ao	 passar	 a	 conviver	 na	 sociedade	 brasileira:	 trata-se	 da	 aversão	 brasileira	 a	

sistemas	 ritualizados	 de	 organização	 social	 e	 demonstração	 de	 respeito	 a	 pessoas	 e	

instituições	 e	 que	 resvala	 para	 uma	 busca	 de	 intimidade	 quase	 familiar	 (como	 no	

parentesco	 bizarro	 da	 pergunta	 relatada	 a	Moore	 na	 carta).	 É	 uma	 ética	 de	 conduta	

baseada	na	emoção	e	não	na	racionalidade,	que	se	situa	aquém	da	separação	entre	as	

esferas	 pública	 e	privada	 e,	 consequentemente,	 da	 impessoalidade	que	 caracteriza	 a	

civilidade	—	 ideia	 que	 pressupõe	 um	nível	 de	 organização	 hierárquica	 e	 ritualística	

que	não	pertence	ao	emocional.	

No	 contato	 com	 o	 português	 brasileiro,	 Bishop	 começa	 a	 assinalar	 as	

características	da	 sociedade	brasileira,	 ainda	que	 inicialmente	 como	peculiaridade,	 e	

não	como	sintoma	de	um	processo	mais	profundo.	Entretanto,	é	preciso	dizer,	a	autora	

não	 faz,	 tampouco	 tenta	 fazer,	 uma	 análise	 da	 sociedade	 brasileira.	 O	 que	 faz	 é	

escrever	poesia	e,	neste	processo,	representa	poeticamente	a	experiência	vivida.	

Ao	passar	a	viver	no	Rio	de	Janeiro,	o	que	marca	a	segunda	fase	de	sua	relação	

com	o	espaço	brasileiro,	ela	foi	conhecendo	outros	aspectos,	mais	“reais”	e	complexos,	

e	 o	 Brasil	 ganharia	 novas	 nuances.	 Lota	 passa	 muito	 tempo	 fora,	 trabalhando,	

enquanto	Bishop	 passa	 a	 interagir	mais	 com	o	meio	 urbano,	 transitando	 pelas	 ruas,	

travando	 relações	 cotidianas	 no	 espaço	 local.	 O	 conhecimento	 já	 notadamente	mais	

aprofundado	sobre	o	idioma	lhe	possibilitava	ainda	o	acesso	direto	aos	jornais,	sem	a	
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necessidade	tão	intensa	de	mediação	por	amigos	brasileiros.	Suas	cartas	para	amigos	

distantes,	em	geral	nos	Estados	Unidos,	passaram	a	relatar	a	tensão	política	crescente	

no	país	na	década	de	1960	de	uma	forma	que	ela	jamais	fizera,	bem	como	abordar	as	

contradições	sociais	locais.	

Talvez	 isso	pudesse	ser	explicado	pela	situação	delicada	do	país,	que	em	1964	

seria	 palco	 de	 um	 golpe	 de	 Estado;	 entretanto,	 a	 década	 de	 1950,	 momento	 da	

primeira	fase	de	sua	relação	com	o	Brasil,	também	fora	extremamente	tensa.	Em	1954,	

a	crise	que	culminou	com	o	suicídio	de	Getúlio	Vargas	tinha	envolvimento	importante	

de	Carlos	Lacerda,	 grande	amigo	de	Lota	 e	 frequentador	de	 sua	 casa.	No	entanto,	 as	

menções	 que	 faz	 aos	 acontecimentos	 políticos	 da	 década	 de	 1950	 têm	 um	 tom	 de	

curiosidade	 bizarra:	 em	 uma	 carta	 de	 1955,	 ela	 escreve	 ao	 poeta	 e	 amigo	 Robert	

Lowell	que	

	
um	amigo	e	vizinho,	Carlos	Lacerda	(se	você	chegou	a	ler	qualquer	notícia	sobre	o	
Brasil,	 deve	 ter	 ouvido	 falar	 dele	 no	 ano	 passado	 —	 o	 jovem	 que	 foi	 o	 real	
responsável	pela	queda	e	o	 suicídio	do	presidente	Vargas)	está	 indo	para	Nova	
Iorque	 em	 alguns	 dias	 e	 levando	 um	 presentinho	 para	 você.	 (BISHOP	 apud	
TÓIBÍN,	2015,	p.	86-87,	tradução	nossa).	

	

Na	carta,	o	envolvimento	de	Lacerda	é	 algo	que	o	singulariza,	 para	que	Lowell	

saiba	quem	ele	é,	mas	é	menos	importante	do	que	o	presente	que	ele	foi	encarregado	

de	entregar.	Na	década	de	1960,	a	atitude	é	diferente:	há	uma	intensa	correspondência	

com	 amigos	 em	 que	 Bishop	 escreve	 sobre	 a	 situação	 política	 no	 Brasil,	 emitindo	

opiniões	que,	embora	conservadoras,	mostram	um	interesse	sobre	a	política	local,	que	

afetava	a	si	e	ao	seu	círculo	próximo,	composto	de	atores	importantes	no	país.	Em	7	de	

abril	de	1964,	ela	escreve	à	amiga	Any	Baumann:	

	

Minhas	 cartas	 —	 duas	 delas	 —	 foram	 postas	 no	 correio	 na	 véspera	 da	 nossa	
“revolução”.	 O	 presidente	 Goulart	 foi	 longe	 demais.	 Um	 punhado	 de	 generais	
corajosos	e	os	governadores	dos	três	estados	mais	importantes	juntaram	forças	e	
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depois	de	48	horas	de	 tensão	 tudo	 terminou.	(...)	Não	acredite	em	nada	do	que	
dizem	os	 jornais	americanos,	 e	principalmente	no	que	está	 saindo	na	 imprensa	
francesa.	(BISHOP,	2012b,	p.	468).	

	

Bishop	adere	à	perspectiva	da	elite	local,	com	a	qual	convive5,	mas	que	opera	na	

mesma	 lógica	 de	 cordialidade	 que	 ela	 percebe	 na	 linguagem;	 há	 o	 entendimento	 da	

importância	daquele	momento	histórico	e	em	outras	cartas	percebe-se	a	preocupação	

com	 os	 amigos	 e	 a	 companheira.	 Parece-nos	 que	 há	 uma	 diferença	 substancial	 de	

postura	entre	a	década	de	1950	e	a	de	1960,	que	emerge	em	sua	correspondência.	O	

movimento	 entre	 os	 dois	 lugares	—	 de	 Petrópolis	 para	 o	 Rio	 de	 Janeiro	—	 acabou,	

portanto,	por	marcar	e	alterar	sua	visão	de	mundo,	fazendo	com	que	novos	elementos	

passassem	a	ser	identificados	também	em	sua	poesia.	Theodor	Adorno	escreve	em	sua	

Palestra	sobre	lírica	e	sociedade:	

	
Aquela	frase	das	Máximas	e	reflexões	de	Goethe,	que	diz	que	o	que	não	entendes	tu	
também	não	possuis,	não	vale	somente	para	o	relacionamento	estético	com	obras	
de	arte,	vale	também	para	a	teoria	estética:	nada	que	não	esteja	nas	obras,	em	sua	
forma	 específica,	 legitima	 a	 decisão	 quanto	 àquilo	 que	 seu	 teor,	 o	 que	 foi	
poeticamente	 condensado,	 representa	 em	 termos	 sociais.	 Determiná-lo	 requer,	
sem	 dúvida,	 não	 só	 o	 saber	 da	 obra	 de	 arte	 por	 dentro,	 como	 também	 o	 da	
sociedade	 fora	 dela.	 Mas	 esse	 saber	 só	 cria	 vínculos	 quando	 se	 redescobre	 no	
puro	abandonar-se	a	própria	coisa.	Recomenda-se	vigilância,	sobretudo,	perante	
o	conceito	de	ideologia	[...]	Pois	ideologia	é	inverdade,	falsa	consciência,	mentira.	
[...]	Obras	de	arte	[...]	têm	sua	grandeza	unicamente	em	deixarem	falar	aquilo	que	
a	ideologia	esconde.	(ADORNO,	2012,	p.	68,	grifos	nossos).	

	

A	poeta	passa	 a	 imprimir	 estes	novos	 elementos,	 estas	 imagens	do	meio	 social,	

em	sua	poesia	pois	passa	a	compreendê-los	de	uma	maneira	diferente,	mais	próxima:	

passa	a	entender	e	possuir	esse	trânsito	brasileiro	com	um	olhar	menos	estrangeiro,	o	

                                                             
5	 Embora	 conviva	 com	 a	 classe	 dominante	 brasileira,	 Bishop	 não	 pertence	 a	 esta	 classe.	 Ela	 é	
estrangeira	 e	 vista	 como	 tal.	 Soma-se	 a	 isso	 o	 fato	 de	 viver	 um	 relacionamento	homossexual	 com	
uma	brasileira,	o	que	é	tolerado	exatamente	na	mesma	chave	da	cordialidade,	conforme	Holanda.	Ela	
era	“amiga”	de	Lota,	um	termo	mitigador	da	relação	e	que	a	torna	emocionalmente	aceitável	para	os	
padrões	da	época.	
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que	possibilita	que	o	represente	de	forma	autêntica,	não	ideologizada	—	como	aponta	

Adorno	 —	 e	 capaz	 de	 evidenciar	 o	 que	 a	 ideologia	 esconde,	 mesmo	 que	 seja	 a	

ideologia	 da	 classe	 à	 qual	 ela	mesma	 adere,	 embora	 a	 ela	 não	 pertença.	 Trata-se	 de	

uma	abordagem	que	deixa	entrever	o	social.	

Assim,	chegamos	ao	poema	“Manuelzinho”,	do	livro	Questions	of	Travel,	o	mesmo	

do	já	mencionado	“Arrival	at	Santos”:	

	
Manuelzinho	
	
[Brasil.	Fala	uma	amiga	da	escritora]	
	
Rendeiro	que	veio	com	a	terra	
(mas	nunca	paga	aluguel)	—	
branco,	trintão,	meu	suposto	
fornecedor	de	legumes,	
só	que	não	quer,	ou	não	sabe,	
fornecer	nada	pra	mim	—	
o	pior	hortelão	desde	Caim.	
Sua	horta,	lá	no	alto,	torta,	
é	uma	festa	pros	olhos.	Nas	beiras	
dos	canteiros	de	repolho	
você	planta	cravos,	e	alface	
misturada	com	escudinha.	
Então	vêm	as	saúvas,	ou	
chove	uma	semana	inteira,	
e	tudo	se	perde	outra	vez	
e	eu	lhe	dou	sementes	aos	quilos,	
importadas,	garantidas,	
e	um	dia	você	me	traz	
uma	cenoura	mística,	trípede,	
ou	uma	abóbora	“maior	que	um	bebê”.	
	
Eu	vejo	você	caminhando,	
pés	ágeis,	descalços,	na	chuva,	
subindo	os	caminhos	íngremes	
que	você,	ou	seu	pai,	ou	seu	avô,	
abriram	por	toda	a	minha	terra,	
cabeça	e	costas	protegidas	
por	um	saco	de	aniagem,	e	sinto	
que	não	aguento	mais	um	minuto;	
depois,	junto	à	estufa,	mergulho	
na	leitura	de	algum	livro.	
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Você,	ou	alguém,	me	rouba	
Os	fios	telefônicos.	Você	
passa	fome,	e	faz	passar	fome	
seu	cavalo,	seu	cão,	sua	família.	
No	meio	de	tanta	fartura	
Você	come	caule	de	repolho.	
E	uma	vez	gritei	com	você	
tão	alto	pra	me	trazer	logo	
aquelas	batatas,	que	o	seu	
chapéu	furado	voou,	e	
você	saiu	sem	os	tamancos,	
deixando	três	objetos	
num	triângulo	a	meus	pés,	
como	se	fosse	um	jardineiro	
de	alguma	história	de	fadas,	
que	ao	ouvir	a	palavra	“batatas”	
sumisse,	pra	virar	príncipe	
nalgum	país	encantado.	
	
Tem	coisas	que	só	acontecem	
com	você.	Sua	vaca	come	
“capim	veneno”	e	cai	morta.	
Não	morre	nenhuma	outra	vaca.	
Depois	quem	morre	é	seu	pai,	
um	velho	alinhado,	chapéu	
de	feltro	preto,	e	um	bigode	
que	é	como	asas	de	gaivota.	
Toda	a	família	reunida,	
e	você:	“Ele	não	morreu	não!	
Eu	olho	pra	ele.	Está	frio.	
O	enterro	é	hoje.	Mas	eu	
acho	que	ele	não	morreu”	
Eu	dou	dinheiro	pro	enterro,	
você	vai	e	aluga	um	ônibus	
pra	satisfação	geral,	
e	eu	tenho	que	lhe	dar	mais,	
e	você	ainda	vem	me	dizer	
que	reza	por	mim	toda	noite!	
	
Depois	me	aparece	de	novo,	
fungando	e	tremendo,	chapéu	
na	mão,	com	uma	cara	triste	
feito	um	punhado	de	violetas	
brancas	em	mão	de	criança,	
negligente	como	a	aurora,	
e	eu	mais	uma	vez	financio	
uma	injeção	de	penicilina	
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lá	na	farmácia,	ou	um	vidro	
de	Xarope	Infantil	Elétrico.	
Ou	então,	chega	todo	enérgico	
pra	“fazer	as	contas”	comigo,	
com	dois	cadernos	velhos,	um	
com	flores	na	capa,	o	outro	
um	camelo.	Confusão	
imediata.	Você	esqueceu	
as	vírgulas	decimais.	
As	colunas	estão	tortas,	
uma	colmeia	de	zeros.	
Você	cochicha	baixinho	
que	nem	um	conspirador;	
as	cifras	chegam	a	milhões.	
Contas?	Que	contas?	São	sonhos.	
Na	cozinha	sonhamos	juntos	
que	os	mansos	possuirão	a	terra	—	
ou	vários	hectares	da	minha.	
	
Sacos	de	açúcar	na	cabeça,	
carregando	o	almoço	do	pai,	
seus	filhos	correm	ao	me	ver,	
toupeirinhas	fora	da	toca,	
ou	escondem-se	atrás	das	moitas	
como	se	eu	fosse	caçá-los!	
—	Impossível	conquistá-los,	
mas	se	trago	laranja	ou	bala	
vêm	logo	pegar,	correndo.	
	
Entre	fiapos	de	bruma	
vejo	você	lá	no	alto,	
mais	Formoso,	o	burro,	que	zurra	
como	bomba	em	poço	sem	água,	
e	de	repente	se	cala.	
—	Todos	parados,	os	olhares	
perdidos	no	espaço	e	na	névoa.	
Ou	então	descendo,	à	noite,	
em	silêncio,	fora	os	cascos	
do	cavalo	ou	do	Formoso	
vindo	atrás,	num	vago	luar.	
Flutuando	entre	nós,	passam	
vaga-lumes	moles,	grandes,	
preguiçosos,	azulados,	
as	águas-vivas	do	ar...	
	
Com	um	remendo	aqui,	outro	ali,	
sua	mulher	veste	vocês	todos.	
Já	retocou	tantas	vezes	
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(melhor	que	prevenir	é	remediar)	
suas	calças	azul-cheguei	
com	linha	branca,	que	parecem	
uma	cópia	heliográfica.	
Você	pinta	—	só	Deus	sabe	
por	quê	—	a	copa	e	a	aba	
do	seu	chapéu	de	palha.	
É	pra	refletir	o	sol?	
Ou	foi	sua	mãe	que	lhe	disse	
quando	menino:	“Manuelzinho,	
veja	lá:	nunca	esqueça	
de	pintar	o	seu	chapéu.”	
Um	foi	dourado	uns	tempos,	
mas	o	ouro	gastou.	O	outro	
era	verde	vivo.	Eu,	maldosa,	
chamei-o	de	“Kid	Klorofila”.	
Meus	amigos	acharam	graça.	
Peço	sinceras	desculpas.	
	
Seu	tonto,	seu	incapaz,	
gosto	de	você	demais,	
eu	acho.	Mas	isso	é	gostar?	
Tiro	o	chapéu	—	metafórico	
E	sem	tinta	—	pra	você.	
De	novo,	prometo	tentar.6	(BISHOP,	2012a,	p.	237-245).	

                                                             
6	No	original:	Manuelzinho//	[Brazil.	A	friend	of	the	writer	is	speaking.]//	Half	squatter,	half	tenant	
(no	rent)	—/	a	sort	of	 inheritance;	white,/	 in	your	thirties	now,	and	supposed/	to	supply	me	with	
vegetables,/	 but	 you	 don’t;	 or	 you	 won’t;	 or	 you	 can’t/	 get	 the	 idea	 through	 your	 brain	—/	 the	
world’s	worst	gardener	since	Cain./	Titled	above	me,	your	gardens/	ravish	my	eyes.		You	edge/	the	
beds	of	silver	cabbages/	with	red	carnations,	and	 lettuces/	mix	with	alyssum.	And	then/	umbrella	
ants	arrive,/	or	 it	rains	 for	a	solid	week/	and	 the	whole	thing’s	ruined	again/	and	I	buy	you	more	
pounds	 of	 seeds,/	 imported,	 guaranteed,/	 and	 eventually	 you	 bring	 me/	 a	 mystic	 three-legged	
carrot,/	or	a	pumpkin	“bigger	than	the	baby.”//	I	watch	you	through	the	rain,/	trotting,	light,	on	bare	
feet,/	up	the	steep	paths	you	have	made	—/	or	your	 father	and	grandfather	made	—/	all	over	my	
property,/	with	your	head	and	back	inside/	a	sodden	burlap	bag,/	and	feel	I	can’t	endure	it/	another	
minute;	then,/	indoors,	beside	the	stove,/	keep	on	reading	a	book.//You	steal	my	telephone	wires,/	
or	someone	does.	You	starve/	your	horse	and	yourself/	and	your	dogs	and	family/	among	endless	
variety/	you	eat	boiled	cabbage	stalks./	And	once	I	yelled	at	you/	so	loud	to	hurry	up/	and	fetch	me	
those	 potatoes/	 your	 holey	 hat	 flew	 off,/	 you	 jumped	 out	 of	 your	 clogs,/	 leaving	 three	 objects	
arranged/	in	a	triangle	at	my	feet/	as	if	you’d	been	a	gardener/	in	a	fairy	tale	all	this	time/	and	at	the	
word	“potatoes”/	had	vanished	to	take	up	your	work/	of	 fairy	prince	somewhere.//	The	strangest	
things	happen	to	you./	Your	cow	eats	a	“poison	grass”/	and	drops	dead	on	the	spot./	Nobody	else’s	
does./	And	then	your	father	dies,/	a	superior	old	man/	with	a	black	plush	hat,	and	a	moustache/	like	
a	spread-eagled	sea	gull./	The	family	gathers,	but	you,/	no,	you	“don’t	think	he’s	dead.”/	I	give	you	
money	for	 the	 funeral/	and	you	go	and	hire	a	bus/	 for	 the	delighted	mourners,/	so	 I	have	to	hand	
over	some	more/	and	then	have	to	hear	you	tell	me/	you	pray	for	me	every	night!//	And	then	you	
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Trata-se	 de	 um	poema	 longo,	 com	145	 versos	 irregulares	 em	 rima	 e	metro.	 O	

título	já	é	emblemático	da	peculiaridade	da	língua:	Manuelzinho	é	um	prenome,	usado	

para	 chamar	 ou	 referir-se	 a	 alguém	 que	 é	 próximo,	 sem	 a	 necessidade	 do	 nome	 de	

família.	Ele	está	ainda	modificado,	usado	no	diminutivo.	Holanda	aponta	que	

	
A	terminação	“inho”,	aposta	às	palavras,	serve	para	nos	familiarizar	mais	com	as	
pessoas	ou	aos	objetos	e,	ao	mesmo	tempo,	para	lhes	dar	relevo.	É	a	maneira	de	
fazê-los	mais	acessíveis	aos	sentidos	e	também	de	aproximá-los	do	coração.	[...]	À	
mesma	ordem	de	manifestações	pertence	certamente	a	tendência	para	a	omissão	
do	 nome	 de	 família	 no	 tratamento	 social.	 Em	 regra,	 é	 o	 nome	 individual,	 de	
batismo,	que	prevalece.	[...]	Seria	talvez	plausível	relacionar	tal	fato	à	sugestão	de	
que	o	uso	do	simples	prenome	importa	em	abolir	psicologicamente	as	barreiras	
determinadas	por	existirem	famílias	diferentes	e	independentes	umas	das	outras.	
(HOLANDA,	1995,	p.	148).	

	

                                                             
come	 again,/	 sniffing	 and	 shivering,/	 hat	 in	 hand,	with	 that	wistful/	 face,	 like	 a	 child’s	 fistful/	 of	
bluets	or	white	violets,/	improvident	as	the	dawn,/	and	once	more	I	provide/	for	a	shot	of	penicillin/	
down	 at	 the	 pharmacy,	 or/	 one	more	 bottle	 of/	 Electrical	 Baby	 Syrup./	 Or,	 briskly,	 you	 come	 to	
settle/	what	we	call	our	“accounts,”/	with	two	old	copybooks,/	one	with	flowers	on	the	cover,/	the	
other	with	a	camel,/	immediate	confusion./	You’ve	left	out	decimal	points./	Your	columns	stagger,/	
honeycombed	with	zeros./	You	whisper	conspiratorially;/	the	numbers	mount	to	millions./	Account	
books?	They	are	Dream	Books./	In	the	kitchen	we	dream	together/	how	the	meek	shall	inherit	the	
earth	—/	or	 several	 acres	of	mine.//	With	blue	 sugar	bags	on	 their	heads,/	 carrying	your	 lunch,/	
your	children	scuttle	by	me/	 like	 little	moles	aboveground,/	or	even	crouch	behind	bushes/	as	 if	 I	
were	 out	 to	 shoot	 them!/	—	 Impossible	 to	make	 friends,/	 though	 each	will	 grab	 at	 once/	 for	 an	
orange	or	a	piece	of	candy.//Twined	in	wisps	of	fog,/	I	see	you	all	up	there/	along	with	Formoso,	the	
donkey,/	who	brays	 like	a	pump	gone	dry,/	 then	suddenly	stops./	—	All	 just	standing,	staring/	off	
into	 fog	and	space./	Or	coming	down	at	night,/	 in	silence,	except	 for	hoofs,/	 in	dim	moonlight,	 the	
horse/	or	Formosa	stumbling	after./	Between	us	float	a	few/	big,	soft,	pale-blue,/	sluggish	fireflies,/	
the	 jellyfish	 of	 the	 air…//	 Patch	 upon	 patch	 upon	 patch,/	 Your	 wife	 keeps	 all	 of	 you	 covered./	
(forearmed	is	forewarned)/	your	pair	of	bright-blue	pants/	with	white	thread,	and	these	days/	your	
limbs	are	draped	in	blueprints./	You	paint	—	heaven	knows	why	—/	the	outside	of	the	crown/	and	
brim	of	your	straw	hat./	Perhaps	to	reflect	the	sun?/	Or	perhaps	when	you	were	small,/	your	mother	
said,	 “Manuelzinho,/	 one	 thing;	 be	 sure	 you	 always/	 paint	 your	 straw	 hat.”/	 One	 was	 gold	 for	 a	
while,/	but	 the	gold	wore	off,	 like	plate./	One	was	bright	green.	Unkindly,/	 I	called	you	Klorophyll	
kid./	My	visitors	 thought	 it	was	 funny./	 I	 apologize	here	and	now.//	You	helpless,	 foolish	man,/	 I	
love	you	all	 I	 can,/	 I	 think.	Or	 I	do?/	 I	 take	off	my	hat,	unpainted/	and	 figurative,	 to	you./	Again	 I	
promise	to	try.	(BISHOP,	1983,	p.	96-99)	
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Assim,	Manuelzinho	não	 tem	sobrenome	e	é	apequenado	ao	mesmo	tempo	em	

que	nos	aproximamos	dele.	Ao	título,	segue-se	a	ressalva:	“[Brasil.	Fala	uma	amiga	da	

escritora]”7.	(BISHOP,	2012a,	p.	237).	A	poeta	assume	sua	condição	de	escritora,	o	que	

distancia	a	representação	dela	mesma	e	impõe	sua	intervenção	criadora,	em	primeiro	

plano,	como	de	alguém	que	simplesmente	observa	o	que	representa.	O	eu	lírico	ganha	

uma	 identidade	determinada	—	uma	amiga	da	escritora,	 que	assume-se:	 é	 ligada	ao	

Brasil.	Sobre	isso,	Bishop	escreveu:	“o	narrador	do	poema	é	Lota.”	(BISHOP,	2012b,	p.	

528).	

Independente	da	associação	direta	à	companheira,	tal	eu	lírico	é	um	proprietário	

de	 terras	 que	 se	 dirige	 a	 um	 empregado	 cujas	 ações	 são	 negligentes	 e,	 ainda	 que	

engraçadas,	irritantes,	mas	que	ao	final	o	enternecem.	Este	“agregado”	está	submetido	

a	 uma	 série	 de	 regras	 colocadas	 pela	 relação	 de	 trabalho	 e	 pela	 diferença	 de	 classe	

entre	 ele	 e	o	patrão,	 que	 espera	 ser	 atendido.	 Tais	 normas	 são	 transgredidas	 a	 todo	

instante	 com	 desculpas,	 o	 que	 incomoda	 o	 eu	 lírico,	 convencido	 de	 que	 está	 sendo	

“passado	para	trás”.	Interessante	é	perceber	que	os	adjetivos	utilizados	para	qualificar	

o	eu	 lírico	são	predominantemente	pejorativos	sobre	Manuelzinho	e	sua	conduta:	 “o	

pior	 hortelão	 desde	 Caim.”8	 (BISHOP,	 2012a,	 p.	 237);	 “com	 uma	 cara	

triste/[...]/negligente	 como	 a	 aurora,”9	 (BISHOP,	 2012a,	 p.	 241);	 “Seu	 tonto,	 seu	

incapaz”10	(BISHOP,	2012a,	p.	245).	

A	maneira	como	as	 tarefas	e	as	pequenas	coisas	do	cotidiano	são	executadas	é	

irracional	 e	 ineficaz,	 o	 que	 leva	 o	 eu	 lírico	 a	 se	 aborrecer,	 pois	 não	 há	 controle	 em	

nada,	no	 trabalho	ou	na	vida	dessa	 figura	servil.	Por	exemplo,	 sobre	o	 trabalho,	o	eu	

lírico	 dispara	 sobre	 a	 contabilidade	 que	 o	 agregado	 mantém:	 “Confusão/	 imediata.	

Você	 esqueceu/	 as	 vírgulas	 decimais./	 As	 colunas	 estão	 tortas,/	 uma	 colmeia	 de	

                                                             
7	No	original:	“[Brazil.	A	friend	of	the	writer	is	speaking]”.	(BISHOP,	1983,	p.	96).	
8	No	original:	“the	worst	gardener	since	Cain.”	(BISHOP,	1983,	p.	96).	
9	No	original:	“with	that	wistful/	face	(...)/	improvident	as	the	dawn.”	(BISHOP,	1983,	p.	97-98).	
10	No	original:	“you	helpless,	foolish	man,”	(BISHOP,	1983,	p.	99).	
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zeros.”11	 (BISHOP,	 2012a,	 p.	 241);	 a	 respeito	 da	 vida	 pessoal,	 encontramos,	 por	

exemplo	“Tem	coisas	que	só	acontecem/	com	você.”12	(BISHOP,	2012a,	p.	239).	Apesar	

do	 tom	depreciativo,	 ao	 final,	 a	persona	 se	desculpa	por	uma	brincadeira	maldosa	e	

declara	seu	afeto	pelo	agregado.	

	
Eu,	maldosa,	
chamei-o	de	“Kid	Klorofila”.	
Meus	amigos	acharam	graça.	
Peço	sinceras	desculpas.	
	
Seu	tonto,	seu	incapaz,	
gosto	de	você	demais,	
eu	acho.	Mas	isso	é	gostar?	
Tiro	o	chapéu	—	metafórico	
E	sem	tinta	—	pra	você.	
De	novo,	prometo	tentar.13	(BISHOP,	2012a,	p.	245).	

	

Considerando	 o	 conceito	 de	 cordialidade,	 e	 que	 as	 eventuais	 virtudes	 que	 ele	

ensejaria	 em	 um	 primeiro	 olhar	 não	 são	 realmente	 virtudes,	 mas	 “expressões	

legítimas	de	um	fundo	emotivo	extremamente	rico	e	transbordante”	(HOLANDA,	1995,	

p.	 147),	 tanto	 as	 ofensas	 e	 rompantes	 depreciativos	 ao	 longo	 do	 poema	 quanto	 a	

declaração	 afetuosa	 ao	 final	 são	 expressões	 da	 mesma	 ética,	 marcada	 pela	

pessoalidade	 das	 relações	 e	 a	 intimidade	 que	 caracteriza	 as	 relações	 da	 família	

patriarcal,	 cuja	 lógica,	 no	 Brasil,	 se	 aplica	 às	 demais	 relações	 sociais	—	 inclusive	 a	

relação	de	hierarquia	implicada	entre	patrões	e	empregados,	pessoal	e	direta.	

A	separação	indicada	e	enfatizada	na	epígrafe,	entre	poeta	e	eu	lírico,	preserva	

algo	do	estrangeiro	que	não	entende	como	as	coisas	podem	funcionar	do	 jeito	como	

são	conduzidas	localmente.	A	poeta,	criadora,	é	observadora	distante	que,	no	entanto,	
                                                             
11	No	original:	 “Immediate	 confusion./	You’ve	 left	out	 the	decimal	points./	Your	 columns	 stagger,/	
honeycombed	with	zeros.”	(BISHOP,	1983,	p.	98).	
12	No	original:	‘The	strangest	things	happen,	to	you”	(BISHOP,	1983,	p.	97).	
13	No	original:	“Unkindly,/	I	called	you	Klorophyll	kid./	My	visitors	thought	it	was	funny./	I	apologize	
here	and	now.//	You	helpless,	foolish	man,/	I	love	you	all	I	can,/	I	think.	Or	I	do?/	I	take	off	my	hat,	
unpainted/	and	figurative,	to	you./	Again	I	promise	to	try.”	(BISHOP,	1983,	p.	99).	
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intui	a	ética	implicada	nas	relações	que	 identifica	e	representa.	O	eu	lírico	é	o	patrão	

que	mantém	sua	perspectiva	paternalista,	que	assinala	o	comportamento	das	elites	no	

Brasil.	Ele	se	considera	vítima	das	atitudes	do	empregado,	como	se	fosse	dependente	

deste.	

Nesse	sentido,	ainda	que	o	patrão	tenha	poder	real	sobre	o	servo,	o	poema	por	

um	lado	subverte	a	relação	de	opressão	e	por	outro	a	atenua,	pelo	tratamento	próximo	

e	 carinhoso	 que	 busca	 emular	 a	 proximidade	 de	 classe	 encenada	 pelo	 português	

brasileiro	 (à	 qual	 Bishop	 se	 refere	 no	 excerto	 de	 sua	 carta	 a	 Marianne	 Moore)	

representando	poeticamente	um	mecanismo	característico	da	sociedade	brasileira.	A	

poeta	capta	e	representa	a	contradição	por	meio	das	tensões	da	linguagem	—	tensões	

que	não	são	aparentes	para	os	amigos	brasileiros,	imersos	no	contexto	de	cordialidade	

desde	o	berço:	“Na	verdade	os	brasileiros	adoram	 ‘Manuelzinho’.	Vários	amigos	meus	

que	leem	inglês	já	me	disseram:	‘Meu	Deus	(ou	minha	nossa),	é	isso	mesmo.”	(BISHOP,	

2012b,	p.	528,	grifos	da	autora).	

Segundo	Maria	Lúcia	Milléo	Martins	em	seu	livro	Duas	Artes	(sobre	as	obras	de	

Bishop	e	de	Carlos	Drummond	de	Andrade),	há	uma	tendência	da	crítica	em	 ler	este	

poema	como	uma	manifestação	da	postura	puramente	condescendente	de	Bishop	com	

relação	 às	 relações	 sociais	no	Brasil	 (MARTINS,	2006).	Como	 exemplo,	 a	 autora	 cita	

Travisano,	 que	 afirma	 que	 o	 humor	 do	 texto	 emula	 o	 paternalismo	 das	 classes	

dominantes	locais,	como	indicamos	algumas	linhas	atrás.	Martins,	entretanto,	aponta	o	

que	considera	uma	mudança	da	crítica,	inclusive	de	críticos	estrangeiros,	com	relação	

ao	 poema:	 a	 afetividade	 brasileira	 passa	 a	 ser	 mais	 levada	 em	 conta	 na	 leitura	

(MARTINS,	2006).	

No	entanto,	tanto	a	condescendência	estrangeira	quanto	a	noção	de	afetividade	

nos	 parecem	 equivocadas	 quando	 lidas	 sob	 o	 viés	 da	 cordialidade.	 Sobre	 a	 ideia	 de	

condescendência,	há	na	verdade	uma	representação	do	conflito	percebido	entre	o	eu	

lírico	e	Manuelzinho,	uma	dinâmica	de	 relações	que	são	encenadas.	Ela	percebe	esta	
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encenação,	 na	 qual	 ambos	 os	 lados	 cumprem	 papéis.	 Manuelzinho,	 por	 exemplo,	

apresenta	 uma	 contabilidade	 grosseira	 como	 se	 fosse	 válida	 e,	 quando	 confrontado	

com	 as	 inconsistências,	 conspira	 com	 o	 próprio	 patrão.	 Este,	 igualmente,	 sabe	 da	

inutilidade	das	contas,	mas	entra	na	conspiração:	

	
Você	cochicha	baixinho	
que	nem	um	conspirador;	
as	cifras	chegam	aos	milhões.	
Contas?	Que	contas?	São	sonhos.	
Na	cozinha	sonhamos	juntos	
que	os	mansos	possuirão	a	terra	—	
ou	vários	hectares	da	minha.14	(BISHOP,	2012a,	p.	241).	

	

Se	os	dois	sonham	juntos,	conspirando	na	cozinha,	sobre	a	premissa	bíblica	de	

que	 os	 mansos	 possuirão	 a	 terra,	 a	 terra	 é	 do	 patrão,	 como	 ele	 mesmo	 afirma,	

poderosamente	 consciente	 do	 poder	 que	 tem.	 Assim,	 as	 relações	 de	 classe	

representadas	no	 texto	não	são	de	 fato	afetivas,	mas	marcadas	pela	cordialidade	nos	

moldes	conceituados	por	Holanda.	Elas	denotam	um	mecanismo	complexo	e	perverso	

de	 dominação	 das	 elites	 brasileiras,	 um	 fenômeno	 que	 perdura	 até	 nossos	 dias	 em	

ideias	 como	 o	 racismo	 reverso,	 por	 exemplo.	 O	 indivíduo	 que	 detém	 o	 poder	 real,	

integrante	 da	 classe	 dominante,	 leva	 o	 oprimido	 a	 acreditar	 que	 tem	 algum	 poder	

sobre	 o	 opressor,	 utilizando	 para	 isso	 artifícios	 como	 a	 afetividade	 que	 vemos	

encenada	no	 texto.	Em	 “Manuelzinho”,	as	 relações	 entre	 classes	 sociais	 emergem	do	

texto	 que,	 embora	 não	 tenha	 uma	 intenção	 engajada	 ou	 panfletária,	 —	 Bishop	

rejeitava	fervorosamente	qualquer	ideologização	da	poesia	—	apresenta	a	encenação	

do	 conflito	 entre	 patrão	 e	 empregado	 e	 permite	 que	 se	 entreveja	 a	 lógica	 da	

cordialidade	nas	relações	de	classe	no	Brasil.	

	
                                                             
14	No	original:	“You	whisper	conspiratorially;/	the	numbers	mount	to	millions./	Account	books?	They	
are	Dream	Books./	 In	the	kitchen	we	dream	together/	how	the	meek	shall	 inherit	 the	Earth—/	or	
several	acres	of	mine.”	(BISHOP,	1983,	p.	98).	
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A	DESAPARIÇÃO	ELOCUTÓRIA	DO	POETA	NO	PROCESSO	DE	RENOVAÇÃO	

CRÍTICA	DA	CATEGORIA	SUJEITO	LÍRICO:	O	CASO	DE	YVES	VADÉ	

ELOCUTIONARY	DISAPPEARANCE	OF	THE	POET	AND	THE	RENEWAL	OF	

LYRICAL	SUBJECT	AS	A	CRITIC	CATEGORY:	THE	CASE	OF	YVES	VADÉ	

	
Caroline	Micaelia1	

	
RESUMO:	 O	 presente	 artigo	 procura	 questionar	 o	 uso	 da	 obra	 de	 Mallarmé	—	 especialmente	 o	
desaparecimento	elocutório	do	poeta	—	por	Yves	Vadé	(1996),	em	seu	trabalho	dedicado	a	repensar	
noções	 como	o	 lirismo	e	o	sujeito	 lírico.	Para	 isso,	 a	discussão	será	 realizada	 com	base	em	 textos-
chave	do	caminho	poético	de	Mallarmé.	O	ponto	principal	dessa	investigação	é	verificar	até	onde	vai	
o	uso	de	obras	como	a	de	Mallarmé	por	estudiosos	que	têm	por	objetivo	renovar	o	sujeito	lírico	como	
uma	categoria	crítica.	
Palavras-chave:	Stéphane	Mallarmé;	Yves	Vadé;	lirismo;	sujeito	lírico.	
ABSTRACT:	 The	 present	 paper	 seeks	 to	 question	 the	 usage	 of	Mallarmé’s	work	—	 especially	 the	
elocutionary	 disappearance	 of	 the	 poet	—	by	 Yves	Vadé	 (1996),	 in	 a	 paper	where	 he	 searches	 to	
rethink	notions	such	as	lyrism	and	lyrical	subject.	To	do	so,	the	discussion	will	be	held	based	on	key	
texts	 from	Mallarmé’s	 poetical	 path.	 The	main	 point	 of	 this	 investigation	 is	 to	 verify	 how	 far	 this	
scholar	go	in	using	Mallarmé’s	works	on	his	goal	of	renewing	lyrical	subject	as	a	critic	category.	
Keywords:	Stépahe	Mallarmé;	Yves	Vadé;	lyrism;	lyrical	subject.	
	

	

1. INTRODUÇÃO	

	

Entre	os	poetas	franceses,	Mallarmé	é	peça	chave	na	trajetória	da	poesia	lírica	a	

partir	da	mudança	de	sensibilidade	que,	na	virada	do	século	XVIII,	atingiu	a	 ideia	de	

subjetividade.	 Em	 conjunto	 com	 Charles	 Baudelaire	 e	 Arthur	 Rimbaud,	 o	 autor	 é	

                                                             
1	Mestre,	USP.	
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entendido	como	figura	de	transição	entre	um	lirismo	comumente	nomeado	romântico	

e	outro	definido	moderno.	 Tal	como	seus	confrades,	o	papel	de	Mallarmé	 foi	 alvo	de	

interpretações	 regadas	 a	 lugares	comuns,	citações	descontextualizadas	 e	reprodução	

inconsequente	 de	 leituras	 célebres.	 As	 obras	 desses	 poetas	 exemplificam	 aquilo	 que	

João	 Cezar	 de	 Castro	 Rocha	 (2005,	 s/p)	 chamou	 autor	 matriz,	 uma	 vez	 que,	 “pela	

própria	 complexidade,	 autoriza[m]	 a	 pluralidade	 de	 abordagens,	 pois	 elementos	

diversos	 [...]	 podem	 ser	 valorizados.	 Por	 vezes,	 elementos	 opostos,	 que	 convivem	

criativamente	no	texto	ficcional,	engendram	inevitáveis	divisões	no	campo	crítico.”	À	

diferença	do	que	acontece	com	Rimbaud	e	Baudelaire,	porém,	os	escritos	de	Mallarmé	

levam	 a	 categoria	 de	 Castro	 Rocha	 a	 um	 limite,	 pois	 não	 apenas	 apresentam	 essa	

“complexidade”,	 como	 também	uma	 singular	dificuldade	 de	 leitura	 e	 apreensão	que,	

em	 si	 mesma,	 quando	 não	 afasta	 os	 leitores	 —	 fazendo-os,	 justamente,	 recorrer	 a	

intérpretes	 célebres	 —,	 dá	 uma	 abertura	 ainda	 maior	 àqueles	 três	 tipos	 de	

aproximação.	

Aos	 estudiosos	 de	 Mallarmé,	 nenhuma	 novidade.	 Trata-se	 de	 uma	 tendência	

conhecida	 e	 cujas	 consequências,	 para	 os	 próprios	 estudos	mallarmeanos,	 têm	 sido	

severas.	 Por	 um	 lado,	 findadas	 as	 leituras	 simbolistas	 do	 trabalho	 de	 Mallarmé,	

informadas	em	grande	parte	por	Paul	Valéry,	sua	obra	foi	considerada	a	de	um	poeta	

da	negatividade,	defensor	da	cisão	completa	entre	arte	e	realidade,	de	uma	recusa,	de	

um	 hermetismo	 exacerbado,	 de	 certo	 conservadorismo.	 Por	 outro	 lado,	 após	 as	

leituras	ditas	modernas,	principalmente	informadas	por	Robert	Greer	Cohn,	ganharam	

força	 interpretações	 que	 buscavam,	 fosse	 “desvendar”	 a	 obra	 do	 poeta	 através	 da	

dissecação,	 fosse	 fazer	 com	 que	 ela	 caísse	 num	 ostracismo,	 não	 sendo	 possível	

depreender	dali	nada	desvinculado	das	 ideias	de	processo,	 impossibilidade,	 impasse.	

O	alcance	de	 tais	abordagens,	para	 além	da	crítica	especializada,	 faz	 frequentemente	

com	que	o	nome	“Mallarmé”	esteja	a	um	passo	de	se	tornar	sinônimo	de	sectarismo	e	

poesia	datada.	
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Assim,	 não	parece	exagero	afirmar	que	 cruzar	 as	 fronteiras	do	pequeno	nicho	

pertencente	 aos	 estudos	 mallarmeanos	 na	 direção	 da	 pesquisa	 sobre	 o	 lirismo	 e	 o	

gênero	 lírico	 —	 os	 quais	 precisam	 ambos,	 vez	 por	 outra,	 se	 utilizar	 do	 poeta	 para	

delinear	 mais	 rigorosamente	 o	 percurso	 da	 produção	 lírica	 —,	 significa,	 ainda,	

deparar-se	com	o	fato	de	que,	mudam	os	paradigmas,	ressignificam-se	os	conceitos,	e	a	

visão	 que	 se	 tem	 da	 obra	 de	 Mallarmé	 continua	 orientada	 pelas	 leituras	 de	

início/meados	do	século	passado.	

É	o	que	parece	acontecer,	por	exemplo,	em	dois	estudos	que	procuram	repensar	

a	 imagem	 do	 sujeito	 poético	 vinculado	 ao	 lirismo	 romântico,	 um	 assinado	 por	 Yves	

Vadé	e	outro	por	Dominique	Combe.	

Em	reunião	de	textos	publicada	em	1996,	esses	dois	nomes	de	peso	se	prestam	a	

complexificar	a	discussão	sobre	o	estatuto	desse	sujeito,	procurando	alertar	os	leitores	

para	 o	 perigo	 das	 classificações,	 de	modo	 a	 demonstrar	 a	 variedade	 de	 faturas	 e	 de	

modus	 operandi	 que	 pode	 caracterizar	 aquele	 que	 diz	 eu	 nos	 textos	 de	Victor	Hugo,	

Lamartine,	Musset	 e	 outros	 enquadrados	 sob	 a	 legenda	 romantismo.	 O	 feito	 é	 ainda	

mais	notável	pesada	a	diversidade	constitutiva	de	cada	uma	dessas	obras,	reunidas	ao	

longo	da	história	literária	numa	única	escola,	centralizada	por	um	suposto	enunciador	

comum.	 A	 leitura	 desses	 estudiosos	 oxigena	 a	 produção	 literária	 vinculada	 à	 época	

romântica;	e	ambos,	vez	por	outra,	em	maior	ou	menor	escala,	utilizam-se	da	obra	de	

Mallarmé	na	argumentação.	

Frente	 a	 isso,	 a	 pergunta	 que	 me	 coloco	 é:	 considerada	 a	 natureza	

problematizadora	 e	 atualizadora	 que	 esses	 trabalhos	 possuem	no	 tocante	 ao	 sujeito	

lírico	romântico,	de	que	maneira	a	obra	do	poeta	finissecular	participa	da	discussão?	

Com	 que	 fins	 ela	 é	 utilizada?	 Quais	 são	 as	 citações	 escolhidas,	 por	 que	 e	 como	

corroboram	para	o	desenrolar	do	debate?	

O	 tratamento	 oferecido	 à	 obra	 de	 Mallarmé	 coloca	 uma	 questão	 fundamental	

para	o	raciocínio	almejado	por	Vadé	e	Combe,	na	medida	em	que	a	problematização	de	
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cristalizadas	determinações	do	estatuto	do	sujeito	 lírico	romântico,	 ao	 recorrer	 a	um	

uso	 mecânico	 dos	 escritos	 mallarmeanos,	 esboça	 alguns	 contrassensos.	 Não	 só	 do	

ponto	de	vista	da	crítica	especializada,	que	em	diversas	ocasiões	segue	vendo	a	poesia	

de	Mallarmé	ser	enxergada	pelos	mesmos	olhares,	mas	também	do	ponto	de	vista	da	

própria	renovação	que	os	estudos	desses	dois	autores	procuram	imprimir	às	ideias	de	

sujeito	 lírico	 e	 romantismo.	 Ora,	 se	 os	 antigos	 parâmetros	 de	 sujeito	 romântico	 são	

repropostos	através	de	lugares	hoje	comuns	da	crítica	mallarmeana	—	como	a	leitura	

de	 Hugo	 Friedrich	 (1991	 [1956]),	 por	 exemplo	—,	 esses	 autores	 correm	 o	 risco	 de	

causar	um	descompasso	na	coesão	de	suas	próprias	reflexões.	

Com	 tal	 discussão	 em	 mente,	 este	 estudo	 pretende	 investigar	 o	 recorte	

arbitrário	da	obra	mallarmeana	como	ferramenta	de	análise	nesses	trabalhos	teóricos,	

verificando	 em	que	medida	 eles	 se	 utilizam	dos	 textos	 e	 colocações	 de	Mallarmé	 ao	

longo	da	discussão	que	procuram	erigir.	Na	sequência,	será	questão	de	escrutar	o	caso	

de	Vadé.2	

	

2.	

	

Em	 “L’émergence	 du	 sujet	 lyrique	 à	 l’époque	 romantique”	 (1996,	 p.	 36),	 Vadé	

expõe	 a	 multiplicidade	 de	 estratégias	 enunciativas	 presente	 na	 produção	 de	 alguns	

poetas	 da	 primeira	 metade	 do	 século	 XIX	 francês	 (Lamartine,	 Hugo,	 Musset,	

Baudelaire3,	etc.)	em	cujos	poemas	o	 “sujeito	 lírico	aparece	 [...]	 como	a	resultante	de	

diferentes	 posturas	 de	 enunciação	 assumidas	 pelo	 ‘eu’	 do	 texto”,	 não	 sendo	

“identificável	nem	ao	escritor,	nem	a	um	personagem	fictício”4.	

                                                             
2	O	trabalho	de	Combe	será	objeto	de	analise	num	segundo	artigo.	
3	 Aqui	 não	 exatamente	 como	 poeta	 de	 transição,	 mas	 como	 poeta	 de	 veio	 romântico,	 como	
contemporâneo	de	Hugo.	
4	 No	 original:	 “Le	 sujet	 lyrique	 apparaît	 finalement	 comme	 la	 résultante	 des	 différentes	 postures	
d’énonciation	assumés	par	le	‘je’	du	texte.	Il	n’est	identifiable	ni	à	l’écrivain,	ni	à	un	personnage	fictif.”	
Os	trechos	de	Vadé	serão	sempre	citados	em	tradução	de	Francine	Ricieri,	inédita.	
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Ele	 inicia	 sua	exposição	 associando	a	poesia	 lírica	 “por	 suas	origens	 como	por	

seu	nome	[...]	não	diretamente	ao	eu,	mas	ao	canto,	portanto	à	música	e	à	oralidade”;	

afirma	ainda	que	“o	canto	e	o	acompanhamento	musical	sempre	tiveram	a	reputação	

de	 favorecer	 a	 expressão	das	 emoções	 e	o	 acesso	ao	mundo	 interior”5	 (1996,	p.	 11).	

Dessa	 forma,	 o	 autor	 sugere	 que	 desde	 o	 século	 XIII	 seria	 possível	 ver	 na	 literatura	

francesa	 o	 anúncio	 de	 um	 divórcio	 entre	 texto	 poético	 e	 música	 —	 estudado	 em	

detalhe,	segundo	ele,	por	Paul	Zumthor	em	“Pour	une	poétique	de	la	voix”	(1979)	—,	e	

com	 isso,	 o	 início	 de	 uma	 formalização	 do	 sistema	 verso-prosa	—	que	 chegaria	 aos	

dias	de	hoje,	sendo	até	o	momento	o	responsável	por	reger	nossa	produção	literária.	

Vadé	segue	sua	introdução	comentando	que	

	

Na	 lírica	moderna,	que	é	mais	ou	menos	exclusiva	à	escrita	 (exclusivamente	do	
escrito),	a	relação	com	a	música	e	com	a	oralidade	só	se	mantém	pelas	restrições	
da	versificação	e	pelo	trabalho	do	ritmo.	Continuamos	todavia	a	falar	de	voz,	de	
sopro,	de	 canto	 lírico.	Denominações,	 é	verdade,	 cada	vez	mais	 frequentemente	
questionadas	ao	longo	de	todo	o	século	XX,	em	benefício	da	explicitação	disto	que	
se	 sobressai	no	 registro	da	escritura.	A	mudança	desse	ponto	de	vista,	 como	se	
sabe,	pode	ser	datada	de	Mallarmé,	quando	ele	afirma	que	“a	obra	pura	implica	o	
desaparecimento	 ilocutório6	do	poeta,	que	cede	a	 iniciativa	às	palavras	[...],	elas	
se	 iluminam	 de	 reflexos	 recíprocos	 [...],	 substituindo	 a	 respiração	 perceptível	
pelo7	 antigo	 sopro	 lírico	 ou	 a	 direção	 pessoal	 entusiasta	 da	 frase”.	 O	 período	
anterior,	 ao	 contrário,	 que	 é	 aquele	 do	 Romantismo	 em	 sentido	 amplo,	 viu	 os	
poetas	reivindicarem	mais	fortemente	do	que	nunca	este	“sopro	lírico”,	o	“canto”	
ou	“os	cantos”	que	dele	resultam.	Admitida	a	existência	de	uma	“voz”	poética,	os	
poetas	 românticos	não	vão	deixar	de	 se	 interrogar	 sobre	 sua	origem,	o	 lugar,	o	
estatuto,	 a	 veracidade	 desta	 voz.	 Questões	 ao	 mesmo	 tempo	 refratadas	 pela	

                                                             
5	No	original:	“Par	ses	origines	comme	par	son	nom	[…]	non	pas	directement	au	moi	mais	au	chant,	
donc	à	 la	musique	et	à	 l’oralité.	 […]	Mais	 le	chant	et	 l’accompagnement	musical	ont	 toujours	passé	
pour	favoriser	l’expression	des	émotions	et	l’accès	au	monde	intérieur.”	
6	A	meu	ver	elocutória	 seria	uma	solução	mais	pertinente	para	élocutoire.	 Ilocutório	nos	 reenvia	 à	
linguística	—	mais	precisamente,	a	um	dos	“atos	de	fala”	da	célebre	teoria	exposta	por	John	Austin	
em	“How	to	do	things	with	words”	(1955),	bastante	posterior	ao	texto	de	Mallarmé	—	o	que	por	si	só	
já	seria	um	contraponto	significativo	à	opção	da	tradutora.	
7	A	tradução,	aqui	também,	me	parece	colocar	problemas	instigantes.	Em	francês	temos	“remplaçant	
la	 respiration	perceptible	en	 l’ancien	souffle	 lyrique	ou	 la	direction	personnelle	enthousiaste	de	 la	
phrase”	 de	 modo	 que	 traduzir	 en	 l’ancien	 souffle	 lyrique	 por	 pelo	 antigo	 sopro	 lírico	 pode	 gerar	
confusão.	 O	 que	 está	 em	 jogo	 aqui	 é	 a	 respiração	 característica	 do	 antigo	 sopro	 lírico,	 e	 não	 a	
substituição	do	sopro	lírico	pela	respiração	(ou	vice-versa).	
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enunciação	 do	 texto	 (especialmente	 quando	 vários	 enunciadores	 lhe	 conferem	
uma	 estrutura	 dialógica)	 e	 tematizadas	 pelos	 poemas,	 a	 ponto	 de	 constituírem	
por	vezes	seu	propósito	essencial.8	(VADÉ,	1996,	p.	12,	tradução	minha).	

	
Eis	 a	 principal	 citação	 da	 obra	 de	 Mallarmé	 nesse	 texto;	 eis	 também	 uma	

elucidação	 sobre	 aquilo	 que	 Vadé	 entende	 por	 lírica	 moderna	 —	 no	 caso,	 a	 lírica	

posterior	 ao	 romantismo,	 sendo	Mallarmé	 o	 elemento	 de	 virada	 entre	 uma	 e	 outra.	

Essa	 citação	 sugere,	 além	 disso,	 que,	 na	 obra	 do	 poeta,	 o	 divórcio	 entre	 poesia	 e	

música,	 anunciado	 na	 Idade	 Média,	 teria	 sua	 sentença.	 Não	 obstante,	 para	 Vadé	 “o	

ideal	 mallarmeano	 visa[ria]	 a	 uma	 instrumentação	 verbal,	 ‘uma	 arte	 de	 alcançar	 a	

transposição,	 ao	 Livro,	 da	 sinfonia	 ou	 claramente	 de	 retomar	 nossa	 propriedade’:	 o	

que	 é	 recusado	 não	 é	 a	 música,	 mas	 a	 oralidade.”9	 (VADÉ,	 1996,	 p.	 12).	 Em	 outras	

palavras,	 Mallarmé	 levantaria	 uma	 necessidade	 de	 a	 poesia	 reconquistar	 a	 música,	

propriedade	 legítima	 daquela	 posto	 que	 o	 “desaparecimento	 [e]locutório	 do	 poeta”,	

segundo	essa	lógica,	 	aproximaria	o	texto	“da	espontaneidade	da	orquestra.”10	(1996,	

p.	 12	 apud	 MALLARMÉ,	 1893,	 p.	 191-192),	 rejeitando	 com	 isso	 o	 que	 sobressai	 no	

texto	—	essa	“oralidade”	—	por	meio	de	uma	organização	do	verbal.	

                                                             
8	No	original:	“Dans	la	lyrique	moderne,	qui	est	à	peu	près	exclusivement	de	l’écrit,	le	rapport	avec	la	
musique	 et	 avec	 l’oralité	 ne	 se	maintient	 plus	 qu’à	 travers	 les	 contraintes	 de	 la	 versification	 et	 le	
travail	du	rythme.	On	continue	néanmoins	à	parler	de	voix,	de	souffle,	de	chant	lyrique.	Appellations	
il	est	vrai	de	plus	en	plus	fréquemment	remises	en	cause	tout	au	cours	du	XXe	siècle,	au	profit	de	la	
mise	en	évidence	de	ce	qui	ressortit	au	registre	de	l’écriture.	Le	tournant	à	cet	égard,	comme	on	sait,	
peut	être	daté	de	Mallarmé,	lorsqu’il	affirme	que	‘l’œuvre	pure	implique	la	disparition	élocutoire	du	
poète,	 qui	 cède	 l’initiative	 aux	 mots	 […];	 ils	 s’allument	 de	 reflets	 réciproques	 […]	 remplaçant	 la	
respiration	 perceptible	 en	 l’ancien	 souffle	 lyrique	 ou	 la	 direction	 personnelle	 enthousiaste	 de	 la	
phrase’.	 La	 période	 antérieure	 au	 contraire,	 qui	 est	 celle	 du	 Romantisme	 au	 sens	 large,	 a	 vu	 les	
poètes	 revendiquer	 plus	 fortement	 que	 jamais	 ce	 ‘souffle	 lyrique’,	 le	 ‘chant’	 ou	 les	 ‘chants’	 qui	 en	
résultent.	L’existence	d’une	‘voix’	poétique	étant	admise,	les	poètes	romantiques	ne	vont	pas	cesser	
de	s’interroger	sur	l’origine,	le	lieu,	le	statut,	 la	véracité	de	cette	voix.	Questions	à	la	fois	réfractées	
par	 l’énonciation	du	 texte	 (notamment	 lorsque	 plusieurs	 énonciateurs	 lui	 confèrent	 une	 structure	
dialogique)	et	thématisées	par	les	poèmes,	au	point	d’en	constituer	parfois	le	propos	essentiel.”	
9	 No	 original:	 “L’idéal	 mallarméen	 vise	 une	 instrumentation	 verbale,	 ‘un	 art	 d’achever	 la	
transposition,	au	Livre,	de	la	symphonie	ou	uniment	de	reprendre	notre	bien’:	ce	qui	est	récusé	n’est	
pas	la	musique,	mais	l’oralité.”	
10	No	original:	“La	spontanéité	de	l’orchestre.”	
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O	raciocínio	parece	 igualmente	servir	de	 justificativa	para	a	suposta	recusa	do	

poeta	quanto	a	tal	“oralidade”	—	e	não	quanto	à	música	—,	termo	que	chama	atenção	

por	sua	vastidão	e	amplitude	de	emprego	nos	debates	dos	últimos	anos.	

	

3.	

	

Em	 vista	 do	 acima	 exposto,	 faz-se	 produtivo	 perguntar,	 primeiramente,	 a	 que	

ideia	de	oralidade	Vadé	estaria	se	atendo.	

A	resposta	não	parece	clara	no	texto.	Inicialmente,	ele	menciona	a	oralidade	e	a	

música	como	sendo	componentes	do	canto	nas	origens	da	poesia	 lírica.	Então,	com	o	

“anúncio	 do	 divórcio	 entre	 texto	 poético	 e	 música”,	 a	 voz	 e	 o	 corpo	 seguiriam	

diretamente	implicados	na	“mise	en	scène	do	eu”11	(VADÉ,	1996,	p.	12),	pensando	em	

Zumthor	 —	 e	 o	 eu	 ganharia	 por	 isso	 destaque,	 passando	 a	 reivindicar	 um	 “lugar”	

(ibidem,	 p.	 13).	 Trata-se,	 ao	 que	 parece,	 de	 uma	 voz	 a	 ser	 reclamada	 pelo	 lirismo	

romântico,	 que	 por	 sua	 vez	 a	 diferenciaria,	 buscando	 entender	 seu	 lugar,	 origem,	

estatuto	e	veracidade.	Assim,	essa	lírica	moderna	identificaria	o	lugar	de	tal	voz,	de	tal	

eu	 como	 algo	 menos	 importante	 do	 que	 aquilo	 que	 ele	 faz,	 e,	 por	 consequência,	

questionaria	 as	 ideias	 de	 voz	 poética,	 sopro	 lírico	 e	 canto	 colaboraria	 para	 o	

pensamento	acerca	 “disto	que	se	sobressai	no	registro	da	 escritura”	 (VADÉ,	1996,	p.	

12).	

Aproximando	o	conceito	de	oralidade	em	Vadé	de	um	atributo	dessa	voz	que	de	

certa	 maneira	 se	 particulariza,	 há	 uma	 chance	 de	 a	 ideia	 corresponder	 então	 à	

manifestação	de	uma	subjetividade	mediante	“restrições	da	versificação	e	[...]	trabalho	

do	ritmo.”	(VADÉ,	1996,	p.	12).	

                                                             
11	No	original:	“mise	en	scène	du	je.”	
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Mas	a	verdade	é	que,	a	rigor,	esta	parece	ser	apenas	uma	solução	paliativa	para	a	

questão.12	

Surge,	em	seguida,	uma	outra	pergunta:	sobre	o	que	Mallarmé	estaria	pensando	

o	crítico?	O	das	Poésies?	O	do	Coup	de	dés?	O	de	Divagations?	Tomando	pelas	citações	

—	 ambas	 tornadas	 célebres	 em	 “Crise	 de	 vers”	 (1897),	mas	 presentes	 também	num	

dos	textos	que	o	originariam,	“Relativement	au	vers”	(1893)	—,	o	autor	parece	estar	

levando	 em	 conta	 o	 Mallarmé	 da	 prosa	 poético-crítica	 praticada	 nos	 anos	 1890	—	

aquele	de	Divagations	(1897).	

	

4.	

	

Se	 a	 hipótese	 com	 a	 qual	 foi	 finalizado	 o	 item	 anterior	 estiver	 correta,	 um	

problema	 é	 colocado	 logo	 de	 saída:	 entre	 todos	 os	 trabalhos	 do	 poeta,	 talvez	

Divagations	 seja,	 contrariamente	 à	 preconização	 de	 Vadé,	 o	 mais	 ligado	 a	 uma	

oralidade	 no	 sentido	 que	 o	 crítico	 aparenta	 aventar,	 ou	 seja,	 não	 unicamente	 uma	

oralidade	 fônica,	 mas	 precisamente	 uma	 expressão	 da	 subjetividade	 balizada	 por	

determinadas	 restrições	 formais.	 Em	 “Mallarmé	 ‘proselibriste’”	 (2015,	 p.	 144,	

tradução	minha),	Jean-Nicolas	Illouz	discorre	sobre	a	marca	de	estilo:	

	

Em	prosa,	essa	oralidade	que	sustenta	a	escrita	tem	por	modelo	não	o	“canto”	que	
o	verso	visa	de	 início,	mas,	num	registro	menor,	 “a	 conversação”	—	 tal	 como	a	
magnificou	a	arte	dos	 salons	 no	período	clássico,	 e	 tal	 também	como	a	 ilustrou	
Mallarmé	nas	noites	da	Rue	de	Rome.	Algo	dessa	arte	da	 conversação	acontece	
efetivamente	em	algumas	prosas	de	Divagations	—	mas	se	recria	de	uma	maneira	
muito	mais	abstrata,	que	afasta,	tanto	quanto	lembra,	as	“voltas	pulsantes”	da	fala	
direta:	esse	fenômeno	—	tipo	de	oralidade	interior	ou	ideal	—	bem	foi	percebido	
por	 Albert	 Thibaudet,	 que	 reparou	 que	 a	 prosa	 de	 Mallarmé,	 inteiramente	
distinta	do	período	oratório,	frustra	a	possibilidade	de	uma	leitura	em	voz	alta	ao	
mesmo	tempo	que	requer,	contraditoriamente,	“a	prova	oral”	—	realizando	assim	
“a	 hipérbole	 de	 uma	 prosa	 falada”.	 [...]	 Em	 cada	 prosa,	 o	 ritmo	 de	 um	 assunto	

                                                             
12	No	entanto,	na	ausência	de	uma	definição	mais	clara,	é	com	ela	que	este	estudo	trabalhará. 
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ordena	uma	prosódia;	diferente	das	prosódias	de	verso	sobretudo	no	que	a	prosa	
se	 desenrola	 segundo	 uma	 temporalidade	 aberta,	 que	 não	 pode	 ser	 controlada	
mentalmente,	nem	objetivada	“sob	a	compreensão	do	olhar”.13	

	

Com	efeito,	uma	leitura	de	Divagations,	atenta	ao	aspecto	rítmico,	deixará	clara	a	

existência	 dessa	 exageração	 da	 prosa	 falada,	 de	 certa	 dicção	 oral,	 subjetiva,	 que	 não	

pode	 realmente	 ser	 delimitada	 numa	 primeira	 leitura,	 pois	 não	 é	 dado	 ao	 leitor	

nenhum	elemento	habitual	que	lhe	permita	prever	ou	controlar,	numa	batida	de	olho,	

o	 ritmo	 do	 texto	—	 nenhum	metro	 (seja	 ele	 livre	 ou	 fixo),	 nenhum	 corte	 de	 verso.	

Muito	 pelo	 contrário:	 a	 sintaxe,	 pilar	 da	 inteligibilidade	 e	 do	 ritmo	 na	 prosa,	 é	

inteiramente	reproposta:	o	texto	é	pontuado	de	maneira	idiossincrática,	dificultando	a	

interpretação.	

Para	permanecer	no	âmbito	das	citações	de	Vadé,	o	uso	das	vírgulas	no	seguinte	

trecho	de	“Crise	de	vers”	ilustra	a	técnica:	

	
Le	 besoin	 de	 poétiser,	 par	 opposition	 à	 des	 circonstances	 variées,	 fait,	
maintenant,	 après	 un	 des	 orgiaques	 excès	 périodiques	 de	 presque	 un	 siècle	
comparable	 à	 l’unique	 Renaissance,	 ou	 le	 tour	 s’imposant	 de	 l’ombre	 et	 du	
refroidissement,	pas	du	tout!	que	l’éclat	diffère,	continue:	la	retrempe,	d’ordinaire	
cachée,	 s’exerce	 publiquement,	 par	 le	 recours	 à	 de	 délicieux	 à	 peu	 près.	 14	
(MALLARMÉ,	2003	[1897],	p.	205).	

                                                             
13	No	 original:	 “En	 prose,	 cette	 oralité	 qui	 sous-tend	 l’écrit	 a	 pour	modèle,	 non	 le	 ‘chant’	 que	vise	
d’emblée	le	vers,	mais,	selon	un	registre	moindre,	‘la	conversation’,	—	telle	que	la	magnifia	l’art	des	
salons	dans	 la	période	classique,	et	 telle	aussi	que	 l’illustra	Mallarmé	dans	les	soirées	de	 la	rue	de	
Rome.	 Quelque	 chose	 de	 cet	 art	 de	 la	 conversation	 passe	 en	 effet	 dans	 certaines	 proses	 des	
Divagations,	—	mais	il	s’y	rejoue	d’une	manière	beaucoup	plus	abstraite	qui	écarte,	autant	qu’il	 les	
rappelle,	les	‘tours	primesautiers’	de	la	parole	directe	:	ce	phénomène	—	sorte	d’oralité	intérieure	ou	
idéale	—	a	bien	été	perçu	par	Albert	Thibaudet	qui	remarquait	que	la	prose	de	Mallarmé,	distincte	en	
tout	 point	 de	 la	 période	 oratoire,	 déjoue	 la	 possibilité	 d’une	 lecture	 à	 haute	 voix	 en	même	 temps	
qu’elle	 requiert,	 contradictoirement,	 ‘l’épreuve	 orale’,	 —	 réalisant	 de	 la	 sorte	 ‘l’hyperbole	 d’une	
prose	 parlée’.	 […]	 En	 chaque	 prose,	 le	 rythme	 d’un	 sujet	 ordonne	 une	 prosodie,	 différente	 des	
prosodies	de	vers	en	ceci	surtout	que	la	prose	se	déploie	selon	une	temporalité	ouverte,	qui	ne	peut	
pas	être	ressaisie	mentalement	ni	objectivée	‘sous	la	compréhension	du	regard’.”	
14	Para	melhor	identificação	do	fenômeno,	preferi	citar	no	original.	Traduzo	aqui:	“A	necessidade	de	
poetizar,	 por	 oposição	 a	 circunstâncias	 variadas,	 faz,	 agora,	 após	 um	 dos	 orgíacos	 excessos	
periódicos	de	quase	um	século	comparável	à	única	Renascença,	ou	a	vez	que	se	impõe	da	sombra	e	
do	resfriamento,	de	jeito	nenhum!	que	o	brilho	difere,	continua:	a	retêmpera,	em	geral	escondida,	se	
exerce	publicamente,	recorrendo	a	deliciosos	quases.”	
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Há	 nesse	 fragmento	 uma	diferença	 flagrante	 entre	 o	 valor	 das	 vírgulas.	 Numa	

mão,	aquelas	entre	as	quais	se	 lê	par	opposition	à	des	circonstances	variées	e	aquelas	

entre	as	quais	se	tem	maintenant,	aprèsun	des	orgiaques	excès	périodiques	de	presque	

un	 siècle	 comparable	 à	 l’unique	 Renaissance,	 ou	 le	 tour	 s’imposant	 de	 l’ombre	 et	 du	

refroidissement	 possuem	 ambas	 o	 valor	 de	 separar	 aposições.	 As	 demais	 —	 isto	 é,	

aquelas	após	maintenant,	Renaissance	e	diffère	,	na	outra	mão,	possuem	valor	distinto:	

o	de	subordinar	a	sentença	geral	(Le	besoin	de	poétiser	fait	pas	du	tout	[!]	que	l’éclat,	

il15	 continue).	 Mas	 esse	 fato	 é	 de	 custosa	 compreensão	 sem	 uma	 leitura	 prévia;	 o	

repetitivo	 uso	 dessa	 pontuação	 não	 pode,	 numa	 sentença	 tão	 longa,	 indicar	 os	

distintos	tons	que	devem	ser	dados	a	cada	uma	dessas	separações.	

Anos	antes,	em	“Notes	sur	le	langage”	(1869-1870),	Mallarmé	já	refletia	sobre	a	

questão:	

	
Sentido	das	palavras,	difere,	primeiro,	depois	o	tom;	o	novo	é	encontrado	no	tom	
com	que	uma	pessoa	diz	tal	ou	tal	coisa	—	nós	tomamos	o	tom	da	conversação,	
como	limite	supremo,	e	onde	devemos	nos	interromper	para	não	tocar	na	ciência	
—	como	parada	de	círculos	vibratórios	de	nosso	pensamento.	
Enfim,	 as	 palavras	 têm	 muitos	 sentidos,	 senão	 nos	 escutaríamos	 [on	
s’entendrait16]	sempre	—	nos	aproveitaremos	disso	—	e	para	o	sentido	principal,	
procuraremos	qual	 efeito	elas	nos	provocam	pronunciadas	pela	voz	 interior	de	
nosso	 espírito,	 [...]	 decantada	 pela	 consulta	 aos	 livros	 do	 passado	 (Ciência,	
Pascal),	se	este	efeito	se	distancia	daquele	que	nos	é	causado	atualmente.17	(2003	
[1926],	p.	72,	tradução	minha).	

                                                             
15	O	apagamento	de	sujeito	é,	segundo	constatei	em	outro	momento,	uma	das	marcas	da	prosa	crítica	
de	Mallarmé	—	por	 isso	 il	 não	 aparece	 na	 sentença	 original.	 Para	 uma	 análise	mais	 detalhada	 do	
procedimento	mallarmeano,	Cf.	MICAELIA,	2019.	
16	Parece	pertinente	notar	que	no	texto	de	Mallarmé	o	verbo	entendre	pode	—	como	poucas	vezes,	
aliás	—	 sugerir	 uma	 tradução	 por	 entender	—	 e,	 na	 verdade,	 talvez	 até	 a	 chame	 com	mais	 força.	
Acredito	ser	interessante,	entretanto,	traduzir	por	escutar.	Não	por	ser	esta	a	tradução	mais	corrente	
—	embora	ela	de	 fato	seja	—,	mas	por	ser	a	que	nos	oferece	outras	veredas	pelas	quais	percorrer.	
Ademais,	considerada	uma	discussão	como	a	que	venho	elaborando,	que	aborda	também	a	questão	
de	uma	oralidade	na	obra	do	poeta,	procurando	dar	um	passo	adiante	em	relação	às	leituras	que	o	
tinham	como	o	“extremo	do	escrito”,	acredito	que	“escutar”	seja	uma	escolha	mais	potente.	
17	No	original:	 “Sens	des	mots,	diffère,	d’abord,	puis	le	 ton;	on	trouve	du	nouveau	dans	 le	 ton	dont	
une	 personne	 dit	 telle	 ou	 telle	 chose	—	 nous	 prendrons	 le	 ton	 de	 la	 conversation,	 comme	 limite	
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É	verdade	que	no	trecho	acima	o	que	está	sendo	pensado	são	majoritariamente	

as	palavras.	Contudo,	o	problema	do	tom	nos	termos	do	poeta	oferece	indícios	do	que	

viria	 a	 ser	 um	 procedimento	 recorrente	 em	 sua	 obra,	 observado	 por	 Jean-Nicolas	

Illouz	(2015).	No	trecho	de	“Crise	de	vers”	previamente	destacado,	o	uso	de	um	só	tipo	

de	 pontuação	 para	múltiplos	 fins	 e	 a	 extensão	 da	 frase	 distraem	 o	 olhar.	 É	 preciso	

voltar.	 Somente	 uma	 nova	 leitura	 parece	 tornar	 a	 ideia	 geral	 —	 de	 que	 após	 a	

emancipação	 da	 prosa	 e	 a	 quebra	 do	 verso	 a	 necessidade	 de	 poetizar	 continua	—	

minimamente	passível	de	compreensão.	Ora,	o	que	seria	então	essa	distinção	de	tons	

pouco	evidente	entre	exemplares	de	um	mesmo	símbolo	gráfico	que	não	a	expressão	

daquilo	 que	 “se	 sobressai	 no	 registro	 da	 escritura”	 (VADÉ,	 1996,	 p.	 12)?	 De	 fato,	

parece	controverso	dizer	que	Mallarmé	recusa	“não	a	música,	mas	a	oralidade”	(VADÉ,	

1996,	p.	12).	

O	trecho	de	“Relativement	au	vers”	especificamente	trabalhado	por	Vadé	(1996)	

permite	aferir	a	minúcia	de	tal	constatação:	

	
A	obra	pura	 implica	a	desaparição	elocutória	do	poeta,	que	 cede	a	 iniciativa	às	
palavras,	 pelo	 choque	 de	 sua	 desigualdade	 mobilizadas;	 elas	 se	 acendem	 por	
reflexos	recíprocos	como	uma	virtual	trama	de	fogo	sobre	pedrarias,	substituindo	
a	respiração	perceptível	no	antigo	sopro	lírico	ou	a	direção	pessoal	entusiasta	da	
frase.18	(MALLARMÉ,	2003	[1897],	p.	211,	tradução	minha).	

	
Em	adição	a	isso,	o	excerto	dá	abertura	para	uma	discussão	sobre	aquilo	de	que	

trata,	no	 final	das	contas,	essa	desaparição	elocutória	do	poeta.	 Seria	desaparição,	no	

                                                             
suprême,	et	où	nous	devons	nous	arrêter	pour	ne	pas	toucher	à	la	science	—	comme	arrêt	de	cercles	
vibratoires	de	notre	pensée.”	
Enfin	les	mots	ont	plusieurs	sens,	sinon	on	s’entendrait	toujours	—	nous	en	profiterons	—	et	pour	
leur	 sens	 principal,	 nous	 chercherons	 quel	 effet	 ils	 nous	 produiraient	 prononcés	 par	 la	 voix	
intérieure	de	notre	esprit,	[…]	déposée	par	la	fréquentation	des	livres	du	passé	(Science,	Pascal),	si	
cet	effet	s’éloigne	de	celui	qu’il	nous	fait	de	nos	jours.	” 
18	No	 original:	 “L’œuvre	 pure	 implique	 la	 disparition	 élocutoire	 du	 poëte,	 qui	 cède	 l’initiative	 aux	
mots,	 par	 le	 heurt	 de	 leur	 inégalité	 mobilisés;	 ils	 s’allument	 de	 reflets	 réciproques	 comme	 une	
virtuelle	traînée	de	feux	sur	des	pierreries,	remplaçant	la	respiration	perceptible	en	l’ancien	souffle	
lyrique	ou	la	direction	personnelle	enthousiaste	de	la	phrase.	”	
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poema,	da	oralidade	como	subjetividade	construída	em	meio	à	própria	enunciação?	Da	

figura	do	poeta	como	sujeito	que	se	exprime	(lembrando	as	consagradas	definições	de	

poesia	romântica)?	Do	eu	lírico	enquanto	máscara	atrás	da	qual	o	poeta	se	esconde,	ou	

quem	sabe	do	poeta	sumindo	atrás	dessa	máscara	no	desenrolar	do	texto?	

	

5.	

	

O	 ponto	 fulcral	 da	 enquete	 sobre	 a	 desaparição	 elocutória	 do	 poeta,	 na	

contramão	 do	 que	 pode	 parecer,	 não	 figura	 nem	 na	 desaparição	 nem	 no	 poeta:	

élocutoire,	 instância	determinante	da	expressão,	é	um	neologismo	vindo	de	élocution	

(elocução),	 isto	é,	articulação,	dicção;	 ideia	associada	a	eloquência,	derivada	do	 latim	

elocutio,	uma	das	regras	da	retórica	clássica19.	 Isso	significa	dizer	que	o	 interesse	da	

construção	 de	 Mallarmé	 encontra-se,	 na	 verdade,	 voltado	 para	 a	 desaparição	 da	

elocução	do	poeta	—	ou,	ao	menos,	de	uma	manifestação	possível	dessa	elocução,	dado	

o	evidente	caráter	eloquente	de	um	trabalho	como	“Crise	de	vers”.	

O	aspecto	para	o	qual	Mallarmé	levanta	um	porém	não	se	encontra	no	sujeito	da	

enunciação	em	si	mesmo	—	até	porque	o	próprio	Vadé	(1996)	provou	que	os	 limites	

de	 tal	 sujeito	 já	haviam	sido	evidenciados	pelos	poetas	que	antecederam	o	autor	do	

Fauno	(1876).	Ele	se	encontra,	mais	detidamente,	na	própria	enunciação,	o	que	implica	

que,	se	Mallarmé	é	um	poeta	de	virada	entre	um	tipo	de	subjetividade	e	outro,	a	volta	

que	 ele	 produz	 não	 perturba	 exatamente	 o	 nível	 do	 sujeito,	 mas	 o	 do	 discurso	

produzido	por	ele	—	reflexo	das	muitas	revoluções	pelas	quais	passou	o	século	XIX.	
                                                             
19	Tem-se	a	inventio	—	ligada	à	escolha	do	assunto	—,	a	dispositio	—	relacionada	a	sua	organização	
—,	 a	 elocutio	 —	 vinculada	 ao	 estilo	 que	 a	 ele	 seria	 mais	 adequado	—,	 a	memoria	 —	 própria	 à	
necessidade	de	guardá-lo	—	e,	por	fim,	a	actio	—	concernente	aos	aspectos	físicos	de	sua	produção.	
Isso,	quer	consideremos	Cícero,	quer	consideremos	Aristóteles	—	com	a	diferença	de	que	este	último	
não	 leva	 em	 conta	 a	 actio,	 sendo	 ela	 uma	 contribuição	 do	 orador	 latino.	 Sobre	 essa	 última,	 seria	
interessante	pensar	em	que	medida	poderíamos,	hoje,	associá-la	à	ideia	de	“performance”,	conceito	
capital	para	o	pensamento	contemporâneo.	Aqui,	contudo,	prefiro	deixar	a	reflexão	aos	pensadores	
dos	Estudos	Clássicos,	dando	destaque	para	uma	referência	que	me	parece	tocar,	em	alguma	medida,	
em	possibilidades	estimulantes	para	tal	discussão	(FLORES;	GONÇALVES,	2017). 
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No	universo	dessas	últimas,	uma	das	mais	significativas	para	a	literatura	talvez	

tenha	 sido	 a	 separação	 completa	 entre	 aquilo	 que	 é	 da	 ordem	 da	 racionalidade	 e	

aquilo	que	não	é	—	entre	logos	e	mythos.	Isso	se	explica,	trazida	à	tona	no	Iluminismo	e	

desenrolando-se	 no	 curso	 do	 período	 anterior	 a	 Mallarmé,	 porque	 tal	 separação	 já	

provocava	 nos	 poetas	 da	 época	 romântica	 a	 percepção	 de	 uma	 defasagem	 entre	 a	

terminologia	por	eles	utilizada	(uma	terminologia	ligada	à	tradição)	e	as	questões	que	

eles	 se	 colocavam	no	 que	 se	 refere	 à	 voz	 poética,	 ao	 sopro	 lírico,	 ao	 entusiasmo	—	 e	

Vadé	 (1996)	 percebe	 isso	 quando	 assinala	 que	 esses	 escritores	 “usam	 e	 abusam	 de	

imagens	de	alaúdes	e	de	liras.	Mas	com	a	vaga	consciência	de	uma	inadequação	entre	

esta	 imagística	 e	 a	 experiência	 renovada	 que	 eles	 têm	 da	 poesia.”20	 (1996,	 p.	 29).	

Mesmo	 assim,	 “o	 artista	 romântico	 não	 cessa	 de	 se	 referir	 a	 uma	 transcendência”21	

(ibidem);	 “tudo	 se	 passa	 como	 se	 a	 interrogação	 do	 interior	 só	 fosse	 possível	 pela	

certeza	de	uma	transcendência.”22	(1996,	p.	12	apud	BEAUVERD,	1976,	p.	30).	

O	que	parece	ficar	claro	no	tempo	de	Mallarmé	é	que	um	discurso	movido	pela	

transcendência	—	 ou,	 ao	 menos,	 de	 terminologia	 transcendente	—,	 como	 era	 o	 dos	

poetas	 ditos	 românticos,	 não	 tinha	mais	 condições	 de	 se	 sustentar	 no	 então	 debate	

contemporâneo	 sobre	 a	 poesia	 ou	 sobre	 o	 discurso,	 não	 podendo	mais	 se	 encaixar,	

portanto,	na	enunciação	do	sujeito	poético,	a	não	ser	enquanto	contraponto,	enquanto	

problematização.	 Em	 outras	 palavras,	 o	 que	 muda	 em	 Mallarmé	 —	 e,	 de	 outras	

maneiras,	 também	 em	 Baudelaire	 e	 em	 Rimbaud	—	 é,	 a	 rigor,	 a	 constatação	—	 e	 a	

crítica	—	desse	desajuste,	dessa	inadequação,	justamente.	

Conforme	 mostra	 o	 exemplo	 acima,	 é	 visível	 em	 sua	 obra,	 num	 sentido	 mais	

amplo,	 a	 valorização	 da	 ideia	 plural	 de	 subjetividade	 inaugurada	 pelos	 poetas	

anteriores	 (tanto	 que	 os	 maiores	 mestres	 franceses	 de	 Mallarmé	 foram	 Hugo	 e	

                                                             
20	No	original:	 “Ils	usent	et	abusent	des	 images	de	 luths	et	de	 lyres.	Mais	avec	 la	vague	conscience	
d’une	inadéquation	entre	cette	imagerie	et	l’expérience	renouvelée	qu’ils	ont	de	la	poésie.”	
21	No	original:	“L’artiste	romantique	ne	cesse	de	se	référer	à	une	transcendance.”	
22	 No	 original:	 “Tout	 se	 passe	 comme	 si	 l’interrogation	 de	 l’intérieur	 n’était	 possible	 que	 par	 la	
certitude	d’une	transcendance.” 
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Baudelaire),	 de	modo	 que	 não	 seria	 coerente	 na	 obra	mallarmeana	 a	 busca	 de	 uma	

rejeição	 da	 oralidade	 no	 sentido	 explanado	 anteriormente,	 ou	 ainda	 uma	 dedicação	

mais	afinada	à	virtude	do	cálculo	do	que	à	da	lira,	como	fizeram	Banville	e	Gautier.	

Mallarmé,	 como	 Baudelaire,	 aprendeu	 a	 lição	 de	 Edgar	 Poe,	 “l’ingénieur”,	 é	

verdade.	Não	obstante,	ele	aprendeu	igualmente	a	de	Hugo.	Por	isso,	é	com	razão	que	

Illouz	(2015)	fala	de	uma	distinção	da	prosa	poético-crítica	de	Mallarmé	em	relação	à	

do	período	oratório.	É	dizer	que	o	poeta	cede	a	 iniciativa	 às	palavras	porque	não	se	

trata	 mais	 de	 se	 esforçar	 a	 fim	 de	 justificar	 uma	 subjetividade	 necessariamente	

recorrendo	 a	 uma	 transcendência,	 não	 se	 trata	 mais	 de	 uma	 produção	 que	 apenas	

repara	 na	 existência	 de	 uma	 incongruência	 sem	 conseguir	 ao	 certo	 apontá-la,	 ou	 de	

uma	demonstração	de	algo	da	ordem	do	sublime	ou	do	terrível	com	vistas	a	alcançar	

uma	espécie	de	efeito	catártico.	

Trata-se,	 realmente,	 de	 conseguir	 um	 efeito;	 não	 procurando	 chegar	 a	 algo	

através	de	 engenho	 linguístico,	mas	produzindo	algo	por	 intermédio	desse	 engenho,	

mostrando	 sem	 demonstrar,	 e	 é	 seguindo	 essa	 lógica	 que	 talvez	 uma	 das	

características	 mais	 centrais	 na	 poesia	 de	Mallarmé,	 depois	 da	 dificuldade,	 seja	 sua	

faculdade	crítica.	Sem	mencionar	que,	ceder	a	iniciativa	às	palavras,	muito	mais	do	que	

ler	 o	mundo	 criticamente,	 significa	 ceder	 a	 iniciativa	 ao	 outro,	 ceder	 a	 iniciativa	 ao	

leitor	—	raciocínio	que	se	confirma	quando	pensamos,	por	exemplo,	que	as	palavras	

na	escrita	só	se	realizam,	em	última	análise,	quando	alguém	as	coloca	para	funcionar,	

quando	alguém	estabelece	relações	entre	elas,	seja	no	ato	de	escrever,	seja	no	de	ler.	

Cabe,	 por	 fim,	 perguntar	 como	 a	 poesia	 de	 Mallarmé	 lidou	 com	 a	 mudança	

sensível	 promovida	 pelos	 acontecimentos	 históricos	 em	 curso	 no	 século	 XIX,	

desembocando	numa	fórmula	como	a	da	desaparição	elocutória	do	poeta.	
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6.	

	

Se	 a	 ideia	de	poesia,	 na	obra	mallarmeana,	não	está	na	demonstração,	nem	na	

explicitação	 —	 diferentemente	 do	 que	 poderia	 sinalizar	 esse	 novo	 momento	 do	

racionalismo	—,	ela	também	não	está	na	oratória	num	sentido	estrito,	nem	no	sujeito	

da	enunciação	como	um	instrumento	de	retórica.	Salvo	naquilo	que	a	retórica	tem	de	

ficção.	Ora,	 se	o	poeta	é	um	fingidor,	 como	propôs	Fernando	Pessoa,	 e	se	 em	meio	a	

esse	 fingimento	algumas	coisas	acabam	por	sair	de	seu	controle,	 como	atestou	Vadé	

(1996)	 em	 sua	 consideração	 sobre	 “o	 sujeito	 lírico	 aparece[r]	 finalmente	 como	 a	

resultante	de	diferentes	posturas	de	enunciação	assumidas	pelo	‘eu’	do	texto”23	(1996,	

p.	36),	em	Mallarmé	esse	poeta	não	finge	alicerçado	por	uma	transcendência,	mas	tão	

somente	pela	 consciência	de	que	a	 própria	 linguagem	é	um	mecanismo	produtor	de	

ficções	e	de	que	ele,	enquanto	poeta,	se	utiliza	da	linguagem	para	criá-las,	como	mostra	

o	“Notes	sur	le	langage”	(2003	[1926],	p.	66).	

Em	termos	de	oposição,	portanto,	é	questão	de	uma	compreensão	imanente	dos	

modos	 de	 funcionamento	 da	 poesia.	 O	 que	 nem	 por	 isso	 confere	 semblante	

ensimesmado	 à	 produção	 de	 Mallarmé:	 é	 exatamente	 na	 clareza	 de	 que	 a	 mente	

humana	 produz	 ficções	 por	 meio	 da	 linguagem	 que	 deixamos	 de	 ser	 fantoches	 dos	

discursos,	 nos	 dando	 conta	 da	 posição	 ocupada	 pela	 filosofia,	 pela	 religião,	 pela	

política,	 pela	 sociedade,	 etc.;	 ficções	 criadas	 por	 nós	—	 a	 nós	 cabendo,	 dessa	 forma,	

lidar	 com	 elas.	 A	 desaparição	 elocutória	 que	 tira	 de	 jogo	 a	 respiração	 perceptível	 no	

antigo	sopro	lírico	ou	a	direção	pessoal	entusiasta	da	frase	para	dar	vez	às	palavras	—	

as	quais,	mobilizadas	pelo	choque	de	sua	diferença,	acendem-se	por	reflexos	recíprocos	

como	uma	virtual	trama	de	fogo	sobre	pedrarias	—	não	some	com	o	poeta	em	si,	nem	

                                                             
23	No	 original:	 “Le	 sujet	 lyrique	 apparaît	 finalement	 comme	 la	 résultante	 des	 différentes	 postures	
d’énonciation	assumées	par	le	‘je’	du	texte.”	
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com	a	subjetividade.	E	isso	quer	dizer	também	que	a	oralidade	permanece	no	lugar	em	

que	sempre	esteve,	exceto	que	agora	compreendida	e	problematizada	como	tal.	

	
7.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	

O	 comentário	 de	 Vadé	 (1996),	 um	 deslize	 metodológico,	 segundo	 o	 qual	

Mallarmé	recusa	a	oralidade,	ou	como	escreve	Friedrich,	segundo	o	qual	o	poeta	teria	

continuado	 “o	 caminho	 que	 conduz	 do	 sujeito	 poético	 a	 uma	 neutralidade	

suprapessoal”	(1991,	p.	110)	faz	soar	uma	nota	falsa	na	proposição	de	que	sua	obra	dá	

prosseguimento	 a	 uma	 compreensão	 da	 pluralidade	 constitutiva	 na	 ideia	 de	

subjetividade	 inaugurada	 com	 o	 romantismo	 —	 além	 de	 ratificar	 a	 ideia	 de	 autor	

matriz,	conceituada	por	Castro	Rocha	(2005).	

Quando	infere	que	a	poesia	deve	sugerir	e	aludir	em	lugar	de	definir,	Mallarmé	

centra-se	 no	 problema	 da	 ficção,	 e	 não	 no	 fim	da	 subjetividade.	 Logo,	 compreender	

que	 a	 virada	 produzida	 pelo	 poeta	 está	 ligada	 a	 uma	 negação	 da	 oralidade,	 como	

adverte	 Vadé	 (1996),	 significaria,	 ao	 menos	 nesse	 aspecto	 preciso,	 concordar	 com	

Friedrich	(1991)	e	reafirmar	a	dissociação	via	sujeito	entre	 esses	dois	momentos	da	

poesia	 lírica	 na	 modernidade.	 Em	 resumo,	 significaria	 produzir	 uma	 contradição	

aparentemente	 inofensiva	 no	argumento	de	que	o	que	muda	 do	meio	 para	o	 fim	do	

século	XIX	não	é	o	estatuto	do	sujeito,	mas	o	entendimento	que	se	tem	dele	no	curso	

da	enunciação.	

Em	suma,	não	é	que	Mallarmé	negue	 a	 oralidade.	Ele	questiona	 a	 subjetividade	

como	 lugar	 em	 si,	 de	 alguma	 forma	 atentando-se	 a	 uma	 certa	 inadequação	

terminológica	 que	 perpassou	 a	 produção	 atualmente	 entendida	 como	 romântica.	 E	

nessa	perspectiva,	o	que	refinaria	a	argumentação	de	Vadé	(1996),	um	detalhe,	seria	

situar	 a	 desaparição	 elocutória	 e	 o	 problema	 da	 subjetividade	 no	 contexto	 da	 obra	

mallarmeana,	posto	ser	este	um	ponto	sensível	no	desenvolvimento	de	seu	estudo.	Um	
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nada;	que,	não	obstante,	teria	o	potencial	de,	passando	por	cima	daquilo	que	está	em	

jogo	no	contexto	criado	pelos	escritos	de	Mallarmé,	insistir	nos	rumos	tortuosos	que	a	

eles	se	quis	dar.	
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LÍNGUA,	PALAVRA	E	EXPERIÊNCIA	NO	POEMA	“MÁTRIA”,	DE	ROSE	

AUSLÄNDER	

LANGUAGE,	WORD	AND	EXPERIENCE	IN	THE	POEM	“MUTTERLAND”	BY	

ROSE	AUSLÄNDER	
	

Luiz	Carlos	Abdala	Junior1	

	
RESUMO:	O	presente	artigo	tem	como	objetivo	discutir	as	noções	de	língua,	palavra	e	experiência	a	
partir	de	um	poema	de	Rose	Ausländer.	Para	isso,	primeiramente	procura-se	estabelecer	uma	relação	
entre	a	experiência	histórica	da	autora	e	parte	de	sua	obra	poética.	Em	um	segundo	momento	serão	
trabalhados	os	desdobramentos	que	as	noções	de	língua	materna	e	palavra	tomam	para	Ausländer	em	
seu	poema	"Mátria"	("Mutterland).	Além	disso,	o	artigo	apresentará	traduções	do	próprio	autor.	
Palavras-chave:	poesia	de	língua	alemã;	exílio;	tradução.	
ABSTRACT:	This	paper	aims	to	discuss	the	notion	of	language,	word	and	experience	from	a	poem	by	
Rose	Ausländer.	To	do	that,	firstly	a	relationship	between	the	author's	historical	experience	and	part	
of	her	 lyrical	work	will	be	established.	 In	a	 second	moment,	 the	developments	 that	 the	notions	of	
mother	tongue	and	work	take	for	Ausländer	in	her	poem	"Mutterland"	will	be	discussed.	In	addition,	
the	paper	will	feature	translations	made	by	the	author	himself.	
Key-words:	German-language	poetry;	exile;	translation.	
	

	

1. INTRODUÇÃO	

	

Nascida	em	meio	a	fronteiras,	no	Império	Austro-Húngaro,	mais	precisamente	na	

região	 de	 Bucovina	 (entre	 o	 que	 hoje	 é	 a	 Romênia	 e	 a	Ucrânia),	 em	uma	 família	 de	

origem	judaica	da	comunidade	de	língua	alemã	da	região,	Rose	Ausländer	(1901-1988)	

é	um	dos	nomes	mais	 importantes	dos	poetas	de	origem	 judaica	que	escreveram	em	

                                                             
1	Bacharel	em	Letras,	UFPR.	
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alemão	da	assim	chamada	poesia	do	pós-guerra.	O	exílio	fez	frequentemente	parte	da	

vida	 da	 escritora,	 começando	 logo	 na	 Primeira	 Guerra	Mundial,	 quando	 sua	 família	

precisou	fugir	para	Viena,	retornando	a	Bucovina	depois	da	guerra.	A	Bucovina	do	pré-

guerra	foi	um	território	plurilinguístico	eleito	como	motivo	poético	e	tratado	em	sua	

obra	lírica	como	uma	espécie	de	sonho	idílico2.	Com	o	fim	do	Império	Austro-Húngaro,	

Ausländer	parte	para	os	Estados	Unidos,	onde	se	casa	e	obtém	a	cidadania	americana.	

Retorna	a	Bucovina	poucos	anos	depois,	devido	ao	fim	do	casamento,	mas	logo	no	final	

dos	 anos	 de	 1920	 volta	 para	 Nova	 Iorque.	 Depois	 disso,	 ainda	 retorna	 à	 Europa,	

permanecendo	em	Chernivtsi	e,	em	seguida,	em	Bucareste	até	1939.	Devido	à	crescente	

ameaça	 nazista,	 parte	 para	 os	 Estados	 Unidos	 novamente,	 porém	 precisa	 voltar	 à	

Europa	 poucos	meses	 depois	 devido	 ao	 adoecimento	 da	mãe.	 Em	 1941,	 os	 nazistas	

invadem	a	região	de	Bucovina	e	Ausländer	sobrevive	aos	tempos	de	horror	escondendo-

se	em	guetos	no	antigo	bairro	judeu	da	cidade.	Em	1946,	consegue	partir	novamente	

para	os	Estados	Unidos,	onde	se	estabelece	por	cerca	de	20	anos	e	corta	relações	com	a	

lírica	moderna	alemã,	deixando	não	só	de	ler	a	poesia	contemporânea	em	alemão	como	

também	de	escrever	no	idioma,	passando	a	compor	em	inglês.	Vivendo	em	Nova	Iorque,	

tem	contato	com	nomes	da	poesia	moderna	em	língua	inglesa,	como	Marianne	Moore	e	

Williams	Carlos	Williams.	Apenas	no	final	dos	anos	de	1950,	volta	a	escrever	em	alemão,	

porém	a	escrita	não	é	mais	a	mesma,	e	leva	as	marcas	dos	eventos	da	segunda	metade	

do	 século	 XX.	 Em	 1967,	 retorna	 definitivamente	 à	 Europa,	 mas	 não	 a	 Bucovina,	

decidindo	por	se	assentar	na	Alemanha,	mais	precisamente	na	cidade	de	Düsseldorf,	

onde	permanece	escrevendo	até	a	sua	morte,	no	ano	de	1988.	

Deter-me	 brevemente	 na	 biografia	 da	 autora	 não	 tem	 apenas	 o	 sentido	 de	

apresentar	 um	 nome	 relativamente	 ainda	 desconhecido	 ao	 público	 brasileiro,	 mas	

também	o	de	iluminar	um	traço	caro	ao	pensar	a	obra	de	Ausländer:	as	redes	e	relações	

entre	 escrita	 e	vida.	Não	meramente	a	produção	 literária	enquanto	reflexo	direto	de	

                                                             
2	Ver,	por	exemplo,	os	poemas	da	sessão	Grüne	Mutter	Bukowina	em	Ausländer	(2012).	
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uma	vida,	como	seria	pressuposto	partindo	de	uma	chave	de	leitura	biográfica,	mas	de	

pensar	a	literatura	enquanto	também	uma	vivência,	isto	é,	como	parte	constitutiva	da	

experiência	 subjetiva	 e	 histórica	 do	 sujeito	 que	 escreve,	 tal	 como	 para	 a	 própria	

Ausländer	 escrever	 era	 o	 caso	 de	 sobreviver	 (AUSLÄNDER,	 2012).	 Forma-se,	 assim,	

uma	conexão	entre	escrita	e	vida,	na	literatura,	que	não	reduz	a	composição	literária	ao	

exercício	autobiográfico,	mas	a	torna,	nessa	perspectiva,	um	elemento	mesmo	da	vida	e	

da	vivência,	 isto	é,	uma	forma	de	vida,	ou	melhor,	uma	forma	da	vida.	Helmut	Braun	

(2012,	p.	291),	um	dos	principais	organizadores	do	trabalho	deixado	pela	autora,	diz	

em	uma	nota	editorial	no	fim	da	coleção	dos	seus	poemas:	“Todos	os	poetas	criam	a	

partir	de	 suas	vidas.	Mas	uma	 ligação	 tão	estreita	 entre	vida	 e	obra	em	Ausländer	 é	

extraordinário,	raro,	talvez	singular.”3	

Poderíamos	 assumir	 que	 parte	 da	 poesia	 de	 Ausländer	 toma	 forma	 no	

atravessamento	entre	a	 literatura	e	 a	experiência.	Tal	 é	o	poema	“Ich	vergesse	nicht”	

("Eu	não	me	esqueço")	(AUSLÄNDER,	2012,	p.	237),	abaixo	transcrito	e	traduzido,	que	

tematiza	como	a	vida	estrangeirizante	não	começou	na	Segunda	Guerra	Mundial,	mas	é	

bastante	anterior	e	remonta,	basicamente,	às	condições	de	existência	ao	longo	do	século	

XX	para	as	populações	judaicas	de	Bucovina,	assim	como	também	à	própria	experiência	

individual	da	autora,	traduzindo,	em	certo	sentido,	este	contato	com	o	mundo	frente	à	

possibilidade	 do	 esquecimento	 individual	 e	 coletivo.	 Desta	 forma,	 a	 escrita	 adquire	

também	 o	 sentido	 da	 rememoração	 e	 da	 criação	 de	modos	 de	 resistência.	 O	 ato	 de	

escrever	aparece	em	Ausländer	para	além	de	mera	extensão	da	identidade,	mas	como	

meio	de	criação	da	própria	identidade,	isto	é,	não	apenas	rememora	o	território	de	sua	

infância	e	descreve	eventos	relativos	à	perda	da	pátria,	da	língua,	da	família	e	demais	

consequências	do	exílio	e	da	perseguição	que	 tiveram	tamanho	 impacto	em	sua	vida	

subjetiva,	mas	também	os	reconstrói	e	lhes	atribui	sentido	a	partir	da	criação	artística.	

                                                             
3	 “Eine	 so	enge	Verknüpfung	von	Leben	und	Werk	wie	bei	Rose	Ausländer	 ist	 aber	ungewöhnlich,	
selten,	vielleicht	einmalig.”	(2012,	p.	291).	Ao	longo	de	todo	o	artigo,	são	de	minha	autoria	as	traduções	
ao	português	das	citações	acompanhadas	de	nota	em	língua	estrangeira.		
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Ich	vergesse	nicht	
	
Ich	vergesse	nicht	
	
das	Elternhaus	
die	Mutterstimme	
den	ersten	Kuß	
die	Berge	der	Bukowina	
die	Flucht	im	ersten	Weltkrieg	
das	Darben	in	Wien	
die	Bomben	im	zweiten	Weltkrieg	
den	Einmarsch	der	Nazis	
das	Angstbeben	im	keller	
den	Arzt	der	unser	Leben	rettete	
das	bittersüße	Amerika	
	
Hölderlin	Trakl	Celan	
	
meine	Schreibqual	
den	Schreibzwang	
noch	immer	

Eu	não	me	esqueço4	
	
Eu	não	me	esqueço	
	
da	casa	dos	pais	
da	voz	da	mãe	
do	primeiro	beijo	
dos	montes	de	Bucovina	
da	fuga	na	primeira	guerra	
da	penúria	em	Viena	
das	bombas	na	segunda	guerra	
da	invasão	nazista	
do	tremor	no	porão	
do	médico	que	salvou	a	nossa	vida	
da	agridoce	América	
	
Hörderlin	Trakl	Celan	
	
minha	aflição	em	escrever	
a	obsessão	em	escrever	
de	novo	e	de	novo	

	

Nessa	direção,	o	escrever	não	é	aqui	 apenas	ato	de	registro,	mas	 também	uma	

possibilidade	de	testemunho	que	ganha	o	sentido	de	criação	e	formação	identitária	e	

subjetiva.	 Em	outro	 poema,	 intitulado	 “Wer	 bin	 ich”	 ("Quem	 sou	 eu")	 (AUSLÄNDER,	

2012,	p.	228),	esta	relação	é	aprofundada,	colocando-se	em	questão	a	possibilidade	da	

invenção	de	qualquer	unidade	subjetiva	(eu)	sem	a	escrita:	

	

Wer	bin	ich	
	
Wenn	ich	verzweifelt	bin	
schreib	ich	Gedichte	
	
Bin	ich	fröhlich	
schreiben	sich	die	Gedichte	
in	mich	
	

Quem	sou	eu	
	
Em	desespero,	
eu	escrevo	poemas	
	
Quando	contente,	
os	poemas	se	escrevem	
em	mim	
	

                                                             
4	As	traduções	dos	poemas	de	Ausländer	são	minhas.	
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Wer	bin	ich	
wenn	ich	nicht	
schreibe	

Quem	sou	eu	
Quando	não	
escrevo	

	

Escrever,	necessário,	presente;	mas	após	a	perseguição	nazista	e	o	exílio,	em	qual	

língua?	

	

2. LÍNGUA,	PALAVRA	E	EXPERIÊNCIA	

	

A	partir	da	 experiência	 do	exílio	 e	 da	Shoah,	 a	possibilidade	 da	 construção	de	

qualquer	identidade	de	acordo	com	as	noções	unívocas	e	tradicionais	de	pátria,	língua	

e	identidade	torna-se	inviável	para	Ausländer.	A	noção	de	lar,	do	alemão	Heimat,	traduz-

se	em	nostalgia	e	um	tanto	de	idealismo	daquela	Bucovina	anterior	à	guerra	ou,	para	a	

autora,	anterior	à	própria	Primeira	Guerra	Mundial.	Após	este	ponto	os	territórios	se	

transformam	e	são	abalados.	A	experiência	do	exílio	tem	como	consequência	anos	a	fio	

passados	 nos	 Estados	 Unidos	 e	 o	 retorno	 à	 Europa	 para	 a	 Alemanha,	 e	 não	 para	

Bucovina,	assim	como	a	hesitação	com	a	qual	a	língua	alemã	será	tomada	por	Ausländer	

em	 sua	 escrita,	 que	 é	 identificada	 por	 ela	 mesma,	 como	 aponta	 Silvia	 Aparecida	

Nauroski	 (2007),	 como	 a	 língua	 dos	 assassinos.	 Neste	 cenário,	 o	 escrever	 aparece	

enquanto	território	possível,	enquanto	forma	de	existência	e	habitação.	No	breve	ensaio	

intitulado	“Tudo	pode	ser	motivo”	(2012,	p.	10	e	11),	Ausländer	tenta	se	aproximar	do	

papel	 que	 a	 escrita	 teria	 em	 sua	 vida,	 dizendo	 em	 certo	momento:	 “Escrever	 é	 uma	

pulsão.	O	poeta,	o	romancista	deve	se	alimentar,	se	mexer,	descansar,	pensar,	sentir	e	

escrever	—	escrever,	o	que	seus	pensamentos	e	sua	fantasia	prescrevem.”5	

Escrever,	como	colocado,	tem	aqui	os	traços	de	uma	pulsão,	ou	seja,	é	também	

algo	que	está	além	do	nível	meramente	consciente	daquele	que	escreve.	Para	Ausländer,	

                                                             
5	 “Schreiben	 ist	 ein	 Trieb.	Der	 dichter,	 der	 Schriftsteller	muß	 essen,	 sich	 bewegen,	 ruhen,	 denken,	
fühlen	 und	 schreiben	—	 schreiben,	 was	 seine	 Gedanken	 und	 Einbildungskraft	 ihm	 vorschreiben.”	
(AUSLÄNDER,	2012,	p.	10	e	11).	
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após	o	exílio,	voltar	a	escrever	em	alemão,	sua	língua	materna	e	ao	mesmo	tempo	língua	

dos	 assassinos,	 torna-se	 especialmente	 difícil.	 Não	 à	 toa	 a	 poeta	 decide,	 por	 anos,	

escrever	em	inglês.	Sobre	este	retorno	ao	alemão,	anota	Irene	Aron	(2001):	

	
A	vivência	dos	crimes	cometidos	em	nome	da	Alemanha	bloqueou,	conforme	dito,	
um	refúgio	inquestionável	na	língua	materna,	que	se	torna	a	língua	dos	assassinos.	
A	morte	da	mãe	desencadeou,	por	assim	dizer,	a	ruptura	do	cordão	umbilical	que	
unia	 a	 poeta	 à	 mãe	 e,	 por	 associação,	 à	 língua	 materna.	 O	 reencontro	 desta	
restabelece	 igualmente	 o	 reencontro	 com	 as	 origens,	 intimamente	 ligadas	 ao	
conceito	de	mãe.	O	alemão	veio	à	tona	novamente,	porém,	aquilo	que	deveria	ser	
dito	requeria	uma	rearticulação.	(ARON,	2001,	p.	287).	

	

A	nova	linguagem	poética	afirmada	por	Aron	é	entrevista	a	partir	da	chave	de	uma	

reinvenção	pessoal	e	 identitária.	A	palavra	aqui	(ou	como	a	pesquisadora,	no	mesmo	

artigo,	 em	 sentido	 metonímico	 a	 toma,	 a	 língua)	 parece	 ter	 o	 sentido,	 então,	 de	

habitação,	de	um	território	possível	de	 experiência.	A	palavra	permanece.	No	poema	

“Mutterland”	("Mátria")	(AUSLÄNDER,	2012,	p.	227),	do	mesmo	período,	o	cruzamento	

entre	 língua	materna	e	exílio	 é	especialmente	sublinhado.	E	é	sobre	este	poema	que	

gostaria	aqui	de	me	deter.	

	

Mutterland	
	
Mein	Vaterland	ist	tot	
sie	haben	es	begraben	
im	Feuer	
	
Ich	lebe	
in	meinem	Mutterland	
Wort	

Mátria	
	
Minha	pátria	morreu	
a	enterraram	
no	fogo	
	
Eu	vivo	
na	minha	mátria	
Palavra	

	

Mutterland,	aqui	traduzido	por	Mátria6,	assume	especial	importância	quando	se	

procura	pensar	os	desdobramentos	da	sensível	relação	entre	exílio	e	língua	na	autora.	

                                                             
6	 Gostaria	 de	 agradecer	 especialmente	 aos	 comentários	 de	 Guilherme	 Gontijo	 Flores,	 que	 me	
auxiliaram	na	escolha	deste	título.	
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Isto	não	apenas	porque	em	duas	estrofes	poderia	se	dizer	que	a	cada	uma	dessas	noções	

é	dada	relevância,	mas	também	porque	como	resultado	deste	cruzamento	resulta	um	

importante	 conceito	 que	 já	 foi	 sublinhado	 em	 outros	 trabalhos7:	 a	Wortheimat	 [lar-

palavra]	em	Ausländer,	isto	é,	a	palavra	que,	na	condição	do	exilado,	torna-se	o	território	

possível	da	experiência	e	do	assentamento.	Tal	como	comenta	Aron	(2001):	

	
A	 poeta	 torna-se	 uma	 espécie	 de	 arquiteta	 das	 palavras,	 construindo	 para	 si	
mesma	 um	 mundo	 interior	 e	 preservando	 uma	 essência	 intocável	 num	 “lar-
palavra”,	“Wortheimat”.	“O	“lar-palavra”	torna-se	o	único	lugar	confiável	onde	se	
pode	 recolher.	 Os	 algozes	 nazistas	 não	 só	 destruíram	 os	 judeus,	 destruíram	
também	uma	 cultura	 secular.	 Contudo,	 não	 conseguiram	destruir-lhes	 a	 língua,	
transformada	então	em	pátria	que	os	nômades	da	época	totalitária	preservaram	
como	um	bem	permanente	 e	 carregavam	 consigo	 onde	 quer	 que	 estivessem.	A	
língua	permanece,	ferida,	conspurcada,	mas	viva.	O	reencontro	da	língua	materna	
de	 seus	 anos	 de	 infância	 e	 juventude	 restabelece	 para	 Rose	 o	 reencontro	 das	
origens,	simbolizadas	pelo	conceito	de	mãe.	Advém	dessa	reflexão	a	concepção	do	
conceito	“mátria-palavra.”	(ARON,	2001,	p.	290).	

	

Ao	 ser	 perguntada	 sobre	 o	 que	 restava	 da	 Alemanha	 antes	 de	 Hitler,	 Hannah	

Arendt	 prontamente	 respondeu	 “O	 que	 resta	 é	 a	 língua”8.	 No	 mesmo	 sentido	

compreende-se	a	 experiência	de	Rose	Ausländer:	 a	 língua	é	o	que	resta,	 ainda	que	o	

retorno	 a	 tal	 língua	 não	 se	 dê	 imediatamente,	 mas	 precise	 passar	 por	 uma	

“rearticulação”.	Como	apontou	Victor	Klemperer	(2009)	logo	após	o	fim	da	guerra,	o	

período	 nazista	 estabeleceu	 não	meramente	 uma	 instituição	 de	 poder	 apartada	 dos	

meios	 sociais,	 mas	 promoveu	 uma	 educação	 dos	 sentidos	 que	 teve	 a	 língua	 como	

propulsora	 de	 seus	 objetivos.	 Klemperer	 anota	 como	 vários	 termos,	 abreviações,	

expressões,	foram	massivamente	utilizadas	no	período	nazista,	tal	como	também	outras	

palavras	mudaram	a	sua	conotação.	Assim,	o	autor	mostra	como	a	própria	língua	alemã	

não	passou	ao	largo	do	horror	do	período	e	foi	frequentemente	instrumentalizada	pelos	

nazistas	para	disseminar	os	seus	propósitos.	Nesse	ponto,	é	importante	sublinhar	como,	

                                                             
7	Ver	em	ARON,	2001.	
8	Ver	em	CASSIN	(2013).	
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ainda	que	o	que	restasse	para	Ausländer	no	exílio	fosse	a	língua,	jamais	poderia	ser	a	

língua	nazista,	isto	é,	os	contornos	que	a	língua	alemã	adquiriu	no	período	e	que	foram	

tão	bem	explorados	por	Klemperer.	

Em	"Mutterland"	("Mátria"),	a	morte	da	Vaterland	[pátria]	cede	lugar	à	vida	da	

Mutterland	[mátria],	que	renasce	não	mais	em	um	Estado,	reino,	nação	ou	em	território	

geográfico,	mas	na	Wort	[palavra],	lugar	onde	o	leben	[viver]	se	torna	então	possível.	A	

partir	 da	 interpretação	 de	 Aron	 (2001),	 a	 Wort	 corresponde	 à	 língua	 materna	

[Muttersprache],	que	em	sua	relação	com	o	sujeito,	leva	o	nome	da	mãe,	acentuando	a	

relação	umbilical	entre	sujeito	e	língua/mãe.	Nota	Aron	que	seria	esta	língua	da	mãe	o	

lugar	onde,	após	a	morte	da	pátria,	 torna-se	o	 território	do	possível	para	Ausländer.	

Nesse	sentido,	vale	ressaltar	que	a	noção	de	Vaterland	foi	correntemente	utilizada	nos	

discursos,	orais	ou	escritos,	do	período	nazista.	Exemplo	disso	são	bordões	tais	como	

“Alles	für	das	Vaterland”,	feito	o	que	está	inscrito	em	um	sino	recentemente	encontrado	

e	retirado	de	uma	igreja	no	vilarejo	de	Herxheim,	noticiado	por	diferentes	portais	de	

notícia9.	 Assim,	 a	 partir	 da	 conotação	 nacionalista	 e	 chauvinista,	 e	 nesse	 caso,	

especialmente	 hitlerista	 de	 Vaterland	 no	 período	 nazista,	 o	 poema	 abre	 diferentes	

camadas	de	sentido,	projetando	esta	morte	como	não	apenas	a	destruição	de	Bucovina	

pelos	nazistas,	território	de	infância	pré-nazista,	mas	também	como	a	impossibilidade	

de	qualquer	identificação	à	noção	de	Vaterland	a	partir	da	conotação	que	esta	palavra	

adquire	no	período.	

Anota	Sylvia	Molloy	(2018)	que,	logo	após	a	morte	do	pai,	falante	de	inglês,	a	mãe	

de	 Elias	 Canetti	 submete	 o	 filho	 ao	 aprendizado	 do	 alemão,	 língua	materna	 dela.	 A	

necessidade	profunda	da	mãe	de	comunicar-se	em	alemão,	agora	com	o	filho,	traduz-se	

em	 língua	 da	 intimidade	 desta	 relação.	 Para	 Ausländer,	 o	 alemão,	 língua	materna	 e	

língua	 da	 mãe,	 é	 também	 a	 língua	 de	 um	 território	 da	 infância.	 Porém,	 nesse	

                                                             
9	 Disponível	 em	 <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47406871>.	 Acesso	 em	 01	 ago.	
2019.	
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entrecruzamento	de	lugares	sensíveis	da	experiência,	e	ainda	que,	como	afirma	Irene	

Aron	(2001),	para	a	poeta	o	alemão	tenha	precisado	de	uma	rearticulação,	até	que	ponto	

o	retorno	à	língua	de	antes	pode	significar	um	lugar	seguro	de	habitação?	À	noção	de	

“cordão	 umbilical”,	 que	 “unia	 a	 poeta	 a	 mãe	 e,	 por	 associação,	 à	 língua	 materna”,	

invocada	na	reflexão	de	Aron	(2001,	p.	287),	implica	uma	relação	maternal,	original,	e	

no	limite,	natural	do	sujeito	com	a	sua	própria	língua	materna.	Tal	como	fruto	de	sua	

mãe,	como	um	bebê	por	ela	alimentado	através	do	cordão	umbilical	ao	longo	dos	meses	

de	gestação,	é	a	relação	deste	sujeito	com	sua	língua	materna	que,	após	o	exílio,	sofre	a	

ruptura	do	cordão	umbilical	que	a	ela	o	ligava.	Voltar	a	escrever	em	alemão	após	o	exílio	

seria,	 prossegue	 a	 pesquisadora,	 “o	 reencontro	das	origens,	 simbolizadas	 pela	mãe”.	

Nesse	sentido,	o	reencontro	com	a	língua	seria	o	reencontro	do	lugar	natural	do	sujeito,	

e	é	esse	o	sentido	da	Wortheimat	[lar-palavra].	

Porém,	 por	 outro	 ângulo,	 não	 seria	 possível	 entrever,	 nesse	 processo,	 um	

estranhamento	do	próprio	sujeito	em	relação	à	sua	língua?	Na	afirmação	de	Ausländer	

de	que	o	alemão	teria	se	tornado	a	língua	dos	assassinos10,	assim	como	a	própria	decisão	

por	escrever	anos	a	fio	poesia	apenas	em	inglês,	se	entrevê	uma	hesitação	da	poeta	com	

a	sua	própria	língua	materna,	com	esse	próprio	lugar	da	“habitação”	(ou	de	“lar”).	Tal	

língua,	o	alemão,	língua	da	infância,	dos	tempos	pré-hitleristas,	dos	poetas,	da	filosofia	

e	da	mãe	é	designada	enquanto	língua	que,	também,	tentou	matá-la.	Nesse	cenário,	a	

relação	 sujeito-língua	 materna	 é	 desvelada	 como	 uma	 relação	 não-essencialista,	

abalando	concepções	unívocas	e	naturalizantes	da	relação	do	eu	com	a	sua	língua	(ou	

como	aqui	pensado,	o	seu	lugar	de	habitação);	a	língua	materna	torna-se,	então,	uma	

possibilidade	 de	 inventar	 (CASSIN,	 2013).	 Nessa	 direção	 também	 parece	 refletir	

Jacques	Derrida	(2016)	quanto	à	sua,	também,	conturbada	relação	com	o	francês:	

	

                                                             
10	 Vale	 ressaltar	 o	 quanto	 esta	 caracterização	 ecoa	 diretamente	 o	 binômio	 de	 Paul	 Celan	 sobre	 o	
alemão:	Muttersprache-Mördersprache	(língua	materna-língua	assassina).	(SIMÕES,	2018,	p.	16).	
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Mas	dir-me-ão,	não	sem	razão,	que	é	sempre	assim	a	priori	—	e	para	quem	quer	que	
seja.	 A	 língua	 dita	materna	 não	 é	 nunca	 puramente	 natural,	 nem	 própria,	 nem	
habitável.	Habitar,	eis	um	valor	bastante	desorientador	e	equívoco:	não	se	habita	
nunca	o	que	se	está	habituado	a	chamar	habitar.	Não	há	habitat	possível	sem	a	
diferença	deste	exílio	e	desta	nostalgia.	Sem	dúvida.	É	demasiado	sabido.	Mas	não	
resulta	daqui	que	todos	os	exílios	sejam	equivalentes.	A	partir,	sim,	a	partir	desta	
margem	 ou	 desta	 derivação	 comum,	 todos	 os	 expatriamentos	 permanecem	
singulares.	(DERRIDA,	2016,	p.	106).	

	

Desdobrando	sua	reflexão,	Derrida	(2016,	p.	99)	entrevê	um	velho	fantasma	que	

não	esperava	pelas	“mães	barriga	de	aluguel”	ou	a	“procriação	assistida”	na	ideia	de	que	

se	 sabe	naturalmente	 quem	é	 a	mãe,	 e	 como	 fantasma	 identifica	 aí	 a	 língua	materna	

enraizada	à	Lei.	Porém,	por	outro	lado,	na	esteira	da	entrevista	de	Hannah	Arendt11,	há	

também	 o	 recalcamento	 da	 língua	 materna,	 consequência	 de	 um	 esquecimento	 da	

língua	que	Arendt	(1964	apud	DERRIDA,	2016,	p.	100-101)	assume:	“Pode-se	esquecer	

a	língua	materna,	é	verdade.	Tenho	exemplos	disso	à	minha	volta.	Essas	pessoas	falam	

aliás	bem	melhor	do	que	eu	as	línguas	estrangeiras”.	E	o	que	nomeia	este	recalcamento?	

O	interlocutor	pergunta-lhe	então	se	este	esquecimento	da	língua	materna	não	é	

a	“consequência	de	um	recalcamento”.	Arendt	aprova:	sim,	o	esquecimento	da	língua	

materna	é,	efetivamente,	o	efeito	de	recalcamento.	Poder-se-ia	talvez	dizer,	para	além	

desta	 formulação	 arendtiana:	 reside	 aí	 o	 lugar	 e	 a	 própria	 possibilidade	 do	

recalcamento	por	excelência.	Arendt,	sabe-se,	designa	então	Auschwitz	como	o	corte,	

como	 o	 lugar	 cortante,	 o	 gume	 do	 recalcamento:	 “Sim,	 frequentemente.	 Fiz	 essa	

experiência	ao	pé	de	certas	pessoas	de	modo	absolutamente	perturbante.	Sabe,	o	que	

foi	decisivo,	foi	o	dia	em	que	ouvimos	falar	de	Auschwitz.”	(DERRIDA,	2016,	p.	101).	

Neste	cenário,	em	que	a	 língua	materna	é	fantasma	e	não	corresponde	mais	ao	

lugar	seguro,	precisa-se	continuar	escrevendo,	pois	como	afirma	a	própria	Ausländer	

(2012,	p.	7):	“as	palavras	me	ditam:	escreva-nos”12.	Mas	em	qual	língua	escrever?	Para	

                                                             
11		Famosa	entrevista	de	Hannah	Arendt	a	Günter	Gaus	em	1964,	na	qual	temas	referentes	ao	exílio,	à	
perseguição	aos	judeus	pela	Alemanha	nazista	e	à	língua	materna	são	discutidos.	Citada	acima	na	nota	
9.	
12	“Wörter	mir	diktieren:	schreib	uns.”	(AUSLÄNDER,	2012,	p.	07).	
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prosseguir	 a	 especulação,	 evitando	 redundâncias	 e	 possíveis	 paradoxos,	 pode	 ser	

produtivo	pensar	em	um	deslocamento	da	associação	da	noção	da	Wortheimat	à	língua	

[Sprache],	 projetando-a	 para	 a	 palavra	 [Wort]	 mesma,	 anterior	 a	 qualquer	 língua,	

anterior	 à	 noção	 de	 línguas.	 Aí	 pode	 então	 residir	 o	 potencial	 da	 noção	 da	Wort,	

traduzida	no	poema	por	“palavra”,	assim	endossando	tal	significado.	É	na	palavra,	e	aqui	

tomando	os	contornos	da	palavra	poética,	que	se	encontra	a	casa,	a	possibilidade	de	

habitação:	 o	 lugar	 é	 a	 própria	 escrita.	 Ainda	 no	 ensaio	 supracitado	 (2012),	 escreve	

Ausländer	sobre	a	sua	relação	com	a	escrita	no	período	da	guerra:	

	
Chernivtsi	1941.	Nazistas	ocupam	a	cidade,	permanecem	até	o	começo	de	1944.	
Gueto,	miséria,	horror,	trens	da	morte.	Todos	os	anos	encontrávamos	amigos,	às	
escondidas,	 geralmente	 sob	 risco	 de	 vida,	 para	 ler	 poemas.	 Na	 insuportável	
realidade	existiam	dois	comportamentos:	ou	se	entregar	ao	desespero,	ou	mover-
se	 para	 outra	 realidade,	 a	 espiritual.	 Nós,	 judeus	 condenados	 à	 morte,	 éramos	
inefavelmente	necessitados	de	alívio.	E	enquanto	muitos	de	nós	esperávamos	pela	
morte,	alguns	moravam	nas	palavras-sonho.	Nosso	abrigo	dos	sonhos	no	meio	do	
desabrigo.	Escrever	era	vida.	Sobrevivência.	(AUSLÄNDER,	2012.	p.	09).13	

	

Resistindo	nos	guetos	da	região,	Ausländer	encontrava-se	com	interlocutores	da	

época	 para	 realizar	 leituras	 e	 discutir	 literatura	 e	 poesia.	 Desses	 encontros,	 a	 poeta	

conheceu	o	também	conterrâneo	Paul	Celan14.	Neste	contexto,	a	escrita	dá-se	no	signo	

da	 sobrevivência	 e	 da	 sobrevida15.	 Chama	 especialmente	 a	 atenção	 a	 invocação	 das	

                                                             
13	“Czernowitz	1941.	Nazis	besetzen	die	Stadt,	blieben	bis	zum	Frühjahr	1944.	Getto,	Elend,	Horror,	
Todestransporte.	In	jenen	Jahren	trafen	wir	Freunde	uns	zuweilen	heimlich,	oft	unter	Lebensgefahr,	
um	Gedichte	zu	lesen.	Der	unerträglichen	Realität	gegenüber	gab	es	zwei	Verhaltensweisen:	entweder	
man	gab	sich	der	Verzweiflung	preis,	oder	man	übersiedelte	in	eine	andere	Wirklichkeit,	die	geistige.	
Wir	 zum	 Tode	 verurteilten	 Juden	 waren	 unsagbar	 trostbedürftig.	 Und	 während	 wir	 den	 Tod	
erwarteten,	 wohnten	 manche	 von	 uns	 in	 Traumworten	 —	 unser	 traumatisches	 Heim	 in	 der	
Heimatlosigkeit.	Schreiben	war	Leben.	Überleben.”	(AUSLÄNDER,	2012,	p.	09).	
14	Paul	Celan	(1920-1970),	também	nascido	em	Bucovina,	é	um	dos	mais	importantes	poetas	do	pós-
guerra.	
15	Deslocando	o	sentido	imediato	e	pensando	a	posição	de	Überleben	(Sobrevivência)	a	de	Leben	[vida]	
na	citação,	é	possível	visualizar	no	uso	da	preposição	“über”	junto	ao	substantivo	“Leben”	o	sentido	de	
algo	que	está	em	uma	posição	acima	da	vida	ou	para	além	da	vida,	ao	mesmo	tempo	também	como	
algo	que	 fala	 sobre	 essa	vida,	 isto	é,	uma	sobrevida.	Poderíamos	entender	essa	 sobrevida	 tanto	no	
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Traumworter	[palavras-sonho],	isto	é,	é	na	palavra,	na	Wort,	que	se	dá	uma	das	opções	

de	 refúgio	 destas	 existências	 perseguidas.	 Ausländer,	 felizmente,	 pôde	 sobreviver	 e	

transformar	 a	 experiência	 em	 sobrevida.	 Tal	 como	 os	 nazistas	 destruíram	

(“enterraram”,	 tal	 como	 no	 poema	 acima	 traduzido)	 livros	 e	 territórios	 no	 fogo,	 a	

possibilidade	da	existência	para	os	poetas	do	pós-guerra	e	do	exílio	se	deu	construindo	

a	Mutterland	em	outro	lugar:	na	palavra	mesma.	Distinguindo-se	da	lei	da	Vaterland	que	

tudo	assassina.	

	

Ausländer	está	longe	de	ser	a	única	poeta	ou	escritora	em	que	a	perda	da	terra,	

da	pátria,	pela	experiência	histórica,	é	uma	fenda	que	não	mais	pode	ser	fechada.	Caso	

similar	ao	de	Ausländer	é	o	de	Emma	Kann,	judia	nascida	em	Frankfurt	am	Main	que	

deixou	a	Europa	em	1942	para	também	ir	aos	Estados	Unidos.	Sua	obra	lírica	é	recheada	

de	 motivos	 que	 não	 podem	 ser	 separados	 de	 seus	 trajetos	 de	 vida.	 O	 seu	 poema	

"Heimkehr	 zur	 deutschen	 Sprache"	 (KANN,	 1986)	 ("Retorno	 para	 a	 língua	 alemã")	

demonstra	 mais	 do	 que	 um	 simples	 retorno	 sem	 consequências,	 mas	 tematiza	 o	

regresso	para	a	língua	materna	como	o	regresso	para	o	próprio	como	estrangeiro,	ou	

nas	palavras	de	Ottmar	Ette	(2018,	p.	52),	“Trata-se	muito	mais	de	um	regresso	à	língua,	

que	 se	 tornou	 estrangeira	 e,	 ainda	 assim,	 simultaneamente	 converte-se	 no	 local	

verificável,	habitável,	de	uma	terra	apátrida.”	

	

Heimkehr	zur	deutschen	Sprache	
	
Wenn	ich	zur	deutschen	Sprache	
[zurückkehre,	
Ist	es	nicht	die	Sprache,	die	ich	[kannte,	
Als	ich	dies	Land	verließ.	
Noch	füge	sich	Worte	zu	Sätzen	
Wie	damals,	wie	immer.	

Retorno	para	a	língua	alemã16	
	
Se	eu	retorno	para	a	língua	alemã	
Não	é	a	língua	que	eu	conhecia,	
Quando	deixei	este	país,	
Ainda	palavras	se	amoldam	em	frases	
Como	antigamente,	como	sempre.	
Mas	as	fontes,	das	quais	as	palavras	

                                                             
sentido	da	continuação	da	existência,	quanto	no	desdobramento	do	sujeito	no	mundo	que	a	escrita	
proporciona,	isto	é,	os	rastros	do	sujeito	perseguido.	
16	Tradução	de	Rosani	Umbach,	Dionei	Mathias,	Teruco	Arimoto	Spengler.	Ver	em	ETTE	(2018,	p.	52).	
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Doch	die	Quellen,	aus	denen	die	[Worte	
steigen,		
Die	unsichtbaren,	haben	sich	verändert,	
Altes	Gestein	zerfiel.	
Taten,	Leiden,	Gedanken	
Schufen	ein	neues	Geröll.	
Regen	fällt	nieder.	
Wasser	steigt	wieder	empor	
Durch	veränderte	Schichten	

[emergem,	
As	invisíveis,	se	modificaram.	
Velhas	rochas	ruíram.	
Ações,	sofrimento,	pensamentos	
Criaram	um	novo	cascalho.	
Chuva	deságua.	
Águas	tornam	a	subir	
Através	de	camadas	alteradas.	

	

Se	para	Arendt	(1964	apud	CASSIN,	2013),	após	o	exílio,	a	língua	é	o	que	resta,	ela	

também	não	permanece	inalterada.	Tanto	quanto	em	sua	história,	enquanto	parte	de	

sua	evolução	e	também	a	partir	dos	modos	como	é	apropriada	e	instrumentalizada	pela	

ideologia,	 como	mostra	 Klemperer	 (2009),	 ela	 também	muda	 no	 que	 diz	 respeito	 à	

relação	do	sujeito	exilado	com	ela.	A	língua	materna	é,	nesses	casos,	uma	língua	que	se	

tornou	 estrangeira,	 e	 já	 não	 é	mais	 a	 língua	 que	 se	 conhece.	 Além	disso,	 o	 apátrida	

retorna	 à	 língua	 materna,	 que	 se	 tornou	 estrangeira,	 também	 ele	 mesmo	 como	

estrangeiro,	 desnaturalizando	 uma	 relação	 antes	 dita	 pelo	 signo	 do	 materno.	 Se	 o	

regresso	à	língua	(materna	e	que	se	tornou	estrangeira),	como	afirma	Ette	(2018)	sobre	

o	poema	de	Kann,	é	como	um	regresso	ao	verificável,	habitável,	de	uma	terra	apátrida,	

a	 língua	 torna-se	 ela	 mesma	 território	 possível	 de	 experiência,	 de	 vivência	 e	

assentamento.	Porém,	tal	território	não	deixa	de	ser	atravessado	pela	incerteza	e	pela	

hesitação,	 pois	 “as	 fontes/das	 quais	 as	 palavras	 emergem/as	 invisíveis/se	

modificaram”	(KANN	apud	ETTE,	2018),	e	a	língua	materna,	tornada	língua	estrangeira,	

convertida	em	território	habitável	do	exilado,	é	também	território	estrangeiro,	e	não	

mais	o	lugar	de	nostalgia	da	vida	antes	do	exílio.	Assim,	a	língua	também	não	é,	em	si,	

um	lugar	de	segurança.	Como	aqui	explorado	no	poema	“Mátria”,	nessa	relação	da	poeta	

Ausländer	com	uma	língua	materna	que	é	assassina,	é	a	palavra	mesma	que	toma,	então,	

o	primeiro	plano,	e	que	se	 torna	o	 lugar	da	sobrevivência	e	da	criação.	Não	no	mero	

sentido	da	segurança	que	poderia	se	pressupor	de	um	local	de	sobrevivência,	mas	no	
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sentido	do	potencial	de	testemunho,	de	vivência,	de	invenção	e	sobrevida	que	há	nesta	

relação	com	a	palavra	e	com	a	escrita.	Nesse	sentido,	procuro	demonstrar	de	que	forma,	

tal	 como	 neste	 poema	 de	 Kann,	 pensar	 a	 noção	 de	 língua,	 de	 palavra	 e	 pátria	 em	

Ausländer	é	uma	possibilidade	de	refletir	sobre	a	palavra	e	as	incessantes	relações	que	

com	ela	construímos,	que	ultrapassam	o	sentido	meramente	instrumental	do	seu	uso.	
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O	INDIANISMO	E	A	BUSCA	DA	IDENTIDADE	BRASILEIRA:	

INFLUXOS	EUROPEUS	E	RAÍZES	NACIONAIS*	

THE	INDIANISM	AND	THE	SEARCH	FOR	THE	BRAZILIAN	IDENTITY:	

EUROPEAN	INFLUXES	AND	THE	NATIONAL	ROOTS	
	

Roberto	Acízelo	de	Souza1	

	
RESUMO:	 O	 ensaio	 procura	 demonstrar	 que,	 para	 a	 constituição	 da	 corrente	 indianista	 do	 nosso	
romantismo,	 contribuíram,	 além	 das	 fontes	 europeias	 usualmente	 admitidas,	 também	 elementos	
presentes	na	cultura	e	na	formação	social	brasileiras.	Sugere,	ainda,	que	o	indianismo	romântico	no	
Brasil	 se	 desdobrou	 em	duas	 orientações:	 uma	 delas,	majoritária,	 viu	 na	 chegada	 dos	 europeus	 à	
América	 um	 encontro	 providencial	 entre	 povos;	 a	 outra,	 no	 entanto,	 interpreta	 o	 mesmo	 evento	
histórico	 como	 um	 choque	 trágico	 de	 civilizações.	 Por	 fim,	 o	 artigo	 especula	 sobre	 possíveis	
desdobramentos	pós-românticos	do	indianismo	na	literatura	brasileira.	
Palavras-chave:	indianismo;	indianismo	romântico	no	Brasil;	desdobramentos.	
ABSTRACT:	 The	 essay	 aims	 at	 demonstrating	 that,	 in	 addition	 to	 the	 usually	 admitted	 European	
sources,	 also	 elements	 present	 in	 Brazilian	 culture	 and	 social	 formation	 contributed	 to	 the	
constitution	of	the	Indianist	current	of	our	romanticism.	It	also	suggests	that	romantic	Indianism	in	
Brazil	has	unfolded	in	two	directions:	one	of	them,	the	majority,	saw	in	the	arrival	of	Europeans	in	
America	 a	 providential	 encounter	 between	 peoples;	 the	 other,	 however,	 interprets	 the	 same	
historical	 event	 as	 a	 tragic	 clash	 of	 civilizations.	 Finally,	 the	 article	 speculates	 on	 possible	 post-
Romantic	ramifications	of	Indianism	in	Brazilian	literature.	
Keywords:	Indianism;	romantic	Indianism;	ramifications.	

	

	
                                                             
*Parte	 deste	 ensaio,	 que	 aqui	 se	 apresenta	 revisada	 e	 retocada,	 foi	 objeto	 de	 duas	 publicações	
anteriores,	 no	 v.	 21,	 n.	 2	 do	 periódico	O	 Eixo	 e	 a	 Roda	 (UFMG,	 Belo	 Horizonte,	 2012)	 e	 no	 livro	
Variações	 sobre	 o	mesmo	 tema	 (Ed.	 Argos,	 Chapecó,	 SC,	 2015).	Na	 íntegra,	 com	 adaptações	 para	 o	
público	 estrangeiro,	 foi	 publicado	 numa	 versão	 em	 inglês:	 COUTINHO,	 Eduardo	 F.	 (Ed.).	Brazilian	
literature	as	world	literature.	New	York:	Bloomsbury,	2018.	p.	71-96.	
Agradeço	ao	colega	Fábio	Almeida	de	Carvalho	pela	substanciosa	resposta	à	minha	consulta	sobre	o	
conceito	de	literatura	indígena.	
1	UERJ.	
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1	

	

Embora	 a	 historiografia	 literária	 usualmente	 credite	 a	 fontes	 românticas	

europeias	 os	 estímulos	 para	 o	 desenvolvimento	 da	 corrente	 dita	 indianista	 nos	

quadros	do	romantismo	brasileiro,	o	fato	é	que	a	escolha	do	indígena	como	símbolo	de	

diferenciação	do	Brasil	em	face	da	Europa	apresenta	antecedentes	que	parecem	provir	

de	impulsos	internos	ao	próprio	país.	Vejamos.	

A	prática	de	se	adotarem	nomes	 indígenas	como	alarde	nativista	 já	se	observa	

no	século	XVIII.	O	frade	franciscano	autor	do	conhecido	poema	“Descrição	da	Ilha	de	

Itaparica”	 (1769)	 assinava-se	Manuel	 de	 Santa	Maria	 Itaparica,	 acolhendo	 assim	 no	

seu	 próprio	 nome	 religioso	 a	 palavra	 indígena	 que	 designava	 o	 lugar	 de	 seu	

nascimento;	o	jesuíta	Francisco	de	Faria,	e	certo	doutor	Manuel	Tavares	de	Siqueira	e	

Sá,	por	sua	vez,	adotaram	respectivamente	os	pseudônimos	de	Cové	Xenheenga	e	Anhé	

Pai	Abaré,	de	inspiração	indígena,	sob	os	quais	assumiram	a	direção	do	ato	acadêmico	

conhecido	 como	 “Academia	 dos	 Seletos”,	 celebrado	 em	 1752	 em	 homenagem	 ao	

capitão-general	Gomes	Freire	de	Andrada.	(cf.	SILVA,	2002,	p.	272).	

Por	 outro	 lado,	 já	 nas	 solenidades	 políticas	 do	 Brasil	 joanino,	 o	 índio	 aparece	

representando	o	país	(CANDIDO,	1971,	v.	2,	p.	18),	e,	com	a	independência,	amplia-se	

sua	celebração	nativista,	 num	simbolismo	que	conheceu	diversas	manifestações:	nos	

painéis	e	estátuas	que	ornamentavam	casas	nobres;	nos	nomes	de	jornais	políticos	do	

tempo	—	O	Tamoio	(1823),	O	Caramuru	(1832),	O	Carijó	(1832),	O	Indígena	do	Brasil	

(1833),	O	Tamoio	 Constitucional	 (1833);	 em	 pseudônimos	 da	Maçonaria	 (D.	 Pedro	 I	

era	Guatimozim,	e	 José	Bonifácio,	Tibiriçá);	na	 ala	de	caboclos	que,	a	partir	de	1826,	

dramatizava	a	vitória	brasileira	sobre	os	portugueses	na	célebre	batalha	do	2	de	julho,	

nos	desfiles	comemorativos	tradicionalmente	promovidos	na	Bahia.	(CALMON,	2002,	

p.	221-223).	
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Além	 disso,	 no	 período	 da	 independência,	 tornou-se	 comum	 rejeitarem-se	 os	

tradicionais	 sobrenomes	 portugueses,	 então	 frequentemente	 preteridos	 em	 favor	da	

sonoridade	 exótica	 de	 palavras	 tomadas	 ao	 vocabulário	 indígena,	 como	 afirmação	

nacionalista	 em	 tempos	 de	 entusiasmo	 patriótico	 com	 a	 soberania	 política	 recém-

conquistada.	 O	 advogado	 Francisco	 Gomes	 Brandão,	 por	 exemplo,	 que	 viria	 a	 ser	

destacada	figura	na	vida	política	e	 intelectual	do	Brasil	—	deputado,	ministro,	titular	

do	Império,	conselheiro	de	estado,	senador,	membro	fundador	do	Instituto	Histórico	e	

Geográfico	 Brasileiro	—,	 a	 partir	 de	 1823	 passou	 a	 assinar-se	 Francisco	 Jê	 Acaiaba	

Montezuma,	 inscrevendo	 assim	 no	 próprio	 nome,	 cheio	 de	 orgulho,	 a	 identidade	

indígena	 que	 se	 atribuía,2	 num	 gesto	 bastante	 disseminado	 entre	 brasileiros	 da	 sua	

época.	

Quanto	 às	 manifestações	 literárias	 por	 assim	 dizer	 protoindianistas,	 talvez	

devamos	 relacioná-las	 antes	 a	 essa	 atmosfera	 cultural	 receptiva	 ao	 simbolismo	 do	

indígena	presente	na	vida	brasileira	desde	meados	do	século	XVIII	do	que	a	 influxos	

vindos	 do	 exterior.	 Estão	 nesse	 caso	 os	 poemas	 épicos	 de	 Basílio	 da	 Gama	 —	 O	

Uraguai	 (1769)	—	 e	 de	 Santa	 Rita	 Durão	—	 O	 Caramuru	 (1781)	—,	 bem	 como	 as	

“Metamorfoses”	de	Cruz	e	Silva,3	e	ainda	uma	cantata	de	Alvarenga	Peixoto,	bastante	

representativa	dessas	primeiras	apropriações	do	indígena	como	símbolo	do	Brasil:	

                                                             
2	Mais	 de	 30	 anos	 depois,	 quando	 o	 imperador	 lhe	 outorga	 título	 de	 nobreza	 (1854),	Montezuma	
permanece	fiel	à	onomástica	indígena,	tanto	que	se	torna	visconde	de	Jequitinhonha.	Aliás,	o	Império	
teve	 uma	 preferência	 especial	 pela	 toponímia	 indígena	 para	 nomear	 os	 seus	 nobres:	 dos	 990	
titulares,	quase	metade,	430,	ostentava	nomes	indígenas.	(CANDIDO,	2000,	p.	175).	
3	 Trata-se	 de	 uma	 série	 de	 12	 poemas	 que	 conferem	 tratamento	mítico	 a	 temas	 “brasílicos”	—	 a	
natureza	tropical	e	o	índio	—,	certamente	motivados	pelos	20	anos	que	o	poeta,	nascido	em	Portugal,	
viveu	no	Brasil,	em	duas	longas	temporadas	(1776-1789;	1791-1799).	Apesar	da	evidente	inserção	
nesse	 conjunto	 de	 produções	 protoindianistas	 do	 século	 XVIII,	 a	 historiografia	 literária	 brasileira	
simplesmente	não	reconhece	“brasilidade”	às	“Metamorfoses”	de	Dinis,	alegando	que,	mesmo	“cheias	
de	palavras	 indígenas	e	[...]	no	Brasil	escritas,	 [teriam	elas	 ficado]	longe	de	constituir,	sequer,	uma	
hipótese	 de	 indianismo.”	 (RICARDO,	 1969,	 p.	 71).	 Mas	 tal	 juízo,	 tão	 peremptório	 quanto	
generalizado,	 não	 encontra	 lastro	 na	 consideração	 analítica	 dos	 poemas,	mas	 na	 circunstância	 de	
Antônio	Dinis	da	Cruz	e	Silva	ter	sido	“juiz	da	devassa	contra	a	 Inconfidência	e	contra	a	sociedade	
literária	fundada	por	Silva	Alvarenga.”	(RICARDO,	1969,	p.	71).	Assim,	a	historiografia	literária,	por	
um	critério	por	assim	dizer	patriótico,	o	 exclui	dos	quadros	da	 literatura	brasileira	não	 tanto	pelo	
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Oh,	que	sonho,	oh,	que	sonho	eu	tive	nesta	
Feliz,	ditosa,	sossegada	sesta!	
Eu	vi	o	Pão	d’Açúcar	levantar-se,	
E	no	meio	das	ondas	transformar-se	
Na	figura	do	Índio	mais	gentil,	
Representando	só	todo	o	Brasil.	
(PEIXOTO,	1951,	p.	44).	

	

Capistrano	de	Abreu	chega	mesmo	a	sustentar	que	o	indianismo	teria	profundas	

raízes	populares,	tendo	emergido	de	um	fundo	folclórico:	

	
O	 indianismo	é	um	dos	primeiros	pródromos	visíveis	do	movimento	que	enfim	
culminou	 na	 independência:	 o	 sentimento	 de	 superioridade	 a	 Portugal.	
Efetivamente	 era	 necessária	 grave	 mudança	 nas	 condições	 da	 sociedade,	 para	
que	a	inspiração	se	voltasse	para	as	florestas	e	íncolas	primitivos,	que	até	então	
evitara,	 mudança	 tanto	 mais	 grave	 quanto	 o	 indianismo	 foi	 muito	 geral	 para	
surgir	de	causas	puramente	individuais.	
A	verdadeira	significação	do	indianismo	é	dada	pelos	contos	populares.	[...]	
Esses	contos,	tendo	por	herói	eterno	o	caboclo	e	o	marinheiro,	são	os	documentos	
mais	importantes	para	a	nossa	história.	[...]	
Nos	 contos	 satíricos	 facilmente	 se	 reconhecem	 três	 camadas.	 Na	 primeira,	 o	
marinheiro	aparece	em	luta	contra	a	Natureza	brasileira	[...];	na	segunda	aparece	
o	 caboclo	 em	 luta	 contra	 a	 civilização	 [...].	 Nestas	 duas	 correntes	 antagônicas	
pode-se	ver	[...]	sintomas	e	resíduos	de	lutas	e	rivalidades.	[...]	
Na	 terceira	 camada	 o	 herói	 é	 ainda	 o	 caboclo;	 mas	 o	 ridículo	 como	 que	 está	
esfumado,	e	através,	sente-se	não	só	a	fraternidade	como	o	desvanecimento.	É	a	
estes	 últimos	 contos	 que	 se	 prende	 o	 indianismo,	 cujo	 espírito	 levou	 [os	
dominados]	 a	 adotarem,	 vangloriando-se,	 o	 nome	 com	 que	 os	 tentaram	
estigmatizar.	(ABREU,	1931,	p.	93-95).	

	

Parece-nos	assim	aceitável,	à	vista	dos	indícios	aqui	apresentados,	a	hipótese	de	

que	a	eleição	do	índio	como	símbolo	heroico	da	nação	precedeu	—	e	parece	mesmo	ter	

preparado	 —	 a	 consagração	 literária	 dessa	 ideia	 por	 intermédio	 da	 corrente	 do	

romantismo	 brasileiro	 conhecida	 como	 indianismo.	 Caberia	 assim,	 por	 conseguinte,	
                                                             
fato	 de	 ele	 ter	 nascido	 em	 Portugal	 (Gonzaga,	 seu	 contemporâneo,	 também	 era	 português,	 o	 que,	
como	se	sabe,	nunca	foi	obstáculo	para	o	pleno	reconhecimento	de	sua	cidadania	literária	brasileira),	
mas	pela	circunstância	de	ter	servido	à	repressão	colonialista,	proferindo	sentenças	condenatórias	
contra	colegas	seus	—	pois	também	poetas	e	bacharéis	em	direito	—	que	lutavam	pelos	interesses	do	
Brasil:	Gonzaga,	Alvarenga	Peixoto,	Silva	Alvarenga.	
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relativizar	 a	 concepção	 segundo	 a	 qual	 o	 indígena	 teria	 ganhado	 espaço	 na	

literatura	do	país	 exclusivamente	pela	 exortação	de	vozes	 estrangeiras,	 a	mais	

explícita	 das	 quais	 provavelmente	 terá	 sido	 a	 do	 brasilianista	 avant	 la	 lettre	

Ferdinand	Denis:	

	
O	Novo	Mundo	não	poderá	passar	sem	tradições	respeitáveis	[...].	A	sua	idade	das	
fábulas	 misteriosas	 e	 poéticas	 serão	 os	 séculos	 em	 que	 viveram	 os	 povos	 que	
exterminamos	e	que	os	surpreendem	por	sua	coragem,	e	que	retemperam	talvez	
as	 nações	 saídas	 do	 Velho	 Mundo	 [...].	 O	 maravilhoso,	 tão	 necessário	 à	 poesia,	
encontrar-se-á	 nos	 antigos	 costumes	 desses	 povos,	 como	 na	 força	
incompreensível	de	uma	natureza	 constantemente	mutável	 em	seus	 fenômenos	
[...].	(DENIS,	1978,	p.	36).	

	

A	fórmula,	então,	seria	simples,	segundo	a	recomendação	de	Denis:	caberia	aos	

escritores	 brasileiros,	 no	 empenho	 de	 construir	 uma	 literatura	 genuinamente	

nacional,	 caprichar	 na	 chamada	 cor	 local,	 produzindo	 obras	 literárias	 em	 que	

avultassem	 os	 traços	 mais	 representativos	 da	 brasilidade,	 que	 seriam	 um	 par	 de	

elementos	perfeitamente	integrados:	a	natureza	tropical	e	os	primitivos	habitantes	da	

terra,	 ditos	 índios,	 pelo	 equívoco	histórico	que	bem	se	 conhece.	No	entanto,	 embora	

em	 moldura	 conceitual	 relativamente	 distinta,	 o	 consórcio	 desses	 elementos	 já	

encontramos	na	 citada	passagem	de	Alvarenga	Peixoto,	 que	 figura	 a	 compertinência	

entre	 a	 natureza	 e	 o	 índio,	 a	 ponto	 de	 aquela	—	o	 Pão	 de	Açúcar	—	 transmutar-se	

neste,	tomado,	por	seu	turno,	como	o	representante	por	excelência	de	“todo	o	Brasil”.	

O	indianismo,	assim,	a	nosso	ver,	não	seria	produto	simplesmente	do	influxo	de	

concepções	do	romantismo	europeu	—	particularmente	 francês	—	no	cenário	sócio-

cultural	 brasileiro	 do	 início	 do	 século	 XIX;	 se	 tais	 influxos	 certamente	 ocorreram,	 o	

fato	 é	 que	 encontraram	 no	 Brasil	 um	 ambiente	 que	 favoreceu	 a	 sua	 acolhida,	

preparado	 pela	 transformação	 do	 indígena,	 desde	 meados	 do	 século	 XVIII,	 em	

verdadeira	alegoria	do	país.	
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2	

	

Resultante,	pois,	da	convergência	desses	dois	vetores	—	o	interno	e	o	externo	—,	

o	 indianismo	 se	 constituiria	 numa	 das	 principais	 vertentes	 assumidas	 pela	 versão	

brasileira	do	romantismo.	É	certo	que	a	 ideia	de	erigir	o	indígena	em	símbolo	lírico	e	

épico	da	nacionalidade	esbarrou	na	resistência	da	corrente	de	opinião	que	propunha	

estratégia	 oposta	 para	 a	 consolidação	 correlativa	 de	 um	 estado	 e	 de	 uma	 literatura	

nacionais:	 não	 regredir	 a	 um	 suposto	 fundo	 primitivo	 da	 nacionalidade,	 mas,	 ao	

contrário,	 reforçar-lhe	 os	 laços	 com	 sua	 matriz	 europeia.	 Nesse	 sentido,	 assim	 se	

pronuncia	o	prestigioso	historiador	Francisco	Adolfo	de	Varnhagen:	

	
Lancemos	 as	 vistas	 para	 o	 nosso	Brasil.	 Deus	o	 fade	 igualmente	 bem,	 para	 que	
aqui	venham	as	 letras	a	 servir	de	 refúgio	ao	 talento,	 cansado	dos	esperançosos	
enganos	da	política!	Deus	o	fade	bem	para	os	poetas,	em	vez	de	imitarem	o	que	
leem,	se	inspirem	da	poesia	que	brota	com	tanta	profusão	do	seio	do	próprio	país,	
e	sejam	antes	de	tudo	originais,	americanos.	Mas	que	por	este	americanismo	não	
se	entenda,	como	se	tem	querido	pregar	nos	Estados	Unidos,	uma	revolução	nos	
princípios,	 uma	 completa	 insubordinação	 a	 todos	 os	 preceitos	 dos	 clássicos	
gregos	e	romanos,	e	dos	clássicos	da	antiga	mãe	pátria.	Não.	A	América,	nos	seus	
diferentes	estados,	deve	ter	uma	poesia,	principalmente	no	descritivo,	só	filha	da	
contemplação	de	uma	natureza	nova	e	virgem;	mas	enganar-se-ia	o	que	julgasse	
que,	 para	 ser	 poeta	 original,	 havia	 que	 retroceder	 ao	 abc	 da	 arte,	 em	 vez	 de	
adotar	e	possuir-se	bem	dos	preceitos	do	belo,	que	dos	antigos	recebeu	a	Europa.	
O	 contrário	 podia	 comparar-se	 ao	 que,	 para	 buscar	 originalidade,	 desprezasse	
todos	 os	 elementos	 da	 civilização,	 todos	 os	 preceitos	 da	 religião	 que	 nos	
transmitiram	 nossos	 pais.	 Não	 será	 um	 engano,	 por	 exemplo,	 querer	 produzir	
efeito	e	ostentar	patriotismo	exaltando	as	ações	de	uma	caterva	de	canibais,	que	
vinha	 assaltar	 uma	 colônia	 de	 nossos	 antepassados	 só	 para	 os	 devorar?	
(VARNHAGEN,	2014,	p.	309-310).	

	

O	 indianismo,	 contudo,	 é	que	estava	destinado	a	 prevalecer,	 circunstância	que	

talvez	 referende	 a	 hipótese	 antes	 sugerida,	 de	 que	 teria	 fundamentos	 mais	

disseminados	na	vida	brasileira.	Podemos	rastrear	seus	prenúncios	já	nas	décadas	de	

1820	e	1830,	bem	como	na	primeira	metade	dos	anos	1840.	
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No	 plano	 da	 pesquisa	 erudita,	 Borges	 de	 Barros	 esboça	 a	 primeira	

caracterização	do	português	brasileiro,	nas	suas	diferenças	em	relação	ao	de	Portugal,	

inventariando	palavras	de	origem	indígena	usadas	somente	na	variante	brasileira	da	

língua	 portuguesa	 (1826),4	 enquanto	 Gonçalves	 de	 Magalhães	 e	 Joaquim	 Norberto,	

respectivamente	 no	 “Ensaio	 sobre	 a	 história	 da	 literatura	 brasileira”	 (1836)	 e	 nas	

“Considerações	gerais	sobre	a	literatura	brasileira”	(1844),	salientam	o	papel	decisivo	

que	deveria	representar	o	 elemento	ameríndio	para	a	constituição	no	Brasil	de	uma	

cultura	 literária	 verdadeiramente	 nacional.	 No	 plano	 da	 poesia,	 registram-se	 as	

composições:	 Niterói,	 metamorfose	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 (1822),	 de	 Januário	 da	 Cunha	

Barbosa;	“Metamorfose	original:	Moema	e	Camarogi”	e	Paraguaçu	(1833),	de	Ladislau	

dos	 Santos	 Titara;	 “Nênia...”	 (1837),	 de	 Firmino	 Rodrigues	 Silva;	 “O	 filho	 do	

prisioneiro”	(1844),	de	Joaquim	Norberto;	“Cântico	do	Tupi”,	“Imprecação	do	índio”	e	

“Prisioneiro	índio”	(1844),	de	Cardoso	de	Meneses.	Cabe	ainda	registrar	a	contribuição	

do	 grupo	 que	 Antonio	 Candido	 (1971,	 v.	 1,	 p.	 279-286)	 caracterizou	 como	

representante	 de	 um	 “pré-romantismo	 franco-brasileiro”,	 constituída	 por	 obras	 de	

autores	 franceses	 dedicadas	 ou	 relacionadas	 à	 questão	 do	 índio	 brasileiro	 e	 da	

natureza,	 que	 exerceram	 influência	 sobre	 os	 nossos	 primeiros	 românticos:	 Élegies	

brésiliennes	(1823),	de	Édouard	Corbière;	“Les	Machacalis”,	novela	inserida	nas	Scènes	

de	 la	nature	sous	 les	 tropiques	et	de	 leur	 influence	sur	 la	poésie	(1824),	de	Ferdinand	

Denis;	“Résumé	de	l’histoire	littéraire	du	Brésil”,	de	Ferdinand	Denis;	Caramuru,	ou	La	

découverte	de	Bahia,	roman-poème	brésilien	(1829),	tradução	do	poema	de	Santa	Rita	

Durão,	por	Eugène	de	Monglave;	Jakaré-Ouassou,	ou	Les	Tupinambas	(1830),	novela	de	

                                                             
4	 Trata-se	 de	 um	 depoimento	 sumário	 feito	 por	 Domingos	 Borges	 de	 Barros,	 o	 barão	 —	 depois	
visconde	 —	 da	 Pedra	 Branca,	 por	 solicitação	 de	 Adrien	 Balbi,	 destinado	 a	 figurar	 no	 volume	
introdutório	do	 seu	Atlas	 etnographique	du	globe,	 ou	Classification	des	peuples	anciens	 et	modernes	
d’après	 leur	 langues	 (1826).	 A	 passagem	 se	 estende	 da	 p.	 172	 à	 175	 da	 obra,	 achando-se	 assim	
individualizada	no	índice	do	volume:	“Observation	de	M.	le	Baron	de	Pedra	Branca,	ambassadeur	de	
l’empereur	 du	Brésil	 après	de	 la	 cour	 de	 la	 France,	 sur	 la	 langue	 portugaise	 et	 sur	 les	 différences	
offertes	par	le	dialecte	brésilien	compare	au	dialecte	du	Portugal”.	
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Daniel	 Gavet	 e	 Philippe	 Boucher;	 Idylles	 brésiliennes	 (1830),	 de	 Théodore	 Taunay,	

escritos	em	latim,	com	tradução	paralela	para	o	francês	por	Felix	Émile	Taunay.	

	

	

3	

	

Somente,	 contudo,	a	partir	de	1846,	com	a	publicação	dos	Primeiros	cantos,	de	

Gonçalves	Dias,	é	que	o	indianismo	se	consolida,	mantendo-se	vigoroso	até	em	torno	

de	1865	(ano	da	publicação	de	Iracema),	quando	começa	a	declinar,	processo	que	se	

estende	até	por	volta	de	1875,	ano	em	que	aparece	uma	das	últimas	realizações	dentro	

do	seu	espírito,	o	volume	de	poesia	Americanas,	de	Machado	de	Assis.	

No	âmbito	da	epopeia,	 seu	único	projeto	verdadeiramente	 consumado,	porque	

concluído,	 foi	 o	 poema	 A	 confederação	 dos	 Tamoios,	 de	 Gonçalves	 de	 Magalhães,	

publicado	na	íntegra	em	1856.	A	obra,	no	entanto,	tornou-se	alvo	de	uma	verdadeira	

demolição	 crítica,	 promovida	 pelo	 então	 jovem	 José	 de	 Alencar,	 entre	 cujos	

argumentos	contrários	à	concepção	 figurava	com	destaque	a	 ideia	de	que	a	epopeia,	

gênero	 clássico	 e	 europeu,	 seria	 inteiramente	 imprópria	 nos	 quadros	 de	 uma	

literatura	 que	 pretendesse	 constituir-se	 sob	 o	 signo	 da	 originalidade	 nacional.5	 Por	

acaso	 ou	 não,	 o	 fato	 é	 que	 as	 tentativas	 posteriores	 de	 poemas	 épicos	 indianistas	

malograram,	 todas	 aparentemente	 abandonadas	 por	 seus	 autores,	 tendo	 redundado	

tão	somente	na	publicação	dos	fragmentos	que	chegaram	a	ser	produzidos.	É	o	caso	de	

Os	Timbiras,	 de	 Gonçalves	Dias,	 de	que	 se	publicaram	quatro	 cantos	 em	1857,	 e	 até,	

ironicamente,	de	uma	produção	do	próprio	Alencar	—	Os	filhos	de	Tupã	—,	datada	de	
                                                             
5	A	crítica	foi	publicada	no	próprio	ano	de	lançamento	do	poema	(1856),	no	jornal	Diário	do	Rio	de	
Janeiro,	 sob	 a	 forma	de	 uma	 série	 de	 artigos	 simulando	 cartas	 dirigidas	 a	 um	 amigo,	 reunidas	 no	
mesmo	ano	num	pequeno	volume	intitulado	Cartas	sobre	“A	confederação	dos	Tamoios”.	As	“cartas”,	
pela	 contundência	 crítica	 de	 que	 se	 revestiram,	 suscitaram	 respostas	 enérgicas	 por	 parte	 dos	
defensores	 do	 poeta,	 o	 que	 configurou	 ruidosa	 polêmica,	 em	 que	 interveio,	 escrevendo	 sob	
pseudônimo	 em	 defesa	 de	 Magalhães,	 até	 o	 imperador	 Pedro	 II,	 que	 aliás	 patrocinara	 a	 luxuosa	
primeira	edição	da	obra.	
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1863	 e	 publicada	 postumamente	 (1910-1911	 e	 1960);	 é	 o	 caso	 ainda	 da	 singular	

experiência	de	Joaquim	de	Sousândrade,	o	poema	Guesa	errante.6	

Foi	na	lírica,	pois,	que	inicialmente	o	indianismo	se	concretizou	de	modo	pleno,	

muito	 particularmente	 na	 obra	 de	 Gonçalves	 Dias,	 em	 composições	 que	 o	 autor	

individualizou	tanto	nos	seus	Primeiros	cantos	(1846)	quanto	nos	Últimos	(1851)	sob	a	

rubrica	 “poesias	 americanas”.	 Entre	 elas	 figuram	 poemas	 consagrados,	 verdadeiras	

obras-primas,	como	“Canção	do	exílio”,	“O	canto	do	Piaga”,	“Leito	de	folhas	verdes”,	“I-

Juca-Pirama”,7	“Marabá”.	Por	fim,	na	sequência	de	sua	carreira	nas	letras	do	Brasil,	o	

indianismo	se	impôs	também	no	romance,	sendo	destaques	no	gênero	o	que	se	pode	

considerar	a	trilogia	indianista	de	José	de	Alencar:	O	Guarani	(1857),	Iracema	(1865)	e	

Ubirajara	(1874).	

Diversificado	 quanto	 aos	 gêneros	 literários	 nos	 quais	 se	 manifestou,	 o	

indianismo	também	conheceria	matizes	no	que	se	refere	ao	modo	como	interpretou	o	

impacto	da	colonização	sobre	as	populações	ameríndias.	Visto	por	esse	ângulo,	pode-

se	dizer	que	propôs	duas	versões.	

Uma	 delas	 se	 revelaria	 francamente	 minoritária,	 e	 se	 acha	 documentada,	 por	

exemplo,	 em	 Gonçalves	 Dias,	 em	 cujos	 poemas	 a	 conquista	 europeia	 da	 América	 é	

                                                             
6	Guesa	errante	ou	O	guesa	—	título	da	última	edição	em	vida	do	autor	—	é	um	poema	em	13	cantos,	
dos	quais	ficaram	incompletos	os	de	número	VII,	XII	e	XIII.	Composto	entre	1858	e	1884,	e	publicado	
de	modo	algo	caótico	entre	1868	(ou	1866)	e	1888,	tem	como	eixo	a	peregrinação	do	herói	que	lhe	
dá	o	título:	da	travessia	dos	Andes	para	a	Amazônia,	até	o	Maranhão,	e	daí	para	a	Península	Ibérica	e	
a	África,	até	o	retorno	à	terra	natal;	depois,	pela	Amazônia	de	novo,	através	das	Antilhas	e	costa	leste	
dos	Estados	Unidos,	até	Nova	York,	com	retorno	pelo	Pacífico	e	passagem	pela	América	do	Sul,	até	o	
Estreito	de	Magalhães,	e	enfim	regresso	ao	país	de	origem,	na	região	andina.	Sobre	o	poema	declarou	
o	 poeta:	 “Ouvi	 dizer	 já	 por	 duas	 vezes	 que	 ‘o	 Guesa	 errante	 será	 lido	 cinquenta	 anos	 depois’;	
entristeci	 —	 decepção	 de	 quem	 escreve	 cinquenta	 anos	 antes.”	 (in	 Campos,	 1982,	 p.	 168).	 Foi	
profético,	 porque	 de	 fato	 a	 obra,	 pelo	 arrojo	 geral	 de	 sua	 concepção,	 restou	 quase	 inteiramente	
esquecida	até	a	década	de	1960,	quando	o	autor	enfim	seria	objeto	de	atenção,	no	âmbito	do	projeto	
de	invenção	crítica	de	antecessores	concebido	pelo	movimento	da	poesia	concretista.	Sua	retomada,	
por	conseguinte,	se	deu	não	por	seu	indianismo,	mas	pela	consonância	de	sua	linguagem	poética	com	
as	concepções	do	concretismo.	
7	 Este	 um	 poema	 de	 tessitura	 especialíssima,	 em	 que	 se	 compõem	 elementos	 líricos,	 heroicos	 e	
dramáticos,	 harmonizados	 num	 virtuosismo	 métrico	 e	 narrativo	 que	 desde	 sempre	 encantou	 os	
leitores	e	mereceu	louvores	dos	críticos.	
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figurada	como	verdadeira	catástrofe.	Assim,	o	poema	“O	canto	do	Piaga”	consiste	na	

narrativa,	por	um	sacerdote	indígena,	de	um	pesadelo	que	tivera,	em	que	lhe	aparece	

certa	Visão	malfazeja	a	profetizar	a	invasão	estrangeira	de	suas	terras.	Sua	reação	é	de	

horror	e	espanto,	e	o	cenário,	longe	do	que	a	historiografia	imperial	descreveu	com	a	

suavidade	 da	 expressão	 “descoberta	 do	Brasil”,	 antes	 se	 configura	 como	um	 choque	

trágico	de	civilizações:	

	
Pelas	ondas	do	mar	sem	limites	
Basta	selva,	sem	folhas,	i	vem;	
Hartos	troncos,	robustos,	gigantes;	
Vossas	matas	tais	monstros	contêm.	
	
Traz	embira	dos	cimos	pendente	
—	Brenha	espessa	de	vário	cipó	—	
Dessas	brenhas	contêm	vossas	matas,	
Tais	e	quais,	mas	com	folhas;	é	só!	
	
Negro	monstro	os	sustenta	por	baixo,	
Brancas	asas	abrindo	ao	tufão,	
Como	um	bando	de	cândidas	garças,	
Que	nos	ares	pairando	—	lá	vão.	
	
Oh!	quem	foi	das	entranhas	das	águas,	
O	marinho	arcabouço	arrancar?	
Nossas	terras	demanda,	fareja...	
Esse	monstro...	—	o	que	vem	cá	buscar?	
	
Não	sabeis	o	que	o	monstro	procura?	
Não	sabeis	a	que	vem,	o	que	quer?	
Vem	matar	vossos	bravos	guerreiros,	
Vem	roubar-vos	a	filha,	a	mulher!	
	
Vem	trazer-vos	crueza,	impiedade	—	
Dons	cruéis	do	cruel	Anhangá;	
Vem	quebrar-vos	a	maça	valente,	
Profanar	Manitôs,	Maracás.	
	
Vem	trazer-vos	algemas	pesadas,	
Com	que	a	tribo	tupi	vai	gemer;	
Hão	de	os	velhos	servirem	de	escravos,	
Mesmo	o	Piaga	inda	escravo	há	de	ser!	
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Fugireis	procurando	um	asilo,	
Triste	asilo	por	ínvio	sertão;	
Anhangá	de	prazer	há	de	rir-se,	
Vendo	os	vossos	quão	poucos	serão.	
	
Vossos	deuses,	ó	Piaga,	conjura,	
Susta	as	iras	do	fero	Anhangá.	
Manitôs	já	fugiram	da	taba,	
Ó	desgraça!	ó	ruína!	ó	Tupá!	
(DIAS,	1959,	p.	107-108).	

	

A	outra	versão,	ao	contrário,	interpretou	a	“descoberta”	como	um	feliz	encontro	

de	 civilizações,	 caracterizado	 por	 uma	 pronta	 aceitação	 pelos	 “selvagens”	 da	

superioridade	dos	brancos.	Veja-se,	nesse	sentido,	cena	emblemática	de	O	Guarani:	o	

herói	 indígena	 acaba	 de	 salvar	 a	 vida	 de	 Cecília,	 a	 filha	 do	 aristocrata	 português	 D.	

Antônio:	

	
Por	fim	D.	Antônio	passando	o	braço	esquerdo	pela	cintura	de	sua	filha,	caminhou	
para	o	selvagem	e	estendeu-lhe	a	mão	com	gesto	nobre	e	afável;	o	índio	curvou-se	
e	beijou	a	mão	do	fidalgo.	
—	De	que	nação	és?	perguntou-lhe	o	cavalheiro	em	guarani.	
—	Goitacá,	respondeu	o	selvagem	erguendo	a	cabeça	com	altivez.	
—	Como	te	chamas?	
—	Peri,	filho	de	Ararê,	primeiro	de	sua	tribo.	
—	Eu	sou	um	fidalgo	português,	um	branco	inimigo	de	tua	raça,	um	conquistador	
de	tua	terra;	mas	tu	salvaste	minha	filha;	ofereço-te	a	minha	amizade.	
—	Peri	aceita;	tu	já	eras	amigo.	
(ALENCAR,	1958,	p.	136).	

	

Segue-se	 a	narrativa	do	 índio	 de	 como	 e	por	que	decidiu	 consagrar	 sua	vida	 à	

proteção	da	moça	branca	Cecília,	e	assim	se	inicia	o	segmento	final	do	capítulo:	

	
O	índio	terminou	aqui	sua	narração.	
Enquanto	 falava,	 um	 assomo	 de	 orgulho	 selvagem	 da	 força	 e	 da	 coragem	 lhe	
brilhava	nos	olhos	negros,	e	dava	certa	nobreza	ao	seu	gesto.	Embora	ignorante,	
filho	das	florestas,	era	um	rei:	tinha	a	realeza	da	força.	
Apenas	concluiu,	a	altivez	do	guerreiro	desapareceu;	 ficou	tímido	e	modesto;	 já	
não	 era	 mais	 do	 que	 um	 bárbaro	 em	 face	 de	 criaturas	 civilizadas,	 cuja	
superioridade	de	educação	o	seu	instinto	reconhecia.	(ALENCAR,	1958,	p.	139).	
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4	

	

Vimos	então	que	a	corrente	indianista	do	romantismo	brasileiro,	embora	dando	

sinais	de	presença	desde	a	década	de	1820,	 afirma-se	 somente	por	volta	de	meados	

dos	anos	1840,	permanecendo	vigorosa	até	em	torno	de	1870,	quando	encerra	o	seu	

ciclo.	

Como	esses	quase	30	anos	de	desdobramento	do	indianismo	coincidem	em	boa	

parte	 com	 a	 trajetória	 literária	 de	 Joaquim	 Norberto	 de	 Sousa	 Silva	 (1820-1891),	

escritor	 dos	mais	 operosos	 e	 ecléticos	 do	 Oitocentos	 brasileiro,	 e	 que	 como	 tal	 não	

deixou	 de	 dar	 a	 sua	 contribuição	 ao	 movimento,	 julgamos	 pertinente	 propor	 uma	

imagem	da	corrente	a	partir	de	uma	análise	de	sua	obra.	Optamos	assim	não	por	uma	

descrição	 abstrata	 das	 realizações	 indianistas	 no	 âmbito	 do	 romantismo,	 nem	 pela	

atenção	 aos	 autores	 consensualmente	 mais	 destacadas	 dessa	 vertente	 literária	 —	

Gonçalves	 Dias	 e	 José	 de	 Alencar	 —,	 mas	 pelo	 estudo	 de	 um	 caso	 concreto,	 que	

acreditamos	capaz	de	iluminar	diversos	ângulos	da	questão	que	nos	ocupa.	

	

5	

	

Joaquim	 Norberto	 exercitou-se	 em	 todos	 os	 gêneros	 literários	 stricto	 sensu,	

sendo	autor	de	extensa	obra	lírica,	dramática	e	narrativa,	que,	contudo,	jamais	contou	

com	grande	apreço	de	seus	contemporâneos,	e	menos	ainda	da	posteridade.	Destaca-

se,	 porém,	 nos	 campos	 da	 historiografia	 e	 dos	 estudos	 literários,	 certamente	menos	

pelo	refinamento	de	seu	instrumental	teórico-analítico	e	 insights	críticos	do	que	pelo	

pioneirismo,	aplicação	e	rigor	na	pesquisa	documental.	
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Figura	entre	os	mais	 jovens	da	nossa	primeira	geração	romântica,8	e	professou	

com	entusiasmo	o	nacionalismo	político	e	 literário	característico	de	sua	época.	Basta	

dizer	que	adotou	vez	por	outra	 em	seus	 escritos	o	pseudônimo	Fluviano	 (de	 fluvius,	

rio,	 alusivo	 pois	 à	 sua	 cidade	 natal,	 o	 Rio	 de	 Janeiro),	 e	 aderiu	 à	 moda	 dos	 nomes	

próprios	de	apelo	indígena	ou	nativista,	utilizando-os	no	batismo	de	seus	quatro	filhos	

homens:	Artur	Niteroíno,	Oscar	Guanabarino,	Armando	Fluviano	e	João	Sapucaíno.	Não	

poderia,	pois,	 ter	 ficado	alheio	 à	sedução	do	 indianismo	 literário,	que	praticou	 como	

crítico	literário,	historiador	e	poeta.	

Examinemos	a	seguir	suas	produções	indianistas	em	cada	um	desses	gêneros.	

	

5.1	

	

Em	1844,	numa	época	em	que	a	literatura	brasileira	estava	ainda	longe	de	ter	a	

sua	 primeira	 história	 sistemática,	 Norberto	 já	 se	 inscreve	 entre	 os	 pioneiros	 desse	

esforço,	publicando,	num	periódico	romântico	do	Rio	de	Janeiro,	a	Minerva	Brasiliense,	

o	ensaio	 intitulado	“Considerações	gerais	sobre	a	 literatura	brasileira”.	Todo	o	 longo	

primeiro	parágrafo	do	texto,	bordado	com	o	exotismo	sonoro	das	palavras	de	origem	

tupi	(muremurés,	membis,	tabas,	pajés,	Anhangá,	Juruparis,	Tupaberaba,	Tupaçununga,	

etc.),	é	consagrado	a	uma	caracterização	dos	índios	—	“um	povo	heroico	que	merece	

de	 ser	 cantado”	 (SILVA,	 2002,	 p.	 331)	 —,	 com	 base	 nos	 cronistas	 coloniais	

romanticamente	reinterpretados.	Em	seguida,	propõe-se	uma	periodização	não	muito	

clara,	que	estabelece	três	fases	para	a	história	e	a	literatura	pátrias:	a	pré-cabralina,	a	

colonial	 e	 a	 do	 presente	 pós-independência,	 caracterizado	 este	 como	 “pobre	 e	

mesquinho,	[...],	de	transição”,	porém	promissor	de	um	“futuro	[...]	rico	e	infinito	como	

a	 ideia	de	Deus.”	 (SILVA,	2002,	p.	 337).	Por	outro	 lado,	 o	 ensaísta	 valoriza	 a	 cultura	

indígena	como	manancial	a	ser	explorado	pela	emergente	literatura	brasileira:	

                                                             
8	Nasceu	em	1820,	quando	Gonçalves	de	Magalhães,	por	exemplo,	é	de	1811.	
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[Os	 índios]	 representavam	 no	 meio	 das	 florestas	 os	 primitivos	 tempos	 de	
inocência	e	singeleza	[...].	Seus	costumes,	suas	usanças,	suas	crenças	forneceram	o	
maravilhoso	tão	necessário	à	poesia	[...].	(SILVA,	2002,	p.	332).	
	
Não	temos	[castelos	feudais,	 justas,	torneios,	lidas	e	combates	de	ricos	homens],	
mas	possuiremos	a	idade	desses	povos	primitivos	[os	índios]	com	todas	as	suas	
tradições,	 costumes,	 usanças	 e	 crenças	 cheias	 de	 um	 maravilhoso	
verdadeiramente	 poético	 [...].	 Possuímos	 igualmente	 a	 nossa	 idade	 média	 [...].	
(SILVA,	2002,	p.	334-335).	

	

Anos	mais	tarde,	num	momento	em	que	o	indianismo	já	se	afirmara	plenamente,	

tanto	no	 registro	que	deplorava	a	 tragédia	da	 conquista	 (Gonçalves	Dias)	quanto	no	

que	a	celebrava	como	aurora	da	civilização	brasileira	(Alencar),	Norberto	voltaria	ao	

assunto,	 em	 textos	 que	 publicou	 no	 ano	 de	 1859.	 Além	 de	 tocá-lo	 de	 passagem	 no	

primeiro	capítulo	do	longo	preâmbulo	teórico	de	sua	História	da	literatura	brasileira9	

—	 “Introdução	 histórica	 sobre	 a	 literatura	 brasileira”	—,	 dedicou-lhe,	 nesse	mesmo	

preâmbulo,	dois	capítulos	inteiros.	

O	 primeiro,	 na	 mesma	 linha	 do	 estudo	 de	 1844,	 se	 intitula	 “Tendências	 dos	

selvagens	 brasileiros	 para	 a	 poesia”,	 tendo	 por	 ementa:	 “Tribos	 que	 mais	 se	

avantajaram	na	cultura	da	poesia.	Poesias	dos	selvagens	brasileiros”.	Fora	transcrições	

de	 longas	 passagens	 dos	 cronistas	 coloniais,	 que	 pretendiam	 resumir	 mitos	 e	

costumes	indígenas,	defende	uma	tese	—	digamos	assim	—	“simplesinha”,	segundo	a	

qual,	 conforme	o	 título	 do	ensaio,	 os	 selvagens	do	Brasil,	 e	 em	 especial	 os	Tamoios,	

teriam	pronunciada	“tendência”	para	a	poesia:	

                                                             
9	A	obra,	aliás,	teria	sido	a	primeira	do	gênero,	não	fosse	a	circunstância	de	o	autor,	por	razões	que	
não	 são	 bem	 conhecidas,	 ter	 abandonado	 o	 projeto.	 Chegou	 a	 publicar	 apenas	 os	 capítulos	
correspondentes	 grosso	 modo	 ao	 preâmbulo	 teórico,	 todos	 na	 Revista	 Popular,	 de	 1859	 a	 1862.	
Somente	 no	 início	 do	 século	 XXI	 tais	 capítulos	 seriam	 recolhidos	 e	 publicados	 em	 volumes,	 nas	
edições	mencionadas	nas	Referências,	respectivamente	de	2001	e	2002.	
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Os	 Tamoios	 foram,	 entre	 todos	 os	 povos	 primitivos	 do	 Brasil,	 os	 que	 mais	 se	
distinguiram	no	 cultivo	 da	 poesia,	 e	 eram	 eles	 porventura	 os	 que	 habitavam	 a	
mais	poética	de	todas	as	situações	do	país.	Sob	o	pomposo	e	magnífico	céu	do	Rio	
de	Janeiro,	ante	as	cenas	portentosas	da	sua	natureza,	à	vista	de	sua	esplêndida,	
pitoresca	e	risonha	baía,	só	não	seria	poeta	um	povo	estúpido,	destituído	de	toda	
a	inteligência.	(SILVA,	2002,	p.	170).	

	

No	entanto,	ao	mesmo	tempo	em	que	exalta	a	capacidade	poética	dos	indígenas,	

o	 autor	 é	 contraditório	 ao	 pronunciar-se	 sobre	 os	 méritos	 que	 teria	 a	 poesia	 dos	

selvagens.	Assim,	se	ora	lhes	assinala	a	qualidade	—		

	
Esses	 usos,	 esses	 costumes,	 essas	 tradições,	 essas	 crenças,	 esses	mitos	 deviam	
concorrer	para	o	maravilhoso	da	sua	poesia	e	dar-lhe	o	cunho	da	originalidade.	A	
língua	dos	Tupis,	por	demais	poética,	devia	 contribuir	para	a	harmonia	de	 seus	
versos	e	variedade	das	rimas.	(Silva,	2002,	p.	193).	—,	

	

ora	lhes	acentua	a	monotonia	e	o	primitivismo:	

	
[...]	esses	povos,	pelos	seus	usos	e	costumes,	não	podiam	celebrar	em	seus	cantos	
senão	as	 suas	vitórias,	 e	quando	muito	não	passariam	de	 lascivas	endechas;	 ao	
menos	os	anciãos,	nas	suas	arengas	matinais,	não	lhes	recomendavam	[...]	senão	
duas	 coisas:	 a	vigilância	 contra	os	 inimigos	e	o	amor	às	suas	mulheres.	 (SILVA,	
2002,	p.	176).	

	

Por	outro	lado,	para	um	pesquisador	escrupuloso	e	“amigo	dos	documentos”,10	

como	 foi	 Norberto,	 devia	 parecer	 desconcertante	 certo	 obstáculo	 à	 demonstração	

cabal	da	tese	que	defendia:	afinal,	onde	estavam	os	textos	que	deveriam	comprová-la?	

O	 autor	 percebeu	 claramente	 essa	 inconsistência,	 e	 tratou	 de	 racionalizá-la:	

simplesmente,	 os	 textos	 que	 poderiam	 confirmar	 as	 “tendências	 dos	 selvagens	

brasileiros	para	a	poesia”	não	tinham	sido	conservados,	por	incúria	dos	colonizadores,	

especialmente	os	jesuítas:	

                                                             
10	A	expressão	é	de	Péricles	Eugênio	da	Silva	Ramos	(1965,	p.	52).	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

SOUZA,	R.	A.	de..	O	indianismo	e	a...	 302	

	

Desgraçadamente	houve	o	maior	descuido	em	recolher	esses	cantos	e	traduzi-los	
na	nossa	língua;	perderam-se	no	meio	das	florestas,	como	um	brado	misterioso,	e	
os	poucos	fragmentos	que	nos	restam	não	satisfazem	a	nossa	avidez,	não	dizem	
se	 eles	 pertenciam	 a	 um	 povo	 decrépito,	 como	 quer	 Martius,	 ou	 saídos	
recentemente	 das	 mãos	 de	 Deus,	 como	 pretende	 Montaigne.	 (SILVA,	 2002,	 p.	
169).	
	
Os	 jesuítas	 [...],	 que	 substituíram	 esses	 cantos	 de	 guerra,	 essas	 epopeias	 da	
tradição	e	essas	poesias	do	amor	pelos	cânticos	religiosos,	ou	se	descuidaram	de	
conservá-los	 ou,	 se	 os	 conservaram,	 existem	 esquecidos	 sob	 a	 poeira	 das	
bibliotecas	dos	mosteiros,	se	é	que	já	se	não	têm	desencaminhado.	(SILVA,	2002,	
p.	193).	

	

Desse	 modo,	 essa	 por	 assim	 dizer	 protoliteratura	 brasileira	 constituída	 pelos	

cantos	indígenas,	de	riqueza	desproporcional	aos	documentos	que	poderiam	atestá-la,	

sofreria	 do	 mesmo	 mal	 que	 acometeu	 a	 produção	 colonial,	 pujante	 e	 diversificada,	

porém	 na	 maior	 parte	 desaparecida,	 perdidos	 que	 teriam	 sido	 tantos	 originais	

destinados	 à	 impressão	 na	 Europa,	 por	 saques	 de	 piratas,	 incêndios,	 naufrágios,	 de	

modo	 que	 —	 eis	 a	 fantástica	 conclusão	 do	 autor	 —	 teríamos	 uma	 literatura	 cujo	

“catálogo	das	obras	perdidas	[é]	mais	extenso	que	o	das	existentes.”	(SILVA,	2002,	p.	

42).	

O	segundo	capítulo	de	sua	História	da	literatura	brasileira	dedicado	à	questão	do	

índio	se	 intitula	 “Catequese	e	 instrução	dos	selvagens	brasileiros	pelos	 jesuítas”.	Sua	

ementa	sintetiza	bem	o	conteúdo:	“Cultivo	da	língua	pelos	jesuítas.	Composições	feitas	

pelos	padres.	Introdução	do	teatro	como	meio	civilizador:	comédias,	dramas	pastoris,	

tragicomédias	 e	 alegorias	 dramáticas.”	 (SILVA,	 2002,	 p.	 207).	 Descreve	 e	 exalta	 o	

trabalho	 missionário	 dos	 padres	 durante	 o	 período	 colonial,	 e	 insiste	 na	 ideia	 do	

extravio	ou	desaparecimento	dos	 textos	 representativos	de	 tamanha	e	 tão	meritória	

empresa:	
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Infelizmente	 esses	 sermões,	 esses	 compêndios,	 essas	 comédias,	 esses	 dramas	
pastoris,	que	reunidos	em	corpo	constituiriam	uma	literatura	apropriada	a	essas	
tribos	 semicivilizadas,	 mas	 ainda	 vivendo	 rodeadas	 da	 lembrança	 da	 sua	
existência	bárbara,	ou	desapareceram	com	o	sequestro	dos	bens	da	Companhia	
de	 Jesus	 na	 sua	 extinção,	 ou	 existem	 debaixo	 da	 poeira	 dos	 anos	 por	 esses	
arquivos	 que	 tão	mal	 revolvidos	 têm	 sido;	 e	 apenas	 uma	 ou	 outra	 composição	
têm	 chegado	 aos	 nossos	 dias,	 para	 atestar	 os	esforços	 desses	missionários,	 sua	
dedicação	e	instrução.	(SILVA,	2002,	p.	228).	

	

Ainda	em	1859,	na	mesma	Revista	Popular,	mas	não	como	parte	de	sua	História	

da	 Literatura	 Brasileira	 e	 sim	 como	 artigo	 autônomo,	 Norberto	 publicou	 um	 quinto	

texto	em	que,	no	âmbito	da	crítica	literária,	se	dedicava	a	tema	indianista.	Trata-se	de	

um	 breve	 comentário	 a	 fragmentos	 de	 poesia	 indígena	 revelados	 pelos	 naturalistas	

alemães	Johann	Baptiste	von	Spix	e	Carl	Friedrich	Philipp	von	Martius,	como	frutos	de	

suas	 pesquisas	 em	 viagem	 pelo	 Brasil.	 Os	 poemas	 coletados	 constituem	 um	 corpus	

reduzidíssimo:	não	mais	do	que	dois,	cada	qual	com	duas	quadras.	Norberto	reproduz	

os	 textos	 em	 língua	 indígena	 e	 a	 tradução	 em	 alemão,	 acrescentando	 versões	 em	

português,	 supostamente	dele	próprio,	ao	que	parece	a	partir	dos	originais,	uma	vez	

que	 não	 consta	 que	 conhecesse	 o	 alemão.	 Seu	 comentário	 é	 mínimo,	 e	 elogioso,	

considerando	“interessantes”	e	“originais”	os	poemas.	Naturalmente	—	o	que	o	autor	

terá	 talvez	 lamentado	 intimamente	 —,	 o	 corpus	 é	 exíguo	 demais	 para	 fornecer-lhe	

alternativa	 à	 teoria	 do	 desaparecimento	 das	 fontes	 que	 permitissem	 acesso	 pleno	 à	

poesia	dos	selvagens.	

	

5.2	

	

No	campo	da	história,	Norberto	dedicou	uma	extensa	monografia	à	questão	dos	

indígenas	 e	 sua	 inserção	 na	 vida	 nacional.	 Trata-se	 da	 “Memória	 histórica	 e	

documentada	das	aldeias	de	índios	da	província	do	Rio	de	Janeiro”,	publicada	no	ano	
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de	1854,	na	Revista	do	Instituto	Histórico	e	Geográfico	Brasileiro.11	Com	isso,	inscrevia	

sua	colaboração	numa	linhagem	de	trabalhos	de	temática	afim	que	a	Revista	do	IHGB	

vinha	publicando	desde	o	seu	número	 inaugural,	de	1839,	entre	os	quais	a	memória	

“Brasil	 e	 Oceania”,	 de	 Gonçalves	 Dias,	 lida	 pelo	 poeta	 em	 sessões	 do	 Instituto,	 de	

agosto	de	1852	a	junho	de	1853,	e	estampada	no	tomo	XVII	do	periódico,	em	1867.12	

Consta	a	monografia	de	Norberto	de	duas	seções,	ditas	respectivamente	“Parte	

histórica”	 e	 “Parte	 documentada”.	 A	 Parte	 histórica	 se	 compõe	 de	 12	 capítulos,	

precedidos	de	um	preâmbulo	basicamente	protocolar.	O	capítulo	primeiro,	conforme	

diz	o	título,	ocupa-se	longamente	das	“Considerações	gerais”,	ao	passo	que	o	último	se	

apresenta	como	sumária	“Conclusão”;	cada	um	dos	demais	10	capítulos,	por	sua	vez,	é	

dedicado	 à	 história	 particular	 de	 determinada	 aldeia	 indígena	 fluminense.	 Quanto	 à	

Parte	documentada	(melhor	se	diria,	“documental”),	como	declara	o	título,	consiste	na	

transcrição	 de	 uma	 série	 de	 documentos,	 na	 maioria	 oficiais	 —	 escrituras,	 autos	

processuais,	ofícios,	portarias,	 certidões,	 requerimentos,	etc.	—,	 julgados	pertinentes	

para	a	reconstituição	histórica	empreendida	pelo	autor.	Impressiona	pelo	volume:	são	

redondas	 100	 peças,	 totalizando	 251	 páginas,	 contra	 as	 191	 ocupadas	 pela	 Parte	

histórica.	

No	 preâmbulo,	 explicita-se	 o	 objetivo	 do	 trabalho:	 com	 base	 na	 concepção	

ciceroniana	 de	 história	 como	 mestra	 da	 vida,	 contribuir	 para	 os	 debates	 de	 então	

sobre	 colonização	 e	 catequese,	 considerados	 “os	 dous	 únicos	 meios	 de	 promover	 o	

aumento	 da	 deficiente	 povoação	 do	 vasto	 império	 americano	 —	 já	 pela	

superabundância	 de	 população	 na	 Europa	 sucumbindo	 à	 fome,	 —	 já	 pelas	

demonstrações	que	patenteiam	os	nossos	 indígenas	para	se	aldear.”	 (SILVA,	1854,	p.	
                                                             
11	Embora	publicada	em	1854,	a	“Memória”	 já	 tinha	sido	anteriormente	apresentada	no	âmbito	do	
IHGB:	seu	preâmbulo,	indicando	a	ocasião	da	leitura	pública,	é	datado	de	16	de	fevereiro	de	1850	e,	
segundo	 informa	 o	 subtítulo,	 fora	 “laureada	 na	 sessão	magna	 de	 15	 de	 dezembro	 de	 1852	 com	o	
Prêmio	Imperial”.	
12	 Norberto	 se	 vincula	 ao	 Instituto	 Histórico	 e	 Geográfico	 Brasileiro	 em	 1841,	 como	 sócio	
correspondente;	 em	 1869,	 torna-se	 sócio	 honorário	 da	 instituição;	 por	 fim,	 em	 1887	 é	 eleito	 seu	
presidente	efetivo,	cargo	que	ocuparia	até	sua	morte,	em	1891.	
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109).	Para	o	alcance	de	tal	meta,	o	autor	expõe	o	procedimento	que	adotará,	tendo	em	

vista	o	diagnóstico	que	faz	das	fontes	de	que	se	serviu	na	pesquisa:	

	
A	incerteza	que	reina	nas	crônicas	antigas,	as	dúvidas	suscitadas	pelos	modernos	
viajantes,	as	ambiguidades	existentes	nos	documentos	que	li,	examinei	ou	revolvi,	
dão	 lugar	 a	 muita	 confusão.	 Para	 conhecer	 todas	 essas	 tribos	 errantes,	 que	
mudavam	de	habitação,	ou	por	 sua	própria	vontade,	ou	expelidas	à	 força	pelos	
seus	 inimigos,	 ou	 compelidas	 pelas	 devastações	 dos	 europeus,	 é	 necessário	
caminhar	 com	 os	 conquistadores,	 seguindo	 essas	 bandeiras,	 que	 penetravam	
pelos	sertões	para	os	fatais	descobertos	ou	descimentos,	marchando	par	a	par	com	
a	civilização	que	os	foi	aldear.	Neste	caso	a	geografia	e	a	cronologia,	como	olhos	
da	 história,	 mostrarão	 melhor	 os	 sítios	 que	 dominavam,	 quando	 tratar	 da	
narração	 peculiar	 do	 estabelecimento	 de	 cada	 aldeia,	 objeto	 fundamental	 desta	
memória.	(SILVA,	1854,	p.	128-129).	

	

Não	 se	 pode	 dizer,	 contudo,	 que	 seu	 esforço	 de	 reduzir	 a	 “confusão”	 que	

encontrou	nos	registros	sobre	o	tema	tenha	sido	bem-sucedido.	Muito	pelo	contrário,	

as	generalidades	de	que	se	ocupa	no	primeiro	capítulo	não	passam	de	uma	sequência	

de	 informações	 apresentadas	 sem	ordem,	 em	que	o	 autor	nada	 consegue	esclarecer,	

por	 exemplo,	 sobre	as	 relações	 étnicas	 e	históricas	 entre	os	 vários	 grupos	 indígenas	

mencionados.	 Para	 se	 ter	 uma	 ideia	 das	 imprecisões	 em	 que	 incorre,	 veja-se,	 como	

ilustração,	 a	 passagem	 em	 que	 tenta	 caracterizar	 esses	 grupos,	 que	 se	 estende	 da	

página	 122	 à	 127	 do	 texto.	 Começa	 falando	 dos	 Tamoios,	 que	 diz	 descenderem	dos	

Tupis;	 a	 seguir,	menciona	os	 Goianases,	Goitacases	ou	Guarulhos,	 que	por	 seu	 turno	

seriam	aliados	dos	Tupinambás,	os	quais	teriam	chegado	ao	Rio	de	Janeiro	antes	dos	

Tupiniquins;	 prossegue	 referindo	 os	 Tuminós	 ou	 Tupiminós,	 e	 depois	 introduz	 os	

Coropós,	 os	 Coroados	 e	 os	 Puris,	 apresentados	 como	 prováveis	 descendentes	 dos	

Goitacases;	 cita	 em	 seguida	 certos	 Tapanases,	 inimigos	 dos	 Goitacases,	 e	 acrescenta	

que	 estes	 últimos	 se	 dividiam	 em	 três	 “cabildas”:	 Goitacamopi,	 Goitacaguaçu	 e	

Goitacajacoritó;	 não	 esquece	 dos	 Sacurus,	 e	 então,	 quando	 o	 leitor	 mais	 paciente	 e	

tolerante	 já	 se	 teria	perdido,	 arremata	 com	menção	aos	Aimborés	ou	Aimorés,	 ditos	

também	Boticudos	ou	Gamelas.	
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Num	assomo	de	autocrítica,	no	entanto,	 reconhece	que	as	suas	 “Considerações	

gerais”	mais	não	fizeram	senão	reduplicar	a	confusão	que	criticara:	

	
É	tempo	já	de	concluir	esta	tão	longa	quão	mal	esboçada	introdução:	pertence	à	
história	o	seu	desenvolvimento,	e	só	nela	se	poderá	expor	com	ordem	e	método	o	
que	tão	confuso	e	sem	nexo	aqui	aparece.	É	tempo	pois	de	entrar	na	história	das	
aldeias	de	índios	da	província	do	Rio	de	Janeiro	[...].	(SILVA,	1854,	p.	158).	

	

Observe-se	que,	nesta	passagem,	o	autor	reitera	a	convicção	de	que	a	“Memória”,	

se	 tiver	 algum	 valor,	 será	 muito	 mais	 pelas	 exposições	 factuais	 dos	 capítulos	

dedicados	à	história	de	 cada	aldeia13	do	que	por	 sua	 força	 reflexiva	 e	 capacidade	de	

propor	 conceitos	 propriamente	 críticos.	 Com	 efeito,	 para	 dizer	 pouco,	 são	 muito	

singelas	as	“ideias”	que	se	podem	extrair	da	obra.	Façamos	um	esforço	para	identificá-

las	e	descrevê-las.	

Em	primeiro	 lugar,	 encontramos	uma	 espécie	 de	 comedida	 defesa	 sentimental	

dos	 aborígenes,	 contra	 seus	 detratores:	 “[...]	 por	 mais	 ferozes	 que	 os	 pintem	 os	

historiadores,	não	eram,	nem	são,	destituídos	da	mais	bela	 inteligência	(SILVA,	1854,	

p.	 128)”;	 “Com	 exageradas	 cores	 pintam-nos	 alguns	 cronistas	 como	 ingratos,	

refalsados	 e	 pérfidos	 [...].	 (SILVA,	 1854,	 p.	 133).”	 Ao	 contrário	—	 argumenta	—,	 os	

índios	—	“joviais	por	demais,	[...]	notáveis	pela	firmeza	de	seu	caráter,	pela	franqueza	

de	sua	alma”	(SILVA,	1854,	p.	128)	—	teriam	“tão	favoráveis	disposições	[que]	não	era	

por	 certo	 difícil	 chamá-los	 ao	 grêmio	 do	 cristianismo,	 tornando-os	 de	 rudes	 e	

selvagens	 homens	 civilizados	 e	 laboriosos.”	 (SILVA,	 1854,	 p.	 133).	 E,	 então,	 para	

explicar	 por	 que	 isso	 não	 se	 passou	 com	 a	 naturalidade	 de	 se	 esperar,	 apela	 para	

categorias	por	assim	dizer	psicológicas	e	morais:	a	ação	dos	colonizadores	 teria	sido	

comprometida	pela	“cobiça”	ou	“avidez”	e	pela	“imprudência”,	que	não	lhes	permitiu	

conviver	com	o	senso	de	“liberdade”	essencial	no	indígena,	e	desse	modo	o	drama	da	

conquista	 se	 reduz	 a	 uma	 espécie	 de	 mal-entendido:	 “Assim	 a	 cobiça	 dos	

                                                             
13	E	—	acrescentamos	nós	—	por	sua	“Parte	documentada”.	
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conquistadores	 [...]	 não	 fosse[...]	 tão	 fata[l]	 à	 liberdade	 dos	 índios!	 Da	 cultura	 das	

terras	nasceu	a	necessidade	de	braços,	e	os	 índios,	que	a	 ela	só	obrigados	se	davam,	

foram	escravizados	[...].”	(SILVA,	1854,	p.	115).	

	
[...]	as	dificuldades	[...]	que	se	alevantaram,	que	eriçaram	de	tropeços	o	trilho	que	
parecia	 semeado	 de	 flores,	 não	 foram	 nem	 originadas	 pelos	 índios,	 nem	 por	
aqueles	 que	 tanto	 a	 peito	 tomaram	 a	missão	de	 sua	 conversão	 e	 catequese:	—	
nasceram	da	imprudência	dos	conquistadores!	(SILVA,	1854,	p.	133).	

	

Em	 segundo	 lugar,	 temos	 a	 tese	 sobre	 a	 razão	 da	 decadência	 das	 aldeias,	 e	 a	

proposta	 de	 uma	política	 que	 enfim	 operasse	 a	 integração	 plena	 do	 indígena	 à	 vida	

nacional:	 inicialmente,	 a	 catequese	 jesuítica	 teria	 dado	 resultados	 exemplares,	 em	

geral	neutralizando	o	empenho	dos	colonos	na	pura	e	simples	escravização	do	índio:	

“Em	suas	aldeias	reinavam	os	dias	de	paz,	alegria	e	bonança	da	idade	do	ouro	(SILVA,	

1854,	p.	138)”;	depois,	 com	a	expulsão	dos	 jesuítas,	os	aldeamentos	se	 transformam	

em	“viveiros	de	escravos	onde	iam	os	colonos	buscar	os	índios	que	precisavam	para	o	

serviço”	 (SILVA,	 1854,	 p.	 149);	 enfim,	 com	 o	 endurecimento	 da	 legislação	 colonial	

contra	 a	 escravidão	 do	 silvícola,	 e	 o	 correlativo	 recurso	 à	 escravização	 do	 negro	

africano,14	as	aldeias	ficaram	abandonadas	à	própria	sorte,	 iniciando-se	um	processo	

de	declínio	 e	degeneração	ainda	 em	curso	no	momento	em	que	o	 autor	 escreve	 sua	

memória.	 A	 solução	 do	 problema,	 contudo,	 seria	 perfeitamente	 viável,	 implicando	

                                                             
14	Nesse	ponto,	as	considerações	do	autor	sobre	a	questão	indígena	suscitam	pronunciamentos	seus	
acerca	 da	 escravidão	 do	 negro.	 Suas	 ideias	 a	 esse	 respeito	 estão	 sumariamente	 apresentadas	
sobretudo	num	trecho	que	vai	da	página	146	à	148.	Correspondem	a	uma	das	correntes	de	opinião	
das	 elites	 brasileiras	 de	 então	 a	 propósito	 da	 chamada	 “questão	 servil”,	 e	 que	 hoje	 espanta	 pela	
desinibição	com	que	era	adotada.	Veja-se:	 “Foi	pois	 [Portugal]	arrancar	às	 terras	africanas	para	as	
suas	 colônias	na	América	esses	milhares	de	negros,	roubá-los	a	 seus	pátrios	 lares,	 tirá-los	de	 suas	
famílias,	e	condená-los	ao	perpétuo	trabalho	de	uma	escravidão	eterna,	transmitida	por	fatal	herança	
à	sua	prole.”	Depois	dessa	condenação	humanitária,	contudo,	quem	espera	a	manutenção	do	tom	se	
choca	com	a	racionalização	que	se	segue,	que	bem	se	pode	qualificar	de	cínica:	“Mas	não	serei	eu	que	
o	criminarei	por	esse	erro.	Reino	mesquinho,	pobre	em	população	ainda	mesmo	correspondendo	à	
sua	extensão,	despovoado	pelas	suas	conquistas,	dizimado	pelas	suas	guerras,	que	outro	recurso	lhe	
restava?”	(SILVA,	1854,	p.	146).	
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restaurar	—	 isso	 fica	 implícito	 na	 proposição	—	 a	 tal	 “idade	 do	 ouro”	 das	 aldeias,	

resultante	da	ação	dos	primeiros	jesuítas:	

	
Como	 o	 regulamento	 sobre	 as	 aldeias	 que	 vigora	 presentemente	 permite	 a	
reunião	de	duas	ou	mais	aldeias	em	uma	só,	fácil	seria	o	estabelecimento	de	uma	
grande	 povoação	 formada	 de	 todas	 as	 relíquias	 dessas	 que	 aí	 se	 extinguem	 a	
olhos	 vistos.	 Poder-se-ia	 então	 proceder	 à	 instrução	 desses	 míseros	 filhos	 das	
florestas,	avesando-os	igualmente	ao	doce	jugo	do	trabalho,	tornando-os	úteis	a	si	
e	 a	 seu	país;	 seria	ela	o	ensaio	e	 logo	a	escola	para	a	perfeita	 civilização	dos	 já	
aldeados	 e	 para	 a	 catequese	 de	 muitas	 tribos	 que,	 isoladas	 das	 grandes	
povoações,	 rodeadas	 de	 todas	 as	 reminiscências	 de	 sua	 existência	 errante	 e	
bárbara,	 jamais	 poderão	 ser	 trazidas	 à	 civilização	 sem	 grande	 dificuldade	 de	
nossa	parte	e	sem	se	lhes	avivar	saudades	inextinguíveis	de	suas	antigas	tabas	ou	
malocas,	sem	se	lhes	acordar	lembranças	de	seus	hábitos,	sem	se	lhes	despertar	
recordações	de	suas	crenças!	
A	humanidade,	a	civilização	tem	pois	a	esperar	da	esclarecida	província	do	Rio	de	
Janeiro	a	formação	de	uma	povoação	que	seja	para	a	catequese	dos	índios	o	que	
Petrópolis	é	para	a	colonização:	um	núcleo.	(SILVA,	1854,	p.	263).	

	

Como	 se	 vê,	 na	 conclusão	 o	 autor	 se	 mostra	 consequente	 com	 o	 objetivo	 que	

enunciara,	 estabelecendo	 um	 vínculo	 entre	 a	 questão	 indígena	 e	 a	 da	 migração	 de	

estrangeiros	para	o	Brasil:	afinal,	segundo	seu	ponto	de	vista,	uma	e	outra	constituíam	

dimensões	essenciais	da	primeira	de	todas	as	urgências	nacionais:	a	de	providenciar	

um	 povo	 que	 viesse	 a	 preencher	 o	 grande	 vazio	 demográfico	 do	 “vasto	 império	

americano.”	(SILVA,	1854,	p.	109).	

	

5.3	

	

Se	 nada	 nos	 escapou	 do	 levantamento	 que	 fizemos	 em	 sua	 obra	 extensa,	

dispersa	e	de	difícil	acesso,	Joaquim	Norberto	produziu,	no	campo	da	literatura	stricto	

sensu,	apenas	dois	textos	de	cunho	indianista:	um	poema	lírico	e	um	drama.	

O	 poema	 se	 intitula	 “O	 canto	 do	 prisioneiro”,	 e	 integra	 um	 conjunto	 de	

composições	autônomas	publicadas	na	Minerva	Brasiliense	em	1843	e	1844,	conjunto	

mediante	o	qual	tentou	o	autor	aclimatar	à	língua	portuguesa	a	forma	lírico-narrativa	
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da	 balada	 de	 origem	 germânica.	 Compõe-se	 o	 texto	 de	 18	 estrofes,	 constituídas	 por	

versos	 alternados	 decassílabos	 e	 hexassílabos,	 e	 com	 rimas	 igualmente	 alternadas.	

Como	 em	 parte	 revela	 o	 título,	 conta	 a	 história	 de	 um	 guerreiro	 carijó	 que	 cai	

prisioneiro	dos	 Tapuias,	 juntamente	 com	seu	 “tenro	 filho”.	Um	dia,	 por	meios	 que	 a	

trama	 sumária	 e	 confusa	 não	 consegue	 explicar	 bem,	 o	 prisioneiro	 e	 o	 filho	 fogem.	

Nessa	 altura,	 corte	 brusco:	 passa	 a	 narrar-se	 a	 cena	 do	 cerco	 de	 Goiana	 pelos	

holandeses,	e	ficamos	sabendo	que	a	resistência	dos	pernambucanos	é	comandada	por	

um	índio	valoroso,	exatamente	o	filho	do	prisioneiro	a	cuja	fuga	tínhamos	assistido	em	

estrofe	anterior.	Naturalmente,	os	nacionais	vencem	aos	flamengos,	e	a	última	estrofe	

proclama	a	 identidade	do	herói,	que	é	nada	mais	nada	menos	que	Felipe	Camarão,	o	

representante	índio	do	célebre	triunvirato	que	comandara	e	vencera	no	século	XVII	a	

guerra	contra	os	hereges	holandeses:	

	
Curvai-vos	ante	o	horror	vitorioso,	
Ó	batava	nação!	
Saudai	do	prisioneiro	o	filho	honroso,	
O	invicto	Camarão!	
(SILVA,	1844,	p.	371).	

	

O	poema	é	de	1844.	Seria	desleal	—	e	forçado	—	considerá-lo	uma	antecipação,	

ainda	 que	 sumamente	 incolor,	 da	 obra-prima	 que	 é	 “I-Juca-Pirama”	 (1851),	 pela	

coincidência	 de	 ambos	 as	 composições	 envolverem	 a	 figura	 de	 um	 índio,	 seu	 filho,	

guerras	 tribais,	 prisão.	 Limitemos	 pois	 nossa	 atenção	 à	 data	 de	 sua	 publicação:	

esteticamente	 desastroso,	 o	 poema	 tem,	 no	 entanto	 —	 aliás	 como	 diversas	 outras	

produções	de	Norberto	—,	o	acanhado	mérito	do	pioneirismo:	nos	quadros	da	poesia	

indianista	romântica,	é	precedido	apenas	por	contribuições	de	Santos	Titara	e	Firmino	

Rodrigues,	respectivamente	de	1833	e	1837,	e	aparece	no	mesmo	ano	em	que	Cardoso	

de	Meneses	 lança	 seus	 poemas	 vinculados	 ao	 indianismo;15	 Gonçalves	Dias,	 por	 seu	

                                                             
15	Ver	acima	o	segmento	2	do	presente	ensaio.	
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turno,	só	entraria	 em	cena,	com	os	seus	Primeiros	cantos,	 em	1846,	 isto	é,	dois	 anos	

depois.	

Quanto	ao	drama	—	Lindoia	ou	Os	 jesuítas	no	Uruguai	—,	trata-se	de	peça	que	

permaneceu	inédita	e	nunca	chegou	à	cena.	Seu	manuscrito	autógrafo,	datado	de	30	de	

outubro	 de	 1875,	 jaz	 no	 acervo	 do	 Instituto	 Histórico	 e	 Geográfico	 Brasileiro.	

Configura,	 portanto,	 um	 intempestivo	 retorno	 do	 autor	 à	 temática	 indianista,	 já	 que	

sua	 última	 incursão	 neste	 campo	 —	 depois	 do	 ensaio	 e	 do	 poema	 de	 1844,	 e	 da	

memória	histórica	de	1854	—,	se	dera	em	1859,	com	seus	estudos	sobre	a	poesia	dos	

indígenas	 e	 sua	 alegada	 importância	 para	 a	 literatura	 brasileira.	 Não	 surpreende,	

desse	 modo,	 o	 generalizado	 anacronismo	 de	 que	 a	 obra	 se	 ressente,	 desde	 o	 título,	

com	a	 indefectível	conjunção	“ou”,	 segundo	o	 figurino	de	novelas	setecentistas	 e	dos	

velhos	 folhetins	 e	 tragédias	da	primeira	metade	do	 século	XIX,	 até	o	 longo	 subtítulo	

que	lhe	revela	a	fisionomia	geral:	“Drama	histórico,	de	assunto	nacional,	em	5	atos	e	

13	 quadros,	 ornado	 de	 coros,	 recitativos,	 marchas	 guerreiras,	 combates,	 etc.,	 etc.,	

baseado	no	enredo	do	imortal	poema	de	Basílio	da	Gama.”	Não	é	de	espantar-se,	por	

conseguinte,	sua	destinação,	por	assim	dizer,	a	virtual	inexistência:	era	afinal	o	ano	de	

1875,	quando	o	longo	ciclo	do	indianismo	romântico,	já	então	em	franco	declínio	havia	

muito	tempo,	conheceu	o	que	podemos	considerar	seu	último	alento	e	fim	simbólico:	a	

publicação	 das	Americanas,	 reunião	 de	 poemas	 em	que	 um	Machado	 de	Assis	 ainda	

romântico	 empreendia	 um	 derradeiro	 esforço	 de	 revitalização	 da	 corrente,	 não	

obstante	 as	novas	gerações	depreciá-la	 como	antiquada	poesia	de	 “tacapes	 e	borés”,	

segundo	a	expressão	com	que	a	desqualifica	Fagundes	Varela,	já	em	1861.16	

                                                             
16	 Cf.:	 “A	 bem	 poucos	 agradarão	 as	 produções	 que	 hoje	 aparecem.	 Os	 literatos	 divididos	 entre	 a	
descrença	de	Álvares	de	Azevedo	e	Casimiro	de	Abreu,	a	escola	de	morrer	moço,	e	os	tacapes	e	borés	
do	 Sr.	 Gonçalves	 Dias,	 sentir-se-ão	 enojados	 deste	 versejar	 incorreto,	 e	 destas	 composições	 sem	
sabor.	 A	 crítica	 nada	 tem	 que	 fazer	 com	 elas,	 não	merece	 sua	 atenção”	 (VARELA,	 1962,	 p.	 92).	 A	
passagem	figura	na	 introdução	a	um	livro	de	poemas	do	autor	(Vozes	da	América);	data	de	1861	e	
assim	num	momento	em	que	o	indianismo	ainda	conservava	seu	vigor	—	Gonçalves	Dias	ainda	vivia	
e	Iracema	só	sairia	quatro	anos	mais	tarde	—,	já	anuncia,	contudo,	a	decadência	da	corrente.	
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P.	S.	

	

Mas	haveria,	na	literatura	brasileira,	um	indianismo	pós-romântico?	No	sentido	

de	uma	corrente	nitidamente	discernível,	 certamente	não;	no	entanto,	o	 fato	é	que	a	

figura	do	 índio	continuará	 interessando	a	poetas	e	 romancistas	nacionais,	de	 fins	do	

século	XIX	a	este	início	do	XXI.	Sem	maiores	pretensões	analíticas,	apresentemos	um	

quadro	sumário	de	produções	literárias	que	ilustram	esta	asserção.	

No	período	parnasiano,	não	obstante	a	autoridade	de	um	Sílvio	Romero	(2001,	

p.	 747)	 ter	 sentenciado,	 em	 1888,	 que	 “[a]	 escola	 puramente	 indiana	 esta[va]	

desacreditada”,	e	que	“os	melhores	poetas	do	país	anda[va]m	já	desde	muito	por	outro	

lado”,	 o	 indianismo	 permanece	 ainda	 com	 algum	 espaço	 na	 poesia.	 Comparece,	 por	

exemplo,	no	livro	de	estreia	de	Olavo	Bilac	(Poesias;	1888),	representado	pelo	poema	

“A	morte	 de	 Tapir”,	 que,	 aliás,	 no	 arranjo	 do	 volume,	 ganha	 o	 destaque	 especial	 de	

constituir-lhe	de	certo	modo	a	abertura,	uma	vez	que	precedido	tão	somente	por	uma	

espécie	de	prefácio	metrificado,	a	conhecida	“Profissão	de	fé”.	Não	menos	significativo,	

como	documento	dessa	valorização	tardia	do	 indianismo,	é	o	poema	subsequente	do	

livro,	o	soneto-homenagem	“A	Gonçalves	Dias”.	

Com	o	modernismo,	porém,	motivações	indianistas	voltam	à	linha	de	frente	dos	

projetos	 literários	brasileiros.	Basta	 lembrar	os	termos	reverentes	com	que	Mário	de	

Andrade	(1972,	p.	247)	se	refere	ao	autor	de	O	Guarani	no	seu	ensaio	“O	movimento	

modernista”	(1942)	—	“amigo	José	de	Alencar,	meu	irmão”	—,	bem	como	os	pontos	de	

convergência	entre	obras	 icônicas	desses	autores,	 segundo	corretamente	assinala	M.	

Cavalcanti	Proença	(1969,	p.	44):	 “É	uma	aproximação	que	se	 impõe,	a	de	 Iracema	e	

Macunaíma”.	 Lembremos	 ainda,	 para	 abreviar	 exemplificações,	 a	 sintonia	 com	 o	

indianismo	 presente	 nas	 proclamações	 modernistas	 de	 Oswald	 de	 Andrade,	 o	
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“Manifesto	da	poesia	pau-brasil”,	de	1924,	e,	sobretudo,	o	“Manifesto	antropófago”,	de	

1928.	

Mas,	 encerrado	 o	 ciclo	modernista,	 nem	por	 isso	 o	 índio	 desaparece	 da	 ficção	

nacional.	Acha-se	presente	num	belíssimo	romance	de	1938	—	Vovô	Morungaba	—,	do	

tão	 injustamente	 esquecido	Galeão	 Coutinho,	 bem	 como	 em	 narrativas	 cujas	 tramas	

imaginárias	 tangenciam	 os	 conceitos	 da	 antropologia	 do	 nosso	 tempo,	 casos	 de	

Quarup	 (1967),	 de	 Antônio	 Callado,	Maíra	 (1976),	 de	 Darcy	 Ribeiro,	 e	 Nove	 noites	

(2002),	de	Bernardo	Carvalho.	

Por	 fim,	 na	 atualidade	 temos	 uma	 feição	 radicalmente	 nova	 da	 produção	

editorial	 brasileira	 relacionada	à	questão	do	 índio:	 trata-se	de	obras	produzidas	por	

autores	indígenas,	nas	quais,	por	conseguinte,	pela	primeira	vez	o	ameríndio	deixa	de	

ser	 motivação	 ou	 objeto,	 para	 assumir	 o	 controle	 dos	 enunciados,	 falando	 em	 seu	

próprio	nome.	Estaria,	pois,	encerrada	a	era	em	que	a	alteridade	indígena	permaneceu	

dependente	da	 literatura	branca	para	 expressar-se	na	 comunidade	 nacional,	 sempre	

com	 as	 inevitáveis	 deformações	 determinadas	 por	 tal	 dependência.	 Assim,	 teríamos	

alcançado	 um	 momento	 em	 que	 ela	 se	 autonomiza,	 concretizando-se	 em	 textos	 da	

lavra	 de	 escritores	 indígenas,	 como,	 por	 exemplo,	 Kaká	 Jekupé,	 Eliane	 Potiguara,	

Daniel	 Munduruku.	 Tal	 conjunto	 de	 textos,	 cuja	 produção	 e	 difusão	 se	 veem	

favorecidas	no	atual	ambiente	político	e	pedagógico	marcado	pelo	multiculturalismo,	

coloca	para	os	estudos	literários	diversos	problemas	importantes	e	correlativos,	entre	

os	 quais:	 relações	 entre	 oralidade	 e	 escrita,	 diferenças	 entre	 mito	 e	 ficção	 autoral,	

limites	entre	valor	 estético	e	 funcionalidade	ético-política,	bem	como,	e	sobretudo,	 a	

questão	de	como	e	sob	que	condições	a	prática	da	literatura,	em	princípio	própria	da	

história	ocidental,	pode	converter-se	em	instrumento	de	outras	histórias.	
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AUTOR	CONVIDADO	

GUEST	AUTHOR	

	

	
QUESTIONÁRIO	PROUST	

	

A	Inglaterra	vitoriana	adorava	jogos	de	salão.	Quando	Marcel	Proust	conheceu	o	
Jogo	das	Confidências	se	apaixonou	por	ele	e	fez	sua	própria	versão.	O	"Questionário	
Proust"	 já	 gerou	 experiências	 de	 todo	 tipo,	 de	 entrevista	 oficial	 a	 conversas	 de	
namorados...	Aqui,	numa	nova	versão,	adaptada	de	novo,	ele	é	usado	para	confidências	
literárias.	
	

PROUST	QUESTIONNAIRE	

	

Victorian	 England	 loved	 parlour	 games.	 When	 Marcel	 Proust	 got	 to	 know	
Confidence	 Albums	 he	 fell	 in	 love	with	 the	 idea	 and	 created	 his	 own	 version	 of	 it.	 The	
“Proust	 Questionnaire”	 has	 already	 spawned	 all	 kinds	 of	 experiences,	 from	 official	
interviews	 to	 lovers’	 chat...	 Here,	 in	 a	 new	 version,	 adapted	 once	 again,	 it	 is	 used	 for	
literary	confidences.	
	

	

Sua	principal	característica	como	escritor:	

Gostar	menos	 de	 escrever	 do	 que	 de	 editar,	 isto	 é,	 reescrever,	 cortar,	 reordenar	 as	

peças.	
	

	

A	qualidade	que	você	mais	admira	em	um	escritor:	

A	capacidade	de	desafiar	o	leitor	sem	aborrecê-lo.	
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A	qualidade	que	você	mais	admira	em	um	leitor:	

Existir.	
	

	

Sua	principal	aspiração,	ainda	não	realizada,	como	escritor:	

Me	lembrar	do	romance	que	escrevi	inteirinho	uma	vez,	num	sonho.	Parecia	muito	bom.	
	

	

Sua	principal	aspiração,	já	realizada,	como	escritor:	

Escrever	um	romance	que	acabasse	com	o	velho	papo	de	que	a	literatura	brasileira	tinha	

uma	dívida	com	o	futebol.	Ouvia	isso	desde	garoto.	
	

	

Sonho	de	felicidade,	na	vida	do	autor:	

Conseguir	terminar	o	livro.	
	

	

A	maior	infelicidade,	na	vida	do	autor:	

Não	conseguir	terminar	o	livro.	
	

	

Dividindo	a	literatura	em	nacionalidades...	qual	país	parece	ter	hoje	a	literatura	

mais	interessante?	

Não	vejo	muito	 sentido	 em	dividir	 a	 literatura	por	países.	 Por	 línguas	me	parece	mais	

interessante.	Nesse	caso,	e	do	ponto	de	vista	limitado	de	quem	passa	longe	de	saber	tudo	

o	que	rola	no	mundo,	eu	diria	que	o	espanhol	vai	muito	bem.	
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O	que	muda	ao	se	ler	literatura	em	língua	estrangeira?	

Se	você	domina	a	língua	estrangeira	é	sempre	preferível	ler	no	original,	principalmente	

poesia,	 que	 costuma	 ser	 mais	 enraizada	 no	 idioma.	 Mas	 ler	 literatura	 estrangeira	 no	

original	eu	só	consigo	em	inglês	e,	ultimamente,	cada	vez	mais,	em	espanhol.	Nos	outros	

casos,	 a	 maioria,	 é	 fundamental	 contar	 com	 boas	 traduções.	 Traduções	 são	 tão	

importantes	na	economia	cultural	do	mundo	que	deviam	ser	subsidiadas	regiamente	por	

um	fundo	da	ONU.	
	

	

Um	romance	preferido?	

Memórias	póstumas	de	Brás	Cubas.	
	

	

Um	poema	ou	um	livro	de	poemas	preferido?	

"A	máquina	do	mundo"	do	Drummond.	
	

	

Na	Sala	da	Justiça	dos	escritores...	qual	o	seu	super-herói?	

Érico	 Verissimo,	 pai	 herói,	 o	 cara	 que	 eu	 lia	 na	 adolescência	 quando	 decidi	 que	 não	

queria	fazer	outra	coisa	na	vida.	(Meus	pais	tinham	na	estante	as	obras	então	completas	

dele,	da	editora	Globo	de	Porto	Alegre.)	
	

	

Personagens	masculinas	favoritas	na	ficção:	

Riobaldo	Tatarana,	Philip	Marlowe,	Dom	Quixote,	Brás	Cubas,	Humbert	Humbert,	etc.	
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Personagens	femininas	favoritas	na	ficção:	

Capitu,	Diadorim,	Macabéa,	a	Maga	de	O	jogo	da	amarelinha,	Briony	de	Reparação,	etc.	
	

	

Um	livro	que	gostaria	de	ter	escrito:	

Depende	do	dia.	Pode	ser	A	visita	cruel	do	tempo,	de	Jennifer	Egan.	Pode	ser	Ficções,	do	

Borges.	Ou	outros	ainda.	Sou	meio	volúvel.	
	

	

Trecho	preferido	de	uma	obra:	

A	cena	da	xícara	de	café	com	veneno	em	Dom	Casmurro.	
	

	

Você	está	escrevendo	agora?	

Estou	 engalfinhado	 com	 um	 romance	 que,	 como	 sempre,	 insiste	 em	 fugir	 do	 meu	

controle.	Mas	na	hora	do	final	cut	eu	mostro	a	ele	quem	manda.	
	

	

Bio-bibliografia	resumida	

Sérgio	Rodrigues	nasceu	em	Muriaé	(MG)	em	1962	e	vive	desde	1980	no	Rio.	Escritor	e	

jornalista,	 ganhou	 os	 prêmios	 Portugal	 Telecom	 (hoje	 Oceanos)	 de	melhor	 romance	 e	

livro	do	ano	de	2013	por	O	drible.	Entre	os	dez	títulos	que	publicou,	destacam-se	ainda	o	

romance	histórico	Elza,	a	garota	e	o	recente	volume	de	contos	A	visita	de	João	Gilberto	

aos	Novos	Baianos,	além	do	almanaque	de	crônicas	linguísticas	Viva	a	língua	brasileira!	

Tem	livros	lançados	na	França,	na	Espanha,	em	Portugal	e	nos	EUA.	É	colunista	da	Folha	

de	 S.	 Paulo	 e	 roteirista	 do	 programa	 de	 TV	 Conversa	 com	 Bial.	 Em	 2011,	 recebeu	 o	

Prêmio	Cultura	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	pelo	conjunto	de	sua	obra.	
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Sérgio	Rodrigues	was	born	 in	Muriaé	 (MG)	 in	1962	and	has	been	 living	 in	Rio	 since	

1980.	Both	a	writer	and	journalist,	he	won	the	Portugal	Telecom	award	(now	Oceanos)	

for	best	novel	and	book	of	the	year	 in	2013	 for	O	drible.	Among	 the	 ten	 titles	he	has	

published,	 there	 is	 the	historical	novel	Elza,	a	garota	 and	 the	recent	volume	of	short	

stories	 A	 visita	 de	 João	 Gilberto	 aos	 Novos	 Baianos,	 in	 addition	 to	 the	 almanac	 of	

linguistic	chronicles	Viva	a	língua	brasileira!	He	has	books	published	in	France,	Spain,	

Portugal	 and	 the	 USA.	 Sérgio	 Rodrigues	 is	 a	 columnist	 for	 Folha	 de	 S.	 Paulo	 and	 a	

scriptwriter	 for	 the	TV	program	Conversa	 com	Bial.	 In	2011,	he	 received	 the	Prêmio	

Cultura	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	for	his	body	of	work.	



	
	

 

	

	

	

	

	

	

	


