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APReSeNTAÇÃO
Nesse quinto número de nossa coleção Literaturas Francófonas, 

Debates Interdisciplinares e Comparatistas, sempre publicada pela 
nossa parceira Dialogarts, temos o prazer renovado de lembrar que 
nosso e-book reúne textos que foram apresentados e debatidos 
durante o evento anual organizado por membros do Setor de Francês 
do Instituto de Letras (ILE) e do Instituto de Artes, ambos da UERJ, 
com o apoio da SR-3 (UERJ).

Cada texto, de alguma forma, coloca em cena e destaque as 
literaturas de língua francesa, e seu diálogo com outras artes 
e saberes, diante da diversidade dos temas e abordagens, num 
ecletismo que nos caracteriza e instiga.

Em 2020, em plena pandemia, condicionados pelo isolamento 
social e trabalho remoto, pudemos, apesar das dificuldades, 
potencializar nosso quadro de participantes recorrente, e 
realizamos o V Seminário de Literaturas Francófonas da UERJ via 
Plataforma Zoom, e assim, pela própria facilidade do veículo, foi 
possível tornar o evento internacional.

O I Seminário Internacional de Literaturas Francófonas 
(SEILIFRAN) da UERJ, assim, representa uma nova etapa em nossa 
organização e em nossa dinâmica, o que permite vislumbrar, em 
edições futuras, uma continuidade do evento, ao menos em parte, 
em formato virtual, inclusive quando já pudermos nos encontrar 
face a face no nosso querido 11º andar da Rua São Francisco Xavier 
nº 524; poderemos continuar a mesclar presencial e virtual, de 
modo a integrar ainda mais participantes e audientes.

A mesa internacional que inaugurou o evento tratou de 
Marguerite Yourcenar, seguida de uma mesa-redonda sobre “O 
uso de textos literários em situação de ensino-aprendizagem” – 
ambas realizadas em francês. Em seguida, as mesas se sucederam 
num fluxo de complementaridades: “Literatura, corpo e política”, 
“Visões da francofonia”, “Crítica, poética e história – I e II”, “Espaços, 
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representações e trânsitos”, “Em busca de Proust”, “Representações 
da memória”, “Escritas de si e autoria feminina – I e II”, “Literatura 
e recepção no século XIX” e “Questões de tradução I e II”.

Também internacional foi a participação de convidados entre 
os ouvintes da mesa “Em busca de Proust” – numa improvisada e 
surpreendente roda de conversa que extrapolou o tempo previsto, 
rendeu revelações, risos e frutos. Esta e as demais mesas estão 
registradas no nosso canal no Youtube https://youtube.com/
channel/UC2rpZO6zlv9aBLg2cBFTSRw.

Esse ano também tivemos o prazer de inaugurar uma série de 
entrevistas com autores que transitam entre o francês e o português, 
o Brasil e países francófonos, e, assim, incluímos, entre os textos, 
parte da “Entrevista com a escritora e professora Martine Kunz, 
autora da ‘autobiografia mestiça’ Cherrizinho (2014)” – que pode ser 
assistida na íntegra no nosso canal no Youtube.

Dando continuidade a uma característica de nossos livros 
precedentes, alguns textos são assinados por orientando e 
orientador, resultados de apresentações de trabalhos acadêmicos 
em andamento, às vezes assumindo a forma de relatos de pesquisa 
– o que permite a graduandos e bolsistas de Iniciação Científica 
a oportunidade de participar de um evento prioritariamente 
integrado por professores doutores, mas também estudantes de 
pós-graduação stricto sensu.

Nosso trabalho ao longo dos anos encontra-se registrado 
na coleção publicada pela editora Dialogarts, importante apoio 
dentro de nossa própria Universidade, juntamente com o LABSEM: 
Literaturas Francófonas: o século XX em debate (2017)1, Literaturas 
Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas 
(2018)2, Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares 

1  http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_
Franc%C3%B3fonas_ff_alt.pdf.
2  http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_
Franc%C3%B3fonasII_ff.pdf.pdf.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


09

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

e comparatistas (2019)3 e Literaturas Francófonas IV: debates 
interdisciplinares e comparatistas (2020)4.

Em nome do Setor de Francês da UERJ, agradeço a todos 
aqueles que contribuíram para a realização de mais essa edição, 
tanto do evento quanto do e-book – participantes das várias 
instituições e universidades de todo o país, interlocutores em 
outros países, colegas uerjianos e monitores (graduandos de 
Letras e de Artes), além de nossos parceiros: Dialogarts, LABSEM, 
APFERJ e FBPF. Boa leitura.

Luciana Persice Nogueira-Pretti
Professora do Setor de Francês – iLe-UeRJ

coordenadora do SeLiFRAN/SeiLiFRAN da UeRJ

3  http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_
Francofonas_III_ff_alti.pdf.
4  http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_
Francofonas_IV_ff.pdf.
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NOTA dO diReTOR dO iNSTiTUTO de ARTeS dA UeRJ
Alexandre Sá

diretor do instituto de Artes da UeRJ
coorganizador do evento

Talvez fosse natural começar uma nota como esta de maneira 
operacional e extremamente burocrática, repetindo de maneira 
consciente um método já institucionalizado de agradecimento e 
apresentação de um determinado seminário. Se assim o fizesse, não 
estaria sendo justo e lúcido com o material que aqui se apresenta por 
duas razões: a primeira, pela qualidade inquestionável das pesquisas 
aqui reunidas. A segunda, pela memorável insistência na manutenção 
da realização de um evento deste porte em um ano, 2020, no qual 
estivemos mergulhados em uma situação de horror e desamparo, 
considerando o quantitativo galopante de mortos por Covid-19 no 
Brasil e no mundo.

Embora possa ser questionada a validade de realização de 
eventos de pesquisa institucionais em um tempo em suspensão, 
onde a necropolítica termina assumindo seu lugar previamente 
idealizado e construído por poderes perversamente estruturais 
da constituição psíquica do Brasil, talvez seja urgente investirmos 
todas as forças restantes exatamente em seu oposto: continuarmos, 
apesar de tudo o que se descortina, produzindo eventos, ampliando 
espaços, fomentando a pesquisa científica e potencializando o 
diálogo para que possamos propor uma pluralidade de relações, 
vozes e culturas de modo a resistirmos a um processo bem 
estruturado de desmonte da universidade pública e gratuita. Trata-
se então de um compromisso ético e político, consideravelmente 
paradoxal, diante de toda a paisagem que goza com a possível e 
sempre remota, desistência.

Nesta edição, diante das restrições sanitárias, o evento aconteceu 
on-line. Tal mudança operacional, apesar de sua triste justificativa, 
terminou gerando uma ampliação considerável de público e de 



11

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

pesquisadores envolvidos, produzindo inevitavelmente, grande 
alegria conjunta. Nesse sentido, conseguimos expandir o evento e 
contarmos com uma participação ainda mais plural de interessados 
na relação afetiva e compromissada entre as culturas francesa e 
brasileira, promovendo um manancial fecundo que, esperamos, 
venha a servir como consulta e referência para a área.

Sendo assim, mais uma vez, é imprescindível lembrar que 
para nós, do Instituto de Artes, é uma honra podermos participar 
da organização deste evento capitaneado pelo Instituto de Letras, 
decididamente um dos institutos mais importantes da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro e que vem desenvolvendo ao longo de 
muito tempo, um conjunto infinito de atividades de inquestionável 
qualidade. Por certo, não é possível deixar de agradecer a APFERJ 
pelo profissionalismo, apoio, generosidade e paciência. E obviamente, 
a Professora Luciana Persice Nogueira-Pretti pelo desejo, força 
absoluta, aposta indubitável e coordenação exata de uma ação que, 
certamente, crescerá ainda mais nos próximos anos. Também seria 
injusto não agradecer imensamente os estagiários e voluntários que 
foram fundamentais na operacionalização do evento. Por último, 
resta-nos reafirmar nossa felicidade e contínua prontidão para a 
cooperação mútua.
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NOTA dO diReTOR dA APFeRJ
Pedro Armando de Almeida Magalhães

diretor da APFeRJ – Primeiro Secretário da FBPF
Professor Adjunto – Setor de Francês UeRJ

coorganizador do evento

O ano de 2020 foi especialmente desafiador para a Associação 
dos Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro (APFERJ). 
A pandemia e o inevitável confinamento nos obrigaram a repensar 
nossas práticas para nos mantermos atuantes. As atividades 
presenciais foram então substituídas por atividades a distância. 
Se já fazíamos uso das redes sociais para difundir eventos, 
trocar ideias e nos manter atualizados, tivemos que nos adaptar 
rapidamente aos encontros através de plataformas digitais, como o 
Google Zoom. Também buscamos estreitar os laços com parceiros 
de longa data. A Federação Brasileira dos Professores de Francês 
(FBPF), à qual estamos ligados, buscou reforçar a articulação com 
as Associações de Professores de Francês existentes no país, dando 
suporte através de encontros frequentes e editais, com o apoio da 
Embaixada da França no Brasil. A APFERJ, neste contexto político 
e sanitário difícil, entende a importância de tal articulação pois ela 
promove uma união necessária para que o ensino/aprendizagem de 
francês língua estrangeira se fortaleça no país.

Em nome da APFERJ agradecemos inicialmente ao Consulado 
da França no Rio de Janeiro que tem nos apoiado ao longo de 
tantos anos. Tal apoio foi essencial para a realização do V SELIFRAN 
da UERJ que, em 2020, tornou-se o I Seminário Internacional 
de Literaturas Francófonas (SEILIFRAN) da UERJ. Devo salientar 
que sou especialmente grato à Coordenadora Geral do evento, 
a Professora e querida colega Luciana Persice Nogueira-Pretti, 
bem como ao Diretor do Instituto de Artes da UERJ, o Professor 
Alexandre Sá. O trabalho de organização do evento, na modalidade 
remota, demandou muito diálogo, muita negociação. Felizmente, 
como nos anos anteriores, contamos com o auxílio valiosíssimo 
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de monitores. Os que atuaram neste ano demonstraram grande 
empenho, adaptabilidade e disponibilidade: agradeço a Dominique 
Daria Rocha de Almeida Fernandes, Ingrid Lima Pereira Peres (com 
papel fundamental na difusão e inscrições), Paulo Henrique Silva 
Santos, Rayssa Veríssimo Correa (do Instituto de Artes) e Thaís 
Alves dos Santos. Também somos muito gratos, pelo apoio 
especial, a dois queridos colegas do Setor de Francês: a Professora 
Laura Barbosa Campos e o Professor Daniel Augusto Pereira Silva.

Podemos dizer que o evento foi um sucesso, mesmo sendo 
realizado a distância, pois as dificuldades técnicas foram superadas, 
de modo que saímos mais fortalecidos do grande desafio. Espero, 
como Diretor da APFERJ e Professor do Setor de Francês da UERJ, que 
o próximo SEILIFRAN tenha uma participação ainda mais abrangente.
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OUVeRTURe deS SYMPOSiUMS SeLiFRAN eT SeiLiFRAN
Le 6 NOVeMBRe 2020
NOTeS de LA PRÉSideNTe de LA FÉdÉRATiON 
BRÉSiLieNNe deS PROFeSSeURS de FRANÇAiS

denise Gisele de Britto damasco
Présidente de la FBPF

Bureau 2020/2022
Bonjour à toutes et à tous,

Chère Mme la directrice de l’Institut de Lettres, 
Janaina Cardoso,

Cher M. le Directeur de l’Institut de Beaux-Arts, 
Alexandre Sá,

Chère coordonnatrice des événements Luciana 
Persice Nogueira-Pretti,

Chers membres du comité d’organisation et 
responsables de ces deux Symposiums,

Chers participants et participantes
Du 5ème Symposium de littératures francophones 

de l’UERJ (SELIFRAN)
Et du 1er Symposium International de littératures 

francophones de l’UERJ (SEILIFRAN),

Au nom de la Fédération brésilienne des professeurs de français, 
je vous remercie de votre aimable invitation pour participer à ce 
moment d’ouverture d’événements qui se dérouleront aujourd’hui, 
le 09, le 11 et le 13 novembre, totalement en ligne.

Égaux et différents - Les femmes et les 
minorités ethniques, culturelles et religieuses 
sont discriminées depuis longtemps, sinon 
depuis toujours. Mais ces injustices restaient 
invisibles, participant de l’ordre « normal » 
des choses. Cet état de fait est aujourd’hui 
révolu: la lutte contre les discriminations est 
inscrite à l’ordre du jour dans tous nos agendas 
politiques. (DUBET, 2016, p. 7)
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Et je compléterais, dans l’ordre du jour de nos agendas 
scientifiques, dans les programmes des symposiums. Quand j’ai 
lu le programme de ces événements, j’ai pu observer l’inquiétude 
des chercheurs face aux discriminations, valorisant la place des 
littératures francophones dans nos cours. Au-delà des proximités 
menées entre la littérature, la politique, le corps, le théâtre, 
l’écriture, la musique, nous voyons aussi des réflexions qui nos 
présentent deux auteurs, leurs œuvres soit par leurs similitudes 
soit par leurs éloignements ayant l’espace commun francophone 
vu d’ici et d’autres régions du pays.

Une programmation préparée pour des chercheurs à des 
chercheurs et à des étudiants francophones qui entamera 
certainement des regards croisés étant donné la place de la 
mémoire, des récits d’enfance, des histoires des femmes. Le 
regard et le partage des sentiments issus de l’analyse de l’écriture 
autobiographique, des silences face aux violences, du féminin, sans 
oublier la traduction sous ses divers aspects, passant par des contes 
brésiliens traduits en France.

O de lá, aqui.

O daqui, para lá.

Das inúmeras discussões que evocarão um aprofundamento 
dos objetos de pesquisa e talvez pistas para outras novas, acredito 
que tais trocas entre os pares, calcadas em uma solidariedade 
visível, suscitarão outros diversos caminhos e percursos.

Para Dubet (2016), citado no início dessa fala, é preciso 
lançar mão do cinema e da literatura, pois cineastas e escritores 
compreendem as subjetividades e sutilezas que estão presentes 
nos olhares, nas questões do corpo, dos gestos, nas equivas 
e rejeições, ou seja, nas invisibilidades e nas agressões do 
cotidiano. Daí a constatação da relevância de se trazer ao campo 
acadêmico essa exposição à cultura e à literatura em todos os 
espaços universitários, ampliando a oferta curricular sistemática, 
não somente na universidade, mas também nas escolas com a 



16

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

valorização das disciplinas como Artes e Música, oportunizando 
projetos extracurriculares, estudo de vários idiomas, artístico-
culturais e vivências para além de um currículo que valorize apenas 
conteúdos e formação profissional.

Parabenizo à coordenação geral dos eventos na pessoa da 
Professora Luciana Persice Nogueira-Pretti e nas pessoas de Pedro 
Armando de Almeida Magalhães e Alexandre Sá. Aqui também, 
temos um pouco da Federação brasileira dos professores de 
francês, pela APFERJ, afiliada da entidade, na presença de sua 
presidente Helena Gonçalves. Os laços que nos aproximam vão 
além da vida associativa e federativa, não apenas laços, são fios, 
tecidos, cordas, fitas que nos unem por meio do trabalho docente 
que compartilhamos. Sim, compartilhamos à docência em língua-
literatura, língua-cultura, língua-corpo, língua-teatro, língua-
música, língua-arte, tudo que acredito que será vivenciado aqui 
hoje e nos dias que se seguirão.

E para encerrar essas palavras de abertura desses eventos, 
rememoro as palavras de meu professor Cassiano Nunes, com 
quem tive a alegria de estudar e ouvir recitar, inclusive. Cassiano 
Nunes, aquele que pude ver sentado pelas manhãs em frente a sua 
casa...morávamos do mesmo lado daquela asa de Brasília, na Asa 
Sul, aquele que acreditava na felicidade pela literatura. Assim, ouso 
afirmar: a felicidade pela literatura francófona!

Je vous souhaite donc à toutes et à tous, des échanges fructueux, 
des riches conversations et discussions en ces temps si durs et si troublés.

Um excelente evento e obrigada pelo gentil convite de estar 
aqui com vocês nessa manhã.

REFERêNCiAs
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O iNFRAFiNO cOMO ABRiGO: MARceL dUcHAMP 
eNTRe O TeXTO e A eScRiTA

Alexandre Sá (UeRJ)

“É sempre bom lembrar
que um copo vazio

está cheio de ar.”

Gilberto Gil

“Trata-se, atualmente, de saber como um 
indivíduo, um nome pode ser o suporte de um 

elemento ou grupo de elementos que, vindo se 
integrar na coerência dos discursos ou na rede 

infinita das formas, vem apagar ou ao menos, 
tornar vazio esse nome, essa individualidade da 

qual ele traz, até um certo ponto, durante um 
certo tempo e para certos olhares, a marca.”

Michel Foucault

“Nota nº 06 A alegoria (geralmente) é uma 
aplicação do Infra-mince.

Nota nº 16 Alegoria do “esquecer”

Marcel Duchamp

Acho que inicialmente é preciso dizer, no sentido aqui, 
de escrever, que o título desta comunicação traz uma série 
de questões operacionais que talvez nos escapem e mais 
especificamente, tenha me escapado como puro acontecimento. 
Se o tema aqui é o infrafino, talvez seja possível apostar que 
tenha havido algo de acaso, de tropeço, de engano e de abertura 
para o inusitado da experiência da língua que merece atenção. 
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Na verdade, ocorreram dois enganos criativos e operacionais que 
me olharam e me catapultaram para o seu engano a posteriori. 
Embora tudo inicialmente pareça poético, é importante objetivar o 
aberto de maneira muito sintética. O que de fato ocorreu? Diante 
da inevitável correria da vida cotidiana e da tentativa minha de 
ajudar na organização deste evento deixei que passasse um s a 
mais na grafia do nome de Marcel Duchamp, que aqui, no texto, 
tirei por razões óbvias.

Ao reler mais uma vez, depois de infinitas vezes, a programação, 
digitada inclusive por mim, terminei me surpreendendo com o -s 
intransponível que surgiu após o nome. Duchamp. Que terminou, 
na programação, virando Duchamps. Por alguns segundos achei 
que seria possível propor o ajuste, comunicar a organização do 
evento, assumir a falha, rever o material gráfico, ajustar tal grafia 
no programa de edição de imagem e terminei imediatamente 
lembrando que tal material já havia sido enviado para todos 
os palestrantes e que caso, optasse por isso, seria um trabalho 
enorme e que causaria um desconforto enorme, injustificável por 
uma letra a mais. Mas tratava-se de uma letra a mais no nome de 
um dos maiores artistas do século XX.

De todo modo, a preocupação inicial com o referido -s talvez 
tenha demorado no máximo dois minutos para que desfizesse. 
Inicialmente a justificativa para o seu desfazimento se fez pelo 
trabalho inevitável e pela impossibilidade operacional. Aos poucos, 
aceitei que o título desta fala seria este mesmo: O infrafino como 
abrigo: Marcel Duchamps entre o texto e a escrita. E especulei 
inclusive que tudo seria parte de um jogo semântico realizado 
manualmente, mecanicamente pelo meu dedo digitador como 
resposta a algum desejo inconsciente que eu, obviamente, não 
conseguiria chegar a uma resposta direta. Nesse sentido, o engano 
inevitável terminaria historicamente endossando que não se 
trataria mais de um Duchamp, mas de vários. Ou pelo menos de um 
duplo que seria capaz de dobrar como uma fita de Moebius o nome 
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pressupostamente original do artista que instaurou a liberdade 
criativa de não precisarmos mais de originalidade alguma. Ou que 
talvez tenha difundido de forma verticalizada que a originalidade 
é certamente um eixo estético, ético e político fadado ao fracasso.

Desde então algumas imagens surgiram. A mais direta foi a 
de uma onomatopeia involuntária. Um /ps/ que parecia indicar a 
abertura de uma tampa de garrafa de um refrigerante qualquer 
deixando com que o gás escapasse por seu orifício quase secreto. 
E dessa forma surgiu-me a poética de um nome, um sobrenome 
(Duchamps) que se abre como que para que o gás lhe escape, 
fazendo com que a presença retumbante da atmosfera da letra lhe 
saia pelo buraco do possível. Gás esse de iluminação que indica a 
possibilidade de um outro olhar para o sobre//nome talvez ainda 
repleto de sua responsabilidade histórica. A letra abrindo-se para a 
sua margem em uma relação intrínseca e talvez íntima o suficiente 
para que eu não lhe reconheça, proporcionava um olhar a perder-
se de vista, numa distância não mensurável na qual, espaço e 
tempo apenas viriam a se abrir para que a nominação escorresse. 
O nome é agora também um gás que escapa, talvez angustiado, de 
uma garrafa de refrigerante. Caberia então repetir a última frase, 
depressa, como uma pergunta: O nome é também um gás que 
escapa, talvez angustiado, de uma garrafa de refrigerante? Todo o 
nome o é? Inclusive o meu?

A segunda imagem que surgiu, concomitante ao momento em 
que escrevo esse texto e digito exatamente esta palavra agora é 
a possibilidade de compreender o ps do duchamps como um post 
scriptum, um duplo do nome que talvez só possa vir a acontecer 
a posteriori. Ou de outra forma, retrospectivamente. Em alemão, 
nachträglich. Esse post scriptum involuntário se daria de acordo 
com o estabelecimento da história depositada ao nome posto, 
como a Roma de Freud em “O mal-estar na cultura”, na qual, em um 
outro incerto gás de iluminação, o psicanalista propõe a hipótese de 
uma cidade onde todas as suas etapas de construção e demolição 
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conviveriam de maneira concomitante e não necessariamente 
dialéticas. Como se fosse possível um continuum temporal de 
camadas de experiências que conseguiriam se sobrepor e estariam 
conjugadas num diálogo não necessariamente apaziguado de 
tempo e espaço.

Contudo, neste caso, o que haveria de distinto é exatamente a 
abertura proporcionada por este post scriptum que surgiria então 
apenas como um índice, um resto, uma pegada, como um dedo 
indicador que aponta para o que lhe precede; mas que ao mesmo 
tempo termina deixando em suspenso as inscrições inevitáveis da 
escrita e do texto, restando-lhe apenas o murmúrio da letra que, 
neste caso inclusive, não seria inteiramente de sua responsabilidade. 
O post scriptum que aponta para um passado em aberto como que 
em eterno retorno. No nome. Salvo o nome. Atrás do nome. Ou de 
outra forma, antes do estabelecimento da linguagem simbólica.

Talvez aí, neste momento, o ps já não me incomodasse mais. 
Era apenas a indicação não-indicável de uma obra expandida que 
se estabeleceria para além do nome, neste caso a ser inscrito por 
outrem, duchampianamente, através da história. Encontrei agora 
algum apaziguamento, mesmo que sabendo que para isso, precisaria 
romper com os tempos verbais de alguma pressuposta narrativa. O 
que me perseguia em moto-contínuo era a real angústia de perguntar 
se de fato um nome, o nome, meu nome inclusive, todo o nome não 
carregaria em si um ps em suspenso. Um eterno post scriptum que se 
estruturasse sempre de maneira fantasmática. E tal reflexão abriria 
um precedente para um inevitável desassossego: a quem competiria 
escrever os “posts scriptums” no subsolo de nossos nomes? Seria 
esse o devir da história?

A terceira e última imagem, talvez seja a mais direta, inevitável 
e compreensível: a do plural. Nessa proposta errática e inusitada, 
haveria mais de um Duchamp. Ou no mínimo, dois. Duchamp aqui 
não exerceria alguma singularidade. Ou se assim exercesse seria 
apenas pela possibilidade de construção de um duplo. Como um 
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artista que se olha na miragem do espelho de sua obra. Ou da obra 
em dobras que se olha na miragem da visada do espelho do artista, 
aqui talvez já, autor, sabendo-se da problemática inevitável que 
o trabalho de Marcel Duchamp, o mítico e pseudo-original, traria 
para a lógica da autoria. O que é um autor? Ainda...

Depois de aberta essa tríade plural, quase encruzilhada, a 
partir de todos os /ssss fonéticos/ possíveis e após ter escavado no 
pensamento desta fala alguma tranquilidade, tropeço de maneira 
abrupta em um outro quase engano que agora já não mais sei como, 
nem mesmo por onde, pode vir a ter se consolidado. O subtítulo 
inicialmente parecia concretamente correto. O infrafino como 
abrigo. Mas na sequência, percebo que está dito: Marcel Duchamps 
entre o texto e a escrita. Talvez tenha havido mais um deslize, já 
que originalmente meu interesse seria o de discutir o infrafino 
entre o texto e imagem, bem como suas relações de aproximação 
e distanciamento. Diálogo esse determinante para as minhas 
pesquisas no mestrado, doutorado e pós-doutorado. Contudo, ao 
ver o nome no plural de um dos artistas mais importantes do século 
XX como sendo um elemento passível de formação de um abrigo 
que se situaria entre o texto e a escrita, algo novamente se abriu 
como obstáculo, tentáculo e pseudópodo.

A pergunta nova que surgia agora é: o que de fato se coloca 
entre o texto e a escrita? E tal pergunta insistente se colocava 
exatamente no momento em que as letras apareciam na página 
enquanto digitadas. A cada dígito, um infrafino íntimo e branco 
se colocava no espaço imensurável entre elas, as letras, que por 
sua vez, atmosfericamente, relançavam o problema inicial, qual a 
especificidade do liame possível entre o texto e a escrita (numa 
espécie de moto-contínuo infinito)?

Talvez historicamente possamos compreender que texto é 
aquilo que está dado e operacionalizado nesta margem, agora sim, 
entre a letra e a cadência de sua imagem, escrita. Ou procurando 
novo refúgio em qualquer dicionário, ainda seja possível considerar o 
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texto como sendo um conjunto, um trecho ou fragmento da obra de 
determinado autor. Embora a referência inevitável seja fundada na 
experiência literária, no caso específico de Duchamp, a obra visual 
não poderia vir a ser desconsiderada e dissociada de seus escritos, 
ou de outra maneira, a obra em si também é capaz de perfazer um 
certo tipo de inscrição no espaço histórico como um conjunto de 
diversas camadas sem apagamento.

E esta inscrição textual, ou seja, sua narrativa expositiva como 
imagem estaria então a ser sempre reescrita a posteriori pelos 
pesquisadores e interessados no trabalho, considerando seu legado 
para o século XX e ainda, para o século XXI. Dessa forma, é possível 
que tenha surgido uma outra hipótese, não menos plural: a escrita 
é o movimento que se dá a posteriori no texto, considerando 
poeticamente que o texto já estava lá e neste caso, aqui. Ou seja, a 
escrita é um acontecimento, uma experiência e um levante que se 
dá no texto depois da sua inscrição, como um modo de operação 
histórica que depende do olhar de outrem.

Lugar esse em que o texto se espraia pelo mundo de maneira 
atmosférica. Aqui como alvo que nunca se estabelece em sua 
potencial concretude. Aqui como alvo e índice de um lugar em 
trânsito. Aqui como puro movimento que inevitavelmente nos 
lembra de um termo em francês adequado por sua sonoridade e 
pela especificidade do momento: bouleversement. Algo como da 
ordem doce da agitação, da perturbação ou da convulsão. Ou mais 
especificamente aqui. A escrita como uma corrente de retorno, 
capaz de fazer retornar à fundura do texto do mundo àquilo que lhe 
estava à margem. Exercício gravitacional e extremamente perigoso 
de recuo às origens da fundura, como nos lembra Guimarães Rosa 
em Grande Sertão Veredas: “E o que era para ser. O que é pra ser – 
são as palavras!” (ROSA, 2019, p. 41).

Em sua primeira nota sobre o inframince, em francês, agora 
também escolhido pela sua possibilidade de abordagem como 
magro, delgado, esguio ou pouco profundo, Marcel Duchamp indica:
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1. O possível é um inframince.
A possibilidade de muitos tubos de tinta 
tornarem-se um Seurat é a explicação concreta 
do possível como inframince.
O possível envolvendo o tornar-se – a passagem 
de um a outro tem lugar no inframince.
Alegoria sobre o “esquecimento” (DUCHAMP, 
2008, p. 21)

Considerar o possível como inframince é pensar na possibilidade 
como um espaço ou tempo mínimos. Ou ao avesso, que a 
possibilidade é sempre o acontecimento que se dá em espaços e 
tempos não mensuráveis. A desmesura do desmedido momento 
possível se daria não pela pequenez de seus eixos, mas pela lógica 
deambulatória que marca suas aberturas e seus fechamentos, 
como uma persiana automatizada e posta em movimento sem 
programação alguma. Algo de aleatório que é sempre amparado 
pela desordem do advir ou do há de vir.

A explicação concreta dada por Duchamp sobre o inframince 
seria a possibilidade de tubos de tintas virem a ser um Seurat. Mais 
do que tal devir, algo que interessa aqui é o movimento que faz 
com que as tintas saiam do tubo, na clausura de suas existências 
para que possam vir a se encontrar no espaço plasmático de tela de 
forma coletiva e conjugada. Lembrando do inevitável pontilhismo 
de Seurat, ainda mantendo a sua individualidade que só viriam a 
encontrar algo de completude da experiência a partir do olhar de 
outrem, o espectador ou o leitor. Uma pequena revolução coletiva 
de modo a manter a ficção da subjetividade. Inframince é então 
esse movimento e essa mudança de estado, erigido pelo desejo 
movente que se inscreve como passagem e intermitência. Trânsito 
desassossegado que estrutura a presentidade do presente. Sempre. 
Entre o texto e a escrita do agora.

Este possível envolve, engloba, fagocita e regurgita o devir do 
vir a ser, tornar-se, retroalimentando-o, frutificando-se em uma 
alegoria sobre o esquecimento. Neste caso, do que ou daquilo 
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que houvera sido. Que talvez tenha vindo a ser considerando 
tudo aquilo que foi, e ainda é. Coincidência temporal e espacial 
que promove uma estrutura também fantasmática, como uma 
cobertura extra de uma torta de aniversário sobre o esquecimento 
do passar dos anos. Move-se para fingir que se esquece aquilo que 
moveu o movimento e abriu a passagem, não necessariamente 
passível de ser vista como aberta.

Na nota 32v. do mesmo livro, Duchamp, reforçando 
que o inframince não é explicável, sendo apenas erigido por 
exemplificações, indica um de seus ready-mades: 50 centímetros 
cúbicos de ar de Paris. Trata-se de uma ampola de farmacêutico 
comprada pelo artista em Paris em 1919 e dada a seu amigo e 
patrono Walter C. Arensberg. Duchamp pediu ao farmacêutico que 
drenasse a ampola e selasse-a novamente. Tal objeto continha soro 
fisiológico e em sua primeira edição, o artista opta por colocar uma 
etiqueta no objeto já vazio com as palavras, soro fisiológico.

Identifica-se ali a materialidade da presença da ausência. O 
murmúrio inevitavelmente secreto da história das coisas e das 
coisas na história é posto em funcionamento como uma alegoria 
sobre o esquecimento inevitável da passagem do tempo. Como se 
uma tentativa evidentemente fadada à translucidez do fracasso 
diante do seu desejo de estabelecimento e duração.

Importante ainda lembrar que tal objeto foi quebrado 
em 1949, sendo feito no mesmo ano uma réplica que só aí e 
só então tinha a real medida indicada na etiqueta inicial. 50 
centímetros cúbicos. Ou seja, a primeira experiência provocava 
uma experiência indicial deambulatória onde a medida inscrita 
no título e no nome era imprecisa em relação o objeto ou ao ser 
“enomeado”/“enlamenado” pela linguagem, talvez procurando 
então uma justa medida entre o inscrito e seu acontecimento, 
num jogo duplo de falseamento (no melhor sentido), que só pode 
vir a ser reparado a partir do duplo na réplica de si, escrita sempre 
imensurável. A posteriori.
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Chegando agora ao fim que é inevitavelmente, seu próprio começo 
por mais clichê que isso possa vir a parecer, talvez ainda soçobre uma 
derradeira pergunta: como tal infrafino é possível enquanto abrigo? 
A resposta possível é nutrida por um devir-primeira-pessoa-singular-
e-plural. Recentemente descobri que é no inframince que me abrigo 
e me perco para que possa vir a reconhecer-me a mim fora do nome. 
Inframince como um processo caudaloso de dobra entre os espaços, 
tempos e passagens que abrem a possibilidade para um outro 
movimento. Inframince que se situaria como uma certa revolução 
poética intermitente situada entre mim e você, ou entre nossos nós, 
como uma aposta ainda possível para o horror que vivemos agora, na 
clausura do instante já.
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LeiTURAS de THOMAS de QUiNceY NA FRANÇA 
FiN-de-SiÈcLe

daniel Augusto P. Silva (UeRJ/cAPeS)1

DE QuiNCEy NO CENáRiO CuLTuRAL FRANCês FiNissECuLAR
Em seu clássico estudo sobre o imaginário decadente, Jean 

Pierrot (1977) elenca Thomas De Quincey (1785-1859) como um 
dos precursores e teóricos das concepções artísticas finisseculares. 
Ao lado de nomes como Edgar Allan Poe, Théophile Gautier, 
Charles Baudelaire, Gustave Flaubert e Paul Bourget, o escritor 
britânico teria estabelecido alguns dos fundamentos estéticos 
mais importantes para os ficcionistas do final do século XIX na 
França. Apesar da relevância de sua produção crítica e literária, 
não são numerosos os estudos dedicados especificamente às 
relações entre a sua obra e a arte decadente não anglófona. A fim 
de preencher parte dessa lacuna bibliográfica, o objetivo principal 
deste trabalho é investigar como os ficcionistas decadentes 
franceses interpretaram as formulações artísticas de De Quincey.

Para realizarmos essa proposta, é preciso, em primeiro lugar, 
identificar como os artistas do período entraram em contato com 
as obras do autor. Segundo Pierrot (1977, p. 48), a década de 1880 
testemunhou uma redescoberta da obra do britânico na França. 
O crítico explica o fenômeno a partir do renovado interesse da 
geração decadente pelos textos de Baudelaire, um dos principais 
entusiastas e comentadores do britânico no país. O poeta francês 
estabelecera um diálogo fértil com os seus escritos, em especial, 

1  O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
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no volume de ensaios Les paradis artificiels, publicado em 1860. Na 
primeira seção da obra, dedicou-se a analisar os efeitos do ópio, 
do haxixe e de outros entorpecentes sobre a consciência e a sua 
relação com a produção artística.

Para a segunda parte do livro, Baudelaire apresentou a sua 
versão em língua francesa de Confessions of an English Opium-
Eater (1821), uma das publicações mais célebres de De Quincey 
(2008). Ao investigar a empreitada tradutória, Camille Muris-
Prime afirma que, na verdade, tratava-se de uma adaptação, pois 
o poeta empreendeu uma série de modificações na obra original, 
reorganizando-a de outra forma e integrando diversos de seus 
próprios comentários ao texto (2014, p. 214). Com essa estrutura, o 
volume revelava as reflexões do britânico a partir da interpretação 
do francês. Nesse sentido, observamos como o autor de Les fleurs 
du mal (1857) não apenas colaborou para a difusão da obra de De 
Quincey, como também afirmou a sua afinidade com ela. Para os 
escritores decadentes, a chancela de Baudelaire funcionava como 
um motivo a mais para a leitura.

De base autobiográfica, a narrativa de De Quincey costuma 
ser destacada pela crítica especializada, dentre o conjunto de seus 
textos, como a mais influente no meio literário francês da segunda 
metade do século XIX (PIERROT, 1977). O argumento básico de 
Confessions of an English Opium-Eater é a defesa da utilização de 
entorpecentes – tais como álcool, ópio, éter e haxixe – como uma 
forma de ter acesso a outros planos da realidade e da consciência. 
Sob esse ponto de vista, seria possível entrar em contato com a 
nossa subjetividade a partir dos sonhos e das alucinações gerados 
pelo consumo de drogas. A prática seria relevante por mais um 
motivo: a busca por novas experiências sensoriais. A despeito do 
caráter degradante dos efeitos das substâncias, normalmente 
exposto pelas obras, tende-se a ressaltar mais o lado transgressivo 
do consumo e a entendê-lo como uma forma de explorar os limites 
da percepção humana.
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O interesse gerado pela obra também deve ser entendido 
como resultante de um contexto social e cultural extraliterário. 
Pierrot comenta que as últimas três décadas do século XIX se 
caracterizaram por ampla “toxicomania” (1977, p. 215, tradução 
nossa). A partir da Guerra Franco-Prussiana (1870-1871), 
popularizou-se, por exemplo, o uso da morfina, utilizada não 
apenas durante o conflito como anestésico, mas mesmo após o 
seu término. A substância passaria a ser prescrita por médicos 
como tratamento, inclusive, de transtornos nervosos, o que teria 
colaborado para um aumento, em todo o continente, do número 
de dependentes químicos. O crítico indica, ainda, a conquista da 
Indochina, sobretudo no início da Terceira República, como um 
fator de propulsão à utilização de entorpecentes na França, tendo 
em vista o amplo mercado de ópio no Oriente. As narrativas 
decadentes, em sua intertextualidade com as ideias de De Quincey, 
expressam com clareza o atrativo do tema no período:

Se, no final do século, o narcótico não enseja a 
aparição de nenhuma grande obra literária, tanto 
o favor do qual se beneficia quanto a auréola que 
o envolve são, no entanto, significativos dessa 
necessidade fundamental da literatura decadente 
de ir sempre mais longe à procura de sensações 
novas, de prazeres inexplorados – enfim, de 
impelir o jogo da imaginação humana, sob as 
pistas dos grandes poetas e visionários aparecidos 
desde a época romântica, até os seus limites mais 
extremos possíveis. (PIERROT, 1977, p. 220-221, 
tradução nossa)

O interesse pelas drogas serviu até mesmo para estruturar 
obras de análise literária. Sob o pseudônimo de Arvède Barine, 
a crítica Louise-Cécile Bouffé publicou o volume Névrosés, em 
1898, no qual estuda a produção e a biografia de quatro artistas: 
Hoffmann, De Quincey, Poe e Nerval. Nos capítulos reservados 
aos três primeiros, ela associa cada um dos escritores a um tipo 
de entorpecente, representante das supostas preferências dos 
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ficcionistas e tomados como ponto de partida para a produção de 
seus textos: o alemão é ligado ao vinho; o britânico, ao ópio; e o 
americano, ao álcool. O livro se encerra com uma seção dedicada 
ao francês, cujo tema principal seria a loucura. Segundo a autora, 
cada uma das substâncias utilizadas pelos ficcionistas influenciara o 
tipo de composição literária por eles produzida e, frequentemente, 
contribuíram para as suas supostas desordens psicológicas. Em suas 
palavras, “o fantástico inspirado pelo vinho não é o mesmo que o 
do ópio, e há nuances poéticas que indicam patologia” (BARINE, 
1898, p. 4, tradução nossa).

Tanto quanto os seus próprios textos, a biografia de De Quincey 
costumava ser destacada nos estudos sobre a sua carreira. Evocá-
la não sugeria tão somente uma produção literária voltada para a 
tematização dos entorpecentes, mas, sobretudo, um artista que 
havia se valido dos narcóticos em sua própria vida. No capítulo 
reservado ao autor, Barine indica que é perceptível, em seus 
textos, não “a obsessão doentia; mas a homenagem voluntária do 
escravo crucificado ao senhor cruel, a quem não pode deixar de 
admirar e divinizar, mesmo lutando contra ele pela sua razão e sua 
vida” (1898, p. 63, tradução nossa). O trecho é ilustrativo de como 
o meio literário do final do século XIX enfatizou a simbiose entre 
a literatura do britânico e a sua prática pessoal. Naturalmente, o 
caráter autobiográfico de parte de suas publicações colaborava 
para difundir tal ideia e formar a imagem de um écrivain maudit, 
que muito interessaria à geração decadente.

Não por acaso, diversas obras literárias do período 
mencionavam, explicitamente, o nome do escritor. Sem desejar 
promover uma lista exaustiva, indicamos, a seguir, alguns dos 
textos literários encontrados até o momento por nossa pesquisa 
nos quais há referências diretas a De Quincey: La Faustin [1881], de 
Edmond de Goncourt; À Rebours [1884], de Joris-Karl Huysmans; 
L’Opium [1886], de Paul Bonnetain; Tribulat Bonhomet [1887], 
de Villiers de l’Isle-Adam; Cauchemars [1892], de Jean Richepin; 
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Le Livre de Monelle [1894], de Marcel Schwob; e Le Jardin des 
supplices [1899], de Octave Mirbeau. Além da variedade de autores 
– a maioria deles associados à ficção decadente –, a seleção indica 
a diversidade de alusões a De Quincey, que não apenas surge 
citado em epígrafes, mas, em alguns casos, até mesmo como 
personagem da narrativa. Na imprensa, em contos publicados em 
periódicos, também era recorrente a intertextualidade com os 
livros do britânico, o que, certamente, merece ser investigado em 
maior detalhe em pesquisas ulteriores.

As traduções dos textos do autor são outro tipo de dado 
importante para avaliarmos a circulação de suas ideias na França. 
A partir de nossas pesquisas na plataforma Gallica, da Bibliothèque 
Nationale de France, e dos trabalhos críticos de Pierrot (1977) e 
Lallier (1993), conseguimos estabelecer uma listagem inicial de 
obras de De Quincey traduzidas para o francês. Embora o foco 
deste estudo esteja nas últimas duas décadas do século XIX, 
incluímos, na tabela a seguir, duas traduções anteriores ao período 
e duas imediatamente posteriores. Tal escolha é motivada, no 
primeiro caso, pela importância daquelas versões em francês, que 
continuaram a ser lidas e referenciadas ao longo do Oitocentos, 
e, no segundo caso, pela persistência da produção decadente 
mesmo nos anos iniciais do Novecentos. Não ignoramos, no 
entanto, que, antes de 1880, outros projetos tradutórios tenham 
sido empreendidos, para além dos dois destaques que fazemos. 
Na listagem, referenciamos tanto textos publicados em periódicos 
quanto editados em livro:

Tabela 1 – Traduções de obras de De Quincey na França entre 1828 e 1903

Ano Texto traduzido (título em francês) Tradutor

1828 L’anglais mangeur d’opium Alfred de Musset

1860 Un mangeur d’opium Charles Baudelaire
1886 “La Fille du Liban” T. de Wyzewa
1888 De l’assassinat considéré comme art T. de Wyzewa
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1890 Confessions d’un anglais mangeur 
d’opium Victor Descreux

1891 Jeanne d’Arc Gérard de Contades
1899 “Les derniers jours d’Immanuel Kant” Marcel Schwob

1900 Essai sur l’assassinat considéré comme 
un art Georges Khnopff

1901 De l’Assassinat considéré comme un 
des Beaux-Arts André Fontainas

1903 Souvenirs autobiographiques du Man-
geur d’opium Albert Savine

Fonte: compilação nossa

Do conjunto das dez traduções, as duas primeiras se destacam 
tanto por seus tradutores – ambos escritores de renome – quanto 
pela repercussão no meio literário francês do final do século XIX. 
Segundo Lallier (1993), a tradução de Musset, de Confessions, teria 
sido a primeira na França. Aos 18 anos de idade, o poeta romântico 
assinaria o trabalho, editado por Mame & Delaunay-Vallée, apenas 
com as inicias de seu nome: A. D. M. Ao analisar o texto em francês, 
Paul Sawyer ressalta três razões para a sua importância: além do 
nome do próprio tradutor, trata-se de “uma das traduções mais 
estranhas, infiéis e altamente personalizadas já feitas [...]; ela serviu 
como base para o roteiro da Symphonie fantastique de Berlioz e uma 
história de Balzac [‘Massimilla Doni’]” (1969, p. 403, tradução nossa). 
A despeito das supressões e paráfrases do jovem escritor, percebe-
se, portanto, a influência de seu trabalho, levado a cabo sete anos 
depois da publicação do original, em Londres.

Como já observamos, a versão de Baudelaire também se 
caracterizava pela falta de fidelidade em relação à obra primeira. 
Muris-Prime indica que o seu trabalhoso processo de tradução durara 
de 1857 a 1860, visando publicar o texto na Revue contemporaine, 
além de selecioná-lo para a segunda parte de Les paradis artificiels 
(2014, p. 214). A pesquisadora destaca que a escolha pela produção 
do escritor britânico não fora feita ao acaso: “se Baudelaire 
descobre em Thomas De Quincey um irmão, é pelos temas que este 
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desenvolve e que lhe são caros; é pela beleza, tomada em seu sentido 
ativo como um objeto que suscita a reflexão, de sua prosa e suas 
atitudes estéticas” (MURIS-PRIME, 2014, p. 221, tradução nossa). 
Para a geração de autores decadentes, a proximidade artística 
entre Baudelaire e os autores que o poeta traduziu – como Poe e o 
próprio De Quincey – será um chamariz importante para conhecer 
as obras dos estrangeiros.

A partir desses dois exemplos, é possível notar que o primeiro 
interesse de recepção, na França, pela obra de De Quincey foi em 
relação aos seus escritos sobre os entorpecentes. Com efeito, das 
dez traduções presentes na tabela, pelo menos quatro se referem 
a versões de Confessions. Assim, não é de espantar que os estudos 
literários do século XX tenham dado amplo destaque ao interesse 
francês por esses textos do autor. Um olhar mais atento para o 
conjunto de traduções do período revela-nos, contudo, outras 
publicações influentes do escritor.

Nos anos de 1886 e 1888, Teodor de Wyzewa2 – escritor e 
crítico francês, de origem polonesa – traduziu dois de seus textos. 
O primeiro deles, intitulado “La Fille du Liban”, é uma narrativa 
orientalista que compunha o volume Suspiria De Profundis, obra 
inicialmente publicada em 1845 na Blackwood Magazine, mas que, 
nos anos subsequentes, deu forma a diferentes versões, bastante 
fragmentárias e com inclusões de outros textos. Em parágrafo 
introdutório, Wyzewa aponta o ineditismo de seu projeto, que não 
teria sido vislumbrado pelos tradutores anteriores:

As páginas aqui traduzidas – e, creiam-nos, 
pela primeira vez – foram integradas, na edição 
completa das obras de Quincey, às Confessions 
d’un mangeur d’opium. Elas não foram 
mencionadas por Baudelaire nem por Alfred de 

2  Wyzewa era um nome importante da tradução no final do século XIX, tendo 
atuado em diversas revistas e participado de uma série de polêmicas. Para mais 
informações sobre sua carreira e as querelas em que esteve envolvido, ver Nogueira-
Pretti (2020) e Santos (2020).
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Musset, que, muito antes de Baudelaire, traduziu 
– com a mesma liberdade – as Confessions. 
(WYZEWA, 1886, p. 326, tradução nossa)

Já o segundo texto traduzido por Wyzewa dizia respeito ao 
ensaio “On Murder Considered as One of the Fine Arts”, editado 
em 1827 na Blackwood Magazine. A versão francesa aparece no 
“Supplément littéraire du dimanche” do jornal Le Figaro em 5 de 
maio de 1888, com a indicação de que se tratava tradução adaptada 
do original, dando forma a uma traduction abrégée. Ao justificar a 
relevância da tradução, Wyzewa destaca que, embora na França 
se conhecesse mais a visão de De Quincey sobre o ópio, o autor 
“foi também um humorista notável, unindo o amargor irônico de 
um Swift à verve pince-sans-rire de alguns contistas americanos” 
(1888, p. 70, tradução nossa). A tradução reflete uma mudança 
relevante nas leituras finisseculares da obra do britânico, que não 
se limitam apenas aos escritos das Confessions. Observaremos, 
no próximo tópico, como On Murder é relevante para a literatura 
da decadência. Não por acaso, Wyzewa era próximo a diversos 
escritores decadentes.

Comparando os dados da tabela, podemos levantar a hipótese 
de que o interesse pela obra de De Quincey se diversificou no final 
do século XIX e incluiu, de modo mais recorrente, as suas ideias 
sobre a estetização da violência, presentes em On Murder (2006). 
De todo modo, esse é, de fato, um período de maior circulação dos 
trabalhos do autor na França. Em 1890, Victor Descreux publica uma 
nova versão de Confessions, pela editora de Albert Savine, desta 
vez veiculada como a primeira tradução integral da obra (PIERROT, 
1977). Em 1891, publicando pela editora Honoré Champion, o 
conde e diplomata Gérard de Contades traduz Jeanne d’Arc, 
um perfil sobre a figura francesa produzido por De Quincey em 
1847. Destacamos, em especial, o nome de Marcel Schwob, autor 
associado à decadência, que traduziu e comentou as suas obras 
na imprensa, além de ter indicado filiação explícita ao escritor em 
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alguns de seus textos, como no já citado Le livre de Monelle. Em abril 
de 1899, ele publica a sua tradução “Les derniers jours d’Immanuel 
Kant”, na revista La Vogue, referente a um estudo do britânico 
sobre o filósofo alemão. Ressaltamos, ainda, mais uma tradução de 
On Murder, em outubro de 1900, produzida por Georges Khnopff e 
também publicada em La Vogue.

No início do século XX, outras duas traduções merecem 
destaque. Em 1901, o poeta e crítico André Fontainas divulga, pela 
editora Mercure de France, aquela que é constantemente indicada 
por críticos como a primeira tradução de On Murder na França. 
Como observamos, já havia traduções desse texto circulando em 
periódicos, desde, pelo menos, o ano de 1888. Em 1903, ocorre a 
edição de mais uma tradução voltada de Confessions, desta vez 
por Albert Savine, pela editora Stock.

Embora sejam, sob um ponto de vista estritamente 
cronológico, empreitadas tradutórias novecentistas, elas ainda 
estão associadas a um imaginário e a valores artísticos tipicamente 
finisseculares. Trata-se de uma época em que ainda se publicavam 
narrativas decadentes no país. Os dois volumes reforçam, ainda, 
o argumento de que a circulação de De Quincey no país ocorreu 
principalmente por estes dois livros: as Confessions of an English 
Opium-Eater (2008) e On Murder (2006). É preciso, portanto, não 
limitar a análise somente ao tema da toxicomania, como foi feito, 
em muitos casos, pela crítica especializada. Assim, no próximo 
tópico, analisaremos as ideias de De Quincey sobre a valorização 
artística da violência, a partir de um breve exame do romance Le 
Jardin des supplices, de Octave Mirbeau ([1899] 2003).

um EsTuDO DE CAsO: DE QuiNCEy E miRbEAu
No Reino Unido finissecular, ocorreu um processo semelhante 

de recuperação das publicações do escritor, que também foram 
constantemente mobilizadas pelos autores decadentes do país. 
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Em estudo sobre as relações entre a decadência inglesa e De 
Quincey, o pesquisador Alex Murray (2016) indica que os seus 
textos possuíam uma posição marginal quando comparada às 
outras produções do romantismo. As últimas décadas do século 
XIX, contudo, teriam propiciado um sem-número de reedições 
de suas obras e o aumento do interesse acadêmico em relação 
à sua produção. A popularidade alcançou os próprios escritores 
do período: Murray (2016) elenca ficcionistas como Oscar Wilde 
e Arthur Machen entre aqueles que viram no autor um modelo 
estilístico importante. Além de fornecer uma estrutura de escrita 
baseada em efeitos retóricos e digressões, os seus textos também 
se apresentam como exemplos de tom autobiográfico e de uma 
sintaxe não verbal, gerando uma impressão de vaguidade.

De Quincey seria, ainda, um importante precursor de um 
“relativismo estético irônico” (MURRAY, 2016, p. 95, tradução 
nossa). Para os artistas britânicos da decadência, ele se torna 
um nome importante por defender a estetização do assassinato, 
encarando-o como se fosse uma arte específica, com suas próprias 
regras de homicídio, seu próprio panteão de grandes assassinos 
e modelos estéticos específicos. No ensaio On Murder, de 1827, 
o autor destaca alguns homicídios sensacionais como se fossem 
exemplos de obras de arte relevantes. Ao adotar uma postura 
de valorização artística do crime, ele ressalta a independência da 
estética em relação a avaliações morais. Ao mesmo tempo, o texto 
de Quincey é marcado por grande ironia e se constitui por diversos 
aspectos cômicos.

Pretendemos demostrar como esse “relativismo estético 
irônico” de De Quincey, citando aqui os termos de Murray (2016), 
também se configura como um elemento-chave da decadência 
francesa e nos permite um novo olhar para como os escritores 
daquele país se apropriaram dos argumentos de De Quincey. 
Para tanto, indicaremos alguns trechos do romance Le Jardin des 
supplices ([1899] 2003), de Octave Mirbeau, para demonstrar a 
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relação entre a decadência francesa e o pensamento do britânico. 
A escolha se justifica pela própria estrutura da narrativa, que se 
constitui como uma narrativa decadente típica, capaz, portanto, 
de nos oferecer indícios do funcionamento da poética fin-de-
siècle como um todo.

Publicado em 1899, o livro é composto por três partes. Na 
primeira, “Frontispice”, que funciona como uma introdução à 
ação principal, um grupo de jornalistas, médicos, homens de 
letras e políticos discutem a essência dos crimes e uma suposta 
tendência feminina à crueldade. Na segunda seção, “En mission”, 
o protagonista do romance é enviado, após um acordo político, a 
uma expedição científica de fachada no Extremo-Oriente. Durante 
a viagem marítima, ele conhece uma mulher inglesa, chamada Clara, 
por quem se apaixona. A personagem, contudo, é a femme fatale por 
excelência, que se compraz sadicamente em assistir às mais diversas 
crueldades. Na terceira seção, “Le jardin des supplices”, os dois 
visitam uma prisão chinesa conhecida por peculiares torturas contra 
aqueles que estão sob o regime de trabalhos forçados. É importante 
reforçar que a violência é minuciosamente descrita pela narração, 
sem poupar os leitores dos detalhes mais impactantes das cenas.

Especialmente nessa última parte, podemos atestar como 
ocorre a estetização do terrível. Ao estudar o romance, Christina 
Chabrier afirma que ele “reflete alguns dos ideais estéticos de 
Mirbeau, particularmente na passagem na qual a tortura chinesa 
é representada como uma arte” (2006, p. 361, tradução nossa). 
Mais que uma sucessão de atos cruéis, o texto demonstraria uma 
verdadeira reflexão do escritor sobre conceitos artísticos e o meio 
literário de sua época. A pesquisadora comenta, ainda, que essas 
partes da narrativa indicam uma intertextualidade maior com o 
texto de De Quincey – cujo nome é explicitamente mencionado no 
decorrer do romance.

Clara é caracterizada como uma mulher que procura as 
sensações mais fortes e, frequentemente, as mais repugnantes 
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para excitar-se. Ao longo dos capítulos, motiva seu companheiro 
a se deliciar com os supostos belos crimes do ser humano e da 
natureza – sobretudo em relação ao sexo. Imbuída da ideia de 
apresentar ao protagonista o que haveria de mais intenso e de 
maior beleza na China, ela o conduz à prisão em um dia de visitas, 
e, de forma mais específica, a uma parte do banho, o famoso jardin 
des supplices. Nesse momento do romance, eles se deparam com 
um velho carrasco, a quem Clara pergunta se os ingleses – como ela 
– não seriam os maiores artistas da tortura e se não teriam feito a 
humanidade inteira chorar. Eis a resposta do homem:

— Mas, milady... muito mal... corrigiu o 
carrasco... É que a arte não consiste em matar 
muito... em degolar, massacrar, exterminar em 
bloco, os homens... É muito fácil, de fato... A 
arte, milady, consiste em saber matar, segundo 
os ritos de beleza cujo segredo divino apenas 
nós, chineses, conhecemos... Saber matar! 
Nada é mais raro, e tudo está aí... Saber 
matar!... Significa trabalhar a carne humana, 
como um escultor a sua argila ou seu pedaço 
de mármore... tirar dela o seu máximo, todos os 
prodígios de sofrimento que encobre no fundo 
de suas trevas e de seus mistérios... Eis aí!... 
É preciso ter ciência, variedade, elegância e 
invenção... Ter gênio, enfim... (MIRBEAU, [1899] 
2003, p. 173-174, tradução nossa)

No trecho, podemos notar como o carrasco aproxima 
sistemática tortura e a arte, caracterizando a si mesmo com um 
verdadeiro artista. Haveria, portanto, um conjunto de regras 
que os torturadores deveriam respeitar, “ritos de beleza”, nas 
palavras do personagem. Nessa passagem, marcada por grande 
ironia, Mirbeau coloca-se contra o imperialismo britânico, cujas 
ações seriam responsáveis por extermínio em massa. Além disso, 
expressa sua visão negativa de convenções artísticas tradicionais, 
marcadas por noções de belo bastante restritas. Tal como o 
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torturador, o escritor deveria conhecer o seu tema, ter o domínio 
dessa ciência; buscar a variedade artística; a elegância das formas; 
inventar, trazendo novidades ao seu trabalho artístico; e, enfim, 
ter um determinado gênio para a tarefa. O trecho segue de perto 
as orientações de De Quincey em On Murder. Ao mesmo tempo 
que promove uma estetização do terrível, considerando que a 
beleza pode ser extraída de qualquer conteúdo – paradoxalmente, 
até mesmo dos mais repulsivos e violentos –, Mirbeau promove 
uma reflexão sobre a experimentação artística, que caracterizou 
o final do século XIX.

Na sequência da cena, o carrasco reclama da degradação dos 
valores artísticos de sua contemporaneidade e critica o esnobismo 
ocidental, que estaria destruindo, também em suas palavras, 
as “belas tradições do passado” (MIRBEAU, [1899] 2003, p. 174, 
tradução nossa). Com equipamentos de guerra cada vez mais 
potentes, o Ocidente erradicaria a arte do assassinato, pois tornaria 
a morte administrativa, coletiva e burocrática. Ele critica, ainda, o 
espírito burguês – em um tipo de comentário bastante comum 
nas obras decadentes –, que seria responsável por degenerar as 
práticas artísticas:

— E, no entanto, disse ele, eu que vos falo, 
milady... não sou o pioneiro, é verdade... Posso 
me gabar de ter, durante toda a vida, trabalhado 
com desinteresse à glória de nosso grande 
Império... Sempre fui – e por muito – o primeiro 
nos concursos de torturas... Inventei – acreditai-
me – coisas verdadeiramente sublimes, 
admiráveis suplícios que, em outro tempo e 
sob outra dinastia, ter-me-iam valido fortuna e 
imortalidade... Pois bem, quase não me dão mais 
atenção... Não sou compreendido... Sejamos 
claros: desprezam-me... O que os senhores 
desejam?... Hoje, o gênio não serve para nada... 
(MIRBEAU, [1899] 2003, p. 174, tradução nossa)
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Percebemos, nessa leitura, um outro aspecto do tipo de 
discurso decadente: ainda que possa gerar desconforto e horrorizar 
a recepção, as práticas e a fala do velho, de tão hiperbólicas, são 
capazes de gerar um efeito cômico e revelam grande ironia. Ao agir 
como um artista incompreendido, um gênio desprezado por seu 
tempo, um vencedor de concursos de tortura, o carrasco chama 
a atenção pelo exagero de suas lamentações, que atentam não 
apenas contra os valores morais, mas também contra o próprio 
bom senso. A degradação não estaria em suas cruéis torturas, 
mas sim nas práticas de homicídio em massa propiciadas pelas 
investidas ocidentais. Finalmente, o personagem entende a sua 
contemporaneidade como uma época de decadência – uma forma 
indireta, encontrada por Mirbeau, para criticar o seu próprio tempo 
e a sociedade europeia finissecular.

Após essa breve demonstração, é possível indicar algumas 
considerações finais. Ao estetizar o terrível, Mirbeau rompe com 
as expectativas da recepção e consegue gerar efeitos ambíguos, 
desde a repulsa até à comicidade. Além de enfatizar a autonomia 
do artista em tratar do tema que bem desejar, independente de 
julgaremos morais, o escritor adota uma postura de transgressão 
em relação a convenções artísticas tradicionais. É, sem dúvidas, um 
parti pris, verificável em grande parte das obras decadentes, que 
será responsável por permitir uma valorização artística de conteúdos 
violentos, grotescos e horríveis. Essa atitude é, certamente, tributária 
de Thomas De Quincey, em especial a partir de sua obra On Murder. É 
razoável afirmar que a obra do britânico teve uma circulação relevante 
na França finissecular, servindo como intertexto para diversos autores, 
tanto por seus relatos de uso de entorpecentes quanto por seu 
relativismo estético irônico. Nesse sentido, se desejarmos entender 
os fundamentos da poética decadente, precisamos examinar a obra 
de De Quincey em toda a sua variedade.



40

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

REFERêNCiAs
BARINE, Arvède. Névrosés: Hoffmann, Quincey, Edgar Poe, G. de Nerval. 
Paris: Librairie Hachette & Cie, 1898.

CHABRIER, Christina Ferree. Aesthetic Perversion: Octave Mirbeau’s Le 
Jardin des supplices. Nineteenth-Century French Studies, v. 32, n. 3-4, p. 
355-370, 2006.

DE QUINCEY, Thomas. On Murder. New York: Oxford University Press, 2006.

DE QUINCEY, Thomas. Confessions of an English Opium-Eater and Other 
Writings. Oxford: Oxford University Press. 2008.

LALLIER, François. Traduire Les confessions d’un anglais mangeur d’opium. 
Traductions, passages: le domaine anglais, Tours, Presses universitaires 
François-Rabelais, p. 69-75, 1993. Disponível em: http://books.
openedition.org/pufr/3876. Acesso em: 14 out. 2020.

MIRBEAU, Octave (1899). Le Jardin des supplices. Paris: Éditions du 
Boucher, 2003.

MURIS-PRIME, Camille. Baudelaire, l’opium et la poésie: digestion, 
digression et adaptation. TTR, v. 2, n. 1, p. 213-227, 2014.

MURRAY, Alex. Enigmatic Intertexts: Decadence, De Quincey, and the 
Sphinx. In: BOYIOPOULOS, Kostas; SANDY, Mark. Decadent Romanticism, 
1780-1914. London/New York: Routledge, 2016, p. 89-101.

NOGUEIRA-PRETTI, Luciana Persice. A República Proustiana das Letras II: 
traduções e tradutores no universo da revista Le Banquet. In: NOGUEIRA-PRETTI, 
Luciana Persice (Org.). Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e 
comparatistas. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2020, p. 570-601.

PIERROT, Jean. L’Imaginaire décadent (1880-1900). Rouen: Publications 
des Universités de Rouen et du Havre, 1977.

SANTOS, Thaís Alves dos. A tradução na Belle Époque francesa: a defesa 
da fidelidade em artigos da Revue blanche e da Mercure de France. In: 
NOGUEIRA-PRETTI, Luciana Persice (Org.). Literaturas Francófonas IV: 
debates interdisciplinares e comparatistas. Rio de Janeiro: Dialogarts, 
2020, p. 612-630.

about:blank
about:blank


41

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

SAWYER, Paul. Musset’s Translation of Confession of an English Opium 
Eater. The French Review, n. 42, n. 3, p. 403-408, 1969.

WYZEWA, Teodor de. Nota introdutória à tradução de La Fille du Liban, 
de Thomas De Quincey. La Revue Indépendante, Paris, n. 1-2, p. 326-334, 
novembro-dezembro de 1886.

WYZEWA, Teodor de. Nota introdutória à tradução de De l’assassinat 
considéré comme art, de Thomas De Quincey. Le Figaro – Supplément 
littéraire du dimanche, Paris, n. 18, p. 70-71, 5 de maio de 1888.



42

POÉTicA e HiSTÓRiA eM MicHeL de ceRTeAU
daniel Wanderson Ferreira (UFOP)

Em 1971, Pierre Nora fundou e passou a dirigir a coleção 
Bibliothèque des Histoires, publicada pela editora Gallimard, por 
compreender que “nós vivemos a explosão da História” e novas 
interrogações alargavam a consciência histórica que por muito 
tempo restringiu-se à Europa como um de seus privilégios. Como 
“a história mudou seus métodos, seus recortes e seus objetos”, ao 
lado da coleção Bibliothèque des Sciences Humaines, fundada em 
1966 e também coordenada por Nora, justificava-se que a História 
ganhasse “um lugar conforme a suas múltiplas dimensões”. Assim, a 
Bibliothèque des Histoires pretendia “acolher todos os tipos atuais de 
historiografia, sem outra preocupação que não a de refletir a grande 
renovação dos meios de conhecer e dos desejos de saber com que 
trabalha nosso presente”1 (NORA apud CERTEAU, 1975, s.p.).

É a partir dessa perspectiva de acolhimento que, em 1975, 
Michel de Certeau viu publicado seu livro L’écriture de l’histoire, 
cujo argumento explicitava desde o começo o caráter da história 
e do ofício do historiador em uma relação de proximidade com os 
mortos. Para ele, “o outro é o fantasma da historiografia. O objeto 
que ela procura, que ela honra e enterra”2 (CERTEAU, 1975, p. 8). 
Ao indicar o sepulcro, onde “não há senão o ‘vazio’” (CERTEAU, 
1  “Nous vivons l’éclatement de l’Histoire. […] l’histoire a changé ses méthodes, 
ses découpages et ses objets […] de créer à l’histoire une place conforme à ses 
multiples dimensions. […] la Bibliothèque des Histoires entend accueillir tous 
les types d’historiographie aujourd’hui vivants, sans autre souci que de refléter 
le grande renouvellement des moyens de connaître et des désirs de savoir qui 
travaille notre présent”.
2  “L’autre est le fantasme de l’historiographie. L’objet qu’elle cherche, qu’elle 
honore et qu’elle enterre”.



43

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

1975, p. 7), como a habitação do historiador, e qualificar esse ofício 
como o de um caminhante ou um escritor que anda sob o olhar 
dos mortos, Certeau mostrava uma intimidade da história e do 
historiador com “o corpo que se cala”3 (CERTEAU, 1975, p. 9). Essa 
profunda proximidade que a história tem com o outro, o fantasma, 
e também com a escrita, a forma emudecida dessa voz ausente 
ou impronunciável, é também constituída pela violência. Fazer 
falar como discurso pressupõe “uma distância entre a opacidade 
silenciosa da realidade que ela [a história] busca dizer e o lugar 
onde ela produz seu discurso, protegido por um distanciamento de 
seu ob-jeto”4 (CERTEAU, 1975, p. 9).

Na primeira parte de L’écriture de l’histoire, intitulada 
Productions du lieu e composta por dois capítulos, publicados 
anteriormente entre 1970 e 1974, a ruptura entre passado e 
presente, assim como a ideia de um ofício que lida com o passado 
a partir de um determinado lugar mostram um primeiro aspecto 
do argumento de Certeau. Aparentemente, delineia-se uma 
tensão comumente aceita entre os historiadores entre o presente 
e o passado. Se retomarmos Marc Bloch – e outros historiadores 
poderiam ser igualmente destacados –, vemos ressaltada a noção 
de que retiramos de “nossas experiências cotidianas” os elementos 
que, sendo usados “para nuançá-las onde se deve”, nos permitem 
“reconstituir o passado” (BLOCH, 2001, p. 66).

Entretanto, esses textos, originalmente dispersos e revisados 
para compor essa operação de produção indicavam com clareza 
que Michel de Certeau entendia a forma da história e o ofício do 
historiador segundo uma combinação ambígua do termo história. 
Ampliando a tensão entre passado e presente, o que se mostrava 
como argumento era a compreensão de ser a história definida como 

3  “ Dans le sépulcre habité par l’historien, il n’y a que ‘le vide’. […] Elle fait 
parler le corps qui se tait”.
4  “un décalage entre l’opacité silencieuse de la ‘réalité’ qu’elle cherche 
à dire, et la place où elle produit son discours, protégée par une mise à 
distance de son ob-jet”.
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“uma prática (uma disciplina), seu resultado (um discurso) e a relação 
da disciplina e do discurso”5 (CERTEAU, 1975, p. 63-64). Assim, lidar 
com a ideia de produção – termo derivado de prōductĭō, prōdūcō no 
latim, e cujo sentido etimológico indica alongamento, aumento do 
tempo como ação de levar adiante algo, e que confunde a ação de 
fazer nascer algo com o próprio objeto que nasce (GAFFIOT, 1934, 
p. 1246) –, Certeau mostrava como a historiografia se misturava 
com a própria história como narrativa que se compunha como 
um percurso discursivo a partir do qual o historiador fazia falar os 
mortos do passado com a sua língua. Porque o historiador não havia 
inventado sua língua, herdando-a de outros historiadores que lhe 
antecederam ou com os quais convivia em comunidade, ele se via 
duplamente estrangeiro. O resultado era uma enunciação de que 
a história ia ao limite da falésia, o que permitia a Certeau afirmar 
que “ficção é uma palavra perigosa, tanto quanto sua correlata, 
ciência”6 (CERTEAU, 1975, p. 273).

Como historiadores, a ideia de produções de lugar nos conduz 
à compreensão de que há um ponto de ancoragem para que se 
lide, metodicamente, com o outro, o passado, o fantasma. Isso 
nos constrange ao deslocamento de saída de si, permitindo o 
encontro com quem se pode dialogar e verificar os pressupostos 
de fabricação da história que empreendemos construir em um 
determinado momento. Esse diálogo na fabricação da imagem 
do passado é parte desse alongamento. Dito de modo mais claro, 
trata-se de levar o passado ao presente, constituindo essa forma o 
alicerce instável do texto.

Há uma radicalidade nessa perspectiva, pois Certeau enfrenta 
a ideia de uma ciência pura e neutra. Contaminando a história e, 
ao mesmo tempo, criando-a como uma alternativa de confronto 
e diálogo, essa proposta mostra como a história serve como meio 
para que nos percebamos como participantes de uma comunidade. 
5  “j’entends par histoire une pratique (une discipline), son résultat (un 
discours) et leur rapport”.
6  “Fiction est un mot périlleux, tout comme son corrélatif, science”.
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Assim, retira-se o conhecimento de seu lugar desinteressado e 
neutro, conforme as bases alicerçadas na perspectiva do gesto 
histórico moderno (CERTEAU, 2002, p. 75). Ao mesmo tempo, apenas 
nos expressando, falando com outros a língua que fazemos nossa 
e que sempre nos escapa, é que constituímos, como afirma Julia 
Kristeva, uma ideia mais clara de nossa condição de pertencimento 
à comunidade humana. Essa afirmação de pertencimento por meio 
da fala permite ainda que avancemos na compreensão de que 
somos estrangeiros em nossa própria língua. A fala de cada um é 
justamente o modo segundo o qual se torna possível a aproximação 
da fala alheia – mesmo quando esse alheamento discursivo nos é 
intrínseco em função do inconsciente. Torna ainda possível que 
se aproprie dos elementos simbólicos alheios, vertendo-os em 
significados múltiplos para o sistema que cada um opera. É também 
o meio de se deixar falar o outro que há na profundidade de cada 
um e que nos escapa (KRISTEVA, 2007). Como resultado, emerge 
um entendimento de uma experiência em que cada historiador 
se afirma como aquele que não lida apenas com o outro passado. 
Trata-se de uma operação de se constituir como aquele que fala a 
linguagem de outros historiadores sejam eles do passado ou nossos 
contemporâneos. Abre-se, nesse sentido, novas possibilidades de 
reflexão para si e para o coletivo.

Essa apropriação da fala de outros constitui um meio de 
vínculo e de autoconhecimento. São aspectos conectados para 
Michel de Certeau e sem essa relação ele entender não ser possível 
empreender a repolitização da história. Em L’écriture de l’histoire, 
essa noção já se mostrava presente, mas insatisfeito, ele a retomou 
outras vezes entre 1977 e 1985. Segundo Luce Giard, as questões 
enunciadas no livro publicado em 1975 sobre a relação entre 
história, ciência e ficção foram reapresentadas e desenvolvidas 
em artigos e colóquios e a morte de Certeau em 9 de janeiro de 
1986 pôs fim ao projeto de desenvolvimento de um segundo tomo 
sobre a escritura da história (GIARD apud CERTEAU, 2002, p. 45-46). 
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Dos artigos e esboços inacabados, depreende-se um esforço mais 
amplo de combate cuja síntese constitui a ideia de produções de 
lugar. Por essa noção, “a historiografia está sempre alojada sobre 
a fronteira do discurso e da força, tal qual uma guerra entre o 
sentido e a violência” (CERTEAU, 2002, p. 75). Com ela, Certeau 
deixava claro que a dimensão dessa repolitização consiste em 
“‘historicizar’ a própria historiografia”7 (CERTEAU, 2002, p. 76).

Além disso, a complexidade desse argumento de Michel de 
Certeau ultrapassa uma definição mais simplista da ideia de lugar. 
Daí ele não temer voltar à tópica que, desde Aristóteles, contrapõe 
poesia à história. De modo geral, isso conduz os historiadores 
a uma posição de contra-ataque, sendo um modo de ampliar os 
espaços de um território desgastado pela enunciação de que 
“a poesia é mais filosófica e tem um carácter mais elevado do 
que a História. É que a poesia expressa o universal, a História o 
particular” (ARISTÓTELES, 2008, p. 54). Em Certeau, no entanto, a 
forma poética surge como meio de a história alcançar esse outro 
fantasmagórico e para colocá-lo em um mesmo espaço e mundo 
em que o historiador habita em seu próprio presente. Não nega, 
portanto, o exercício da imaginação de mundos possíveis, nem a 
escritura como procedimento performático. Para Clément Duyck, 
Certeau retoma Freud e Lacan para mostrar os laços entre desejo e o 
impossível. Com isso, pode lidar com as heteronomias que definem 
essas impossibilidades, permitindo a emergência de um espaço de 
conflito e de imaginação, materializado em uma escritura histórica 
amplamente poética (DUYCK, 2018, p. 45-59).

Certeau vê na polissemia do que se diz a chance para que se 
faça a história. Como relação com a morte, a história surge em 
corpo violado. A noção de se tratar de uma escritura como ato 
erótico fica evidenciada, sobretudo, na afirmação constante de 
Certeau sobre estarmos lidando com um “trabalho da morte e 
7  “L’historiographie s’est toujours logée sur la frontière du discours et de la 
force, telle une guerre entre le sens et la violence” e “Techniquement, cette 
‘repolitization’ consiste à ‘historiciser’ l’historiographie elle-même”.
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trabalho contra a morte”8 (CERTEAU, 1975, p. 12). O que se mostra, 
então, é que a escritura surge comporta uma relação profunda 
com o outro, o morto, ao fazê-lo caminhar. Essa marcha não é 
gesto pacífico, e sim, condução coercitiva ou ato violento de fazer 
o morto se mover e falar. 

Em artigo publicado originalmente em 1970 com o título La 
beauté du mort – posteriormente republicado no livro La culture 
au pluriel (1974) –, Michel de Certeau denunciou as contradições 
da forma como se lida com a cultura popular em meios eruditos 
e acadêmicos, matando-a quando ela não está morta para seja 
preservada como como múmia ou objeto fixo. Seu argumento 
elucida como se toma a cultura popular como objeto e, nesse caso, 
o gesto que poderia servir para explicitar a vida vai em outra direção 
(CERTEAU, 1993, p. 45-72).

Na farsa do gesto de lidar com o outro, emerge a morte que já 
estava lá ou já deve ser produzida como ato homicida. A condição 
dessa operação historiográfica é ambígua, porque a enunciação está 
“entre o que ela implica e o que anuncia”. Daí Certeau explicar como 
a cultura popular tende a ser morta pelo gesto que aparentemente 
a tirava das trevas. A princípio, haveria um efeito de organização 
do ob-jeto segundo uma forma e lógica que o escapava, mas que 
corresponde bem aos desejos do que se quer constrangê-lo parecer 
ser. Segundo Certeau, “do evento político, a ciência recebe seus 
objetos e sua forma, mas não seu estatuto; ela não é redutível a ele 
[o evento político]”. Trata-se, desse modo, de uma forma de escutar 
o barulho e diante dele, compor o sentido e o discurso, definindo-os 
violentamente. É a construção do que se quer enunciar. A violência 
da posse do corpo alheio torna-se evidente. Para que haja palavra 
(parole), é preciso a ausência ou a falta, mas é o sentido e o discurso 
que o historiador cria que diz dessa ausência ou dessa falta, dando 
uma forma a esse objeto. Logo, a dificuldade desse “enigma da 
Esfinge” está em percebermos que a palavra (parole) está “apoiada 

8  “Travail de la mort et travail contre la mort”.
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sobre o desaparecido” de quem a história traz o vestígio e o 
compõe. O morto como ob-jeto aparece pela história e se embeleza 
em poesia pela história, mas jamais por si mesmo. É preciso que o 
historiador o lance adiante, faça desse desaparecimento a forma 
de existência. Se vivo o objeto, há, portanto, de ser morto para que 
possa ser feito em palavra (CERTEAU, 1975, p. 72)9.

Em Michel de Certeau, a noção de produções de lugar como 
baliza para a definição da história diz respeito ainda à oscilação 
e ao movimento próprio a esse vocábulo. As produções de lugar 
participam de composições ligadas ao começo de jornada ou ponto 
de partida, muito embora elas se confundam também com o ponto 
de chegada. Isso se processa pelo percurso da multiplicidade do 
uno, uma vez que Certeau enfatizava essas ambiguidades inerentes 
à história pela definição de que “aquilo que a princípio chamamos a 
história é apenas uma narrativa”10 (CERTEAU, 1975, p. 291).

Invoca-se tanto o produto do historiador quanto a ação que ele 
faz ao conduzir um pouco além, em novo limite, esse mesmo produto 
que ele criou como narrativa. Segundo Claude Rabant, Michel de 
Certeau aproximou-se da psicanálise e a partir dela percebeu um 
lugar de itinerância onde os labirintos se entrecruzavam. De certa 
forma, semelhante aos mecanismos de deslocamento e transferência, 
Certeau colocou a história em movimento itinerante (NATANSON, 2001; 
ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 148-149; 766-770). Historiador e história 
mostram-se confundidos no tempo. A leitura documental para a 
escrita da história implica a passagem de um tempo a outro. O texto do 
historiador, nesse sentido, articula no presente o passado, misturando-
os em um ritmo que vai do conflito à síntese que o texto deixa ver.
9  “Le langage est installé dans cette ambiguïté, entre ce qu’il implique et ce 
qu’il annonce. De l’événement politique, la science même reçoit ses objets 
et sa forme, mais non pas son statut; elle ne lui est par réductible. […] elle [la 
parole] en dira l’absence ou le manque, et ce n’est pas tout expliquer d’elle 
que de signaler ce qui l’a rendue possible à tel ou tel moment. Appuyée sur 
le disparue dont elle porte la trace, visant l’existant qu’elle promet sans le 
donner, elle reste l’énigme du Sphinx”.
10  “Ce que nous appelons d’abord l’histoire n’est qu’un récit”.
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Esses sistemas de sentido oscilam, por sua vez, entre o escrito 
e a oralidade. “‘Alguém fala em mim’: eis o que diz a possuída. Essa 
questão apenas podia ser tratada – afirma Certeau retomando 
o caso de Loudun –, após um exame historiográfico do teatro 
sociocultural que compunha o lugar da possuída”11 (CERTEAU, 
1975, p. 251). São posições de sentido assimétricas e Michel de 
Certeau vê nisso, por um lado, um lugar indeterminado de onde se 
fala, pois é aqui que se fala e a fala vem de outro ponto. Por outro 
lado, não se sabe quem fala e do que se fala. Há uma superfície de 
documentos que se perdem e que se alteram. A possuída falava de 
uma posição diversa daquele que a possuía. O inquisidor ouvia de 
uma posição outra em relação a possuída. Por fim, o historiador 
finge escutar a possuída na palavra escrita do inquisidor, mesmo 
sabendo que essa palavra é tanto a oralidade do demônio quanto 
a oralidade da possuída. Trata-se, portanto, de se perceber que, 
assim como o tempo se faz diferença, a linguagem se dá a ver como 
construção de sentido em deslocamento constante: “Todos, eles 
dizem: ‘Eu é um outro’”12 (CERTEAU, 1975, p. 261).

Essa forma de multiplicação é própria à poesia, pois é a arte 
poética que opera a abertura para outros mundos, inclusive aqueles 
do passado. Ao se aproximar desse topos, ultrapassa-se a fronteira 
da lógica linear e com isso, fica evidente a força de Michel de 
Certeau em sua defesa de que a história se expressa por oximoros 
como meio de alcançar e criar manifestações das figuras do pensável 
alheias. Isso é apenas a ponta do iceberg para que história instale a 
narrativa entre a morte e o quiproquo, isto é, entre o ausente e a 
necessidade de comunicação.

Segundo Certeau, escrever para o historiador é uma prática que 
pode ser feita apenas pela junção do logos a uma arché. Trata-se de 
ir adiante em uma investigação, embora saibamos que “a arché não 

11  “‘Quelqu’un d’autre parle em moi’: voilà ce que dit la possedée. Cette 
question ne pouvait être traitée qu’àprès un examen historique du théâtre 
socio-culturel qui en était le lieu”.
12  “Tous, ils disent: ‘Je est un autre’”.
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é nada daquilo que pode ser dito”13 (CERTEAU, 1975, p. 23). Assim, 
ela pode surgir no texto somente como “trabalho da divisão ou 
como a evocação da morte”. Fazer caminhar o outro que não pode 
estar ali constitui um dos aspectos necessários para a possibilidade 
de que o historiador escreva seu texto. É fundamental ainda que o 
historiador perceba que o outro somente pode ser representado “em 
ficções”, sendo isso o que mantém a fluidez do texto e o jogo que 
se desenvolve “no entre-dois de uma ambivalência, aquilo que faz 
a ficção significar tanto uma produção (fingere, modelar, fabricar), 
quanto uma fantasia ou um engano”14 (CERTEAU, 1975, p. 312).

A aproximação com Freud e a enunciação da ideia de “ficção 
da história” como opção para intitular o último capítulo de L’écriture 
de l’histoire rompe os parâmetros mais seguros do território 
do historiador. A disciplina é conduzida não ao jogo poético da 
afirmação do próprio, o lugar de se ser e que poderia se dar a 
ver pela composição do imaginável do outro. O passo de Michel 
de Certeau vai além ao afirmar que, “a propósito de Freud, eu 
empregarei ficção, fábula ou romance, distinguindo esses termos 
de fictício, fabulação ou lenda que caracterizam a narrativa pela 
negação”15 (CERTEAU, 1975, p. 313). No lugar da vontade de 
representar como gesto, ação e resultado de se produzir o que 
não existe pela imaginação e assim, construir uma imagem em 
forma fixa, palavra com sentido travestido para ocultar, Michel de 
Certeau buscou afirmar com Freud lidar com a tradição associada 
à traição.

A escritura em Freud “rouba alguma coisa – tempo para 
inscrever/tomar este lugar – do segredo/sagrado que ele 

13  “L’arché n’est rien de ce qi peut être dit”.
14  “Ce jeu se déploie dans l’entre-deux d’une ambivalence, celle qui fait 
signifier à la fiction tantôt une production (fingere, façonner, fabriquer), 
tantôt un déguisement ou une tromperie”.
15  “A propos du texte de Freud, j’emploierai fiction, fable ou roman, en 
distinguant ces termes de fictif, fabulation ou légende qui caractérisent le 
récit de la dénégation”.
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desvela”16 (CERTEAU, 1975, p. 337). Ela retira do roubo a 
possibilidade de ocupar o mesmo lugar do outro e nesse lugar 
engendra a possibilidade de falar a contradição e a confusão, o 
quiproquo, como ficção teórica de potência que se faz polissêmica 
em razão de sua capacidade paródica. O lugar da verdade, então, 
passa a ser habitação não de um grupo de eleitos, os acadêmicos, 
que verificam as provas e organizam a língua que se deve falar. 
Constitui-se, diferentemente dessa perspectiva apolítica e 
acalmada em sua força multiplicadora o reconhecimento de que

a comunicação é sempre a metáfora daquilo 
que ela esconde. Verdade, entretanto, porque 
tendo direito a esse mesmo lugar, alguma coisa 
de ‘infantil’ [...] ‘permanece’ ali: documento 
in-fans, excluído e construtor da linguagem 
comunicada (a tradição), ‘nó da verdade 
histórica’, marca inscrita e ilegível, impressa17 
(CERTEAU, 1975, p. 356)

A história torna-se múltipla porque retoma Michelet em 
seu gesto infantil, romântico, porque pleno de imaginação. Ela 
se mostra uma análise que é plena de fantasia ou imaginação, à 
moda da figura “dançarina em equilíbrio instável sobre as pontas” 
(CERTEAU, 1975, p. 312) que Certeau-Freud invoca como lugar que 
ele, historiador, ocupa em sua “inquietante familiaridade” que 
lembra apenas a palavra de outro18 (CERTEAU, 1975, p. 358). Com 
Michelet – que ainda hoje, a despeito dos esforços de Michel de 
Certeau, continua tão distante da história e tão próximo do que 

16  “l’écriture freudienne em est la tradition et la trahison. Elle vole 
quelque chose – du temps pour inscrire/prendre cette place – au secret/
sacré qu’elle dévoile”.
17  “La communication est toujours la métaphore de ce qu’elle cache. 
Vérité pourtant, parce que, ayant droit en cette place même, quelque 
chose d’‘infantile’ […] ‘reste’ là: document in-fans, exclu et constructeur 
du langage communiqué (la tradition), ‘noyau de la vérité historique […], 
marque inscrite et illisible, empreinte”.
18  “danseuse en équilibre instable sur des pointes”; “dans ce lieu que 
j’occupe, son inquiétante familiarité”.
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chamamos literatura –, podemos caminhar e escutar os mortos. 
É nesse sentido, enfim, que Certeau concebe a história como a 
escritura que extrapola a linha da lógica, insere a multiplicação e 
faz novos sentidos explorando as polissemias da linguagem.
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O PORNÓGRAFO, de ReSTiF de LA BReTONNe (1769), 
e O PARAdGMA dA SAÚde NO SÉcULO dAS LUZeS

danielle Barbosa (Unicamp)

PORNOGRAFiA, PORNOGNOmONiA E síFiLis
No ano de 1769, Paris concentrava a prostituição de rua no 

1º Arrondissement (Tulleries e Palais-Royal). Nesse mesmo ano, 
Nicolas-Edme Rétif, que depois assinaria Restif de La Bretonne, 
no reconhecimento tanto autobiográfico quanto ficcional de sua 
ancestralidade (RESTIF DE LA BRETONNE, 1883), publicava, em 
panfletos, Le Pornographe, ou, Idées d’un honnête-homme sur 
un projet de règlement pour les protistuées, propre à prévenir les 
malheurs qu’occassionne le publicisme des femmes: avec des notes 
historiques et justificatives. Como contribuição para a construção 
do pensamento que converge, de certa forma, a uma concepção 
histórica que referencia o período que se convencionou chamar 
de Iluminismo (séculos XVII e XVIII), o autor deixa uma obra cujo 
formato e conteúdo a coloca como pertencente ao gênero utópico: 
a organização de um espaço de comércio sexual que observasse 
critérios de racionalização, assim como a necessidade do 
estabelecimento de uma moral burguesa aplicada ao libertinismo, 
livre da influência do clero ou de doutrinas não seculares.

Nessa concepção, por meio de uma reforma da moral, política 
e economia passam a ter contornos relacionados à trajetória da 
construção de uma ideia: um Estado bem preparado militarmente 
e com o exemplo da resolução de seus principais problemas. 
Outro fator que adviria da reforma seria a retomada de formas 
conservadoras de produção agrícola, não de forma a ignorar o 
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desenvolvimento técnico da produção manufatureira que se teria 
iniciado por meados de 1750, aliado a dois processos de acumulação: 
o primeiro, o processo de acumulação do capital proveniente das 
colônias ultramarinas do Primeiro Império (1534-1814) de onde viria 
a opulência da realeza francesa em contraposição ao crescimento 
dos centros urbanos e diminuição da produção agrícola, o que gerou 
consequências de grande impacto na organização das cidades, em 
especial Paris. A acelerada urbanização deste centro encontrava 
contrariedade em seus ilustres, como Jean-Jacques Rousseau e 
Voltaire, críticos do processo de expansão do centro da cidade 
para seu entorno e do aumento da zona de contágio da sífilis por 
ocasião da carência de serviços públicos e do crescimento para 
além de qualquer projeto de urbanização racional (ROCHE, 2004, 
p. 10; SARMANT, 2012, p. 133). Da mesma forma, o acúmulo de 
propriedade rural era outro dos fatores que serviram de dado para 
Restif de La Bretonne.

Esse processo de expansão, na concepção da voz narrativa 
de O Pornógrafo, pomove o pensamento sobre a pornognomonia 
– ou ainda, sobre as regras do espaço da prostituição, o conjunto 
de regras para os lugares restritos da prostituição, assim como 
a definição de pornógrafo1 e, ao mesmo tempo, a introdução da 
primeira justificativa para a criação desses espaços sujeitos a 
um regulamento: a sífilis, a começar pelo seu aparecimento no 
continente europeu.

Restif de La Bretonne situa as origens da sífilis relacionando-
as às viagens colombianas às Antilhas. Não há, de acordo com as 
atuais pesquisas, uma conclusão sobre a factualidade da afirmação, 

1  O termo em francês pornognomonie é composto pelo πορνεία (porneia – 
prostituição), δξππ (gnoó – conhecido, sabido) e μόνος (mónos – único). Implica em 
uma regra única para o exercício da prostituição na obra de Restif de la Bretonne. 
Este faz construção análoga a partir de Πορνογνοσχειον (pornognoschéion), ou o 
conhecimento das regras da libertinagem. Já com respeito ao termo pornógrafo 
Πορνογραφία, formada pelos termos πορνεία (porneia – prostituição) e γράφε 
(grafei – escreve). Assim, o pornógrafo é aquele que escreve ou registra a prostituição 
(tradução nossa).
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comumente difundida no século XVIII, chamada de “hipótese de 
Colombo” (QUÉTEL, 1990, p. 13). Tal hipótese colocaria as viagens 
ultramarinas como vetor de disseminação da bactéria Treponema 
pallidum, causadora da sífilis. Evidentemente, tais entendimentos 
encontram seu contraponto em outras teses, como por exemplo a 
“hipótese pré-Colombo”, que situaria as origens da sífilis de forma 
difusa, considerando a possibilidade de que a bactéria já estaria 
na Europa no século XV, mas em estado latente. Dessa forma, seria 
possível compreender as primeiras epidemias de sífilis em Nápoles, 
no ano de 1495, com uma cepa inativa, contra a ideia de uma doença 
vinda de alhures. Essas epidemias ocorreram, de acordo com 
estudos de paleopatologia, por ocasião da invasão de Nápoles por 
Carlos VIII da França, cujos exércitos de mercenários, ao retornar da 
campanha, disseminaram a bactéria por toda a Europa.

A dúvida que permanece é sobre se as primeiras epidemias 
foram de fato causadas pelo retorno das viagens ultramarinas ou, 
coincidentemente, as viagens à América promoveram apenas a 
criação do mito da sífilis. O que resulta das recentes pesquisas é 
a identificação de duas filogêneses distintas – uma, presente nos 
esqueletos da América pré-colombiana, de cerca de 7.000 anos; 
outra, encontrada na Europa, com variadas espécies da bactéria 
do gênero Treponema em estado de latência (HARPER; OCAMPO; 
STEINER et al., 2008, p. 148).

De acordo com Claude Quétel (1984, p. 549), nos anos pós-1690 
a epidemia de sífilis passa a ser um problema dos grandes centros 
franceses e o complexo do Hospital Geral (La Pitié, Salpétrière 
e Bicêtre) passa a receber os pacientes de sífilis no sistema 
de sanatório. A forma profilática era, então, o isolamento dos 
pacientes como forma de contenção da bactéria; e o tratamento, 
feito à base de dietas, banhos e sangrias, além do uso contínuo de 
mercúrio, já havia sido descrito por Lewis Moore, o correspondente 
inglês em carta ao editor fictício do prefácio do editor (RESTIF DE 
LA BRETONNE, 1769, p. 10). Durante a apresentação do projeto de 
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reforma, Restif se posiciona contrário ao tratamento e ao uso dos 
hospitais públicos (ele cita La Pitié e Bicêtre, especialmente) para o 
tratamento dos sifilíticos, comentando sobre as condições de cada 
um desses estabelecimentos.

A solução do Hospital Geral de isolamento dos pacientes seria 
uma das opções. A outra, mais eficaz, seria, por meio de uma reforma 
moral, a educação do homem parisiense na pornognomonia e 
a contenção das mulheres públicas em um espaço destinado ao 
libertinismo, sem que tais mulheres fossem excluídas de sua 
condição de indivíduos políticos. Então, tem início a segunda 
justificativa para a proposição da criação desses espaços: a didática 
do homem. Esse argumento se constrói em torno das diferenças 
entre masculino e feminino que, para Restif, cria homens ingênuos e 
mulheres audazes (RESTIF DE LA BRETONNE, 1769, p. 37-40).

O propósito da reforma é o de, por meios jurídico-normativos, 
prover instrumentos para o didatismo do homem, protegendo-o da 
sífilis e da ruína financeira. Como o tratamento da sífilis no século 
XVIII era afetado por um crescente contingente populacional 
agrícola e não-agrícola (HOBSBAWM, 2007), havia, ainda, um 
componente moral que impedia a profilaxia do virus vénérien, 
que fez com que somente em 1778 fossem publicados manuais 
de prevenção, principalmente para os contingentes militares 
(QUÉTEL, 1984, p. 552). O objetivo maior para Restif, porém, 
era o dano à população agrícola que, com a evasão das milícias 
provincianas, chegavam a Paris em substância e se tornavam 
vulneráveis à doença, dados os atrativos das mulheres públicas. 
A citação de Licurgo e as leis de Licurgo para promover o pudor 
das mulheres espartanas (RESTIF DE LA BRETONNE, 1769, p. 47) 
era, segundo Restif, uma tarefa inglória, já que o problema não 
estaria na prostituição – ou ainda, nos atrativos do sexo –, mas na 
ausência de dispositivos que a tornassem segura e – no caso da 
França – rentável.
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A síFiLis: LE GRAND mAL
A sífilis é o primeiro – e mais indesejado – dos inconvenientes 

da prostituição (RESTIF DE LA BRETONNE, 1769, p. 80). O aumento 
do número de mulheres públicas em Paris e o sistema de 
confinamento dos Hospitais Gerais da França fizeram a doença ser 
a grande epidemia do século XVIII. De acordo com Susan P. Conner 
(1996), não se faziam nos manuais de medicina ou nos relatórios 
a diferenciação entre sífilis e gonorreia, o que dificulta de certa 
forma o registro das estatísticas de ambas as doenças. No entanto, 
é possível contar com certos registros de algumas instituições. Por 
exemplo, em Salpêtrière havia cerca de 500 mulheres públicas 
internadas no mesmo local. Havia uma separação dos espaços 
de confinamento entre as mulheres doentes e aquelas que não 
apresentavam sintomas, mas as mulheres doentes dificilmente 
recebiam tratamento. Estima-se que cerca de 15% das mulheres de 
Salpêtrière que estavam contaminados acabaram falecendo contra 
13% dos homens (CONNER, 1996, p. 15-16).

Em Bicêtre, o sistema de internação era compulsório para 
os casos judiciais, mas também havia ali o sistema de internação 
voluntária, que era tratado de forma diferente dos demais casos. 
Enquanto os casos judiciais permaneciam no interior do hospital, os 
sifilíticos que se internavam voluntariamente permaneciam na Salle 
de Remèdes e na ala Miséricorde. Os indivíduos que ali permaneciam 
eram recomendados pela influência de suas relações ou ainda 
de acordo com sua renda (CONNER, 1996, p. 20). Ainda assim, o 
tratamento não era oferecido a todas as mulheres. Independente 
da hospedagem ou da forma de recepção no hospital, a estratégia 
em Bicêtre se aproximava mais de uma purificação moral que de 
um tratamento propriamente dito, já que, apesar das publicações 
sobre maladies vénériennes – ainda que poucas –, havia diferentes 
perspectivas sobre o contágio e algumas formas peculiares de 
tratamento. Acreditava-se que o contágio se dava pelo contato 
sexual com uma mulher que tivera outros intercursos e que 
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em seu corpo ainda mantivesse o sêmen do parceiro anterior. O 
contato com esse sêmen, contaminado pelos líquidos vaginais, 
formariam uma secreção sulfurosa. A penetração do próximo 
parceiro geraria uma fermentação ácida que causaria a corrosão 
dos órgãos genitais e a degradação do corpo, o que só seria 
possível por meio do corpo feminino. Tal teoria estava presente 
no James̀ s Medical Dictionary, traduzido para o francês por Denis 
Diderot em 1747, que apresentava o vírus como “um veneno ativo e 
penetrante, um fluido sulfuroso extremamente sútil, ou ainda, um 
princípio flogístico etéreo e fermentativo, que infecta outros fluidos 
corporais quando em comunicação” (QUÉTEL, 1990, p. 78). Além 
dessa versão do contágio, havia ainda a popular versão do fluido 
elétrico (fluide électrique), que dizia que era a lubricidade do coito, 
com a rapidez das fricções de beijos e da penetração, a responsável 
pela transformação de fluidos corporais em líquidos elétricos que 
causariam corrosão e erupções (CONNER, 1996, p. 19).

O tratamento era igualmente exótico. As mulheres que 
recebiam o tratamento em Bivcêtre eram geralmente aquelas 
que ali estavam por internação voluntária. O primeiro tratamento 
utilizado era a ingestão de cloreto de mercúrio com leite ou sopa 
(mercure sublimé corrosif). A partir do segundo dia de tratamento, 
ambos as coxas recebem a aplicação de unguento de banha de 
porco. A agressividade do tratamento com mercúrio aproximava 
os doentes de tratamentos alternativos oferecidos em folhetos 
distribuídos em Paris, que prometiam “cura vegetal”, como a 
solução Nègre de Mondragon, os afrodisíacos antivenéreos e os 
unguentos profiláticos. O charlatanismo não era apenas permitido 
por Luís XV, mas também era incentivado (CONNER, 1996, p. 23). 
Com tais práticas, o número de doentes aumentava, chegando a 
200.000 contaminados em Paris na década de 1760.

A sífilis deixava marcas específicas, como as erupções cutâneas 
(psoríase e outros tipos de descamações cutâneas) e pústulas 
genitais e anais, descamação e vermelhidão da pele. À exceção 
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das ínguas e pústulas nas mucosas, era possível ocultar de olhos 
curiosos os sintomas cutâneos com a ornamentação do corpo. Essa 
ornamentação teria a função de atrair, mas também de ocultar. Mas 
este não seria o maior dos problemas para Restif de La Bretonne 
(1769, p. 82): as mulheres não desejavam procriar. Não procriando, 
estariam deixando de cumprir o propósito do corpo político que era 
atribuído ao feminino. O “desperdício de beleza e saúde” vinha da 
constatação de que as mulheres não pagavam o devido tributo ao 
Estado” (idem), tributo esse que era a geração de filhos saudáveis 
e que pudessem ser futuros soldados, como a função da mulher de 
Esparta, ou seja, aquelas que não foram tocadas pela prostituição.

A síFiLis E REsTiF DE LA bRETONNE
Em Paris, no ano de 1758, Restif de La Bretonne era funcionário 

da Imprimerie Royale. Da fazenda La Bretonne, sua educação foi 
fragmentada parte em Joux, parte em Bicêtre (escola do coro de 
meninos) e, finalmente, Auxerre onde começa a fazer sua instrução 
em tipografia e impressão. O emprego na Imprimerie Royale o leva 
a Paris e à exploração da cidade e das áreas de prostituição. O 
período é interrompido apenas para o retorno de Restif a Auxerre 
em 1759, onde permanece até um ano após o casamento com 
Agnès Lebègue, em 1760, fato que trará profundo arrependimento 
a Restif. Este vivia, de volta a Auxerre, sob profunda experiência 
libertina, havendo contraído sífilis em Paris, no ano de 1759 (RESTIF 
DE LA BRETONNE, 1883, p. 157). Após o tratamento da sífilis, 
que convence Restif da ineficácia dos tratamentos com mercúrio 
e a sugestão para no caso de sífilis, não ir a cirurgiões ou médicos 
regulares, pois estavam apenas habituados aos tratamentos 
ultrapassados e ineficazes (RESTIF DE LA BRETONNE, 1883, p. 156).

A experiência da sífilis traz a Restif a reflexão sobre os 
tratamentos – outro aspecto importante na leitura de O Pornógrafo, 
na teoria de que a sífilis tem relação com a noção de higiene e 
com uma visão específica sobre o corpo, em contrapartida ao 
tratamento de sua causa e sintomas, mas dentro de uma concepção 
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social como uma doença complexa e cuja transmissão deve ser 
investigada e erradicada. A leitura do médico e poeta Theodericus 
Ulsenius sobre a sífilis, conforme será visto principalmente no 
argumento que traz a prevenção contra o médico – o acadêmico 
traria consigo forte senso moral que impediria o correto diagnóstico 
das maladies vénériennes; o prático, pelo charlatanismo e baixo 
conhecimento –, é uma possibilidade para o entendimento desse 
ponto (HUISMAN; WARNER, 2004, p. 245). A isso, contribui o 
estudo sobre os hospitais de Paris, em especial aqueles que faziam 
parte do complexo Hospital Geral (Bicêtre, La Pitié, Salpiètre) e o 
Hospital da Sorbonne Université, além da área de Les Invalides, 
que contribuiu para a construção do argumento de saúde pública 
contido em O Pornógrafo.

Quando acometido de sífilis, Restif faz a narrativa de seu 
tratamento, bem como a causa da doença e os meios de transmissão, 
atribuindo-a a vida em Paris (RESTIF DE LA BRETONNE, 1883, p. 190), 
não somente em sua propagação, mas também na forma arcaica de 
tratamento. Não foi em Paris, entretanto, que a sífilis teve o maior 
impacto na memória de Restif. Ao voltar a Auxerre e dar início ao seu 
período mais libertino (no ano anterior ao seu casamento e nos anos 
seguintes a ele), Restif de La Bretonne  registra uma nova descoberta 
sobre a sífilis, que também pode ser verificada nos argumentos do 
Projeto de Regulamentação: mesmo estando curado dos sintomas, 
que se manifestaram muito visivelmente, ele ainda podia transmitir 
a doença – e o fez. Isso, de certa forma, gera a necessidade de 
promover, em seus escritos, noções substitutas àquelas que davam 
a primazia do indivíduo por novas ações que visassem a abordagem 
social da sífilis. Tais aspectos serão desenvolvidos com propriedade 
na análise do Projeto, onde, além da percepção de Ulsenius sobre a 
saúde, as origens da sífilis na Europa serão igualmente discutidas2.
2  Theodericus Ulsenius (1460-1508) trata do problema da Morbus Gallicus em 
Vaticinium in epidemicam scabiem, quae passim toto orbe grassatu, numa obra 
que mistura tratado, poesia e astrologia. Publicado no ano de 1496, a obra também 
oferece um novo ponto de vista para a causa da sífilis: apesar de aceitar a punição 
divina para a soberba europeia, Ulsenius oferece a ideia da conjunção planetária 
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síFiLis E REGuLAmENTO: hiGiENE E PROFiLAxiA
O controle da sífilis condicionado às instituições era, de fato, 

algo recente. A xilogravura atribuída a Albrecht Dürer (1496), 
intencionalmente uma gravura médica, que representa um indivíduo 
com os sintomas de erupção cutânea associadas à sífilis, se torna 
o tema do poema do médico Theodericus Ulsenius sobre a epidemia 
de sífilis na Alemanha, em 1496. O poema, Walicinium in Epidemicam 
Scabiem, quae passim toto orbe grassatur, evolve em torno da 
imagem, que traz a causa da sífilis. Ali, afirma que a enfermidade 
não pode ser curada e pretende estabelecer uma conexão entre 
a epidemia e a grande conjunção astrológica de 1484 (Saturno e 
Júpiter) e o eclipse solar de 1485. Joseph Grünpeck (1496) publica, 
então, os panfletos contra a sífilis (morbus gallicus) em Tractatus 
de pestilentiali scorra siue mala de Franzos, originem remediaque 
continens, que também denunciam as causas astrológicas da sífilis. 
De acordo com o Tractatus, uma importante conjunção entre 
Saturno e Júpiter às 18h04 de 25 de novembro de 1484 foi o início 
da determinação das consequências ao costume em decadência nas 
regiões que constituem a Alemanha.

Tais conjunções importantes entre os dois planetas exteriores 
frequentemente sinalizavam (ou constituíam a causa – o texto não 
deixa claro) as tragédias terrenas. Esses dois planetas se uniram 
a 23°43’ de Escorpião, um signo governado por Marte. Aliado a 
esse evento astrológico, um eclipse solar em 25 de março de 1485 
piorou os efeitos da conjunção. Finalmente, Saturno e Marte se 
uniram a 9° de Escorpião em 30 de novembro de 1485 (HAYTON, 
2005, p. 266). Havia boas evidências dos efeitos cumulativos dessas 
conjunções: no final do século XV, os territórios alemães sofriam 
com secas e longos períodos de fome que se iniciaram por volta de 
de 1484 e 1485 como causas possíveis. A explicação astrológica era empregada 
para associar a influência dos astros em partes do corpo para que pudessem ser 
facilmente compreendidos na descrição da relação sexual como o meio principal de 
transmissão da sífilis. A escolha também utiliza o método informativo já utilizado: os 
panfletos, principalmente na Alemanha, onde Ulsenius escreveu o Scabiem, traziam 
impressas representações astrológicas (BIETENHOLZ, DEUTSCHER, 2003).
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meados da década de 1480. No mesmo período, a invasão de Carlos 
VIII da França ocorria em Nápoles e o “mal napolitano/francês” se 
tornou endêmico em muitas cidades do sul desses territórios, com o 
constante fluxo de retorno de mercenários (p. 255), surgindo a cada 
verão; e vários terremotos ocorreram no início dos anos 1490 (p. 
255). No texto de Grünpeck (Figura 1), consta que chega a doença, 
inédita e invisível, a Doença Francesa, que também a mencionada 
conjunção trouxe da França para a Itália e depois para a Alemanha 
(GRÜNPECK, 1496, p. 14).

Apesar do alijamento das visões da sífilis como castigo ou 
resultado de eventos celestes, o século XVIII apresenta seu próprio 
conjunto mitológico para a sífilis. O que Restif de La Bretonne 
propõe nas réplicas ao regulamento significa uma reorganização 
da sífilis em torno de valores de higiene e boa alimentação como 
medidas profiláticas essenciais (RESTIF DE LA BRETONNE, 1769, p. 
146) – o banho se torna obrigatório para todos no Partênion e se 
torna uma forma de desambiguação: as doenças de pele causadas 
pela má higiene não seriam disfarce para os sintomas das doenças 
infecciosamente transmissíveis.

O banho nessas casas evitaria as doenças de 
pele mais comuns, evitando que elas – caso não 
matem as crianças – as atormentem, retardem 
ou impeçam seu crescimento ou empobreçam 
seu temperamento etc. Quanto ao Partenion, os 
banhos mornos são absolutamente necessários 
para as jovens que não fazem muito exercício, 
substituindo-o e favorecendo uma transpiração 
adequada. Manterá a todos muito limpos e seu uso 
frequente diminuirá o odor desagradável sentido 
nos lugares de grande concentração de pessoas. 
(RESTIF DE LA BRETONNE, 1769, p. 146-147)

Os banhos seriam obrigatórios para os homens que entrarem 
(Art. 33, p. 149), e como regra para a ornamentação corporal 
(Art. 32, p. 221). A maquiagem passa a ser um desserviço para 
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as mulheres públicas, uma vez que representam uma forma de 
ocultar os primeiros sintomas tanto da sífilis quanto da gonorreia 
(vermelhidão da pele). A maquiagem, no século XVIII, constituía 
uma ferramenta de distinção da aristocracia; e a composição da 
toilette era um cerimonial diário para homens e mulheres, que 
reforçava suas posições dentro e fora do ambiente doméstico – o 
ritual reforçava os papéis de servidão dentro das casas, sendo os 
servos mais próximos dos aristocratas aqueles responsáveis por 
sua toilette.

O hábito reforçava laços e criava um vínculo de intimidade 
entre servo e senhor. No entanto, o hábito da maquiagem 
não diferenciava gêneros: homens e mulheres se maquiavam 
igualmente e a toilette era parte do cotidiano de ambos no 
ambiente aristocrático – hábito que posteriormente foi adotado 
pela burguesia (GUNN, 1973, p. 108). A mulher ideal do século 
XVIII tinha cabelos pretos, castanhos ou loiros (particularmente 
na moda durante o reinado de Maria Antonieta); cabelos ruivos 
fortes ou acobreados eram considerados antiquados e geralmente 
seriam tingidos de uma cor diferente, embora os loiros escuro e 
morango fossem populares.

Os cabelos eram ondulados ou cacheados, com a testa alta, as 
bochechas roliças e rosadas e a pele branca. As cores dos olhos en 
vogue incluíam o preto, o castanho ou o azul; as sobrancelhas eram 
bem separadas, levemente cheias, semicirculares e afiladas nas 
extremidades em forma de meia-lua. Os lábios eram geralmente 
pequenos, com um lábio inferior um pouco maior, criando um 
efeito de botão de rosa, com contorno e preenchimento vermelho.

Era a função do criado de quarto auxiliar com a toilette. Sua 
primeira etapa era feita com a aplicação de pedaços de tafetá e 
seda na face para, com o auxílio de um adesivo, esconder as marcas 
das feridas dos sintomas mais severos da sífilis. A aplicação do 
adesivo era considerada parte da moda, assim como as máscaras 
parciais que ocultavam marcas e parte da fisionomia. O uso de tais 
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coisas não era agradável a todos; e alguns preferiam a aplicação 
do cosmético: a base cosmética empalidecedora, acrescida de um 
preparado de pó facial com chumbo. A cobertura era mais eficiente, 
com a palidez necessária, mas os efeitos do chumbo, de alta 
absorção cutânea, causavam dores de cabeça excruciantes, náusea 
e tonturas, cegueira e até a morte, no caso de ingestão de grandes 
quantidades (HYDE, 2006, p. 110). A seguir, havia a aplicação do 
rouge, cuja preparação também incluía metais pesados: o carmim, 
pigmento que compunha o rouge, também continha pó de chumbo. 
O rouge também era adicionado a pedaços de massa de modelar, 
para fazer o batom, usado por homens e mulheres (2006, p. 115).

Figura 1 – panfleto e xilogravura de Albrecht Dürer (1496), publicada com o poema 
médico de Theodericus Ulsenius. Constitui a primeira xilogravura que continha o 

registro sintomatológico

Fonte: Albrecht Dürer (1496). Disponível em: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/9/93/Broadsheet%3B_text_and_wood_cut_of_a_syphilitic._

Wellcome_L0014503.jpg. Acesso em: 20 nov. 2020.
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O hábito da toilette era comum entre as classes que compunham 
a nobreza e a aristocracia, mas estavam também se tornando um 
costume também para a incipiente burguesia comercial. A aplicação 
de penteados e cosméticos teve uma função particularmente 
importante na França. O ritual de vestir, que incluía os penteados 
e cosméticos aplicados diante de um público selecionado – daí 
entende-se os criados mais próximos e os que pertenciam ao 
círculo íntimo – que era também uma forma de estabelecer a força 
das relações políticas. Todas as relações de alcova eram relações 
de poder (ELIAS, 1990, p. 93), a começar pela institucionalização da 
toilette por Luís XIV. Nunca foi completamente abandonado, tendo-
se transformado para as formas atuais.

A ocultação dos sinais e sintomas da sífilis, então, faz parte 
do problema que o regulamento procura resolver. As formas de 
disfarce ou dissimulação ficam proibidas no espaço do Partênion 
para que ficassem expostos os possíveis sinais e sintomas da sífilis. 
As questões de ornamentação corporal passam da formação de 
alianças políticas, na esfera da nobreza, para a saúde pública 
as transformações das relações entre as classes, mediadas pelo 
comportamento na alcova, revelam relações dinâmicas que 
parecem, de certa forma, contraditórias. A partir da nobreza, 
a institucionalização da toilette como costume promove a 
consolidação de alianças e conexões, enquanto a promoção da 
extinção da toilette pela substituição dos banhos e da higiene 
pessoal como medida profilática e de promoção da saúde pública 
– não proliferação de doenças, facilitação de identificação de 
sintomas, o corpo passa à esfera da medicalização – sobrepuja o 
indivíduo, mas o afasta de sua autonomia enquanto o coloca como 
dependente das práticas daquela sociedade.

A imagem do homem como “personalidade 
fechada” é substituída aqui pela “personalidade 
aberta”, que possui um maior ou menor grau 
(mas nunca absoluto ou total) de autonomia face 
à de outras pessoas e que, na realidade, durante 
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toda a vida é fundamentalmente orientada para 
outras pessoas e dependente delas. A rede de 
interdependência entre os seres humanos é o 
que os liga. (ELIAS, 1990, p. 249)

A proposta de um Partênion cujas práticas de saúde se 
distinguem dos hospitais iniciam os indivíduos em um novo pacto 
para o costume na alcova: não é possível haver intimidade nos 
círculos de poder, onde os momentos mais prosaicamente privados 
constituem ações públicas. Nobres possuem individualidade, 
mas suas ações não constituem ações individuais. A ascensão da 
burguesia comercial na França é concomitante ao surgimento da 
intimidade. Passam ao indivíduo a responsabilidade sobre a saúde 
de todos, em oposição à causalidade cosmológica. No entanto, na 
apresentação do Projeto, as questões estão apresentadas na esfera 
coletiva: o indivíduo é admissível apenas como parte executora 
do regulamento, sem que sua individualidade seja compreendida, 
reconhecida ou solicitada (CHOUDHURY, 2006, p. 190; KAISER, 
2006, p. 201). A essa noção de indivíduo junta-se, também, a noção 
de mulher e, por conseguinte, de sujeito da saúde.

CONsiDERAÇõEs FiNAis
A reforma proposta por Restif de La Bretonne não tinha a 

intenção de apresentar aplicabilidade real. Não fora concebida 
para um fim total, mas é notável a importância das leis para o 
projeto: as utopias apresentam uma firme legislação e instituições 
consistentes. Paralelamente, a uniformidade social se faz presente, 
pois o centro do projeto de reforma está no oferecimento do novo 
ordenamento que deverá ser absorvido. A estrutura normativa, 
a organização racionalizada e a presença de um modus operandi 
atemporal — no sentido de não ser dado ao leitor conhecer 
o criador da estrutura, ou seus primeiros dias, ou qualquer 
característica que o situe na história) colocam o Partênion como a 
coletividade em benefício da consolidação da individualidade. No 
texto, todos os membros do Partênion são iguais e suas funções 
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não constituem hierarquia; mesmo sendo as mulheres públicas 
separadas das amantes exclusivas, não há entre elas relações 
diferenciais. O mesmo se dá com os preços dos corredores. As 
mulheres, ao entrar no Partênion, abdicam de suas identidades, 
recebendo nomes de flores (RESTIF DE LA BRETONNE, 1769, 
p. 136) – lírio do vale, rosa, narciso –, o que simboliza, de certa 
forma, a extinção de sua individualidade. As mulheres públicas 
do espaço reformado de prostituição (o Partênion) formam um 
coletivo igualitário e anônimo, cuja existência serve à existência 
do indivíduo parisiense, esse burguês, antes afastado do espaço 
dos bordéis, historicamente constituídos como espaços do prazer 
aristocrático (WYNGAARD, 2013, p. 116). Não há indivíduos ou 
individualidades no Partênion, assim como não há subjetividades: o 
projeto garante que cada membro da coletividade tenha seu papel a 
desempenhar; e esse papel é dado previamente, sem ser criado. 
Não prevê, da mesma forma a criação de outros dispositivos.

O fato de o projeto prever a saúde básica, a higiene, a 
ornamentação corporal, os horários de alimentação, descanso 
e lazer para as mulheres públicas auxilia na corroboração do 
pressuposto de que a partir do estabelecimento de uma práxis 
moral para a unidade do Partênion é possível chegar à proteção 
da superestrutura com o conjunto de instituições que a suportam 
(TROUSSON, 1999, p. 22). Existe, na novela, uma clara separação 
entre o Partênion (coletivo) e Paris (espaço da individualidade 
burguesa) auxiliada pela organização do primeiro, que se protege 
contra a contaminação dos valores morais vigentes, protegendo 
igualmente sua própria construção moral. De certa forma, o 
Partênion se converte em uma prisão, onde as práticas promovem 
a proteção de ambos os ambientes e a contenção das unidades do 
coletivo em espaços restritos depende da adesão dos mesmos ao 
ordenamento vigente.

Assim, a conclusão possível é a afirmação de que as nascentes 
diretrizes de saúde pública traziam em si a ambiguidade da proteção 
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ao indivíduo (no espaço da cidade) e da supressão do indivíduo 
(no espaço libertino) traziam um objetivo único: a proteção contra 
a sífilis como forma de a. promoção do acesso à prostituição; b. 
facilitação do controle estatal sobre a lucratividade da atividade 
libertina; c. evitar que a mulher privada, ou seja, aquela que 
permanece no núcleo da casa e da família, tenha condições de gerar 
descendentes fora do ciclo da doença; e d. promover a procriação 
saudável da mulher pública, da mesma forma que a mulher privada. 
O destino do reino estaria condicionado à condição de saúde, a 
partir da compreensão de seu locus histórico. Entretanto, o vetor 
dessa condição estaria situado na mulher em relação à sexualidade 
do homem burguês.

A manutenção dessa sexualidade é a chave de O Pornógrafo, 
juntamente com sua proposta de pornognomonia. A promoção da 
saúde coletiva traria ao ambiente do débauche para um modelo 
fabril de funcionamento, onde cada mulher representa um meio 
de produção e, ao mesmo tempo, uma operária, na função de 
fazer filhos saudáveis e promover o lucro a partir do excedente 
de trabalho no Partênion. O Pornógrafo de Restif de La Bretonne 
já colocava, nos anos que antecederam a queda da Bastilha, a 
dualidade entre a saúde individual e a saúde coletiva como um 
problema rico em faces e raízes, fragmentado em suas diferentes 
relações com meios de produção, de sociabilidade e de construção 
da intimidade, mas muito mais com a coletivização das práticas de 
higiene, ornamentação e acesso ao sexo, tendo a mulher como seu 
centro, sua razão e seu fim.
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HUMANiSMO ReNASceNTiSTA e eXiSTeNciALiSTA: 
eLeMeNTOS PARA UM cOMPARATiSMO cRÍTicO

deise Quintiliano Pereira (UeRJ)

iNTRODuÇÃO
François Rabelais, escritor francês do séc. XVI e Jean-Paul 

Sartre, escritor contemporâneo do séc. XX: duas épocas distintas, 
duas inscrições históricas determinadas. Projetando o humanismo 
como tela de fundo que norteia suas posições, como seria possível 
aproximar duas culturas tão diversas estabelecendo um dialogismo 
entre o pensamento rabelaisiano, marcado pela voracidade de 
erudição, de um lado, e a radicalidade da liberdade inscrita no 
pensamento existencialista sartriano, do outro?

De modo objetivo, propomo-nos analisar o posicionamento desses 
dois escritores numa perspectiva que os insere dentro de uma visão 
humanista do mundo, em seus respectivos momentos sócio-históricos 
e culturais. Para proceder a tal intento, definiremos a concepção de 
humanismo, mutável dentro de uma cronologia histórica, cotejando 
as posições de Rabelais, explicitadas em fragmentos da carta de 
Gargântua a Pantagruel, e as de Sartre, inferidas a partir da leitura de 
seu ensaio O existencialismo é um humanismo.

A GêNEsE humANisTA
Uma análise das premissas constituintes do humanismo situa 

historicamente esse movimento num período localizado entre o 
fim da Idade Média e o início do Renascimento. O surgimento de 
uma corrente de novas aspirações representa uma forte reação 
contra o ascetismo, a mística austera, as ideias e comportamentos 
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da Idade Média, levando-nos a constatar que o humanismo não é 
uma escola, mas sobretudo um ideal ao qual tendem os eruditos 
da Renascença, apregoando a paz universal e o progresso do 
saber. Lembra-nos Davi Pessoa de Lira que “vários pesquisadores 
diferenciam Renascimento de Renascença: um seria intelectual 
e literário; o outro seria a marca artística dos grandes pintores e 
escultores” (2016, p. 56). Sendo a literatura um produto cultural e 
artístico, nesse trabalho, ambos os conceitos serão intercambiáveis.

Numa primeira abordagem, a expressão “humanista” refere-
se aos studia humanitatis, isto é, àqueles que se ocupam com as 
línguas e civilizações antigas. Haja vista que a palavra humanitas 
designa em latim cultura, as pessoas que são seduzidas por esses 
princípios são logo denominadas humanistas. O humanismo 
revela-se, na sua origem, um ato de fé na natureza humana e 
implica a certeza de que tudo o que existe expressa a medida do 
homem. Na época contemporânea, apenas a partir do século XIX a 
palavra “Humanismo” passa a designar historicamente um grande 
movimento intelectual, moral e religioso que atinge o apogeu no 
reinado de Francisco I (1515-1547).

Inspirando-se nos modelos italianos que se reportam aos 
“espíritos esclarecidos”, é na terra de Virgílio que os humanistas 
franceses buscam a inspiração antiga. A sede de saber, a 
necessidade de questionar os cânones que até então sustentavam 
uma longa tradição do pensamento, o processo de esclerose 
do ensino universitário baseado na lógica formal e na retórica 
despertam nos humanistas um apetite iconoclasta e um desejo de 
subversão vanguardista.

Para reagir contra o status quo, os mestres consultam 
diretamente as fontes, isto é, as obras-primas das literaturas de 
sociedades antigas e não cristãs, com o objetivo claro de denunciar 
que o cristianismo não respondia a todos os questionamentos. Eles 
apregoam, assim, um retorno aos textos originais, na tentativa de 
desentulhar a memória e desenvolver o julgamento crítico. Para 
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tanto, os humanistas aprenderam o grego – idioma praticamente 
desconhecido na Idade Média – revigoraram o estudo do latim, 
editaram grandes obras gregas e latinas. Os primeiros humanistas 
foram, também, filólogos ocupados com a gnose e com a ideia de 
um saber fundamentado na quantidade de informação que uma 
pessoa era capaz de armazenar.

Os humanistas colocam, além disso, o homem “no seu 
lugar”, como medida de todas as coisas, numa visão claramente 
antropocentrista, em contraposição ao teocentrismo medieval. 
Se na Idade Média os cultos religiosos reportavam-se somente à 
glorificação do Deus dos cristãos, o humanismo renascentista tinha 
um pé no mundo pagão. A consequência mais imediata desse fato 
é que, tendo sido produzido num mundo impregnado de religião, 
o Renascimento europeu provocou uma renovação inevitável na 
Igreja porquanto esse movimento cultural constitui-se “de um lado 
como uma reação platônica contra o ensino escolástico do tomismo 
aristotélico e, de outro, como a causa principal do enfraquecimento e 
da corrupção da Roma pontifícia” (REY, 1951, p. 52-53).

A renovação intelectual acompanha-se de uma renovação 
espiritual, de tal modo que, provocando uma ruptura do monopólio 
da Igreja de Roma, antes mesmo do advento da Reforma cristã, 
o Evangelismo mostra-se indissociável do Humanismo. O poeta e 
dramaturgo latino Terêncio (Cartago, 190-159 a.C.) é o autor da 
sentença que contém o fundamento humanista por excelência: 
“homo sum nihil humani a me alienum puto”, a qual poderia ser 
traduzida pela fórmula: “Sou homem e nada do que é humano me 
é estranho”. Pode-se mesmo considerar que o emblemático axioma 
instaura os preceitos do vasto império ideológico dos humanistas.

No curso de uma reflexão que se desenvolve em cinco 
livros, François Rabelais exterioriza o essencial do pensamento 
humanista sobre educação, especificamente em suas obras 
Pantagruel (1532) e Gargântua (1534). O programa de Rabelais é 
marcado pela fundação do “Collège Royal”, onde se ensinavam 
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línguas antigas, como o grego, o latim e o hebreu. Esse programa é 
também representado pelo enciclopedismo que a fome insaciável 
dos gigantes simboliza.

Tamanho apetite de conhecimento é passível de exprimir o 
otimismo do homem renascente, sua avidez científica e a busca 
de conhecimento sob todas as formas. Em suma, o estudo do 
humanismo permite aflorar alguns temas recorrentes, delineadores 
de balizas pragmáticas do movimento, dentre as quais se destacam: 
a eterna preocupação com o problema da fé, a questão da natureza 
humana, a relação do homem com seu corpo, o ideal de melhoria 
dos homens para a sociedade, o ideal de sagesse e de progresso das 
ciências humanas, dito de outro modo, o homem vislumbrado como 
um abismo de saber.

O humANismO RAbELAisiANO
A análise de alguns fragmentos da carta do gigante Gargântua 

a seu filho Pantagruel permite-nos extrair alguns aspectos passíveis 
de lançarem luz sobre o humanismo rabelaisiano. Essa epístola 
traduz o entusiasmo dos humanistas com relação à cultura e à 
sagesse antigas, explicita o sonho de um conhecimento universal 
e total, bem como reforça a exigência de uma formação moral 
baseada na fé religiosa. Estudando em Paris, Pantagruel fazia 
rápidos progressos, quando recebe uma carta de encorajamento 
para que aprenda a gozar os valores humanistas.

A particularidade do texto escolhido é ser anterior a qualquer 
outro texto, como o que Rabelais escreveria no 21º capítulo do 
romance epônimo, intitulado “o estudo de Gargântua segundo as 
regras de seus preceptores sofistas”, no qual o escritor francês 
ocupa-se do mesmo problema. A referida correspondência tem, 
ademais, o mérito de apresentar o vasto programa de educação 
humanista rabelaisiano e de reunir quase todos os elementos que 
compõem o plano de estudos de dimensão enciclopédica, como 
propunha Rabelais.
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CARTA DE GARGâNTuA A PANTAGRuEL

Muito querido filho,
Entre as dádivas, graças e prerrogativas com que 
Deus todo-poderoso, modelador soberano, dotou 
e ornamentou a humana natureza no seu começo, 
singular e excelente me parece a que lhe permite 
adquirir em estado mortal qualquer coisa como 
uma imortalidade, e no decurso de uma vida 
transitória perpetuar-se de nome e semente; o qual 
se faz com linhagem que de nós sai por matrimónio 
legítimo. Assim devolve, de algum modo, o que nos 
foi extorquido pelo pecado dos nossos primeiros 
pais a quem foi dito, por não terem obedecido ao 
mandamento de Deus Criador, que iriam morrer e 
por morte reduzir a nada este tão magnífico molde 
onde foi criado o homem.
Todavia, com este meio de propagação seminal 
mantém-se nos filhos o que foi perdido nos pais, 
e nos netos o que definhou nos filhos; e assim, 
sempre, até à hora do juízo final, [...] Não será, 
portanto, sem justa e equitativa causa que dou 
graças a Deus, meu Conservador, por me deixar ver 
que a minha encanecida antiguidade refloresce na 
tua juventude; quando a bel’prazer d’O que tudo 
rege e ordena a minha alma deixar esta habitação 
humana, não me encontrarei totalmente morto, 
mas passado de um lugar a outro, já que em ti 
e por ti permaneço neste mundo com a minha 
imagem visível, como sempre fiz, a viver, a ver e 
a privar com gente honrada e amigos meus; e 
ainda que este meu falar nem sempre tenha sido 
isento de pecado – com ajuda e graça divinas, 
quero confessá-lo (porque todos pecamos e 
continuamente requeremos a Deus que nos apague 
os pecados) − foi todavia sem mancha.
Por isso, tal como em ti permanece a imagem do 
meu corpo, se acaso as qualidades da alma não 
reluzissem de igual forma não serias tomado por 
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guarda e tesouro da imortalidade do nosso nome; 
e quando tal visse pequeno seria o meu prazer, 
se consideramos que substituiria a menor porção 
de mim, que o corpo é, enquanto a alma, que é a 
melhor e através da qual o nosso nome se mantém 
abençoado entre os homens, seria degenerada e 
abastardada; não o digo por desconfiança na tua 
virtude, a qual me ficou anteriormente provada, 
mas para te encorajar a progredir em perfeição. E 
o que te escrevo agora não será tanto para viveres 
desse virtuoso modo, mas sentires alegria por 
viver e ter vivido assim, e te renovares em coragem 
necessária para o futuro. (CARTA..., 2013, s.p.)

Essa carta é o resultado de uma meditação sobre o que Rabelais 
considerava um programa de educação ideal para sua época. O 
autor coloca na boca de Gargântua seus próprios pressupostos 
educativos humanistas, tornando explícita a maneira de melhor 
desenvolvê-los. O início da carta é marcado por um longo canto 
filosófico e moral, que liga o dogma cristão às teorias platônicas 
da transmutação – a ideia da perpetuação do homem por “seu 
nome e sua semente”. Como afirma Zegura, “a Carta de Gargântua 
a Pantagruel é mencionada em livros de História para descrever o 
Gentilhomme do Renascimento” (2004, p. 35-36).

A posição rabelaisiana com relação à complexa questão da fé é 
esclarecida na missiva graças ao emprego de metáforas como “alma 
que deixa a habitação humana” ou “passar de um lugar a outro”, as 
quais anunciam que Gargântua enfrenta a sorte comum de todos os 
outros mortais. Sendo filho de Adão e Eva, o gigante deve encarar a 
dureza da morte, dada aos homens como um castigo que testemunha 
a vontade de Deus em face do pecado original dos pais primordiais.

Para Lucien Febvre, sobretudo no segundo parágrafo, Gargântua 
mostra a Pantagruel que o Criador, na sua bondade infinita, outorgou 
às criaturas que ele privava da vida o prazer desse modo de 
imortalidade relativa, que é assegurado aos pais através da procriação 
de filhos feitos à sua semelhança: “Quando a bel’prazer d’O que tudo 
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rege e ordena a minha alma deixar esta habitação humana, não me 
encontrarei totalmente morto, mas passado de um lugar a outro, 
já que em ti e por ti permaneço neste mundo com a minha imagem 
visível” (1968, p. 164).

O autor quinhentista cuja obra foi eternizada no trabalho 
acadêmico do filósofo e crítico literário russo, Mikhail Bakhtin (2010), 
deseja que Pantagruel, assumindo a função que lhe é reservada, 
não se limite a dar-lhe a ilusão de uma sobrevida corporal e física, 
mas que ele se esforce para fazer de sua consciência o reflexo da 
“alma paterna”. Essa concepção de enfraquecimento das fronteiras 
rigorosas da morte é a única via que Gargântua consegue vislumbrar 
como sendo capaz de amenizar o horror natural da morte.

Sendo humanista, Rabelais dedica um culto especial a uma 
entidade revelada pela cultura antiga: a natureza humana. Essa 
natureza, que o humanista conhece através do De natura rerum, de 
Lucrécio, apresenta-se na carta como uma força que anima o mundo 
na sua variedade e beleza, sendo por essa razão definida como 
“uma dádiva, uma graça, uma prerrogativa” divinas. A finalidade da 
educação, para Rabelais, de acordo com a leitura de Bouriaud, é 
a de conduzir a criança de acordo com a observância das leis da 
natureza, as quais são as mantenedoras da virtude, salvo se se é 
pervertido por “vil sujeição e opressão” (BOURIAUD, 1995, p. 36).

A ideia da perpetuação do homem pela herança genética 
introduz-se igualmente pelo viés da natureza humana: “com 
este meio de propagação seminal mantém-se nos filhos o que 
foi perdido nos pais, e nos netos o que definhou nos filhos”. Essa 
afirmação constitui um convite para que, por intermédio da ciência, 
da inteligência e da ação, o homem seja capaz de transformar a 
natureza da qual é parte integrante, evidenciando ainda que os 
indivíduos possuem todas as condições de dominá-la para todos e 
do melhor modo possível.

O homem nasce nu, mas sua inteligência fornece-lhe os meios 
de vestir-se. Tal é a constatação humanista por excelência. Em 
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Rabelais, a natureza assume a regularidade moral de uma conduta 
de vida, implicando, ao mesmo tempo, um princípio de organização 
do mundo, traduzido nos atos e nos fatos do cotidiano. Ela é physis, 
vigor afiançador do caráter ordenado do mundo, de cuja coerência 
depende a sobrevivência da espécie humana. A noção criadora 
do homem atravessa todo o Renascimento, já que o homem não 
se apresenta como algo simplesmente dado, mas como uma 
possibilidade constante de formação mediante virtus et ars.

É nessa perspectiva que Ernst Cassirer se reporta à “fundamental 
disposição fáustica do Renascimento” (1927, p. 45; 95; 96). Rabelais 
é um materialista consequente para quem a matéria não deve 
ser compreendida exclusivamente sob sua forma corporal. Ele 
apregoa o estabelecimento de um equilíbrio entre a forma física e 
a formação cultural humanista, considerando a relação do homem 
com seu corpo a partir do adágio latino mens sana in corpore sano, 
pedra de toque do movimento renascentista.

O corpo rabelaisiano erige-se como a forma mais perfeita de 
organização da matéria, tornada uma força criadora e produtora, 
capaz de vencer todo o cosmos e organizar toda a matéria cósmica, 
donde a ideia de “progredir em perfeição”. Essa progressão é 
moral, mas é igualmente física, porque toda beleza é, para o 
humanismo, proporção. Nesse sentido, os tratados de proporção 
do corpo humano fixam os cânones de beleza renascentista, sendo 
o trabalho de codificação do belo tributário das regras ditadas 
pela Antiguidade clássica e concretizado no desenho do Homem 
Vitruviano, numa das páginas do diário de Da Vinci, em 1490.

As intenções e os valores morais devem sobrepujar-se aos 
valores aparentes, adverte o pai ao filho. De qualquer modo, é 
sempre possível vislumbrar um conteúdo subjacente referindo-se 
à forma física e ao bem-estar corporal, revelados pela metáfora 
do espelho. A ideia contida na projeção especular mostra que a 
imagem do filho é capaz de representar a memória e a perpetuação 
do pai. Ela é também suscetível de ressaltar a importância de um 
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corpo são e cuidado, o único capaz de levar a termo o ambicioso 
projeto humanista.

sARTRE E O humANismO
A maior parte dos textos do escritor Jean-Paul Sartre, 

expressos em quase todos os modos possíveis de organização 
discursiva – tratados filosóficos, romances, dramas, biografias, 
epístolas, manifestos – são investidos de uma forte ideologia de 
fundamentação humanista. Todavia, podemos considerar que o 
núcleo do seu pensamento sobre a temática concentra-se no ensaio 
O existencialismo é um humanismo. Essa constatação leva-nos a 
analisar esse texto atentamente, com o objetivo de dele extrair 
características capazes de operar a inserção do filósofo francês no 
âmbito dos escritores humanistas da época contemporânea.

A aproximação da posição sartriana dos fundamentos do 
humanismo renascentista merece ser avaliada à medida que, graças 
a esse diálogo, Sartre influencia sobremaneira várias correntes do 
pensamento ocidental de meados do século XX. Segundo Sartre, 
existem inúmeras possibilidades de interpretar o termo humanismo. 
Aliás, ele critica algumas com veemência, em particular as que o 
concebem como uma teoria que toma o homem como um fim em 
si, a exemplo da proposta adotada por Auguste Comte, de acordo 
com a qual o culto da humanidade conduz a um humanismo voltado 
para si próprio e para o fascismo.

O autor dos Caminhos da liberdade define sua maneira de 
aceitar o existencialismo como um humanismo, ao afirmar que “o 
homem está constantemente fora de si mesmo, é projetando-se e 
perdendo-se fora de si que ele faz com que o homem exista e, por 
outro lado, é perseguindo fins transcendentes que ele pode existir” 
(SARTRE, 1996, p. 76). O filósofo existencialista concebe, desse modo, 
o homem como uma realidade subjetiva em eterna transcendência, 
haja vista que ele nunca é estático, fabricado ou engendrado a priori; 
é antes um projeto em eterna construção.
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A essa ligação existente entre subjetividade e transcendência, 
Sartre denomina “humanismo existencialista”. Trata-se de um 
humanismo porque não existe outro legislador senão o próprio 
homem. O filósofo mostra, além disso, que “é no abandono que ele 
decidirá de si; e porque mostramos que isso não se decide com o 
voltar-se para si, mas que é procurando sempre fora de si um fim 
– que é tal liberação, tal realização particular – que o homem se 
realizará precisamente como ser humano” (SARTRE, 1996, p. 76-
77), invalidando toda e qualquer possibilidade de se imaginar um 
universo que não seja humano.

O existencialismo sartriano é “uma doutrina que torna a vida 
humana possível”, (SARTRE, 1996, p. 23) uma vez que, segundo essa 
filosofia, o homem revela-se a fonte de toda verdade, sua liberdade 
sendo o fundamento sem fundamento (de valores). O homem, 
ou, como prefere Sartre, a “realidade humana”, surge no meio de 
outros seres contingentes, como uma casa, uma mesa, uma pedra, 
destacando-se deles para contemplá-los do exterior. Mostra, assim, 
que o homem é o único ser no qual a existência precede a essência, o 
único ser que existe, primeiramente, definindo-se depois.

Enquanto em vida, o indivíduo é capaz de modificar-se, de 
transformar-se, de rejeitar uma imagem construída sobre si mesmo 
no passado e fazer-se outro por um projeto diferente, recorrendo 
à liberdade total à qual está inexoravelmente condenado. Em 
oposição ao aspecto religioso que reveste a obra rabelaisiana, 
constatamos que o problema da fé não se apresenta a Sartre, já 
que o existencialismo implica um esforço para extrair todas as 
consequências de uma posição ateia coerente. “O existencialismo 
ateu que eu represento é mais coerente. Ele declara que se Deus não 
existe, há ao menos um ser no qual a existência precede à essência, 
um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito 
e esse ser é o homem” (SARTRE, 1996, p. 29).

Eis aqui a mais significativa cisão que pode ser estabelecida 
entre o humanismo rabelaisiano e o existencialista: a ausência 
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absoluta de uma crença, por parte de Sartre, num ser superior, 
suprassensível ou divino, capaz de guiar o percurso humano na 
terra. As convicções de Sartre, suas buscas, repousam sobre a 
radicalidade da liberdade humana, constituindo sua profissão de fé:

Dostoievski escreveu: “Se Deus não existisse, 
tudo seria permitido”. Eis o ponto de partida 
do existencialismo. De fato, tudo é permitido se 
Deus não existe, e, por conseguinte, o homem 
está desamparado porque não encontra nele 
próprio nem fora dele nada a que se agarrar. 
Para começar, não encontra desculpas. [...] O 
homem é livre, o homem é liberdade. Por outro 
lado, se Deus não existe, não encontramos, já 
prontos, valores ou ordens que possam legitimar 
a nossa conduta. Assim, não teremos nem atrás 
de nós, nem na nossa frente, no reino luminoso 
dos valores, nenhuma justificativa e nenhuma 
desculpa. Estamos sós, sem desculpas. É o que 
posso expressar dizendo que o homem está 
condenado a ser livre. (SARTRE, 1996, p. 39)

A natureza humana tematiza outra significativa dissensão entre 
as duas vertentes de reflexão de humanismo sobre as quais nos 
debruçamos. Sobrevalorizada na Renascença rabelaisiana, inexiste 
como postulado no edifício filosófico existencialista. Melhor: 
sua refutação radical integra a espinha dorsal dos componentes 
basilares da argumentação sartriana:

O homem, tal como o existencialista o concebe, 
só não é passível de uma definição porque, 
de início, não é nada: só posteriormente será 
alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si 
mesmo. Assim, não existe natureza humana, 
já que não existe um Deus para concebê-la. O 
homem é tão-somente, não apenas como ele 
se concebe, mas também como ele se quer; 
como ele se concebe após a existência, como 
ele se quer após esse impulso para a existência. 
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O homem nada mais é do que aquilo que ele 
faz de si mesmo: é esse o primeiro princípio do 
existencialismo. (SARTRE, 1996, p. 29-30)

O aspecto pragmático dos humanistas do Renascimento, 
fundamentalmente homens de ação na sociedade do séc. XVI, é 
recuperado pelo existencialismo sartriano à medida que Sartre 
invoca a ação ao afirmar: “meu ato é minha liberdade”. Somente 
mediante uma ação o homem destaca-se do mundo das coisas 
petrificadas – que não precisam fazer nenhum esforço para existir – 
para lhes atribuir um sentido. É graças à ação contínua que o homem 
revela-se não um ser reificado (em si), mas uma plena liberdade 
(para si). É igualmente por intermédio da ação que, ultrapassando 
o estado maciço das coisas contingentes, o indivíduo ratifica sua 
condição humana.

Para os humanistas do Renascimento, a ação é um fator do 
progresso humano, associada à erudição da qual os gigantes – 
encarnação metafórica da grandeza humana – são sedentos. Esses 
humanistas acreditam na possibilidade de evoluir pela aquisição 
de conhecimentos cada vez mais refinados. Para tanto, eles 
revigoram o sentido etimológico da palavra “erudição”: tornar 
menos grosseiro, formar, moldar, tornar liso, perfeito.

Opondo-se a essa convicção, Sartre explicita seu ceticismo no 
progresso: “É ainda verdade no sentido de que nós não acreditamos 
no progresso; o progresso é melhoramento; o homem é sempre 
o mesmo em face duma situação que varia e a escolha é sempre 
uma escolha numa situação” (SARTRE, 1996, p. 67). Para o filósofo 
francês, a evolução humana é marcada por uma escolha livre que 
engaja o homem no seu espaço-tempo, definindo-o em função de 
sua historicidade.

Em oposição ao ideal de sagesse, de progresso das ciências 
humanas e de melhoria dos homens para a sociedade, o humanismo 
sartriano revela-se uma aposta na capacidade e na vontade 
humanas de proceder a uma escolha livre de si e do mundo. Não 
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necessariamente o melhor, mas o único possível indivíduo que 
está sempre em posição de escolha. Não escolher, adverte Sartre, 
implica por si só uma escolha implícita: “O homem faz-se; ele não 
está pronto logo de início; ele se constrói escolhendo a sua moral” 
(SARTRE, 1996, p. 66).

CONCLusÃO DO humANismO RAbELAisiANO E sARTRiANO
A obra rabelaisiana revela a descoberta de um novo mundo, 

no qual “o homem assume seu lugar”, em oposição à Idade 
Média. Como uma prescrição, Rabelais mostra-nos o mundo certo 
e o errado, o mundo como ele é e como deveria ser. A carta de 
Gargântua a Pantagruel constitui um hino ao Renascimento 
triunfante e representa uma aposta dos homens de 1530 nas 
gerações vindouras. Ela abre, potencialmente, um campo para os 
que querem lançar-se na sedutora aventura do saber.

A concepção existencialista sartriana de humanismo, proposta 
sobretudo em O existencialismo é um humanismo, “coloca 
igualmente o homem no seu lugar”, diante da inexorabilidade da 
liberdade. O homem é nela encarado tal qual lhe é possível ser, 
pois, segundo Sartre, o homem não é senão uma permanente 
possibilidade de ser, sem apoio, sem socorro, em plena lucidez.

O elemento que une o humanismo do Renascimento ao sartriano, 
entretanto, é que essas duas correntes de pensamento convergem 
na convicção de que o homem tem uma dignidade maior do que uma 
pedra ou uma mesa. Como afirma Sartre: “o homem é antes de tudo 
um projeto que se vive subjetivamente, em vez de ser um creme, 
qualquer coisa podre ou uma couve-flor” (SARTRE, 1996, p. 30).

O otimismo rabelaisiano é corolário de um sentimento 
de superioridade do homem confiante em sua inteligência e 
potencialidades. A dureza otimista do existencialismo apregoa que 
o peso da ação humana repousa sobre a subjetividade: “não é por 
nosso pessimismo que nos acusam, mas, no fundo, pela dureza de 
nosso otimismo” (SARTRE, 1996, p. 53).
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A abordagem da concepção rabelaisiana de humanismo 
permite-nos inferir o que esse movimento representou para os 
homens de seu século, bem como nos fornece as bases pragmáticas 
que definiram a nova fisionomia de um mundo renascente, no qual o 
homem foi convidado a ocupar um lugar que lhe pertencia de pleno 
direito. Sartre é um homem do século XX, o que justifica o fato de 
que sua visão de mundo seja mais próxima da nossa.

Aliás, ele considera legítimo que o escritor tenha algo a dizer e a 
comunicar. Mas, para fazê-lo, é preciso partilhar com os outros algumas 
condições, na ausência das quais a comunicação poderia fracassar, como 
hábitos culturais comuns, certos lugares comuns, certos preconceitos, 
que ancoram o leitor no seu tempo e espaço, constituindo-o, assim 
como o próprio autor, na qualidade de um ser em situação.

A análise do humanismo sartriano mapeia e decodifica os valores 
que pavimentam as premissas humanistas de uma época distanciada 
no tempo. Nessa via, Sartre, recusando-se a fazer tábula rasa dos 
ensinamentos que permaneceram do humanismo do Renascimento, 
mas diluindo qualquer possibilidade de edição de um anacronismo 
histórico, reorganiza um vasto programa adaptado às necessidades, às 
expectativas e às experiências dos homens contemporâneos.

Seguindo o percurso que conduz de Rabelais a Sartre, 
desenvolvemos e aprofundamos nossa visão crítica, realizando, a 
exemplo de Rabelais, o ideal de formação de uma “cabeça bem feita”, 
ao invés de uma “cabeça bem cheia”. Percorrendo as sendas que levam 
de Sartre a Rabelais, nos confrontamos com o vazio essencial que é a 
marca nadificada do homem que ainda não construiu pela soma de 
seus atos a própria existência.
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ReFLeXÕeS AceRcA dA TRAdUÇÃO eM 
ÉdOUARd GLiSSANT

enilce Albergaria Rocha (UFMG)

Neste artigo abordamos algumas reflexões de Édouard Glissant 
sobre a tradução em duas de suas obras que vertemos para o 
português e que foram publicadas pela Editora UFJF: Introdução a 
uma poética da diversidade (2005) e O Pensamento do Tremor – La 
Cohée du Lamentin (2014). Em seguida, considerando a abordagem 
de Glissant sobre língua e linguagem, propomos uma análise 
literária e linguística de fragmentos da narrativa do romance de 
Édouard Glissant, La case du commandeur, publicado em 1981, com 
o objetivo de propormos uma tradução dos mesmos.

Em Introdução a uma poética da diversidade (2005), Glissant 
atribui uma grande importância à literatura, à poesia, à tradução 
e às artes, em geral, no resgate da diversidade do imaginário das 
diferentes culturas e línguas porque, nas palavras do autor, toda 
língua que é traduzida enriquece este imaginário de maneira 
errante e fixa, ao mesmo tempo. Portanto, Glissant considera a 
tradução como uma das artes futuras necessárias à humanidade, e 
pontua que toda tradução sugere a soberania de todas as línguas 
do mundo. Ou seja, a tradução permite que um texto, uma ideia, 
uma concepção de mundo escrito em toda e qualquer língua tenha 
a garantia de existir para os leitores de toda e qualquer língua 
permitindo assim, a circulação da diversidade do pensamento 
produzido pela humanidade. Assim, segundo Glissant, a tradução 
é o signo e a evidência de que devemos considerar em nosso 
imaginário a totalidade das línguas: “Contra a absoluta limitação do 
ser, a arte da tradução contribui para acumular a extensão de todos 



87

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

os sendos e de todos os existentes do mundo. Rastrear nas línguas 
significa rastrear dentro do imprevisível de nossa – doravante – 
condição comum” (2013, p. 50).

Igualmente, em Introdução a uma poética da diversidade, 
Glissant explica que os poetas e escritores até o século XIX, escreviam 
de maneira monolinguística, porque “nas tradições das literaturas 
do mundo, quer estas sejam orais ou escritas, a função do poeta 
sempre foi, e mais ou menos visivelmente, a de afirmar a unicidade 
excludente da comunidade” (2005, p. 51). Ele cita como exemplo 
desta literatura monolinguística o fato de que Voltaire considerava 
Shakespeare como “selvagem” porque lhe era impossível, a partir da 
poética em língua francesa, conceber a sua escrita. Da mesma forma, 
escritores ingleses da mesma época consideravam Racine como uma 
“femelette”, isto é uma “mulherzinha” pela mesma razão. Glissant 
reivindica então, que ele escreve na presença de todas as línguas 
(2013, p. 43), mas esclarece que esta presença em sua escrita não 
se manifesta de maneira linguística, mas sim na sua sensibilidade. 
Ele cita como exemplo o fato de não escrever um texto da mesma 
forma se estiver na Califórnia, onde seu texto ficará ameaçado pela 
eventualidade de um terremoto, e na Martinica, onde ele não teme 
os terremotos porque sabe o que fazer quando eles acontecem e, 
portanto, não entra em pânico.

O autor explica então, que também o tradutor, na passagem 
de uma língua à outra, estabelece relação entre dois sistemas na 
presença de todas as línguas (2005, p. 48). No nosso entendimento, 
esta fala remete ao fato de que a sensibilidade e o imaginário 
do tradutor estão impregnados pelas línguas e as culturas que o 
atravessam através das redes sociais, das manifestações artísticas, 
da mídia e seus ecos, conforme nos explica Glissant: Aqui, a 
notícia mais banal é tão importante quanto o acontecimento mais 
espetacular. Vivemos todos agora em lugares comuns, os lugares 
em que pensamentos do mundo encontram pensamentos do 
mundo (2014, p. 20-31).
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Portanto, pontua Glissant, o tradutor em sua tradução confrontado 
à unicidade de cada uma das duas línguas, manifesta, igualmente, esta 
totalidade das línguas porque ele apenas poderia estabelecer esta 
relação na presença de todas as línguas que estão em seu imaginário, 
mesmo se ele não as conhece. E o autor acrescenta que a linguagem 
do tradutor como o processo de crioulização1 e a Poética da Relação2 
produz o imprevisível: arte da imaginação, a tradução é uma operação 
de crioulização, uma prática nova da preciosa mestiçagem cultural e do 
novo pensamento arquipelágico (2005, p. 47).

Glissant diz ainda que a tradução é fuga (2005, p.49), e explica 
que esta fuga significa renúncia, porque um poema traduzido 
para outra língua deixa escapar um pouco de seu ritmo, de suas 
assonâncias. Mas, para o autor, esta renúncia corresponde na 
totalidade-mundo a uma parte de si mesmo que se abandona, 
em toda e qualquer poética, ao outro. E esta renúncia, ancorada 
em razões e invenções, faz emergir uma linguagem de comunhão 
que corresponde ao pensamento arquipelágico com o qual 
recompomos as paisagens do mundo. Pensamento intuitivo, do 
rastro, da aproximação, contrariamente ao pensamento de sistema, 
o pensamento arquipelágico nos ensina o incerto, mas também a 
intuição poética. E, para além de ser uma invenção de equivalências 
entre dois sistemas de línguas, a tradução, precisa Glissant, cria 
também categorias e conceitos inéditos, e perturba ordens já 
estabelecidas. Isto significa então, que o escritor, o poeta quando 
escrevem, eles já consideram em suas escritas a presença dos 
leitores eventuais de todas as línguas para as quais os seus textos 
poderão ser vertidos. Mas a totalidade das línguas à qual o autor 
se refere deve ser pensada como uma totalidade aberta dentro do 
pensamento arquipelágico, o que implica a interpenetração, sem 
diluição das línguas:
1  ROCHA, Enilce Albergaria. O processo de crioulização e a estética barroca em 
Édouard Glissant. In: ALBUQUERQUE, Gerson Rodrigues (Org.). Das Margens. Rio 
Branco: Nepan Editora, 2016.
2  ROCHA, Enilce Albergaria. A noção de relação em Édouard Glissant. Ipotesi: 
Revista de Estudos Literários, Juiz de Fora, v. 6, n. 2, julho/dezembro de 2002.
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Em O pensamento do tremor – La Cohée du lamentin (2014), no 
ensaio no qual o autor tece considerações acerca da diversidade 
das poéticas em língua inglesa, francesa, árabe, chinesa, japonesa, 
e a poética das Áfricas, que permanece nas Antilhas e nas Américas 
como rastro-vestígios a serem escavados e decifrados, Glissant diz 
o seguinte sobre a tradução:

O moinho de desfiar traduções nos abrirá, 
talvez, canais entre essas águas aparentemente 
incomunicantes. Haveria assim uma poética da 
tradução, que iluminaria as poéticas particulares 
das línguas do mundo, sem extingui-las nem apagá-
las umas nas outras. Um dia deslizaremos entre 
essas difusões novas, de modo completamente 
impredizíveis. (GLISSANT, 2014, p. 209)

Esta afirmação sobre uma poética da tradução retoma a noção 
de identidade-rizoma ou identidade-relação na qual a poética da 
tradução em uma dada língua estabelece relação com as demais 
poéticas das línguas, sem, no entanto, nelas diluir-se.

Deleuze e Guattari propõem, do ponto de vista do 
funcionamento do pensamento, o pensamento 
da raiz e o pensamento do rizoma. A raiz única é 
aquela que mata à sua volta, enquanto o rizoma 
é a raiz que vai ao encontro de outras raízes. 
Apliquei essa imagem ao princípio de identidade 
(GLISSANT, 2013, p. 61)

Entretanto, nesta poética da tradução, enunciada por Glissant, 
o tradutor considera a sua relação com a linguagem para a qual 
traduz e também a relação do escritor /poeta com a sua linguagem. 
Dizemos isso porque ao expressar-se sobre sua escrita literária, 
Glissant alude à conversa que teve com Alejo Carpentier, escritor 
cubano, quando este lhe disse o seguinte: “Nós, caribenhos, 
escrevemos em quatro ou cinco línguas diferentes, mas temos a 
mesma linguagem” (2013, p. 46). E o autor explica que no Caribe 
surgiu uma linguagem que tece uma trama através das línguas 
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inglesa, francesa, espanhola e crioula do universo do Caribe. 
Esta linguagem, segundo Glissant, está presente tanto em Alejo 
Carpentier, quanto em Walcott, poeta de língua inglesa nascido 
na ilha de Santa Lúcia, no Caribe, ou em escritores francófonos da 
Martinica, de Guadalupe ou do Haiti.

A linguagem comum às línguas praticadas pelos escritores do 
Caribe, podemos interpretá-la como um lugar comum, sem traço 
de união, ou seja, o lugar onde uma ideia do mundo encontra 
outra ideia do mundo, e esta linguagem concerne diversas atitudes 
e procedimentos, dentre os quais Glissant destaca também a 
presença das características da oralidade:

No universo antilhano, uma linguagem é a 
manifestação de nossa relação com a língua, 
de nossa atitude em relação ao mundo, atitude 
de confiança ou de reserva, de profusão ou 
de silêncio, de abertura para o mundo ou de 
fechamento, de adaptação das técnicas da 
oralidade ou da compressão em torno das 
exigências seculares da escrita, ou ainda de 
uma atitude de simbiose em relação a tudo isso. 
(GLISSANT, 2005, p. 46)

A presença dessa linguagem na língua na qual o escritor 
caribenho escreve, seja ela o francês, o inglês, o espanhol ou 
a língua crioula, implica então, a nosso ver, que o tradutor, 
preliminarmente à sua tradução, necessita analisar no texto literário 
as suas características, com o objetivo de melhor dar conta desses 
procedimentos na língua de chegada3.

Gostaríamos então, nesse segundo momento de nosso 
texto, de abordar como exemplo desta nossa reflexão sobre a 
3  Remetemos o leitor a dois de nossos artigos sobre esta questão: Os vocábulos 
em “des” nas escritas de Édouard Glissant. In: CHAVES, Rita; MACÊDO, Tania (Orgs.). 
Marcas da diferença. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2006. E também: Le lecteur-
traducteur et le post-colonialisme. Les récurrences linguistiques em dé-,des- et dis- 
dans le roman La case du commandeur d´Édouard Glissant. In: MANZARI, Francesca; 
RINNER, Fridrun (Orgs.). Traduire le même, l´autre, le soi. Aix-en-Provence: Presses 
Universitaires de Provence, 2011.
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linguagem, a leitura analítica literária e linguística que fizemos de 
alguns fragmentos da narrativa do romance de Glissant, La case du 
commandeur4, publicado em 1981, para os quais propomos uma 
tradução, respeitando os procedimentos linguísticos do autor, após 
análise dos mesmos. Para melhor compreensão da tradução que 
propomos para cada fragmento de texto, inserimos nossa proposta 
de tradução logo após o texto em francês.

ANáLisE LiTERáRiA E LiNGuísTiCA DE ALGumAs 
EsTRATéGiAs DisCuRsivAs uTiLizADAs PELO NARRADOR 
NO ROmANCE DE éDOuARD GLissANT, La case du 
commandeur (1981)

Observamos que ao longo da narrativa do romance La case du 
commandeur, o narrador utiliza-se, de forma recorrente, de certos 
procedimentos sintáticos que lhe permitem, no momento mesmo 
em que elucida o não-dito, o recalcado (que constitui o paradigma 
das negatividades da comunidade martinicana), inventariar as 
transformações estruturais necessárias à constituição de um “Nós” 
coletivo possível. Estes procedimentos instauram na narrativa o 
processo de “acumulação” do mundo real, reivindicado pelo autor 
enquanto estratégia de construção da identidade cultural: “A 
acumulação é a técnica mais apropriada de desvelamento de uma 
realidade que ela mesma se esparrama” (GLISSANT, 1981b, p. 13, 
tradução nossa).

Em LCC a acumulação, enquanto processo dinâmico, 
característico da realidade da existência humana na vida cotidiana, 
bem como da oralidade, é constitutiva do processo da escrita 
glissantiana e é construída pelo autor mediante diferentes 
mecanismos linguísticos, dentre os quais pudemos observar: 
a presença recorrente de vocábulos quantitativos como, por 
exemplo, os verbos entasser e amasser (amontoar, acumular) e os 
substantivos un tas, un entassement (um amontoado), un paquet 
(um monte, um montão); a justaposição de frases sem articuladores 
4  No texto citaremos o romance La case du commandeur (GLISSANT, 1981b) como LCC.
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lógicos; o uso de procedimentos que contestam a linearidade da 
escrita, tais como a repetição, a inserção de sequências; o acúmulo 
na frase de elementos paradigmáticos que exercem a mesma função 
no eixo sintagmático (o que permite a criação de estruturas do tipo: 
sujeito + A ou B ou C ou...); parágrafos extremamente longos nos 
quais a voz do narrador se mistura às vozes das personagens; o uso 
quase abusivo de parênteses e de aspas.

A seguir apontaremos como tais mecanismos linguísticos de 
acumulação manifestam-se na escrita de Glissant em La case du 
commandeur, a partir da análise literária e linguística de excertos 
deste romance; e, com base nesta análise, propomos uma tradução 
dos mesmos.

a) Fragmento de texto 1:

Nous éprouvions pourtant que de ce nous le tas 
déborderait, qu’une énergie sans fond le limerait, 
que les moi se noueraient comme des cordes, 
aussi mal amarrées que les dernières cannes de fin 
de jour, quand le soleil tombe dans l’exténuement 
du corps, mais aussi raides et têtues que l’herbe-
à-ver quand elle est passée par ta bouche.
Et pourtant chaque moi devenant je ou il sur 
l’humide éclat du jour, s’emprisonnait dans un 
opaque mal assuré, comme d’une île qui se serait 
enfoncée en des lointains évasifs [...] Nous ne 
comprenons plus ces noeuds [...] Nous débordons 
de tant de moi solitaires en un seul nous taraudé 
de savoirs flous. Voyons-nous qu’entre-temps le 
monde a couru ses courses, noué ses tripes d’îles 
et ses méplats de continents, charrié ses fleuves 
d’éventrés, bâti ses pyramides troué le fond 
d’espace où se préservait l’inconnu? Nous ne le 
voyons pas. (GLISSANT, 1981b, p. 15-16-19)

Texto em português:

Entretanto tínhamos a sensação que este 
amontoamento de nós transbordaria, que 
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uma energia profunda o desgastaria, que os 
eus se atariam nodosos como cordas, tão mal 
amarradas quanto as últimas canas de açúcar 
de final de dia, quando o sol cai sobre o corpo 
extenuado, mas tão rígida e obstinada quanto 
a herbe-à-ver quando esta já passou por tua 
boca. Mas cada moi [eu] ao tornar-se je [eu] 
ou ele no úmido brilho do dia, permanecia 
prisioneiro de um opaco incerto, como uma ilha 
que tivesse penetrado em evasivos longínquos 
[...] Não compreendemos mais estes nós [...] 
Transbordamos de tantos eus solitários em um 
só nós trespassado de saberes vagos. Será que 
vemos que neste meio tempo o mundo correu 
suas corridas, unindo suas tripas de ilhas e suas 
chanuras de continentes, arrastou seus rios 
de “desventrados”, construiu suas pirâmides, 
trespassou o fundo do espaço onde o infinito era 
preservado? Não vemos nada disto. (GLISSANT, 
1981b, p. 15-16-19)

Nesse exemplo, o processo de acumulação é construído por 
meio da justaposição de frases (proposições objetivas diretas); 
da repetição do relativo “que” e do ritmo por ele introduzido na 
sequência das frases; do uso do plural e do vocábulo quantitativo 
(le tas: um amontoado) bem como da ideia de transbordamento, 
expressos, por exemplo, nas construções: de ce nous le déborderait 
(este amontoado de nós transbordaria); qu’une énergie sans fond le 
limerait (que uma energia profunda o desgastaria).

As imagens poéticas fusionam o humano e a terra, o 
ecossistema e a história da coletividade: são “eus” como cordas, 
como canas-de-açúcar mal atadas no fim de um dia de trabalho 
escravo, quando o sol castiga o corpo extenuado. Mas são também 
“eus” que desconhecem o “tu”, o “você”, prisioneiros que são de 
um “eu” ou de um “ele” (a não-pessoa do discurso) não conscientes 
de sua realidade cultural e histórica, perdidos, tal qual uma ilha, em 
evasivos longes. Trata-se, na verdade, de um simulacro de “Nós” 
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coletivo sem lugar cultural e, consequentemente, sem presença no 
mundo, sendo incapaz de participar da convergência das culturas 
dos povos da Totalidade-Terra realizada como um povo portador de 
uma cultura específica.

Tal carência cultural torna, por um lado, a coletividade 
martinicana vulnerável às transformações do mundo contemporâneo 
(a aceleração tecnológica, a globalização uniformizadora do mercado 
e das culturas, o aumento da exclusão social e a morte do diverso) e, 
por outro lado, impossibilita-a de opor a essas transformações uma 
resistência ativa.

A espiral da geografia da violência perpetrada hoje no mundo 
é expressa na escrita glissantiana em LCC através de imagens que 
veiculam um movimento vertiginoso, tais como: “o mundo correu 
suas corridas, atou suas tripas de ilhas e continentes, arrastou seus 
rios de estripados, transperçou o fundo do espaço” (GLISSANT, 
1981b, p. 16), imagens nas quais o olhar do narrador incorpora-se 
ao olhar da coletividade para interrogá-la.

b) Fragmento de texto 2:

Parce que nous ne commençons jamais de 
chanter ni de sculpter, sur pierre ni bois, nos 
récits. Nous ne traçons jamais, dans ce pays 
que nous ne nommions pas l’Afrique, à même la 
poussière comme évaporée au tamis du village, 
ce réduit de notre naissance d’antan. [...] La vie 
passée, les arbres tombés, les amours bannies, 
ne nous apparaissent pas dans la clarté sculptée 
des choses connaissables [...] Nous n’évoquons 
pas, en bordure de savane, avec les troupeaux 
qui déboulent de la tête (et le lourd de la pluie), 
cette passion de trahir qui consuma un moi tari. 
(GLISSANT, 1981b, p. 16, grifos nosso)

Texto em português:

Porque nós não começamos nunca a cantar nem 
a esculpir, sobre pedra nem madeira, as nossas 
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narrativas. Nós não traçamos nunca, neste país 
que não nomeávamos a África, na própria poeira 
como que evaporada da peneira do lugarejo, este 
reduto de nosso nascimento de antigamente. 
[...] A vida passada, as árvores derrubadas, os 
amores banidos, não nos aparecem na clareza 
das coisas conhecíveis [...] Nós não evocamos, 
na borda da savana, juntamente com os tropéis 
que resvalam da cabeça (e o peso da chuva), esta 
paixão em trair que consumiu um eu ressequido. 
(GLISSANT, 1981b, p. 16, grifos nosso)

Nesse exemplo, observamos: o uso da “repetição” enquanto 
técnica de acumulação, tanto do pronome “Nós” quanto das 
negações que incidem sobre o não-registro da memória coletiva: 
o não-cantar; o não-esculpir na pedra nem na madeira; o não-
traçar; o não-evocar. A inserção de sequências (que é também uma 
técnica de acumulação) é utilizada nesse exemplo para inserir novas 
proposições entre os atos não realizados pela coletividade – cantar, 
esculpir, traçar, evocar, nomear – que registrariam a memória 
coletiva, e o recalcado histórico. Essas proposições, inseridas pelo 
narrador, fazem referência ao inominável da memória coletiva: a 
África, a savana, espaço da escravidão (sublinhado no texto).

A acumulação do real ainda não historicizado, não ainda 
narrado (a paisagem, a luta pela sobrevivência no cotidiano e a 
resistência ao longo da história, dentre outros) e a acumulação 
do que constitui o recalcado, orientam a proposta identitária da 
narrativa de LCC e se inscrevem na própria escrita glissantiana, 
reiterando o que Glissant, em Le Discours Antillais (1981), expressa, 
citando Fanon, para explicar o incessante recomeçar em sua 
poética do ato de inventariar, reinventando, o real colonizado: “O 
inventário do real – uma tarefa colossal. Nós acumulamos fatos, 
nós os comentamos, mas a cada linha escrita, a cada proposição 
enunciada, nós ressentimos uma impressão de coisa inacabada” 
(FANON, 1952 apud GLISSANT, 1981a, epígrafe, tradução nossa).
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Quanto ao tema da “traição”, também presente nesse 
exemplo, ele é recorrente na narrativa glissantiana e refere-
se tanto à traição ancestral, quando africanos venderam outros 
africanos aos europeus que praticavam comércio nas costas da 
África; quanto à traição dos martinicanos, que exerceram cargos 
públicos nas colônias africanas, colaborando assim com o sistema 
colonialista, e reproduzindo em relação aos africanos, a mesma 
repressão perpetrada pelos brancos.

O tema da “traição” faz também referência a um comportamento 
social coletivo proveniente da fascinação pelos modelos da 
Metrópole (o fenômeno do mimetismo) e ao não-enraizamento 
cultural: o olhar sempre voltado para a cultura do “outro” europeu.

A Negação constitui um procedimento muito utilizado pelo 
narrador devido ao fato de que ele permite e impõe a contradição, 
pois, no momento mesmo em que nomeia o que constitui “a falta” 
(le manque) da coletividade, transforma esta “falta” em elemento-
fio que tece a trama da relação identitária.

c) Fragmento de texto 3:

Nous qui ne devions peut-être jamais former, 
final de compte, ce corps unique par quoi nous 
commencerions d’entrer dans notre empan de 
terre ou dans la mer violette alentour [...] ou 
dans ces prolongements qui pour nous trament 
l’au-loin du monde. (GLISSANT, 1981b, p. 15)

Texto em português:

Nós que não devíamos talvez nunca formar, 
final das contas, este corpo único com o qual 
começaríamos a entrar no nosso palmo de terra 
ou no mar violeta a nossa volta [...] ou nesses 
prolongamentos que para nós tramam o ao-
longe do mundo. (GLISSANT, 1981b, p. 15)

Nesse exemplo, a negação incide sobre a proposição principal 
(Nous qui ne devons peut-être jamais former), cujo sujeito é 
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“Nous”, e não sobre toda a frase. O procedimento da negação 
permite ao narrador, neste exemplo, no momento mesmo em 
que afirma a não-existência de “um corpo social único” dentro da 
coletividade, enunciar a necessária relação desta com a sua terra 
e o seu entorno – o arquipélago do Caribe, as Américas e o mundo, 
relação esta que só poderá advir da constituição da coletividade 
enquanto povo.

À negação associa-se a estratégia da acumulação, presente 
tanto na inserção de sequências “ce corps unique par quoi nous 
commencerions d´entrer” em A (dans notre empan de terre) ou B 
(ou dans la mer violette) ou C (ou dans ces prolongements qui pour 
nous trament l’au-loin du monde), quanto na repetição do pronome 
“nós” e de suas marcas gramaticais.

As expressões final de compte e l’au-loin remetem ao francês 
falado na Martinica e na Guadalupe.

d) Fragmento de texto 4:

Nous [...] qui roulions nos moi l’un contre 
l’autre sans jamais en venir à entabler dans 
cette ceinture d’îles [...] ne disons pas même 
une ombre, comme d’une brousse qui aurait 
découpé dans l’air l’absence et la nuit où elle 
dérive. (GLISSANT, 1981, p. 15)

Texto em português:

Nós [...] que rolávamos nossos eus um contra 
o outro sem nunca conseguirmos ajustar nesta 
cintura de ilhas [...] não vamos dizer nem mesmo 
uma sombra, como um mato que teria recortado 
no ar a ausência e a noite nos quais deriva. 
(GLISSANT, 1981b, p. 15)

Outra estratégia linguística também utilizada em LCC é a 
digressão: trata-se de um mecanismo que permite o desvio. 
Graças a tal estratégia discursiva, o narrador, ao invés de 
enunciar diretamente e afirmativamente o seu pensamento, o 
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opacifica, construindo-o em espiral. Neste exemplo, a digressão 
é construída a partir da sequência de negações e da justaposição 
de frases.

O narrador expressa a fragmentação e a violência interna da 
coletividade através da imagem do movimento precipitado, recorrente 
em LCC: Nós que rolávamos nossos eus uns contra os outros; e, 
através da comparação entre a sombra humana e a sombra do mato 
cerrado, consegue fusionar a natureza e os homens, expressando a 
sua deriva na sua própria noite e na sua própria ausência.

Por outro lado, a imagem do isolamento da coletividade dentro 
do arquipélago é construída através de uma combinatória sintático-
semântica inexistente na língua: sans jamais en venir à entabler une 
ombre dans cette ceinture d’îles (sem nunca conseguirmos ajustar uma 
sombra nesta cintura de ilhas). Entabler é um verbo que pertence ao 
vocabulário técnico e significa “ajustar duas peças uma à outra 
a partir do centro”. Na imagem glissantiana, este verbo adquire 
o sema “humano” para construir a imagem dos diferentes “eus” 
que se incorporariam entre si e ao arquipélago. O uso de entabler 
sugere também que essa integração do homem à natureza passa pela 
instrumentalização, pela ação produtiva, conforme o que defende Glissant:

O fato de não estar tecnicamente aparelhado 
conduz o colonizado a dois extremos opostos: a 
considerar ao extremo o suporte técnico como o 
substrato de toda e qualquer atividade humana 
e, do lado oposto, a rebaixar toda e qualquer 
sistemática técnica, relegando-a ao nível de uma 
ideologia alienada ou degradante [...] Quanto 
a nós, é preciso que entendamos a palavra 
‘técnica’ enquanto mediação concertada de 
uma coletividade com o seu entorno. (GLISSANT, 
1981b, p. 29, tradução nossa)

e) Fragmento de texto 5:

Sans situer ni décrire, ni dessiner la grâce 
d’une épaule, la courbure d’une arme, le pli 
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d’un terrain, sans nommer quel fleuve [...] 
(comment le pourrions-nous, après tant de mers 
et d’effrois, tant de bleu nuit des fonds de mer 
où nous avons coulé, les boulets enfoncés dans 
nos ventres comme des soleils), nous revivons 
dans un remuement indistinct ces douleurs 
et cocasseries qui nous acassèrent dans notre 
tranbord (GLISSANT, 1981b, p. 16-17)

Texto em português:

Sem situar nem descrever, nem desenhar a 
graça de um ombro, a curvatura de uma arma, 
a dobra de um terreno, sem nomear qual rio 
[...] (como poderíamos fazê-lo, depois de tantos 
mares e pavor, de tanto azul cor da noite dos 
fundos do mar nos quais nós afundamos com 
bolas de ferro – vira mundo – enterradas em 
nossos ventres como sóis), nós revivemos em 
trejeitos indistintos estas dores e estas farsas 
que nos romperam quando do nosso transbordo. 
(GLISSANT, 1981b, p. 16-17)

A estratégia linguística da inserção de sequência constitui uma 
estratégia de acumulação e uma estratégia de digressão, ao mesmo 
tempo. Por meio da inserção de sequência, o narrador, mais uma 
vez, repertoria a não relação da coletividade com a terra, com a sua 
paisagem, com o seu passado de resistência.

As frases inseridas entre parênteses fazem referência ao 
recalcado histórico: o narrador interroga a coletividade sobre o 
não conhecimento de “seu” país/paisagem e, ao fazê-lo, reconhece 
a impossibilidade histórica deste reconhecimento, bem como 
a importância, nesse processo de depossessão, do obstáculo 
representado pela cristalização da dor, contra a qual se choca o 
“Nós” coletivo (no qual ele, narrador, se insere) em seu processo de 
historicização e elucidação.

Ao mesmo tempo, porém, em que admite a dificuldade da 
coletividade em se confrontar com esse inconsciente marcado 
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por essa dor que continua agindo subterraneamente no seu 
comportamento, no seu modo de ser, na sua linguagem, exorta-a 
ao enfrentamento da força emancipatória da lucidez, capaz de 
metamorfosear o instrumento de tortura, que mata o corpo e a 
alma, em sóis libertários: “tantos mares e medos, tanta morte, 
tanto azul noite dos fundos do mar onde naufragamos, bolas de 
ferro – vira mundo – enterradas nos nossos ventres como sóis”.

Em conclusão, queremos esclarecer que neste artigo 
abordamos apenas algumas das reflexões de Glissant sobre a 
tradução que nos colocam diversas interrogações. Dentre estas, 
tentamos mostrar, através de nossa análise de alguns excertos do 
romance La case du commandeur, a importância para o tradutor 
de considerar em sua escrita tradutória a diferença entre língua e 
linguagem, tal como reivindicada por Glissant.
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LA LiTTeRATURe FRANcOPHONe eN cLASSe de FLe. 
POUR cOMPReNdRe LA diVeRSiTe cULTUReLLe 
dANS Le MONde

Fatima davin (Université d’Aix-Marseille)

Une langue peut être considérée, soit comme 
un produit de la culture ordinaire dans laquelle 

elle est en usage, soit comme une partie de 
cette culture, soit comme condition de celle-ci.

LEVI-STRAUSS, 1958, p.78

iNTRODuCTiON
L’enseignement de la langue et celui de la culture sont 

indissociables en classe de langue, ici le français langue étrangère 
(FLE). Sans entrer dans les définitions de la “culture”, il est important 
de souligner que souvent ce concept est confondu avec celui de 
“civilisation” alors qu’au niveau des acceptions et des contenus il y 
a des différences. Le concept de culture, inventé par Cicéron, fait 
entrer dans une forme d’humanisme. Qu’elle soit anthropologique 
apprise par la pratique dans une société ou savante/cultivée acquise 
par un apprentissage guidé dans une institution la culture et la 
langue sont alors interdépendantes.

Mais l’enseignement de la culture et ses deux facettes, 
anthropologique et cultivée peuvent parfois se heurter à des 
obstacles comme le manque d’outillage didactique, la formation 
ou encore le temps. Par conséquent, et selon les contextes, 
son enseignement est centré sur les textes littéraires et dans 
d’autres, la culture est réduite aux contenus des méthodes de 
FLE qui, souvent, accorde une grande place à la culture française 
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quotidienne. Or, cette confusion dans l’introduction de la culture 
en classe peut être évitée par la complémentarité et l’articulation 
des cultures anthropologiques et des cultures savantes de la langue, 
de l’apprenant et l’élargissement à tous les contextes francophones 
dans le cas du FLE. Si la problématique globale est très pertinente, il 
ne sera abordé dans cette contribution que celle qui est en rapport 
avec la culture savante et particulièrement celle centrée sur la 
littérature francophone en classe.

1. La cuLTure savanTe en cLasse de Langue
Si la culture anthropologique fait découvrir les valeurs, les 

modes de penser, de vivre au quotidien, d’agir dans une société 
donnée et développe des savoir-faire et des savoir-être, la culture 
cultivée ou savante permet de se construire des connaissances telles 
que la littérature, l’histoire, la peinture, la médecine, les grandes 
inventions et contribue à l’acquisition des savoirs sur le monde, sur 
soi et sur les autres selon une frise temporelle en continue. D’après 
Louis Porcher,

la culture cultivée est la littérature, la peinture, 
la sculpture, la musique... toutes les activités 
humaines et sociales. Elle occupe une place 
primordiale, par laquelle la société distingue sa 
propre identité: il n’y a pas des hommes cultivés 
et des hommes incultes, il existe seulement des 
individus plus ou moins cultivés, cela dépend 
de leur environnement familial, professionnel, 
social et de leur âge. (PORCHER, 1995, p. 66)

Dans un ouvrage (à paraitre et page à venir) intitulé Didactique 
et enseignement de la francophonie, nous avons constaté qu’il

existe une valeur internationale du terme de 
culture: c’est celle qu’après Pierre Bourdieu, 
relayé en didactique par Louis Porcher, on 
nomme culture savante, ou parfois cultivée. 
Elle est internationale [...] De façon courante, 
on appelle cultivée une personne qui a des 
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connaissances plus ou moins profondes en 
peinture, musique, littérature etc […] sans que 
ces connaissances soient forcément limitées à 
celles de son pays. (CHNANE-DAVIN; CUQ, 2021, 
à paraitre)

1.1. cuLTure savanTe eT LiTTéraTure francophone
L’élargissement culturel à la francophonie change les 

représentations sur la langue et ses cultures et permet de ne plus 
s’intéresser seulement à la culture du pays de la langue ou à celles 
des pays de langue première française, souvent limités à la France, 
mais de s’ouvrir à celle de tous les pays où on parle ou on étudie le 
français. Autrement dit, ouvrir la classe à la littérature francophone 
même si la lexie a suscité bien des polémiques et que certains lui 
préfèrent celle de “littérature en langue française”, ou bien, après 
le manifeste de plusieurs écrivains de très grand renom, Français ou 
non, “littérature monde en langue française”.

La littérature francophone est certes liée à une langue, le 
français, mais fait référence à des cultures contextualisées et 
produite (s) par des auteurs d’ici et d’ailleurs. C’est pour cela qu’il 
est peut-être plus judicieux de parler de littératures francophones 
en utilisant le pluriel. Le manifeste “Pour une littérature-monde 
en français” (2007) signé par nombreux auteurs de différentes 
nationalités publié dans le journal Le Monde remet en question 
la définition de la littérature francophone et défend l’idée que la 
langue française est la propriété de tous et que par conséquent 
elle n’est pas ancrée dans un seul territoire mais dans tous les 
territoires où elle est utilisée. On peut certes partager cet avis mais 
on ne peut pas écarter les distinctions entre un locuteur de langue 
maternelle, de langue seconde ou étrangère, par choix ou par 
contraintes institutionnelles. Dans tous les cas, l’interculturalité 
est centrale et le texte francophone est un passeur culturel qui 
relie les cultures via une langue, élimine les barrières, et instaure 
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la réciprocité et une véritable solidarité1. La question qu’on 
peut alors avancer est celle du rapport avec l’équilibre dans 
l’introduction des cultures francophones en classe de langue.

1.2. LiTTéraTure française vs LiTTéraTure 
FRANCOPhONE

Dans la plupart des situations d’enseignement du FLE, 
la littérature française est dominante en classe et il parait 
parfois difficile de changer les représentations. Elle est souvent 
considérée comme La culture à enseigner voire celle qui est 
imposée par l’institution. Or dans un monde où nos cultures 
et nos sociétés sont aujourd’hui toutes “métissées”, “tigrées”, 
“tatouées”, “arlequinées” (SERRES, 1991), il parait difficile de 
laisser l’apprenant à l’écart des cultures du monde. L’identité 
francophone d’un auteur dans un contexte de plurilinguisme est 
un atout qui enrichit plus la langue par des variations et la culture 
par des spécificités. L’internet a rapproché les distances et les 
sites mettent à la disposition des lecteurs des textes francophones 
d’auteurs originaire de tous les contextes. Considérer la littérature 
française comme l’unique ayant la légitimité d’entrer en classe 
n’est plus d’actualité aujourd’hui. De ce fait, l’isoler et l’opposer 
à d’autres littératures d’expression française n’est pas productif. 
pour plus d’enrichissement culturel, il serait judicieux de l’inclure 
dans le même sac, celui de la littérature francophone en référence 
à la langue L’évolution de la représentation sur la langue comme 
facteur identitaire de la littérature appartenant à un certain 
espace géographique, la France, a mis à jour que parmi les auteurs 
classés dans la littérature française certains n’étaient pas à 
l’origine Français mais qu’ils écrivaient dans le strict respect des 
règles de cette langue contrairement à d’autres de leurs collègues 
à l’étranger qui ont fait le choix de jouer avec la structuration de 
la langue française et son lexique que les académiciens n’avaient 

1  Conseil de l’Europe (1986), L’Interculturalisme: de l’idée à la pratique didactique 
et de la pratique à la théorie, Strasbourg.
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pas prévues. Les mêmes auteurs décrivent des contextes culturels 
qui peuvent être éloignés de ceux du pays de la Tour Eiffel. Defays 
et al. (2014) s’interrogent sur la littérature française pour tous et 
avance que:

une introduction productive de la littérature 
française dans les contextes de FLE suppose 
que l’on accepte avant tout de la concevoir 
non comme un bloc homogène, mais comme 
la somme de différentes sensibilités culturelles 
et linguistiques qui s’expriment en français, un 
français bigarré, fertilisé par toutes les alluvions 
venues des diverses région de la francité et 
du monde extra-francophones. Cela signifie 
donc qu’il faut accepter de décloisonner les 
littératures francophones (ensemble composite 
de littératures produites hors de France 
auxquelles s’adjoignent les productions en 
France d’auteurs venus d’ailleurs) et la littérature 
française ou plutôt franco-française qui ne 
définirait stricto sensu que les productions des 
auteurs français de souche sur le territoire de 
l’Héxagone (indépendamment des DOM-TOM). 
(DEFAYS et al., 2014, p. 75)

Comme l’explique Joubert (2006), dans un souci de diffusion du 
français il ne faut plus se contenter du narcissisme français et du seul 
rayonnement de la tradition française. De ce fait, la littérature française 
peut être considérée comme une littérature francophone au même 
titre que la littérature africaine, maghrébine, européenne, asiatique, 
américaine du nord et du sud. L’enrichissement de la classe par toute 
cette diversité culturelle et ces variations linguistiques du français ouvre 
la classe au monde. L’étude du texte littérature n’est plus réduite à un 
exercice de compréhension mais une occasion d’acquisition d’une 
multitude de références culturelles. C’est une façon de reconsidérer la 
place de la littérature francophone et la démarche interculturelle dans 
l’enseignement du français langue étrangère.
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2. enseigner Le TexTe LiTTéraire francophone
Comme médiateur culturel, le texte littéraire est une source 

d’acquisition de références et de découverte de la francophonie 
ainsi que de connaissances sur les auteurs francophones et leurs 
œuvres. Toutefois son enseignement et son apprentissage exigent 
des compétences linguistiques, culturelles et discursive pour que 
sa compréhension et son interprétation soient réussies. Car le 
texte littéraire n’est pas que savoir à enseigner selon une chaine 
de transposition didactique (CHEVALLARD, [1985] 1991), il est 
également chargé de ressentis caractérisés par une situation et un 
vécu situé ici et ailleurs à décoder par des références culturelles 
qui vont à aider à construire le sens. Il peut procurer du plaisir et 
de la joie, sensibiliser à des souffrances, fournir au lecteur une 
forme de liberté et d’imagination pour voyager dans les arcanes 
du lieu et du temps du texte et l’amener vers l’autre et vers 
l’altérité. Carrefour des cultures, le texte francophone est alors 
un facilitateur des rencontres entre le lecteur et l’auteur dans le 
monde imaginaire de la littérature et par la suite dans le monde 
réel. C’est un passeur culturel pour entrer finement dans des 
problématiques sur l’esclavagisme, sur les problèmes identitaires 
des pays ex-colonie française, sur les fléaux ou les guerres, sur les 
plaisirs de la vie quotidienne et ses contraintes dans des contextes 
comme les Caraïbes (Aimé Césaire, Daniel Maximin…), le Maghreb 
(Tahar Benjelloun, Rachid Boudjedra…), l’Afrique (Senghor, 
Ahmadou Kourouma, Alain Mabanckou, Abdourrahmane Wabéri…), 
l’Amérique Latine (Gabriel García Márquez, Bernardo Carvalho…), 
l’Europe pour des textes écrits directement en français (auteurs 
classique et contemporains comme Balzac, Becket, Simenon, 
Kundera…) ou traduits comme Cervantes, Shakespeare, Kafka… et 
d’autres auteurs qui sont issus de deux ou plusieurs pays (Gael 
Faye, Agota Kristof, Leila Slimani…) ou encore ce qu’on appelle la 
littérature de l’immigration au Canada, en France, en Belgique et 
dans d’autres pays.
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2.1. Les compéTences LiTTéraciques
Souvent quand on pense aux compétences langagières en FLE, 

on pense à des compétences de communication, donc bien parler 
la langue de façon fonctionnelle. Or, le Cadre Européen Commun 
de Référence pour les langues (CONSEIL DE L’EUROPE, 2001) 
mentionne comme “activités langagières” la production orale ou 
écrite, la réception orale ou écrite, l’interaction orale ou écrite, 
et la médiation orale ou écrite. Pour la réalisation des activités 
orale et écrites et l’acquisition de la langue pour se construire des 
connaissances issues de la culture cultivé on s’appuie sur la lecture 
en tant que compétences littéraciques. Michel Dabène la considère 
“comme une activité langagière s’exerçant sur les manifestations 
scripturales de la langue et produisant du sens pour celui qui est 
engagé dans cette activité complexe” (2001, p. 11). Négligée pendant 
longtemps dans les méthodologies des langues au détriment de 
la communication, la lecture prend sa revanche et devient une 
compétence prioritaire pour entrer dans la communication orale 
et écrite grâce à l’approche communicative qui va redonner une 
place à l’écrit (VIGNER, 1982; MOIRAND, 1979) via les documents 
authentiques, notamment l’introduction du texte littéraire en 
classe de langue.

Etant donné les nouvelles modifications dans la vie quotidienne 
(internet, réseaux sociaux, tchat…) envahie par la communication 
écrite et la lecture est sollicitée en permanence lire et écrire sont 
nécessaires en classe du FLE. Sans la lecture point de salut quand 
il faut répondre à un message. Elle conditionne l’intégration dans 
la vie sociale universelle (les réseaux sociaux de communication 
écrite) et la réussite scolaire. Certes, le niveau de compétence 
linguistique est déterminant (en général fin A2, B1) pour une bonne 
compréhension des références culturelles et des enjeux du texte 
associé à des compétences culturelles et interculturelle.
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2.2. Le TexTe LiTTéraire francophone eT La 
DémARChE iNTERCuLTuRELLE

La compétence en lecture est, donc, primordiale pour 
comprendre, réagir et interagir. C’est une façon de vivre “la lecture 
littéraire comme une expérience dans le sens où elle appelle 
un type de réaction affective, intellectuelle” (CICUREL, 1991, p. 
12). Côté enseignant, le choix des supports ainsi que la variation 
de extraits travaillés pourrait partir du local vers l’universel 
pour faciliter l’acclimatation avec le texte. Les évènements, 
l’environnement et les personnages tout au moins au début, 
devraient être, de préférence, proches de l’univers de l’apprenant 
pour ne pas bloquer la compréhension. De même, pour des 
apprenants de langue étrangère, la pertinence des thématiques 
et leur diversité permet de ne pas tomber dans la culture folklore 
qui peut être éloignée des vraies préoccupations des auteurs 
francophones. D’autres critères entrent dans l’organisation d’un 
enseignement du texte littéraire en classe de langue, c’est le cas 
du type d’activités proposées articulant des aspects langagiers et 
des aspects culturels en alternant et en variant des activités de 
compréhension et de production orale et écrite, et des activités 
interactives tel que les débats sur des problématiques soulevées 
par la lecture d’un texte. Le type d’évaluation est également 
un aspect pertinent pour ne pas décourager les apprenants. 
L’évaluation représenterait alors un moment d’accompagnement 
pour aider à développer la capacité à comprendre, à analyser 
et à comparer les références des cultures en présence “dans 
une perspective d’un apprentissage de l’altérité au service d’un 
humanisme du divers” (ABDALLAH-PRETCEILLE, 2010, p. 147). On 
inscrit ainsi l’apprentissage dans une logique de développement 
d’une compétence culturelle/interculturelle francophone et 
dans une évaluation humaniste qui n’est pas centrée sur les 
problèmes linguistiques mais sur les connaissances culturelles et 
les compétences interculturelles.
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En FLS et encore plus en FLE, la démarche interculturelle est 
de plus en plus présente en classe dans les activités pédagogiques. 
Elle consiste à faire dialoguer les cultures, les comparer et 
sensibiliser les apprenants que d’une part, leur culture peut être 
travaillée en classe et d’autre part que la culture francophone 
ne se réduit pas à la sacralisation de la culture française. 
La mondialisation est passée par là et la culture n’a plus de 
frontières à l’ère du numérique et des réseaux sociaux renforcés 
aujourd’hui par les cours en ligne (Covid-19 oblige!). Même dans 
un pays monolingue et défendant une culture commune comme 
la France, l’interculturalité est devenue nécessaire à l’école 
pour gérer la diversité linguistique et culturelle des enfants 
issus de l’immigration. Les cadres de référence sont donc à 
élargir à l’universalité pour que les apprenant développent des 
compétences du vivre ensemble et d’altérité.

Trois phénomènes sont alors importants lors de l’étude des 
textes où l’apprenant est en contact avec une culture étrangère 
francophone. Tout d’abord, être capable de prendre du recul par 
rapport à son environnement culturel immédiat, être capable de 
réfléchir sur sa propre culture et être enfin capable de développer 
de nouveaux cadres de références pour pouvoir comparer et 
comprendre les autres cultures. Une orientation des objectifs 
d’apprentissage, des compétences linguistiques et littéraires, 
des activités pédagogiques proposées et des tâches attendues 
est alors nécessaire pour approcher le texte littéraire dans une 
démarche interculturelle. Les ressources pédagogiques sont alors 
variées, articulées, et diversifiées s’inscrivant dans un projet de 
classe contextualisé où l’apprenant peut partir de sa propre culture 
pour aller vers les autres. L’ensemble du dispositif contribue à la 
construction des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être comme 
on l’a expliqué et schématisé dans un ouvrage à paraitre:
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Chiffre 1 – Le texte littéraire et l’interculturalité

Source: Chnane-Davin; Cuq, 20212.

3. approche méThodoLogique du TexTe LiTTéraire 
FRANCOPhONE

En inscrivant l’enseignement du texte littéraire dans une 
démarche interculturelle on contribue à la construction de 
l’identité du lecteur francophone, de ses connaissances et de ses 
compétences. Un accompagnement lors de l’étude est nécessaire. 
Il se traduit par un travail qui consiste à fournir des éléments d’aide 
à l’entrée dans le texte et à la compréhension. Comme on est dans 
une logique francophone universelle, situer l’espace francophone 
(géographie) du texte permet en premier lieu de savoir de quelle 
région du monde il s’agit, de comprendre la place du français dans 
cette zone et d’en découvrir le degré de francophonie (langue 
maternelle, langue seconde, langue étrangère). Cette première 
reconcentre avec l’espace du texte, aidera à son tour à explorer 
l’histoire et l’origine du texte. Selon qu’il est écrit dans un contexte 
de FLM, de FLE ou de FLS, des spécificités culturelles et linguistiques 
du contexte peuvent être repérées. De même, des éléments sur 
la biographie de l’auteur et sa francophonie (native, acquise par 
choix ou par contraintes institutionnelles…) aident à comprendre 
2  Chnane-Davin, F.; Cuq, J-P. (2021, à paraitre) Enseigner la Francophonie. Principes 
et usages. Paris, Hachette.
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les circonstances de l’écriture du texte et le rapport à la langue et à 
la culture en jeu. Certains auteurs, issus des ex-colonies françaises 
peuvent être en conflit avec la langue «du colonisateur” en l’utilisant 
ils peuvent exprimer leur opposition ou encore leur révolte; 
d’autres de langue étrangère utilisent la langue pour s’exprimer 
librement pour faire passer un message qu’ils n’arrivent pas à 
faire dans leurs langues maternelles. Cette aide à la construction 
des représentations mentales nécessaires à la lecture d’un texte 
facilite la compréhension globale et fine et évite de rester au stade 
d’un lecture linéaire. Elle peut être renforcée par l’introduction 
de documents parallèles (images, film, CD, appels au vécu…). Ces 
supports d’aide à l’entrée dans le texte sont accompagnés avant et 
pendant la lecture d’une réflexion dans une démarche comparative 
et analytique.

3.1. L’approche comparaTive
Dans un article sur l’enseignement de la francophonie et les 

francophonies, l’interrogation portait sur

les liens qu’on peut trouver entre les textes, par 
exemple, de Azouz Begag3 décrivant la scène où 
le narrateur était en train de sortir du linge de 
la machine à laver et que son père le surprend 
et lui dit avec un air sévère – C’est toi qui laves 
les culottes?; ou de Abdou Rahmane Waberi 
décrivant les méfaits du khat dans son pays4; ou 
encore celui de Tahar Ben Jelloun5 évoquant un 
immigré dont le fils a remplacé le nom de Rachid 
par Richard ou enfin, celui de Balzac6 racontant 
l’histoire de Rastignac qui veut accéder à une 
classe sociale? (CHNANE-DAVIN, 2018, p. 66)

L’une des façons de faire pour comprendre les textes et les 
contextes et de comparer pour croiser les autres cultures et s’inscrire 
3  A. Begag, Quand on est mort c’est pour toute la vie (Paris, Gallimard, 2002).
4  A. Waberi, Le Pays sans ombre (Paris, Le Serpent à Plumes, 1996).
5  T. Ben Jelloun, Au pays (Paris, Gallimard, 2009).
6  H. Balzac, Le père Goriot (Paris, Gallimard, [1835] 1999).
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dans une interculturalité qui définit la place de chacun par rapport 
aux autres francophones et ce que chacun peut apporter à l’autre 
en termes de culture savante. Le travail peut concerner toutes les 
thématiques, notamment celle de l’immigration, de la guerre, de la 
joie de vivre, de la souffrance, de l’amour, des voyages etc.

Anne-Rosine Delbart a intitulé l’un de ses articles “Littératures 
de l’immigration: un pas vers l’interculturalité?”. Elle pose une 
question clé (2010, p. 100) qui nous intéresse tous: l’interculturalité 
en littérature nous placerait-elle dans un processus qui conduirait 
à la fin des littératures nationales pour la grande satisfaction des 
signataires du Manifeste Pour une littérature monde? Elle évoque 
dans son article

trois aspects du processus de transculturation 
qui aboutit à l’interculturalité: (1) les fêtes, (2) 
l’acceptation de la double appartenance et 
non plus le rejet de l’une ou de l’autre grâce au 
retour au pays des ancêtres, et plus largement 
(3) l’activité d’écriture (la langue et les sujets de 
l’écriture) (DELBART, 2010, p. 101)

Si on commence par des écrivains catégorisés “Français” de la 
littérature de l’immigration, on découvre un ensemble d’œuvres 
sur la recherche identitaire, la souffrance, le plaisir, la révolte, la 
guerre… L’objectif dans le travail sur ce type de texte et d’autres 
est de chercher par comparaison à comprendre des situations d’ici 
et d’ailleurs, à les mettre face à face et en tirer des conclusions 
après lecture et compréhension. Ainsi, l’enseignant peut proposer 
des textes et demander de chercher les ressemblances et les 
différences puis demander de chercher d’autres textes s’inscrivant 
dans les mêmes problématiques d’auteurs proches de leur 
contexte. Exemples:

Texte 1:

J’ai insisté, en détachant bien le i tréma du a. Cela 
faisait longtemps que je n’avais pas prononcé 
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mon nom en arabe. Ou, pour mieux dire, craché 
mon nom à l’arabe, raclé au fond de ma gorge 
le s, le m, le a, le i tréma, le l. D’ordinaire je 
triche un peu, je prononce à l’anglaise, j’aspire 
à l’anglaise, avec chic, en souriant: Smile. À quoi 
cela tient! Il me semble alors qu’à l’autre bout du 
fil, l’employeur sollicité sourit aussi. Et comme 
mon père eut la bonne idée de me donner un 
prénom chrétien très banal en déclarant ma 
naissance à la mairie du 18e, le 5 mai 1970, 
je peux faire illusion en me présentant ainsi. 
Ensuite, il ne s’agit plus que de débiter sans 
reprendre haleine mon inutile cursus: bac plus 
cinq, oui. Oui, Lettres. Littérature comparée… Ah 
ah! Déjà le sourire se fige à l’autre bout du fil. 
Ne parlons pas de CV: je ne vais pas énumérer 
les trois ou quatre petits boulots que j’ai trouvés 
en attendant… En attendant quoi? Puisque, bien 
entendu, il n’y aura pas de vrai travail pour moi, 
soit que mes études ne me qualifient en rien 
pour le poste proposé, soit que parvenu par la 
ruse, tréma gommé, photo retouchée, jusqu’à 
obtenir un entretien, je doive enfin me présenter 
en chair et en os… En bougnoule, autrement dit. 
En bicot, en beur, en arbi, en craoui, en rat, en 
raton, en sidi, en nardène, en melon – au choix. 
(SMAÏL, 1997, p. 11)

Texte 2:

Mes enfants ont la tête très arabe, la tête et 
les gestes, ils disent qu’ils sont intégrés, j’ai 
jamais compris ce que c’est; un jour Rachid 
m’a montré une carte et m’a dit: avec ça je 
vote, moi aussi je suis français et européen, 
je lui dis, va doucement, déjà̀  pour avoir les 
papiers t’as attendu plus d’un an et demi, tu vas 
pas commencer le même cirque pour te dire 
européen, n’oublie pas d’où tu viens, d’où tes 
parents viennent, c’est important, partout où 
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tu iras, n’oublie pas que ton pays d’origine est 
inscrit sur ton visage, il est là, que tu le veuilles 
ou non. Moi, je n’ai jamais douté de mon pays, 
vous autres, vous ne savez pas de quel pays vous 
êtes, oui, vous vous dites francaouis, je crois que 
vous êtes les seuls à le croire, tu penses que le 
flic te traite comme un Francaouis cent pour 
cent? Oui, si tu vas au tribunal, le juge dira que 
t’es francaouis, il est obligé, mais il pense que 
tu es étranger, ou bien un bâtard. On dirait que 
la France a fait plein de gosses avec une femme 
venue d’ailleurs et que ces enfants, elle a oublié 
de les déclarer […] Quand nous sommes arrivés, 
il y avait déjà des immigrés, des gens d’Italie, 
d’Espagne, du Portugal. Ils nous regardaient 
avec un œil pas sympathique, en fait, ils étaient 
de moins en moins immigrés, leurs pays allaient 
tous entrer dans l’Europe […]
N’oublie jamais d’où tu viens, mon fils. Dis-moi, 
c’est vrai que tu te fais appeler Richard? Richard 
Ben Abdallah! Ça va pas ensemble, tu maquilles 
le prénom mais le nom te dénonce, Ben Abdallah, 
fils de l’adorateur d’Allah! […] Richard! Dire 
que j’ai égorgé un beau mouton le jour de son 
baptême! Rachid c’est plus beau que Richard, 
enfin qu’y puis-je? (BEN JELLOUN, 2009, p. 22)

De même des écrivains comme Agota Kristof (2004) qui a quitté 
sa Hongrie natale ou Vélibor Colic sa Bosnie-Herzégovine leur texte 
sur leur parcours de migrants sont parfois poignants et émouvant.

Texte 3:

Au début, il n’y avait qu’une seule langue. Les 
objets, les choses, les sentiments, les couleurs, 
les rêves, les lettres, les livres, les journaux, 
étaient cette langue.
Je ne pouvais pas imaginer qu’une autre 
langue puisse exister, qu’un être humain puisse 
prononcer un mot que je ne comprends pas.
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Dans la cuisine de ma mère, dans l’école de mon 
père, dans l’église de l’oncle Guéza, dans les rues, 
dans les maisons du village et aussi dans la ville de 
mes grands-parents, tout le monde parlait la même 
langue, et il n’était jamais question d’une autre.
On disait que les Tziganes, installés aux confins 
du village, parlaient une autre langue, mais je 
pensais que ce n’était pas une vraie langue, que 
c’était une langue inventée qu’ils parlaient entre 
eux seulement, juste comme mon frère Yano et 
moi, quand nous parlions de façon que notre 
petit frère Tila ne puisse pas nous comprendre.
Je pensais aussi que les Tziganes faisaient cela 
parce que dans le bistrot du village ils avaient 
des verres marqués, des verres rien que pour 
eux, car personne ne voulait boire dans un verre 
dans lequel un Tzigane avait bu.
On disait aussi que les Tziganes volaient des 
enfants. Certes, ils volaient beaucoup de choses, 
mais quand on passait devant leurs maisons 
construites en argile et que l’on voyait le nombre 
d’enfants qui jouaient autour de ces masures, on 
se demandait pourquoi ils en voleraient d’autres. 
D’ailleurs, quand les Tziganes venaient dans 
le village pour vendre leurs poteries, ou leurs 
paniers tressés avec des roseaux, ils parlaient 
“normalement”, la même langue que nous.
Quand j’avais neuf ans, nous avons déménagé. 
Nous sommes allés habiter une ville frontière 
où au moins le quart de la population parlait 
la langue allemande. Pour nous, les Hongrois, 
c’était une langue ennemie, car elle rappelait 
la domination autrichienne, et c’était aussi la 
langue des militaires étrangers qui occupaient 
notre pays à cette époque.
Un an plus tard, c’était d’autres militaires 
étrangers qui occupaient notre pays. La langue 
russe est devenue obligatoire dans les écoles, les 
autres langues étrangères interdites. […]
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C’est ainsi qu’à l’âge de vingt et un ans à mon 
arrivée en Suisse, et tout à fait par hasard dans 
une ville où l’on parle le français, j’affronte une 
langue pour moi totalement inconnue. C’est ici 
que commence ma lutte pour conquérir cette 
langue, une lutte longue et acharnée qui durera 
toute ma vie. (KRISTOF, 2004, p. 24)

Texte 4:

Je suis assis sur ce banc public à Rennes. Il pleut 
de l’eau tiède et bénite sur la ville. Je réalise 
peu à peu que je suis le réfugié. L’homme sans 
papiers et sans visage, sans présent et sans 
avenir. L’homme au pas lourd et au corps brisé 
[…] Je n’ai plus de nom, je ne suis plus ni grand ni 
petit, je ne suis plus fils ou frère. Je suis un chien 
mouillé d’oubli, dans une longue nuit sans aube, 
une petite cicatrice sur le visage du monde. Je 
suis le réfugié.
[…] Fraîchement restauré, le foyer de demandeurs 
d’asile à Rennes me fait penser à mon lycée. Une 
grande porte vitrée, d’interminables couloirs, 
sauf qu’ici au lieu des salles de classe on a des 
chambres pour les réfugiés. Dans le hall central il 
y a une carte du monde avec les petits drapeaux 
des pays des résidents. La misère du monde s’est 
donné rendez-vous à Rennes en cette fin d’été 
1992. L’Irak et la Bosnie, la Somalie et l’Éthiopie, 
plusieurs pays de l’ex-bloc soviétique. Quelques 
vagabonds professionnels en plus, des hommes 
perdus depuis longtemps, peut-être depuis 
toujours, entre les diverses administrations et 
les frontières, entre le vrai monde et ce sous-
monde des citoyens de seconde classe, sans 
papiers, sans visage et sans espoir.
Je suis accueilli par une dame aux énormes 
lunettes. Elle parle doucement en me regardant 
droit dans les yeux. C’est une première pour moi. 
Depuis mon arrivée en France tout le monde 
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(y compris les gens bien intentionnés) me parle 
très fort et en phrases courtes, genre: Toi… 
Manger… oui… Miam, miam, mmmm c’est bon…, 
ou: Toi, attendre, ici! Ici, attendre!
Là, c’est autre chose. La dame m’explique, 
tout doucement – et comme par miracle je 
comprends tout –, le fonctionnement du foyer. 
Je saisis que je vais avoir une chambre simple, 
pour célibataire, que la salle de bains et la cuisine 
sont communes et que j’ai droit à un cours de 
français pour adultes analphabètes trois jours 
par semaine.
Je suis un peu vexé:
— I have BAC plus five, I am a writer, novelist…
— Aucune importance mon petit, répond la 
dame. Ici tu commences une nouvelle vie… 
(COLIC, 2016, p. 15)

On peut procéder de la même manière avec des extraits sur 
la thématique de la guerre, celle de la joie de vivre, des voyages 
et d’autres sujet. Dans l’anthologie des textes littéraires (Bernard 
Magnier)7 on peut retrouver des supports du monde entier à 
travailler en classe de FLE selon le niveau des apprenants. On 
fait ainsi profiter ces derniers de la diversité culturelle dans le 
monde francophone et de la littérature d’expression française 
des francophiles ou littérature étrangère traduite en français. 
Exemple:

7  http://www.francparler-oif.org/anthologie-de-textes-litteraires/
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Chiffre 2 – La diversité du texte littéraire francophone

Source: http://www.francparler-oif/anthologie-de-textes-litteraires/.

3.2. L’approche anaLyTique
Une lecture analytique pour des niveaux avancés en FLE 

(B2, C1, C2) est une activité d’analyse qui permet à l’apprenant 
d’explorer le texte en profondeur afin de construire le sens et de 
procéder à l’interprétation de ce qui est lu. Elle se fait à partir 
d’œuvres (ex. Le livre de Gaël Faye Petit pays)8 en autonomie ou en 
classe à partir d’extraits. Dans le cadre du texte francophone, des 
extraits d’œuvres en français pourraient être travaillés (l’œuvre 
est lue auparavant dans sa totalité par les étudiants). L’exemple 
de Petit pays qui se déroule en Afrique au Rwanda et au Burundi 
et dont on a fait un film représente un voyage dans un contexte 
géographique, politique, culturel et familial qui peut susciter des 
interrogations et des réactions psychologiques.

De même, pour changer de zone géographique, le livre de 
Xinran, auteure chinoise contemporaine est une ouverture sur 

8  Dossier réalisé par Muriel Blanc, Claude Boutin, Bénédicte Gilardi, Dominique 
Lechifflart et Floriana Mauny http://blog.ac-rouen.fr/eco-anatole-france-ce2-cm1/
files/2020/05/Dossier-PetitPays-LivreDePoche.pdf

about:blank
about:blank
about:blank
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un monde inconnu pour la plupart des étudiants en dehors de la 
Chine. L’auteure retrace le destin de trois sœurs, nommées par 
leur ordre de naissance, Trois, Cinq et Six. Elles ont quitté leur petit 
village de la région de l’Anhui pour travailler dans la ville de Nankin. 
Chacune évolue à sa façon mais les trois nourrissent l’espoir d’une 
vie meilleure dans une Chine qui se modernise trop pour elles filles 
de la campagne. Une très belle description d’un pays où les femmes 
ne sont que des baguettes, inutiles et fragiles, alors que les hommes 
sont les poutres sur lesquelles on peut construire un foyer pour 
résumer l’idée de Xinran.

Extrait: (Six est le prénom du personnage, une fille)

Six appartenait à cet industrieux essaim de 
petites mains venues des campagnes pour 
travailler en ville, elles étaient comme autant de 
fleurs sauvages dans un champ. Immortalisée 
par le pinceau du peintre, l’objectif du 
photographe ou les vers du poète, chacune de 
ces fleurs pouvait ensuite avoir les honneurs 
des cimaises dans les galeries huppées de la 
ville, ou rejoindre la précieuse collection d’un 
album ou d’un recueil. Mais parmi ceux qui 
admireraient cette fleur, combien seraient 
capables d’apprécier à leur juste valeur le sens 
de ses couleurs, la source de son parfum et 
l’aspiration de sa vie? (XINRAN, 2011, p. 8)

Georges Semprun, écrivain francophone espagnol, quant à lui, 
dans son livre L’écriture ou la vie emmène le lecteur dans les camps 
de concentration à Buchenwald et décrit la déportation des juifs:

Il y aura des survivants, certes. Moi par exemple. 
Me voici survivant de service, opportunément 
apparu devant ces trois officiers d’une mission 
alliée pour leur raconter la fumée du crématoire, 
l’odeur de la chair brûlée sur l’Ettersberg, les 
appels sous la neige, les corvées meurtrières, 
l’épuisement de la vie, l’espoir inépuisable, la 
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sauvagerie de l’animal humain, la grandeur de 
l’homme; la nudité fraternelle et dévastée du 
regard des copains.
Mais peut-on raconter? Le pourra-t-on?
Le doute me vient dès ce premier instant.
Nous sommes le 12 avril 1945, le lendemain 
de la libération de Buchenwald. L’histoire est 
fraîche en somme. Nul besoin d’un effort de 
mémoire particulier. Nul besoin non plus d’une 
documentation digne de foi, vérifiée. C’est 
encore au présent, la mort. Ça se passe sous 
nos yeux, il suffit de regarder. Ils continuent de 
mourir par centaines, les affamés du Petit Camp, 
les Juifs rescapés d’Auschwitz.
Il n’y a qu’à se laisser aller. La réalité est là, 
disponible. La parole aussi. (SEMPRUN, 1996, p. 25)

Pour diversifier les supports, un document sonore (une 
émission)9 sur l’auteur colombien Gabriel Garcia Marquez et son 
célèbre livre Cent ans de solitude peut remplacer la version papier. 
Les extraits écoutés dans cette émission représentent une lecture 
passionnante qui peut être suivie d’une analyse.

Pour continuer le voyage à travers le monde, des œuvres de 
Bernardo Carvalho telle que Neuf nuits peuvent susciter chez le 
lecteur encore plus de questions…

Je ne comprenais pas pourquoi les Indiens 
s’étaient installés là, ce qui leur avait pris, cela 
me paraissait d’une bêtise incroyable, et même 
d’un masochisme certain et une espèce de 
suicide. Je n’ai plus pensé à cela jusqu’à ce que 
l’anthropologue, qui m’a enfin amené chez les 
Krahô en août 2001, le dise: Voyez le Xingu. 
Pourquoi les Indiens sont-ils là? Parce qu’ils ont 
été repoussés, acculés, ils ont fui jusqu’à s’établir 
dans ce lieu le plus inhospitalier et inaccessible, 
le plus impropre à leur survie et en même temps 

9  https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-
faire-de-mal-11-novembre-2017.

about:blank
about:blank
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leur unique et dernier refuge. Le Xingu est tout 
ce qui leur restait. (CARVALHO, 2005, p. 65)

En plus de ces exemples, d’autres œuvres et extraits peuvent 
être ajoutés par l’enseignant dans sa classe de FLE pour une 
meilleure acculturation des apprenants de la langue française et 
des cultures francophones.

CONCLusiON
Introduire la littérature francophone en classe de FLE pour 

comprendre la diversité culturelle dans le monde est un voyage 
passionnant qui permet de découvrit le monde sur le plan 
géographique, historique, politique, psychologique et sociale. 
C’est une forme d’acculturation qui mène vers le développement 
d’un esprit autonome, analytique et critique dans la lecture 
des œuvres ou d’extraits selon le niveau des apprenants. 
L’interculturalité comme démarche ouvre sur des approches 
comparatives qui accompagnent le lecteur francophone dans 
ses stratégies d’apprentissage pour qu’il comprenne via la 
langue les cultures des autres et les compare à la sienne afin de 
repérer les ressemblances et les différences (INSTITUT NATIONAL 
DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE, 2007). Les exemples de textes 
francophones cités dans cette contribution ont pour objectif 
de montrer l’étendue de la littérature d’expression française ou 
traduite en français qui traitent de diverses thématiques qu’on 
peut aborder en classe de FLE. Ains, comprendre et étudier le 
texte francophone devient une façon de préparer les apprenants 
sur le plan linguistique et culturel pour les accompagner dans leur 
rencontre avec l’autre qui est différent mais avec qui ils peuvent 
partager des valeurs universelles.
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SiMONe de BeAUVOiR e O FeMiNiNO
Gilda Maria Pitombo Mesquita (UeRJ)

Nascida em 1908, Simone de Beauvoir, filósofa, romancista e 
companheira do também filósofo existencialista, Jean Paul Sartre, 
marcaria de forma ousada e definitiva, seu nome entre as grandes 
pensadoras do século XX, imortalizando-se especialmente, na 
memória de gerações de mulheres, pela defesa franca, incansável, de 
polêmicos ideais da condição feminina, rompendo com cerceadores 
paradigmas históricos, oriundos de séculos de dominação e cárcere 
da liberdade de ser e viver, de inúmeras mulheres de diferentes 
gerações. Até sua morte, aos 76 anos de idade, acometida pelo 
agravamento de uma pneumonia, em 1976, Simone de Beauvoir 
deixaria uma inestimável contribuição para o campo de estudos 
sobre o feminismo, na luta incondicional pela meta da igualdade 
de gêneros.

O compromisso com a independente escolha pelo ateísmo, 
veio desde muito jovem, opondo-se a todo e qualquer ideologia 
religiosa, desenvolvendo suas teses sobre a liberdade e a autonomia 
dos indivíduos, particularmente das mulheres, vem a estruturar um 
pensamento já latente em sua personalidade, desde os tempos 
da Universidade de Paris, quando juntou-se a Merleau-Ponty e 
Sartre, fundando a revista Les Temps Modernes, logo considerada 
imprópria para a moral e os bons costumes da época.

Em Chicago, na idade adulta, aos 42 anos, Beauvoir permite 
que o fotógrafo Art Shay a fotografe nua e de salto alto dentro do 
banheiro se arrumando, inclusive permitindo a circulação da foto.
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Figura 1 – Simone de Beauvoir, 1950

Fonte: Art Shay (1922-2018), em Chigcago, EUA1.

Em 1949, publicou a obra O segundo sexo, seu mais célebre livro 
oriundo de conversas com Sartre, a partir de uma pergunta que ele 
lhe faz: O que significa ser mulher para você? Ela então, responde 
essa pergunta bem freudiana escrevendo O segundo sexo. Nele, 
Simone também discorre sobre o papel da mulher na sociedade e 
a defesa da liberalização do aborto, a homossexualidade feminina, 
denunciando a violência das relações entre os gêneros. Pôs por 

1  Disponível em: https://www.artsy.net/artwork/art-shay-simone-de-beauvoir-1950. 
Acesso em: 14 set. 2021.
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terra o mito de que os instintos maternos, da feminilidade e da 
maternidade eram regidos por um desejo próprio às mulheres. Foi 
amplamente criticada por vários setores da sociedade francesa, 
até mesmo pelo Vaticano que considerou seu livro lascivo, chegando 
a proibir a venda. A ampla proporção do escândalo rendeu à Simone, 
uma venda superior à 22 mil exemplares, tornando-a rica e famosa. 
O segundo sexo ocupou privilegiado lugar de referência no mercado 
editorial, consagrando-se como obra literária ímpar na discussão dos 
questionamentos feministas.

Entre as frases que se tornaram icônicas no livro, esta viria 
a se popularizar mundialmente: “A mulher não nasce mulher, 
torna-se mulher” (1949, p. 11); levando Simone de Beauvoir ao 
merecido patamar histórico, como primeira feminista a justificar 
suas posições por meio de teses filosóficas e interpretações 
históricas, num teor de repercussão cultural, verdadeiramente 
revolucionário. No âmago dessas teses, a jovem e polêmica autora 
revelava que a desigualdade entre homens e mulheres foi histórica 
e ideologicamente construída, não isentando de responsabilidade, 
a própria mulher. Para ela, homens e mulheres construíram essa 
realidade. Os homens por serem machistas e as mulheres, por sua 
submissão voluntária. O que levou a instigante filósofa a indagar: 
“De onde vem essa submissão na mulher?” (1949, p. 77).

Tem um passo a mais para se tornar mulher na visão da autora. 
Outra escritora, Julia Kristeva, que é psicanalista francesa, lançou 
um livro, intitulado Beauvoir presente, retificando esta frase: “Nós 
nascemos mulheres, mas eu me torno mulher” (2018, p. 77). O 
tornar-se mulher como algo dessa ordem do retornar-se a fase 
pre edípica, ou seja, a fase anterior ao édipo, própria da relação 
mãe-filha. Freud chamava de catastrófica e Lacan de devastação a 
relação mãe-filha. No texto, “O aturdito”, Lacan nos chama atenção 
para devastação da mãe em relação a filha, no sentido que a filha 
espera mais substância da mãe do que propriamente do pai. Qual 
menina que não espera que sua mãe a ensine a ser mulher? A filha 
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espera uma resposta que é impossível de ser respondida na visão 
lacaniana, já que “A mulher não existe” e precisa ser inventada 
uma a uma, a mulher é não-toda inscrita na ordem fálica. Esta falta 
de resposta, parece que é o que Lacan nomeou de devastação. 
A mulher autorizar o feminino é dialogar com seus desatinos e 
enfrentar seu próprio vazio sem respostas na relação com o Outro.

É de uma sideração traumática e sem palavras, própria 
de uma posição solitária e sem nomeação possível o lugar do 
feminino. Trata-se de um paradoxo, ou seja, para tornar-se é 
necessário retornar para a posição de objeto de gozo da mãe 
para se separar e poder se tornar sujeito do desejo, exigindo uma 
trajetória importante em direção ao feminino, pois quanto mais 
alienada nesses significantes do Outro materno, mais devastada 
como objeto e não como sujeito da própria história. Beauvoir 
foi severamente atacada quando lançou seu livro em 1949; “[i]
nsatisfeita, fria, ninfomaníaca, lésbica, a mulher que fez mais 
de 100 abortos, eu era tudo!” (apud ROWLEY, 2006, p. 237). O 
escritor Camus achou o livro grotesco, acusou-a de fazer o homem 
francês parecer ridículo. O que fizeram foi tentar devastá-la como 
sujeito do desejo e da história de uma mulher à frente do seu 
tempo. Simone ultrapassou a ancoragem do sentido da espaçosa 
subjetividade de sua época em que a mulher facilmente se calava 
e se amordaçava para desconstruir verdades ancoradas num 
machismo estrutural. Tal qual uma esfinge nunca decifrada, a 
mulher encarna o enigma para todo sujeito e para ela mesma, que 
como sujeito dividido também não tem acesso ao próprio mistério 
(continente negro) e sem se perceber vai abrindo mão de algo 
precioso que é sua liberdade de expressão.

Beauvoir resignificou toda sua história escrevendo e 
enfrentando a angústia de ser mulher inteligente e muito bonita. É 
interessante pensar que através da escrita e respondendo do lugar 
de mulher escritora numa época em que a mulher não tinha muita 
expressividade no meio intelectual, Simone de Beauvoir, constrói 
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um grande nome internacionalmente, a ponto de ser convidada para 
ministrar uma conferência na China.

Sartre, no livro As Palavras (apud ROWLEY, 2006, p. 276), sentia 
a urgência de olhar para sua infância, era para explorar o que agora 
enxergava como sua “neurose”. Aplicando a si mesmo o método que 
chamava de “psicanálise existencial”, demonstrava que usava sua 
liberdade para se rebelar contra sua família e que quisera confiná-
la ao mundo protegido das ilusões burguesas. Em sua visão, mesmo 
tendo ele rejeitado a religião, suas raízes sugavam suas crenças e o 
que ele fez foi substituir uma cegueira por outra. Substituiu a religião 
pela literatura. A narrativa em que Sartre expressava sua profunda 
desilusão com a literatura seria sua obra mais bem elaborada. Foi o 
livro que lhe concedeu o Prêmio Nobel de literatura. “Só ao apagar 
todo sentido é que a existência se define” Lacan em o Seminário, 
livro 22 – RSI (1974-1975).

Oscar Wilde, em A Balada do Cárcere, dirá:

A gente destrói aquilo que mais ama em campo 
aberto, ou numa emboscada; alguns com a leveza 
do carinho, outros com a dureza da palavra; os 
covardes destroem com a espada. Mais a gente 
destrói aquilo que mais ama. (WILDE, [c. 2021], s.p.)

Parece que ambos, Sartre e Beauvoir, ultrapassaram padrões 
burgueses e marcaram fortemente a história da intelectualidade 
no mundo.

Freud refere-se ao feminino nos despertando para uma 
Outra cena. Penso que a relação de Beauvoir com Sartre foi esse 
despertar para ambos, um despertar de algo sobre o insondável 
de seus seres. Sartre ficou fascinado na adolescência com 
Madame Bovary (Flaubert) e ao longo da vida com Beauvoir, será 
coincidência ou o significante deslizou?

A mulher, através do homem se conecta com ela própria. Sartre 
parece ter ocupado esse lugar de mentor intelectual, operava um 
saber sobre Beauvoir que a capturava numa relação de dependência, 
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mas sem dúvida promovia um fascínio nela não como homem, 
mas como um parceiro intelectual a conectando com ela próprio. 
“Um homem dança um tango com uma mulher. Uma mulher dança 
o tango com ela mesma através do homem como seu conector” 
(BASSOLS, 2017, p. 3). Podemos pensar que Sartre fez função de 
conector entre ela e o feminino na mulher Beauvoir?

No feminino há sempre algo extraviado, extra-via, há sempre 
um elemento extraviado já que o falo não drena tudo que há 
numa mulher do pulsional. O homem em função de sua virilidade 
se organiza mais, já a mulher, o seu gozo pode até enlouquecê-la, 
sair desvairada, sem rumo. Penso que a relação com Sartre serviu 
de referência fálica para sustentá-la numa cultura machista de 
estrutura que tanto enfrentou corajosamente, mas que acabou 
cedendo a uma certa submissão intelectual ao grande Outro, Sartre-
mãe, apesar de ser chamada de Castor, um mamífero conhecido 
pela habilidade de construir. O animal usa galhos, pedras e lama 
para erguer estruturas chamadas barragem. Muito simbólico este 
apelido Castor.

Em seu penúltimo livro Balanço Final, Beauvoir narra seus 
sonhos, abre sua alma para a sondagem do inconsciente, e fala 
de suas próprias experiências onde subverte as relações homem/
mulher numa sociedade moralista e conservadora.

O campo do feminino é o campo do infamiliar. Um lugar que 
não controlamos e que desconhecemos o material do sonho que 
nos surpreende quando narramos para outra pessoa. Freud nomeou 
este lugar estranho de inconsciente. Quando nos encontramos com 
nosso inconsciente nos vemos transformados num outro de nós 
mesmos. Exemplo disso são os lapsos, atos falhos, no sintoma, é 
um outro que fala em nós e que não temos o menor controle.

Em um sonho Beauvoir descreve Sartre, o filósofo, como 
um helicóptero, no qual ela se mantinha agarrada na aba de seu 
casaco (1982, p. 123). É curioso ela ter aberto mão de uma relação 
tão apaixonada com o escritor americano Nelson Algreen que 
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desejava casar e ter filhos com ela, para retornar à Paris, e viver 
ao lado de Sartre, que lhe garante uma referência fálica. Fato que 
merece considerações.

Dirá Lacan, entre a menina e a mãe está a mulher. Em termos 
lacanianos, a divisão entre a mulher e a mãe é algo que não tem 
como ser ultrapassado, ou seja, não é um paradoxo para ser 
eliminado, mas para ser sustentado uma a uma, marcando uma 
singularidade. Beauvoir coerente com seu pensamento, renunciou 
a função materna e um lugar de mulher no matrimônio, sinalizando 
que ser mãe é uma escolha e não um destino inexorável do fato 
de nascer mulher, desconstruindo, assim, o mito do amor materno 
inerente a qualquer mulher. Elisabeth Badinter (1986), seguidora 
de Beauvoir escreveu um livro chamado Um amor conquistado, 
desconstruindo o mito do amor incondicional, natural e nos 
ensinando que essa visão idealizada surgiu com a família burguesa. 
Beauvoir nos lembrou algo que durante séculos foi recalcado, de 
que não é natural esse amor, que se trata de uma escolha decidida 
em direção à maternidade e não apenas uma questão biológica.

Finalizo com uma belíssima citação Simone Beauvoir para 
concluir que a menina espera mais substância da mãe do que do pai 
e com Beauvoir aprendemos que justo essa demanda que a devasta 
como mulher na visão lacaniana, pode com Beauvoir libertá-la como 
mulher, e hoje, nós feministas, podemos alertar às novas gerações 
que a maternidade é uma escolha imbuída do desejo de ser mãe 
e vai além da imposição de uma cultura patriarcal: “Que nada nos 
limite. Que nada nos define. Que nada nos sujeite. Que a liberdade 
seja a nossa própria substância” (CINCO..., 2015).
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AUTORReTRATO eM VeRde: UMA eScRiTA dO 
iNcONScieNTe

irene corrêa de Paula Sayão cardozo (UFF)

L’écriture n’est pas mise au travail dans un 
espace post-analytique, mais dans l’espace 

même de l’analyse. Plus exactement, elle 
tente d’ouvrir cet espace dans le texte même, 

en produisant un en deçà et un au-delà de 
l’expérience dans le tissu narratif

Serge Doubrovsky

Como podemos articular os significantes presentes neste 
título: autorretrato, verde, escrita e inconsciente? Se partirmos do 
pressuposto de que, segundo Jacques Lacan, o sujeito é um efeito 
dos significantes que, em rede, dão lugar a sua existência, o que 
estaria em questão na noção de “escrita do inconsciente”?

Antes de abordarmos as questões colocadas acima, importa 
ressaltar que o título deste artigo faz referência e dialoga com 
a obra Autoportrait en vert (2005), da escritora francesa Marie 
NDiaye – nascida em 1967, em Pithiviers, de mãe bretã e pai 
senegalês. Escritora prolífera e reconhecida no meio literário 
francófono1, NDiaye começa a escrever muito jovem e publica 
seu primeiro romance pela prestigiosa Editions de Minuit, 
aos dezessete anos.. Seu universo literário é perpassado por 
problemáticas existenciais que dizem frequentemente respeito 
ao reconhecimento da alteridade, a experiência da singularidade, 
da exclusão e do pertencimento. Crítica dos mecanismos de 

1  NDiaye ganhou o cobiçado prêmio Goncourt, em 2009, com o romance Trois 
femmes puissantes (2009).
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dominação e opressão, inerentes às relações de poder (seja entre 
gêneros, etnicidades, classes sociais ou entre membros de uma 
mesma família), NDiaye vale-se, não raramente, de elementos 
que subvertem a realidade e, por consequência, seus modelos 
hierárquicos, tendo, nesse sentido, produzido diversas obras com 
traços de realismo mágico e, especialmente, de fantástico – caso 
da “autoficção fantástica”, termo pelo qual opto por nomear a 
obra Autorretrato em verde, objeto desta análise.

O que está em questão na noção de escrita do inconsciente e 
na articulação dos significantes mencionados no título deste artigo 
é o descentramento do sujeito da consciência, do “eu” cartesiano/
centrado, cuja existência, atestada pelo registro civil, legitimaria a 
enunciação da verdade (no sentido de veracidade factual) sobre 
sua história (ordenada e cronológica) e personalidade – nos moldes 
da “autobiografia tradicional”, como conceituada por Philippe 
Lejeune ([1975] 1996). O inconsciente configurado como cena da 
escrita ou “Outra cena”, como afirma o psicanalista Joel Birman, 
“inscreve-se nos interstícios, nos intervalos da consciência, 
rompendo a continuidade desta” (2012, p. 137) e revelando o 
indizível do desejo. Em outros termos, do Real2, do ponto de vista 
lacaniano, que estaria do lado oposto ao da realidade, visto que 
da ordem da pulsão, do que escapa à linguagem e “não cessa de 
não se escrever” (LACAN, 1975).

Escrita e literatura podem representar um caminho de acesso 
e tratamento do Real, tendo em vista sua vocação para comunicar 
para além do que dizem (consciência), para despertar sentimentos 
inomináveis e tocar no que é indizível e obscuro em cada um (leitor 
e autor). Tratar o Real supõe conectar-se com a desordem do 
inominavelmente secreto. E a literatura é, paradoxalmente, uma 
tentativa de dizer (narrar) o que não pode ser dito, de compreender 
o incompreensível. É esse “impossível” que, a meu ver, a obra 

2  Usarei Real, com maiúscula, para designar o conceito psicanalítico, desenvolvido 
por Jacques Lacan, e definido em relação a outros dois registros psíquicos: o 
Simbólico e o Imaginário, e real, com minúscula, para designar a realidade empírica.
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Autorretrato em verde tenta abarcar. Para Lacan, escrever seria 
justamente a tentativa de simbolizar os restos não assimiláveis, 
o “irreproduzível” e assim fazer frente à angústia do Real (2003, 
p. 16). A literatura e a escrita aparecem, nesse sentido, como 
potencialidades transgressoras, que permitem ao escritor “trair” a 
realidade, para só assim poder abordá-la.

Autorretrato em verde permite-nos uma leitura e interpretação 
a partir de marcas e lacunas que “desterritorizalizam”, no sentido 
de que colocam em questão a ideia das origens homogêneas, 
imaculadas, logo, inapreensíveis, bem como das identidades 
unificadas, que fornecem sólidas localizações sociais (HALL, 
2002). Trata-se de uma obra que ultrapassa as fronteiras de 
gênero, situando-se em um entrelugar (SIBONY, 1991) – entre o 
ficcional e o factual, o vivido e o fantasmado, o autobiográfico e o 
romanesco, o familiar e o inquietante, a razão consciente e a falta 
a saber inconsciente. Essas mútuas confluências, característica 
das literaturas contemporâneas, sinalizam, ao nosso ver, tanto 
os limites encontrados na representação pura da realidade, 
quanto um desejo de ampliação das possibilidades de escuta e de 
compreensão do “eu”/sujeito.

O registro psíquico e sua expressão, assim como a (cena 
da) escrita, é, necessariamente, marcado pela reconstituição 
da realidade, através de fabulações, apagamentos, recalques e 
renovações; nas palavras de Jacques Derrida,

“a percepção pura não existe; somos escritos 
escrevendo [...]. O sujeito da escritura é um 
sistema de relações entre as camadas: o bloco 
mágico do psíquico3, da sociedade, do mundo. 

3  No texto “Nota sobre o bloco mágico” ([1925] 2011), Freud faz uma analogia 
entre o funcionamento do aparelho psíquico e o que era chamado na época de 
bloco-mágico – tela-quadro sobre a qual a escrita feita em sua camada superficial 
podia ser apagada, deixando a superfície em branco para novas recepções. A 
analogia entre o bloco-mágico e o funcionamento da memória e do inconsciente 
está no fato de que os resquícios duráveis de notas anteriores ainda existiriam 
submersos na tela-psíquica, permanecendo inscritos, porém invisíveis. O paradoxo 
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No interior desta cena, é impossível encontrar a 
simplicidade pontual do sujeito clássico” (2009, 
p. 332, grifos nossos)

Trata-se de uma prática discursiva atravessada por fantasmas 
inconscientes ou “espectralidades”, usando expressão de Derrida 
(2009), que em sua releitura de Freud, concebe o psiquismo 
como cena da escrita, para denominar literariamente o registro 
do fantasma (fantasia)4 sob a ótica psicanalítica. É desse registro 
e elemento espectral que se trata o autorretrato de NDiaye, cuja 
emergência será, como veremos, metonimicamente associada ao 
significante “verde”.

O significante autorretrato, tomado de empréstimo da pintura 
para descrever uma representação que o artista faz de si mesmo 
(subjetiva e imprevisível), leva-nos, em seguida, à questão da 
“verdade” e à pergunta: “que verdade apreende o leitor ao tomar 
contato com essa autorrepresentação singular e fantástica de si? – 
retomando a questão colocada por Lacan – “que verdade escuta o 
analista ao tomar contato com a palavra do analisante?”.

Em outros termos, interessa-nos ressaltar o papel 
interpretativo (de escuta) do leitor, que, em sua apreensão do 
texto literário, preenche suas brechas, a partir de seu inconsciente, 
desejos e fantasias, passando a ter um papel ativo na produção 
narrativa. A narrativa clínica em psicanálise é, segundo Birman, 
“escrita de si realizada inicialmente pela figura do analisante e 
que pode ser transformada posteriormente [...] pela figura do 
analista, que deve dividir então com o analisante a autoria da dita 
composição literária” (2012, p. 183, grifo nosso). Assim, da mesma 
desta comparação com a operação da memória em seu viés psicanalítico, na 
dinâmica reiterada do registrar e do apagar, está no fato de que é por sua 
invisibilidade que sua durabilidade se sustenta.
4  O termo francês phantasme é atualmente utilizado como um conceito 
psicanalítico, diferentemente dos termos fantaisie, em francês, e “fantasia”, em 
português, que tendem a designar a imaginação de uma maneira geral. Opto pela 
utilização do termo “fantasma”, quando pretendo reforçar o sentido restrito do 
conceito psicanalítico e do termo “fantasia” quando se tratar de imaginação, em 
seu sentido mais amplo.



136

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

maneira que o analista dividiria com o analisante a “autoria da 
dita composição literária” a partir da escuta e da interpretação de 
sua fala e “verdade”, o leitor seria um coprodutor da obra literária.

Duas atitudes éticas centrais estariam, segundo Blanckeman 
(2002), na origem das escritas de si: tudo dizer ou muito calar. 
A primeira convida à transparência: o sujeito íntimo se desnuda 
através de uma palavra sincera. A segunda atitude exige, ao 
contrário, que o sujeito se preserve de toda expressão aberta 
que o torne público, reservando-se mesmo o direito de negar-
se (BLANCKEMAN, 2002, p. 145-146). Embora essas “atitudes 
éticas” tragam nuances diversas e não se esgotem em si mesmas, 
podemos dizer que autobiografias tradicionais estariam mais 
próximas da primeira postura e as escritas de si autoficcionais (em 
suas múltiplas modulações) se alinhariam à segunda. Porém, mais 
importante do que definir fronteiras genéricas é pensar a partir da 
encruzilhada que constitui toda escrita do “eu”: a lógica do sujeito 
(auto), a pragmática dos fatos (bio) e a dinâmica da escrita (grafia) 
(BLANCKEMAN, 2002, p. 146).

NDiaye, em Autorretrato em verde, se aproximaria desta 
segunda postura, pois apesar de trazer no título a palavra 
“autorretrato”, de a autora afirmar (em entrevistas) que se 
trata da “sua vida” e de que certos dados referenciais como a 
nacionalidade, a maternidade e a profissão, entre outros, sejam 
conservados pela narradora, a obra é um convite ao mergulho 
nas profundezas “turvas e enigmáticas” do inconsciente e se 
organiza (como este) em torno de cenas e marcas psíquicas – 
caracterizadas por descontinuidades e fissuras. Contrariamente 
ao modelo rousseauniano, de tipo confessional, NDiaye não 
quer mostrar aos seus semelhantes uma “mulher em toda sua 
verdade”, não no sentido de uma transparência sincera, mas de: 
“uma reconstituição, uma re-criação, de um excesso de realidade” 
(NDIAYE apud BARNET, 2009, p. 161). Dito isso, a verdade que 
interessa aqui é fundada na relação do sujeito com a linguagem, 
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com a fantasia, com o desejo inconsciente, em outros termos, com 
o que falta ao saber – consciente/racional. Trata-se, em síntese, 
de uma hermenêutica que ultrapassa os limites da consciência, 
revelando “intervalos eloquentes”, “feridas abertas, na pele da 
escrita”, nas expressões de Birman, que convidariam o leitor a 
interpretar a partir do que falta no texto (2012, p. 147-148).

Autorretrato em verde tem como narradora e protagonista 
uma personagem, suposto alterego de NDiaye, sobre a qual 
temos poucas informações objetivas, a não ser que é mãe de 
quatro filhos e mora nas proximidades do rio Garonne. Tomamos 
contato, todavia, com sua aguçada percepção da alteridade, sua 
inadequação com o mundo e com o ego e, em suma, com seu 
“arquivo” memorial inconsciente e o profundamente íntimo – que 
se elabora entre o verossímil e o inverossímil, Real e a realidade, o 
aterrorizante e o familiar.

A obra é um amálgama de gêneros – autorretrato, diário, 
autoficção e romance fantástico – intercalada por inusitadas fotos de 
mulheres contemporâneas e de época: as primeiras são desfocadas 
e não nos permitem distinguir as faces das fotografadas, seja pela 
posição ou pela falta de nitidez; as outras fotos, supostamente do 
século XIX, estão em preto e branco e trazem imagens duplicadas 
de mulheres desconhecidas, posando em ambientes domésticos 
ou carregando bebês. O fato de as mulheres representadas nas 
imagens serem brancas e não apresentarem, em princípio, nenhuma 
relação direta com a autora negra e nascida no século XX, contribui 
para criar uma sensação de estranheza insólita (mesmo antes do 
início da leitura). O leitor é, assim, fatalmente levado a questionar 
a função dessas imagens deslocadas, desfocadas, inapreensíveis.

Ao aliar escritas de si, romance fantástico e imagens fotográficas 
deslocadas, NDiaye contribui para relativizar a realidade factual, 
criando uma narrativa que resiste à transparência (do “eu” social/
racional), interessando-se pela porção oculta do sujeito: seus 
fantasmas, obsessões. “Espaço de convergências” e “abertura 
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sobre o estranhamento”, a narrativa fantástica seria, segundo Julio 
Cortázar, “um ponto vélico” (2006, p. 179)5, um ponto de passagem 
entre duas ou mais realidades, que permite a percepção de algo 
habitualmente invisível. Esse entrelugar do qual parte o fantástico 
nos diz muito sobre os enigmas do sujeito barrado, para a psicanálise, 
entre um saber consciente e um não-saber inconsciente (Real).

No ensaio “O inquietante” ([1919] 2010), Freud parte do 
desconcertante conto “O homem de areia”, de E. T. A. Hoffmann, 
para desenvolver suas reflexões sobre o sentimento do estranho, 
do inquietante, do sinistro6, na literatura, mostrando a interface 
que se pode fazer entre elaboração inconsciente e elaboração 
estética. Freud inicia o texto fazendo algumas considerações sobre 
a contribuição da estética (para a psicanálise), que ele, claramente, 
afasta das teorias do belo e aproxima da “teoria das qualidades do 
nosso sentir” (2010, p. 329, grifo nosso). Embora afirme ser raro 
o psicanalista estar inclinado a este ramo de investigação, Freud 
encontra nas narrativas fantásticas ou naquelas que contam com a 
presença do elemento inquietante um desses domínios da estética 
que são de especial valor para a psicanálise, por isso que esta fonte 
de estranhamento relaciona-se ao que há de mais íntimo para o 
sujeito – “ao que é terrível, ao que desperta angústia e horror” 
(2010, p. 329), “espécie de coisa assustadora que remonta ao que é 
há muito conhecido, ao bastante familiar” (2010, p. 331).

O que me parece especialmente relevante neste ensaio “O 
inquietante” ([1919] 2010) é que Freud, ao tratar do “estranho”, não 
trata do estrangeiro, sob a ótica daquilo ou daquele que vem de fora 
e ameaça por sua diferença inapreensível ou inclassificável, mas 
percebe a estranheza como o inquietante familiar, o inominável, 

5  O “ponto vélico”: expressão tomada por Cortázar de empréstimo do 
vocabulário náutico, seria aquele ponto misterioso no barco para onde 
convergem as velas e força vélica que altera o equilíbrio dinâmico.
6  As traduções para o português de “Das Unheimliche”, no original em alemão, 
são supreendentemente diversas: “O estranho”, “A inquietante estranheza”, “O 
inquietante familiar”, “O sinistro”, “O perturbador”, entre outras.
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o Outro que há em si. O sentimento perturbador de estranha-
familiaridade diz respeito ao que foi recalcado, mas atua; o que 
leva à reflexão sobre o reconhecimento da própria alteridade: 
“Je est un autre”, dizia o visionário poeta Arthur Rimbaud7, que 
traduziu literariamente a estranheza e a poesia de se saber Outro 
em si, múltiplo, deslocado, incognoscível.

O tema do fantástico, como apontou Italo Calvino, seria a relação 
entre a realidade do mundo que conhecemos por meio da percepção 
e a realidade do mundo subjetivo, que entrelaçadas produzem, não 
raramente, o sentimento do insólito “como a irrupção do inconsciente, 
do reprimido, do que se distanciou de nossa atenção racional” (2004, 
p. 9). Partindo desta mesma perspectiva, a psicanalista Martha Mon 
(2001) afirma que a hesitação fantástica – amplamente teorizada a 
partir de Tzvetan Todorov8 – representa “um escândalo, uma rachadura, 
uma irrupção insólita quase insuportável no mundo real” (1975, p. 81), 
porque tira o sujeito da realidade fantasmática onde se reconhece e o 
introduz por um brevíssimo momento fora do tempo; assim, acham-
se irremediavelmente ligadas irrealidades sobrenatural e realidade 
psíquica. A “autoficção fantástica” de NDiaye encena essa experiência 
perturbadora do insólito como uma irrupção do inconsciente.

Como em um diário, Autorretrato em verde é dividido em 
partes datadas que avançam e recuam entre os anos de 2000 e de 
2003. Há, todavia, um ponto relevante quanto ao tempo diegético 
que merece ser apontado. O livro se inicia anunciando uma 
atmosfera de ameaça iminente e de obscuridade – “Dezembro de 

7  “Lettres du voyant”: cartas de Rimbaud a Georges Izambard (13 de maio de 
1871) e a Paul Demeny (15 de maio de 1871), onde a expressão aparece pela 
primeira vez.
8  O fantástico, segundo Todorov (1975), dura somente o tempo de uma incerteza, 
durante a qual o leitor se pergunta se determinado acontecimento no texto é 
apenas uma ilusão (e o mundo real continua igual) ou se o sobrenatural realmente 
aconteceu (e o mundo real foi transformado). Ao escolher uma dessas duas opções, 
deixa-se o fantástico para se entrar em um dos gêneros vizinhos: o estranho, no 
caso de o leitor admitir que os acontecimentos em questão pertençam à realidade, 
ou o maravilhoso, no caso do leitor aceitar novas leis para explicar o fenômeno 
sobrenatural e assim deixar de se espantar com ele (1975, p. 31).
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2003: é noite e o nível do rio Garonne não para de subir hora após 
hora na obscuridade” (NDIAYE, 2005, p. 9) – e termina anunciando 
o fim da ameaça – “Dezembro de 2003: a água parou de subir” 
(NDIAYE, 2005, p. 107). Como se o rio fosse uma alegoria do sujeito-
narrador, cujo ego está prestes a transbordar no imprevisível, 
perdendo sua soberania. Essa atmosfera de tensão e instabilidade 
permeará durante toda a narrativa, seu “fim” representa a volta 
a certa normalidade, que também pode ser associada à saída 
do mundo literário. Dezembro de 2003 é uma data significativa, 
pois representa a entrada da autora-narradora no que podemos 
chamar de “cena da escrita inconsciente”, mundo fantástico que 
romperá a cadeia da racionalidade cronológica; como se o tempo 
da escrita correspondesse ao tempo do transbordamento, da 
metamorfose. O que se passa entre essa ameaça e seu fim é uma 
reescrita fantasmática e onírica do “eu”.

Nas bordas do rio Garonne, a narradora, mulher aparentemente 
comum, leva suas crianças à escola até que a banalidade do 
cotidiano é surpreendida por uma estranha aparição, que só ela 
vê, uma “presença verde” (NDIAYE, 2005, p. 11), de cor “vegetal 
e perigosamente feminina” (BARNET, 2009, p. 166). A visão deste 
espectro, desta “femme en vert” fascinante e ambígua, surge 
como uma alucinação, abrindo-lhe irremediavelmente as portas 
do incognoscível. O que se inaugura, a partir daí, é o sentimento 
de que a identidade, coerente e racional, vacila.

Essa visão fantasmática-fantasmagórica ou espectral, 
retomando a expressão de Derrida, que a narradora supõe, mais 
tarde, ser a de uma certa Katia Depetiteville, falecida há 15 anos, 
provocará uma série de reminiscências insólitas. É curioso observar 
que, em contraponto à narradora, sobre a qual não há revelação 
nominal, a aparição possui nome e sobrenome, logo, uma história 
e filiação. Logicamente, o leitor espera uma explicação racional 
que justifique a origem e a presença de Katia Depetiteville; no 
entanto, o que se percebe ao longo da narrativa é que se trata de 
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significantes deslocados e esvaziado de sentido em si mesmos, 
funcionando unicamente como uma projeção especular/subjetiva 
para a narradora. A aparição de Katia Depetiteville na narrativa 
inaugura uma mudança no olhar da narradora; como se “um véu 
de fulgente irrealidade” (NDIAYE, 2005, p. 32), um “filtro verde”, 
tivesse alterado sua percepção da realidade, fazendo-a distinguir 
o invisível.

Neste retorno do recalcado, para usar a expressão psicanalítica, 
a narradora revisitará seu passado, sendo capaz de perceber todo 
o “verde” nele contido e de reconhecer as diversas mulheres de 
verde que assombraram sua vida. Mulheres sádicas, sedutoras ou, 
simplesmente, desamparadas: sua mãe, “[…] minha mãe é um tipo 
de mulher de verde que eu jamais encontrei” (NDIAYE, 2005, p. 79), 
“intocável, decepcionante, mutável, muito fria” (NDIAYE, 2005, p. 82); 
uma antiga professora do maternal: “Me vem à mente a inquietante 
lembrança de uma mulher de verde, do tempo da escola maternal. 
[...] brutal e corpulenta, nos ameaçava com a prisão se comêssemos 
lentamente demais ou sujássemos as roupas” (NDIAYE, 2005, p. 18); 
sua ex-melhor amiga, transformada em “mulher de verde” depois 
de se tornar sua madrasta; e, até mesmo, o rio La Garonne, de águas 
turvas e imprevisíveis.

Ao longo da narrativa, outra ameaça supostamente sobrenatural 
– uma “coisa” “negra, rápida” (NDIAYE, 2005, p. 27) e indefinida 
– surgirá rondando a cidade. Mas ao contrário do “espectro”, 
será vista por todos como uma “alucinação coletiva”, salvo pela 
narradora. Assim, como em uma narrativa de enigma, leitor (e 
narradora) procuram pistas: “Como compreender tais fatos: trata-
se de ilusão (e o mundo real continua intacto) ou o sobrenatural 
realmente aconteceu? O que seriam todas essas mulheres de verde? 
Desdobramentos, versões da autora, ela própria uma femme en vert, 
ou, talvez, de sua mère en vert?”. A ideia de enigma é relevante, em 
sua interface com o campo da Teoria Psicanalítica, pois nos permite 
retomar a leitura de Freud do inconsciente compreendido como um 
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“arquivo a ser decifrado” a partir de traços psíquicos “perpassado 
por espectros” e da psicanálise como arqueologia da mente.

Em 1995, no ensaio “Mal de Arquivo”, Derrida 
retomou o conceito de cena da escrita para 
transformá-la no conceito de arquivo. No 
entanto, o arquivo pressupõe a existência 
prévia da escrita, pela qual seria interpretada a 
cartografia dos traços psíquicos. Além disso, o 
arquivo/escrita seria perpassado por fantasmas 
que, como espectros, permeiam os traços 
psíquicos. (BIRMAN, 2012, p. 192)

O encontro com uma segunda “mulher de verde”, a “amiga” 
Cristina, marca a entrada da narrativa em um plano onírico, no 
qual a realidade psíquica se impõe sobre realidade material e 
o surreal é vivenciado como natural. Como na descrição de um 
sonho, a cena é a seguinte: a narradora está na rua, observa que 
todas as mulheres se parecem – “todas as jovens estão de short” 
(NDIAYE, 2005, p. 20), afirma –, encontra a angustiada Cristina 
(de short verde) e conversa longamente com ela, ouve sobre seus 
tristes problemas com os filhos, mas estranha o fato, pois Cristina 
não tem filhos – “Quem era ela?” (NDIAYE, 2005, p. 24), “Que laço 
nos unia?”, pergunta-se (NDIAYE, 2005, p. 24) –; quando Cristina 
tira os óculos, uma certeza: “eu não conheço esse rosto” (NDIAYE, 
2005, p. 26). Subitamente, outra Cristina (de short rosa), “muito 
parecida”, mas não necessariamente a verdadeira, surge do outro 
lado da rua e a narradora, então, decide abandonar a Cristina “de 
verde” (estranha, irreal?) e ir ao encontro da Cristina “de rosa” 
(autêntica, real?) com a qual manterá exatamente o mesmo diálogo 
que acabara de ter com a outra, como em um déjà vu. Cristina 
narra fatos que lembram a vida afetiva da própria narradora e 
que poderiam ter sido ditos por ela: “angustiante impressão: de 
já ter escutado ou lido a narrativa [de Cristina] sobre um pai que 
revela aos prantos seu ódio pelos netos” (NDIAYE, 2005, p. 29). 
Ora, o pai da narradora, homem “de incompreensível paralisia de 
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sentimentos” (NDIAYE, 2005, p. 104), é justamente descrito no 
texto como um ser egoísta, que além de não ter criado a filha, 
despreza a neta. O conceito freudiano de déjà vu é apropriado para 
refletir sobre a sensação de estranha familiaridade provocada na 
narradora nesta encenação, pois corresponde a um sentimento 
de recordação de uma fantasia inconsciente, essa fantasia que “já 
experimentamos é realmente tocada em tais momentos, apenas 
nós não podemos recordá-la conscientemente porque ela nunca 
foi consciente” (FREUD, [1907] 2015, p. 317).

A cena onírica, ao contrário de irrealidade, pode ser entendida, 
do ponto de vista psicanalítico, como um “excesso de realidade”, a 
realização de um desejo inconsciente pela mediação da encenação 
fantasmática, ou seja, através de conteúdos manifestos distorcidos 
por mecanismos de defesa, como o deslocamento e a condensação. 
Grosso modo, o deslocamento transfere as emoções ou fantasias 
associadas a determinado objeto para um substituto mais aceitável, 
com menor valor e intensidade psíquica; já a condensação consiste 
no processo de condensar sentimentos, emoções ou desejos de 
um grupo de ideias em uma única ideia. Nesse sentido, todos os 
“personagens” do sonho representariam ou remeteriam ao ser 
que sonha. Segundo Freud, os pensamentos são transformados 
pelo sonho em alucinação e a satisfação plena do desejo só pode 
ser alucinatória; pois o absoluto do desejo será necessariamente 
negado ao sujeito. A ideia de que o sonho representa um espaço de 
realização dos desejos inconscientes e da emergência da verdade 
do sujeito é bem ilustrada no argumento de Lacan: “No momento 
em que nos aproximamos no sonho do que é verdadeiramente real 
em nós, é nesse momento que acordamos, porque nos dá medo, 
acordamos para continuarmos dormindo” (MILLER, 1987, p. 67).

No ensaio “O delírio e os sonhos na Gradiva de W. Jensen”, 
Freud toma como material de análise a novela Gradiva de Jensen, 
a fim de demonstrar que o inconsciente atua na criação literária 
e que na produção do escritor “atuam os mesmos mecanismos 
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do inconsciente que nos são conhecidos no trabalho do sonho” 
([1907] 2015, p. 58). Freud, ao interpretar os sonhos e os delírios do 
protagonista ficcional da novela do mesmo modo que o faria com 
um paciente, em um estudo psiquiátrico ou em um caso clínico e de 
cura, evidencia a capacidade que a obra literária teria de “enfatizar 
certas teorias fundamentais da psicologia médica” ([1907] 2015, 
p. 60). Freud supõe, portanto, que escritores e psicanalistas 
trabalham o mesmo objeto, “bebem da mesma fonte”: aquilo 
que foi reprimido ([1907] 2015, p. 83). O procedimento de ambos 
consistiria na observação da psiquê, das subjetividades, dos afetos, 
dos fantasmas e dos distúrbios humanos, se “o romancista dirige 
sua atenção para o inconsciente de sua própria psique” e o traduz 
literariamente, cabe ao psicanalista interpretar suas manifestações 
e demonstrar suas leis ([1907] 2015, p. 117).

Cabe ressaltar, todavia, que não se trata aqui de fazer uma 
análise comparada, do ponto de vista formal, entre as narrativas 
clínicas de Freud e a obra literária analisada, nem de uma tentativa 
de análise psicanalítica do autor a partir do texto literário, mas de 
pensar a literatura como espaço de abertura para o inconsciente, 
metamorfoseado em tecido narrativo.

Já ao narrar a história de sua amiga Jenny, a narradora 
estabelece uma nova forma de estranhamento, pois apresenta 
ao leitor uma nova “femme en vert”, que, neste caso, não tem 
nenhuma relação explícita com a autora-narradora, que apenas 
ouve falar dela através das narrativas da amiga. A narradora nem 
mesmo a conhece ou a vê, mas experimenta, por ela, um interesse 
quase doentio. A mulher de verde em questão é a “femme d’Ivan”, 
ex-namorado de juventude da amiga Jenny, espécie de duplo 
perverso e mais bem sucedido desta última. A estranheza está 
no fato de, inesperadamente, o centro da narrativa deixar de ser 
“eu” e se tornar “ela”. Contudo, se pensarmos a questão a partir 
da ideia de distorção presente no mecanismo do “deslocamento” 
desenvolvido em Freud, e que mais tarde Lacan associará à figura 
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de linguagem metonímia, tudo se torna um pouco mais coerente. 
Ora, a metonímia consiste em empregar um elemento ou termo no 
lugar de outro, quando há entre eles estreita afinidade ou relação 
de sentido. Podemos, a partir daí, compreender que essa mulher 
que atormenta Jenny (na verdade, não importa ao certo quem seja) 
representa o “verde” que assombra a própria narradora e que é o 
tema central do livro. A “femme d’Ivan” representa os fantasmas 
ligados ao medo do abandono (Jenny é abandonada pelo marido, 
pelo filho e pelo próprio Ivan), ao sentimento de impotência e 
desamparo (perde o emprego e a casa), à inveja (deseja ter a vida 
da outra), entre outros, de maneira manifesta pela amiga Jenny, 
mas sob um ponto de vista subjetivo e latente pela narradora. 
Ironicamente, a “femme d’Ivan” reaparece para Jenny depois de 
morta, como uma assombração: um “verdadeiro fantasma”.

Todos os personagens importantes da obra, possuem seus 
duplos. A exemplo da Cristina de rosa e de verde, de Jenny e da 
“femme d’Ivan”, o pai parece ter se transformado em uma versão 
jovem dele mesmo, a madrasta em um duplo obeso, “verde” e 
infeliz dela própria. A mãe se transforma a tal ponto que se torna 
irreconhecível: “Eu sei, estupefata, que é minha mãe, mas nada me 
permite sentir essa evidência” (NDIAYE, 2005, p. 78). As duas irmãs 
são descritas como se fossem um único ser, porém duplicado: “[...] 
duas mulheres muito pesadas, duas mulheres muito gordas [...] 
Seus rostos são amenos [...] Seus lindos cabelos negros cacheados 
de maneira semelhante [...] Elas usam roupas esportivas” (NDIAYE, 
2005, p. 86). Como já mencionado, algumas fotos de família também 
aparecem espelhadas, ou são idênticas ou têm diferenças mínimas, 
duas mães, dois bebês. O espectro que se diz da falecida Mme 
Depetiville, embora envolto em certo mistério, tem problemas 
quotidianos verossímeis, comuns tanto à narradora, quanto a 
muitas mulheres “de petites Villes(Vies)”. Assim, se esvaem as 
fronteiras entre vida real e vida subjetiva, o que pertence ao “eu” e 
o que pertence ao outro, o que é ‘eu” e o que é o “outro”.
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A impressão que se tem em Autorretrato em verde é que 
quanto mais intensa a “problemática existencial”, a angústia do 
Real que se pretende encenar, mais distorcida fica a narrativa e 
mais polifônico e nebuloso se torna o “eu”. A duplicação pode ser 
entendida como um modo de desdobramento do ser que desperta 
o autoconhecimento (FRANÇA, 2009, p. 8), tendo em vista sua 
capacidade de levar o sujeito a perceber no “outro duplicado” algo 
que seria incapaz de perceber em si mesmo, algo que é preciso 
deslocar para ser percebido. Esses desdobramentos traduzem um 
sentimento de desajuste por parte da narradora: a um só tempo 
sujeito da razão consciente e da falta a saber inconsciente. Essa 
falta-a-ser, considerada por Lacan como o cerne da experiência 
analítica, é o que no texto se manifesta pela onipresença do 
significante “verde” (tema central da obra) metonimicamente 
associado à cadeia fantasmática recalcada pela narradora.

Em síntese, o alterego de NDiaye se representa como 
“verde” – nem negra (como a cor da pele paterna) nem o branca 
(como a cor da pele materna). Trata-se de um “eu” estranho e 
contraditório, a exemplo de suas impressões desta cor: “o verde 
é a cor da prosperidade, da natureza e ao mesmo tempo uma cor 
estranha e traz azar e fascina” (NDIAYE apud BARNET, 2009, p. 166). 
NDiaye cultiva, assim, o respeito pelo o inconciliável resistindo aos 
essencialismos étnicos, sociais ou de gênero.

Esse “filtro verde” (que se coloca entre a narradora e o mundo) 
também pode ser compreendido como a própria obra literária, que 
desperta a autora-narradora de seu estado ordinário, alterando 
sua percepção do mundo e de si mesma. Penso, nesse sentido, 
o “espectro” como uma projeção especular-literária da autora, 
cuja visão a fez ver o “invisível” (Real). A narradora vê o que não 
existe, não vê o que existe ou vê o que existe, duvidando do que 
vê. Em outras palavras, vê o que há de terrível ou de maravilhoso 
por trás da banalidade do mundo, do que escapa à ordem e às 
identidades “sólidas”. O “fantástico autoficcional” de NDiaye, como 
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na imagem do “ponto velico” (de Cortázar) multiplica os ângulos de 
percepção, admitindo a realidade fraturada, de um mundo regido 
por ambivalências e enigmas potencialmente humanos.

Concluo com uma citação reveladora, no que sinaliza de 
renúncia de uma inscrição plena da narradora no mundo real, 
articulado por princípios da lógica e da racionalidade. Trata-se de 
uma reflexão sobre o lugar que as “mulheres de verde”, reais e, 
simultaneamente, criações literárias, ocupam em seu imaginário. 
Tudo se passa durante uma visita da narradora à casa das irmãs, 
que não via há muito tempo, “por desinteresse, rejeição ou 
repugnância”. Elas vivem em um mundo ordinário e monótono: 
“consoladas quase estabelecidas [...] Trata-se do que na vida 
há de mais ordinário – porque tudo isso é tão triste?” (NDIAYE, 
2005, p. 88). E é justamente neste momento, de encontro com a 
banalidade do mundo, após um lampejo de felicidade que logo se 
cobrirá de tristeza, que sua “femme e vert” – o “espectro” de Katia 
Depetiville e ao mesmo tempo sua projeção “espectro/especular-
literária” – a abandona, sozinha, frente à realidade. É neste exato 
momento que ela se questiona se suportaria viver como as irmãs 
carregando, só, seus medos e desamparos, sem mergulhar em um 
mundo subterrâneo, onírico e fantasmático. Somente pelas vias de 
uma enunciação, norteada por um desejo que desterritorializa e 
promove um encontro singular do inconsciente, poderá in(e)screver 
sua existência, curar-se no sentido etimológico, de cuidar-se, em um 
processo contínuo e não finalizado de elaboração do Real.

Me vem à mente um pensamento maldoso, 
como quem sorve um chá sem gosto naquela 
pequena cozinha, que a minha visita de 
caridade a essas duas garotas não valia a perda 
de Katia Depetiteville. Pois [...] temo tornar-
me um ser insensato se todas essas “mulheres 
de verde” desaparecessem uma após a outra 
deixando-me na impossibilidade de provar 
suas existências, minha própria originalidade. 
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Pergunto-me, em seguida, na cozinha 
bem limpa das minhas irmãs, como tornar 
suportável uma vida desprovida de mulheres de 
verde, desdobrando, em planos de fundo, suas 
siluetas equívocas. Preciso, para atravessar 
calmamente esses momentos de estupor, tédio 
profundo, apatia e desemparo, lembrar-me de 
que elas adornam os meus pensamentos, minha 
vida subterrânea, que elas estão lá, ao mesmo 
tempo, seres reais e figuras literárias... sem as 
quais a dureza da existência parece raspar pele 
e carne até os ossos. (NDIAYE, 2005, p. 88)
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“UMA MeNiNiNHA, eSQUecidA AOS PÉS dA 
cONTAdORA...”: A TRAdiÇÃO ORAL RUANdeSA 
NA OBRA de ScHOLASTiQUe MUKASONGA

João Marcos Reis de Faria (UeRJ)

Até recentemente, a informação sobre Ruanda disponível ao 
público leitor brasileiro se limitava a livros de cunho jornalístico e a filmes 
produzidos por europeus ou norte-americanos. O que parecia importante 
saber se restringia ao genocídio dos tutsis (1994); isso reforçava a ideia 
de que a imagem da catástrofe era a única imagem possível, além de 
simplificar a história do país e de manter as vozes dos ruandeses em 
silêncio ou, quando muito, sob a tutela de ocidentais benevolentes.

Desde 2017, no entanto, a tradução dos livros de Scholastique 
Mukasonga para o português tem dinamizado o conhecimento do 
público brasileiro sobre Ruanda: suas narrativas abordam aspectos que 
entram em relação com a história do genocídio e revelam aos leitores a 
riqueza daquela cultura e as estratégias de resistência e de sobrevivência 
dos ruandeses diante dos fatos e fatores que, lentamente, conduziram 
àqueles cem dias de massacre. A presença de sua obra em círculos de 
leitura independentes também contribui para semear outras formas 
de representar a África como continente plural, a meio caminho entre 
as tradições e a modernidade, além de uma concepção que excede as 
fronteiras políticas e abrange o trânsito dos africanos por outros espaços 
globais. A leitura dos livros de Mukasonga e de tantos escritores e 
escritoras de origem africana ou diaspórica nos ajuda a seguir o sentido 
apontado por Alain Mabanckou e Abdourahman Waberi: “a África está 
no mundo e o mundo está na África” (2020, p. 10)1.

1  A tradução dos trechos citados de obras consultadas em francês e em inglês é de 
responsabilidade do autor do artigo.
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Não esqueçamos que esse interesse crescente dos leitores 
brasileiros alimenta um mercado ao mesmo tempo que se alimenta 
dele: assim, a existência e a ampliação de um público ávido por 
aqueles olhares foram prontamente notadas pelas editoras, não 
só aquelas, mais jovens, que entendem a descoberta das diversas 
Áfricas como uma pauta verdadeiramente política, mas também os 
grupos já consolidados. Parte importante da cadeia de produção 
do livro, o processo de tradução também parece afetado pelo 
mercado e é preciso que isso esteja no horizonte das análises sobre 
a qualidade literária das traduções – no que se refere às obras de 
Scholastique Mukasonga lançadas no Brasil, um sobrevoo rápido já 
permite a identificação de deslizes significativos. De todo modo, é 
salutar a presença de nomes como os de Mukasonga, Chimamanda 
Ngozi Adichie, Alain Mabanckou e Buchi Emecheta nas prateleiras 
das livrarias brasileiras ao lado de autoras e autores de língua 
portuguesa como Paulina Chiziane, Pepetela, Conceição Evaristo e 
Eliana Alves Cruz. Isso possibilita que a leitura literária se fortaleça 
como espaço de descoberta e que a complexidade de aspectos 
históricos e culturais das sociedades africanas e daquelas marcadas 
pela diáspora se consolide no horizonte das novas gerações e, 
principalmente, nos espaços educacionais, nos quais pode contribuir 
para a reflexão sobre nossa própria formação político-cultural.

A obra de Scholastique Mukasonga também vem sido lida nos 
espaços acadêmicos. As análises feitas nesse ambiente têm discutido 
com bastante correção os elementos ligados ao dever de memória. 
Contudo, apoiam-se majoritariamente nos livros já disponíveis 
em português, e isso resulta em limitações quanto à percepção de 
determinadas características da prosa de Mukasonga, notadamente 
pela consideração incompleta de seu universo ficcional. Nesse 
sentido, cabe a quem tem o privilégio de ler os textos em francês 
complementar aquelas leituras ao observar aspectos que podem 
se esvaziar no processo tradutório ou permanecer encobertos em 
razão das escolhas editoriais quanto a que livros traduzir. É o caso 
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de elementos ligados à representação da tradição oral ruandesa na 
obra de Mukasonga, assunto deste trabalho, que a escritora aborda 
em suas obras memorialísticas, mas com grande vivacidade em suas 
obras de ficção. No entanto, a análise dos diferentes textos que 
tematizam essa tradição requer que entendamos, previamente, a 
centralidade das práticas orais na cultura ruandesa e sua relação com 
práticas de escrita.

A TRADiÇÃO ORAL RuANDEsA: AsPECTOs iNTERNOs E 
PREssõEs ExTERNAs

Em trabalhos dedicados particularmente às culturas da África 
Central e com o objetivo de estabelecer bases metodológicas para o 
estudo das tradições orais enquanto fontes históricas legítimas, Jan 
Vansina (1965; 1985) buscou entender como as diferentes formas 
de literatura oral se relacionam com a estrutura das sociedades 
em que se desenvolvem. Por sua vez, Ruth Finnegan (2006; 2012) 
incluiu anotações e reflexões sobre as especificidades ruandesas 
em seus vastos estudos sobre a literatura oral no continente 
africano. Apoiados em profundas pesquisas de campo, ambos 
os autores apontaram o elevado grau de especialização dos 
recitadores profissionais da poesia oral de Ruanda, além do lugar 
privilegiado que exerciam na altamente centralizada monarquia 
local. Esses recitadores guardavam a memória da dinastia e, com 
isso, ofereciam sustentação simbólica ao governante. Desse modo, 
as três formas básicas da poesia oral – dinástica, militar e pastoral – 
correspondiam aos pilares do exercício do poder durante a vigência 
da monarquia tutsi: o mwami, o guerreiro e o criador de gado. Jan 
Vansina teoriza, a esse respeito:

As tradições orais são condicionadas pela 
sociedade em que florescem. Decorre daí 
que nenhuma tradição oral transcende as 
fronteiras do sistema social no qual existe. Ela 
se limita espacialmente à área circunscrita pelas 
fronteiras geográficas da sociedade em questão 
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e, temporalmente, à profundidade geracional 
dessa sociedade. A informação histórica que 
pode ser obtida das tradições orais tem, 
portanto, uma natureza limitada e um certo viés. 
Isso também é verdadeiro para muitas fontes 
escritas, e as fontes escritas e orais são muito 
parecidas nesse sentido. (1965, p. 172)

Partindo dessa compreensão, Vansina persegue a ideia de que 
a centralização administrativa no tempo da monarquia tinha uma 
relação direta com a solidez de determinadas práticas literárias 
inexistentes no Burundi vizinho, cuja estrutura política era muito 
menos verticalizada. Em Ruanda, a necessidade de preservar o 
valor da dinastia resultava em um verdadeiro interesse por formas 
poéticas palacianas que se destacavam de contos e canções 
populares, de provérbios, de mitos fundacionais e de narrativas de 
teor prosaico.

É importante atentarmos para a relação entre o que 
caracterizamos como “poesia” ou “prosa” orais. Ao tomar 
precauções metodológicas, Jan Vansina (1965) distingue entre 
“textos fixos” e “textos livres” – respectivamente, aqueles que têm 
uma forma consolidada e aqueles outros, mais suscetíveis a variações 
formais, onde o que faz parte da tradição é, antes, o conteúdo 
(enredos, motivos, episódios etc.). Recuperar essa distinção parece 
importante quando queremos entender a complexidade da tradição 
oral ruandesa porque, como afirma Ruth Finnegan, existia, entre 
os recitadores profissionais da corte, um respeito “pela precisão 
e pela autenticidade na escolha das palavras, e esperava-se que 
eles preconizassem a memorização à criação” (2012, p. 10). Os 
recitadores especializados se diferenciam, assim, dos contadores 
que desenvolvem narrativas próximas daquilo que entendemos 
como prosa – ou, para usar o termo de Vansina, de “textos livres”. 
Os perfis dos contadores e do público estão ligados às convenções 
sociais de cada região, podendo abranger uma maior diversidade 
ou restringir-se em termos de gênero e faixa etária.
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Segundo Ruth Finnegan (2012), os contadores ruandeses não 
eram, em geral, profissionais especializados que ganhavam a vida 
por meio de sua arte. Ou seja, essa atividade era desempenhada 
principalmente por indivíduos que se encontravam fora da 
estrutura do poder e se reuniam com sua audiência, geralmente 
à noite, uma vez concluídas as tarefas cotidianas. A autora busca, 
porém, destacar-se da tendência da antropologia social de deixar 
em segundo plano os aspectos estéticos das narrativas orais em 
benefício da primazia de seus aspectos funcionais, como os usos 
pedagógicos e moralizantes das histórias contadas às crianças e 
o caráter explicativo, estruturante dos mitos. A autora reconhece 
a validade dessa abordagem no que se refere à consideração 
das narrativas como inseparáveis das dinâmicas sociais em que 
se desenvolvem; contudo, a ênfase utilitarista confortaria uma 
categorização que passa por cima de aspectos cruciais para a 
literatura oral, como a performance do declamador/narrador 
e, sobretudo, características textuais que requereriam uma 
abordagem mais próxima daquela que se emprega com a literatura 
escrita: em outro texto, a autora lembra que o fato de a literatura 
oral não ter uma materialidade como a da literatura impressa “não 
livra o poeta de aderir aos cânones localmente aceitos para a forma 
estética (que pode ser muito complexa), nem o impede de deleitar-
se na elaboração da beleza em palavras e da música como um valor 
em si mesmo” (FINNEGAN, 2006, p. 79).

Essas reflexões nos ajudam a entender a complexidade da 
tradição oral ruandesa e as dificuldades que enfrentamos ao 
caracterizá-la a distância – geográfica e histórica. Como veremos 
adiante, o resgate dessa e de outras formas de tradição ocupa 
um lugar central na obra de Scholastique Mukasonga, que precisa 
escavar sua memória e enfrentar formas de silenciamento que foram 
impostas ao longo de várias décadas – baseadas no autoritarismo da 
cultura letrada ocidental –, mas também traduzir as especificidades 
dessas tradições tipicamente ruandesas para o texto em francês 
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e para o público francófono. Antes de partir para a análise dessas 
questões, é preciso, portanto, entender como a tradição oral 
ruandesa se relacionou com práticas baseadas na escrita.

A chegada dos administradores coloniais e dos Padres 
Brancos a Ruanda promove a introdução da palavra impressa 
– evidentemente, com os valores que lhe eram atribuídos na 
Europa à aurora do século 20. Uma vez que eram os missionários 
que realizavam o trabalho de proximidade com os nativos, a eles 
também se confiou a tarefa de abrir e dirigir escolas; assim como 
em outras áreas colonizadas por europeus, o acesso dos ruandeses 
à escrita foi marcado pela relação que se criou entre a fé cristã e 
o progresso em outras dimensões da vida. Em obra escrita nos 
anos 1930 e impregnada da ideologia colonial, um clérigo francês 
afirmou que o principal fator que favoreceu o trabalho dos 
missionários em Ruanda foi o fato de estes darem tudo à plebe 
sem pedir nada em troca. Ao lado de orações, cuidados médicos e 
ofícios, os religiosos ofereciam aos ruandeses

a escrita, o cálculo, o desenho, signos 
cabalísticos que lhes permitiam se tornar 
escribas, professores e catequistas. [...] Os 
humildes servos se elevavam, assim, à posição 
de letrados, secretários e intérpretes dos 
chefes indígenas quanto dos mestres europeus. 
Eles eram convidados até mesmo a postular 
ao sacerdócio, o que rapidamente os alçava 
ao nível de seus educadores. Que repentina 
mudança de condição! (DE LACGER; NOTHOMB, 
1961, p. 399-400)

Uma vez consolidadas a colônia e a etnicização das relações 
sociais entre hutus e tutsis, o batizado na fé católica, o acesso 
à escolarização e o aprendizado de um ofício se tornaram os 
principais meios de ascensão social em Ruanda, o que se revela no 
uso do adjetivo évolué para referir-se a quem adentrava o universo 
letrado. Se as práticas orais permaneceram vivas no seio da corte 
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e entre a população em geral, agora elas coexistiam com práticas 
baseadas na escrita que eram reguladas pelo aparelho burocrático 
e pela Igreja, o que se intensificou a partir da deposição do mwami 
Yuhi V Musinga (1931) e da conversão ao catolicismo de seu filho 
e sucessor, Mutara III Rudahigwa (1943), que, aliado aos Padres 
Brancos, consagrou o país a Jesus Cristo.

Com o declínio da monarquia no final dos anos 1950 e a 
proclamação da república independente em 1962, os grupos que 
afirmavam a primazia da identidade hutu se consolidaram no 
poder. O discurso revanchista se institucionalizou e alimentou a 
perseguição a todo elemento que remetesse à antiga hegemonia 
política dos tutsis. Estes perderam quase todo acesso à educação 
formal e vários elementos tradicionais caíram na clandestinidade 
ao entrarem na mira do regime, que passou a promover o princípio 
do amajyambere (“progresso”) com grande apoio da Igreja 
Católica. As próximas três décadas veriam ensaios para o genocídio, 
com sucessivas ondas de repressão aos tutsis e uma guerra civil 
iniciada na virada da década de 1990 como resposta, sustentada 
por potências ocidentais, à ofensiva da Frente Patriótica Ruandesa 
(FPR), grupo armado formado por tutsis exilados.

Após a tragédia de 1994, os esforços de reconstrução e 
reconciliação do país, já governado pela FPR, fundamentaram uma 
política da memória “marcada pelo desejo de evitar a impunidade 
ao tornar possível uma vida social, de permitir a elaboração 
de um luto coletivo e, também, de tirar Ruanda do isolamento 
por meio da internacionalização da memória do genocídio” 
(COQUIO, 2004, p. 79). A implantação de um aparato jurídico de 
feições tradicionais (gacaca) se deu ao lado da inauguração de 
memoriais que transgrediam os ritos funerários cristãos por meio 
da apropriação de igrejas que haviam sido palco de matanças e da 
exposição de corpos mumificados. Após o genocídio, a memória e o 
luto se tornaram, em Ruanda, um assunto de Estado, mas a pressa 
deste para apresentar as respostas oficiais deixou logo atrás de 
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si um vazio que os sobreviventes não puderam ocupar com suas 
necessidades de narrar o trauma e de buscar, com essa elaboração, 
uma reconstrução autêntica.

A partir do genocídio dos tutsis, vemos uma mudança na relação 
entre a oralidade e a escrita, que deixaram de ser entendidas como 
antagônicas. Na Ruanda monárquica, era difícil registrar a palavra 
oral: Jan Vansina lembra o périplo do intelectual Alexis Kagame 
para conseguir que o mwami autorizasse a transcrição de poemas 
recitados pelos poetas da corte; alguns recitadores temiam que isso 
revelasse os segredos de seu ofício e impactasse negativamente 
os privilégios sociais que ele possibilitava, preferindo que, em 
caso de publicação, os textos fossem previamente traduzidos 
do quiniaruanda para outras línguas. Já no âmbito testemunhal, 
as práticas orais e escritas passam se relacionar em termos de 
complementaridade, pois, nesse primeiro momento, era preciso 
encontrar formas de fazer com que o discurso do sobrevivente – 
seu faire œuvre, segundo formulação de Catherine Coquio (2004) 
– pudesse gerar provas (faire preuve) dos crimes cometidos. O 
desenvolvimento do campo testemunhal faz surgirem outras 
questões: enquanto o caráter oral dos testemunhos fica preservado 
em emissões radiofônicas e em filmes, a transcrição dos relatos 
por terceiros repercute diretamente na forma do texto; além 
disso, o testemunho publicado em livro “fica, consequentemente, 
suscetível de entrar em um ciclo cultural” (2004, p. 101), alçando 
muitos testemunhantes à condição de autores.

O campo testemunhal foi impulsionado por “solicitações 
externas ou intervenções de terceiros ocidentais no processo de 
escrita, [mas] teve poucos leitores no próprio país” (COQUIO, 2003, 
p. 347-348), já que a cultura do livro era praticamente inexistente 
em Ruanda e essas obras foram, quase em sua totalidade, 
publicadas em países ocidentais e em línguas europeias. Como no 
caso da Shoah, não demorou para que um campo testemunhal 
surgisse após o genocídio; o que é peculiar ao caso ruandês, 
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ainda de acordo com Catherine Coquio (2004), é o fato de uma 
produção literária em francês ter sido praticamente inexistente 
até então. Por sua vez, o campo aberto após do genocídio é 
povoado principalmente por escritores inseridos no universo 
literário francófono – e aqui incluem-se, ainda, os não ruandeses 
que escreveram sobre o genocídio, como quase todos os autores 
envolvidos no projeto “Opération Rwanda: écrire par devoir de 
mémoire”, lançado em 1998 pela associação Fest’Africa, Arts et 
Médias d’Afrique. Tendo em vista esse panorama, seria ingênuo 
acreditar que os ruandeses que testemunharam por escrito e em 
francês tivessem, como destinatários, ruandeses iletrados que, em 
seu país, usavam, primordialmente, o quiniaruanda em seu dia a dia. 
Tampouco percamos de vista que a língua francesa veio perdendo 
prestígio em benefício do inglês a partir do triunfo do FPR.

É nesse contexto geral que se insere a obra de Scholastique 
Mukasonga. Publicados originalmente em diferentes coleções 
de uma das mais prestigiadas editoras francesas, seus livros vêm 
conseguindo penetração em diversos países – antes do Brasil, já 
haviam sido traduzidos na Dinamarca, na Itália e na Alemanha, 
chegando posteriormente a mercados com maior amplitude, do 
ponto de vista linguístico, como o norte-americano e o espanhol. Nas 
próximas seções, exploraremos a gênese da obra de Mukasonga, com 
ênfase na representação da tradição oral ruandesa em seus relatos 
de teor memorialístico e em suas obras de ficção.

A TRADiÇÃO ORAL NA ObRA mEmORiALísTiCA DE mukAsONGA
Scholastique Mukasonga nasceu no oeste de Ruanda, às 

margens do rio Rukarara, em 1956. O início da repressão dos hutus 
contra os tutsis, três anos mais tarde, fez com que sua família fosse 
desalojada para a região de Nyamata, no Bugesera, que, segundo 
as histórias ruandesas, era um espaço mal-afamado, associado à 
seca e ao desterro de guerreiros desonrados e mulheres adúlteras. 
A partida para o exílio, em 1973, consequência da perseguição de 
membros do regime a estudantes tutsis, levou Mukasonga para o 
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Burundi. É no país vizinho que ela começa a reconstrução de sua 
vida, trabalhando como assistente social, mas cada vez mais longe 
da família e de Ruanda. Em 1992, ela se muda para a Normandia 
com o marido francês e os filhos após um período no Djibuti. 
Mukasonga vive o genocídio de 1994 a distância, mas isso não 
significa que ela tenha sido poupada: trinta e sete membros da 
família são mortos no massacre, como seus pais e quase todos 
os irmãos, cunhados e sobrinhos. O trauma imediato sobrevém 
com a compreensão de que sua partida de Ruanda, há mais de 
vinte anos, tinha um significado que ia além da possibilidade de 
prosseguir os estudos: ela revelava, agora, a chance de sobreviver 
ao destino trágico dos tutsis. Mukasonga se vê, assim, como 
guardiã da memória da família.

Dez anos após o genocídio, Mukasonga retorna a Ruanda e 
visita os locais que havia frequentado em sua juventude; muitos 
se encontravam em ruínas, como a antiga casa familiar, quase 
irreconhecível em meio à vegetação. Diante desse cenário, reforçado 
pela ausência dos corpos – o que impede um efetivo trabalho de 
luto –, pela insuficiência dos gacaca e pelo negacionismo de alguns 
moradores da região, a urgência do dever de memória se acende em 
Mukasonga, que publica, na França, os relatos Inyenzi ou les Cafards 
(2006, traduzido em 2018 com o título de Baratas), e La femme aux 
pieds nus (2008, traduzido em 2017 como A mulher de pés descalços).

Entre as estratégias utilizadas pela escritora em seu trabalho 
memorialístico, interessam para este trabalho o emprego do 
ponto de vista infantil, que permite a Mukasonga assimilar 
suas experiências individuais à história coletiva, as descrições 
do cotidiano familiar, com destaque para o retrato de sua mãe, 
Stefania, e o recurso ao quiniaruanda. Vale lembrar que, segundo 
a escritora, sua mãe não falava francês; a tradução de suas 
experiências para a língua de adoção não é, portanto, isenta de 
significado: para Valérie Dussaillant-Fernandes, a língua materna 
representa “o último laço que Mukasonga mantém com os seus, 
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com sua comunidade e com sua cultura” (2013, p. 111), ao mesmo 
tempo em que lhe permite transmitir os saberes e costumes 
de seu país, resgatar um passado recalcado e melhor “traduzir 
os restos”. No mesmo sentido, o relato de infância assegura, 
para Viviane Azarian, “a transmissão de um patrimônio oral sob 
ameaça de desaparecimento” (2011, p. 429), instaurando uma 
dimensão autoetnográfica. Esse patrimônio está ligado à tradição 
oral ruandesa, que desempenha um importante papel para a 
composição do perfil de Stefania naquelas obras inaugurais.

O talento de Stefania como contadora surge no capítulo de 
Inyenzi ou les Cafards em que Scholastique Mukasonga narra 
os raros momentos de paz que teve na infância, já sob o regime 
de exclusão dos tutsis. Muitos desses episódios estão ligados ao 
cotidiano de sua família. Assim, ao recordar a ida para o campo de 
cultivo com Stefania, Mukasonga afirma:

No caminho, assim que o sol nascia, minha mãe 
começava a contar histórias. Ela me contava a do 
grande rei Ruganzu Ndori, seu exílio na casa da 
tia paterna, as emboscadas armadas pelo marido 
da tia, as revelações dos segredos da realeza, 
seu retorno a Ruanda. A história era longa, 
interminável. Eu cochilava um pouco enquanto 
andava e, às vezes, acreditava perceber, ao longe, 
Ruganzu e sua lança, Ruganzu Cyambarantama 
cyi’Rwanda, atravessando as colinas vestido com 
sua pele de cordeiro. Minha mãe me mostrou 
suas pegadas: atrás da igreja, os pés de Ruganzu 
estavam incrustados na pedra. Havia também 
na rocha a marca do pequeno traseiro de seu 
cachorro. Para minha mãe, era possível ver 
rastros de Ruganzu por todo o país. De repente, 
eu saía do meu cochilo e dizia a mamãe: “Mais! 
Mais!” (MUKASONGA, 2006, p. 70-71)

O personagem evocado na passagem acima faz parte do 
repertório dos mitos fundacionais ruandeses e sua existência factual 
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é questionada por diferentes historiadores que deslegitimam as 
fontes orais. Com um olhar distinto, Jan Vansina prefere entender 
as histórias sobre Ruganzu Ndori como exemplares de contos 
populares marcados pela apropriação criativa de personagens 
e fatos com alguma substância histórica e por uma grande 
variabilidade ao longo do tempo, podendo assimilar outros 
personagens e subenredos e desembocando, dessa forma, em 
novas narrações. Segundo o historiador,

[Contos históricos] são contados para o 
entretenimento e estão sujeitos às dinâmicas 
da ficção. Os nomes e as ambientações podem 
ser alterados à vontade. Assim, entre os relatos 
sobre os reis de Ruanda, existe um ciclo que 
trata do rei Ruganzu Ndori, que é bastante 
popular e apreciado. Muitos pseudoépicos – isto 
é, narrativas sobre personagens históricos não 
construídas em uma forma poética rígida – fazem 
parte desse ciclo e devem ser entendidas como 
contos. A comparação entre os contos populares 
sobre Ruganzu Ndori e relatos históricos sobre 
ele mostra a influência evidente de outros contos 
sobre as versões populares, além dos efeitos 
plenos da licença artística. A principal diferença 
em relação a contos que começam com “Era uma 
vez um rei” é que, agora, o rei se chama Ruganzu. 
(VANSINA, 1985, p. 26)

Já em La femme aux pieds nus, Mukasonga compõe um amplo 
painel de tradições que Stefania buscava manter após a deportação 
da família, não somente pela força do hábito, mas como resistência 
à perseguição do regime contra os tutsis. Em mais de um momento, 
a mãe da escritora é retratada como exímia contadora de histórias. 
Além disso, as habilidades de Stefania como casamenteira, as visitas às 
vizinhas ao retornar do cultivo e os encontros das mulheres nas tardes 
de domingo estão ligados a práticas orais descritas minuciosamente 
por Mukasonga, que aponta a ritualística, as convenções sociais e os 
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tabus que entram em jogo nessas conversas. As reuniões femininas 
no ikigo, espaço situado nos fundos das casas, eram o “parlamento 
das mulheres”, ocasiões em que elas construíam a harmonia social 
enquanto discutiam assuntos que ficavam sob sua responsabilidade, 
como a criação dos filhos, a administração da casa e os casamentos: 
“Cada uma tinha direito de falar, pelo tempo que quisesse, sem que 
ninguém a interrompesse. Não havia maioria nem minoria. As decisões 
eram tomadas quando se alcançava o consentimento de todas” 
(MUKASONGA, 2008, p. 148).

Tendo em vista o tema que nos interessa para este trabalho, 
destaca-se, ainda nessa obra, o capítulo “Le pays des contes”, 
inteiramente dedicado à contação de histórias ao final do dia de 
trabalho. Mais uma vez, vemos a sonolência dominar Mukasonga e 
suas irmãs; esse estado de atenção flutuante que vai ser fundamental 
para o registro dos contos tradicionais e dessa experiência íntima na 
memória da escritora:

Mamãe põe mais um pouco de lenha na fogueira. 
A chama reanimada enche o teto arredondado 
do inzu com uma luz quente e ambreada. Mamãe 
se senta em sua esteira, encostada no biombo 
que esconde a grande cama. Ela estica as pernas. 
Desamarra o pedaço de tecido que aproveitou 
de um velho vestido e que lhe serve de lenço, 
dobra-o cuidadosamente e o coloca na borda de 
um cesto cheio de feijões. Nós três nos sentamos 
a sua frente. O calor, tão próximo de nós, penetra 
de pouco em pouco, um alegre torpor nos invade, 
o fogo não passa de uma brasa assossegada. Está 
na hora dos contos...
[...]
Eu não escutei os contos de minha mãe (aquelas 
histórias que só podiam ser contadas à noite, 
pois, se o fizéssemos durante o dia, correríamos 
o risco de nos transformar em um lagarto 
preguiçoso que passa a vida se aquecendo ao 
sol), eu não escutei os contos de Stefania, mas, 
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no sono leve em que me mergulhavam seu 
murmúrio incansável e o calor inebriante da 
fogueira, o rumor deles penetrava meu corpo 
entorpecido, impregnava a deriva lenta dos 
meus sonhos... Vez ou outra, meus pensamentos 
sonolentos ainda me levam para o país dos 
contos. (MUKASONGA, 2008, p. 130-131)

Ainda que se trate de uma situação familiar, semelhante às 
práticas não palacianas de storytelling descritas por Jan Vansina e 
Ruth Finnegan e nas quais se desenvolviam aquilo que o historiador 
belga chamava de “textos livres”, o ritual próprio da hora dos 
contos também dá espaço para a inserção de formas fixas, como 
a canção pastoral que introduz as narrações de Stefania, resgatada 
de suas lembranças de infância. Uma vez preparado esse cenário, 
Mukasonga enumera fragmentos de enredos que a escritora 
desencava em sua busca arqueológica, oferecendo uma breve 
imagem da prosa oral ruandesa, uma visão do “país dos contos” 
que ela percorre em seu trabalho memorialístico:

Não, eu não sou uma estrangeira no país dos 
contos. Eu sei o que as abóboras faladeiras têm 
a dizer do capim. Eu sei por que o sapo coaxa e 
se infla orgulhosamente: com a ajuda de seus 
irmãos, ele venceu a alvéola em uma corrida. Eu 
sei quem dá aquele grito lastimável na savana: é 
o impereryi, aquele animalzinho ao qual Imana 
esqueceu de dar uma cauda. Ele empurra e 
empurra a noite toda, tentando pôr para fora 
o belo apêndice que lhe recusaram. Não é bom 
ouvir por muito tempo aquele grito lamentável e, 
sobretudo, virar o pescoço para tentar enxergar o 
seu próprio traseiro. (MUKASONGA, 2008, p. 131)

Esse procedimento de encadeamento, do qual demos acima 
apenas uma amostra, é uma marca das obras inaugurais de 
Mukasonga: vide a evocação das histórias de pessoas que ela 
conheceu na juventude e cujos restos se perderam, seja por ação 
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do tempo ou sob os facões, narrada em Inyenzi ou les Cafards, ou, 
então, os breves episódios que mostram a união das mulheres a 
fim de resolver problemas individuais, no último capítulo de La 
femme aux pieds nus. O resgate da literatura oral nesse relato busca 
restabelecer, desse modo, “uma cadeia de transmissão que foi 
rompida pelo genocídio” (AZARIAN, 2011, p. 429). Em suas primeiras 
obras, o discurso de Mukasonga se constrói como uma estrada em 
cujas margens a escritora recolhe restos de histórias interrompidas. 
Contudo, esse caminho que a escritora elabora com grande lirismo 
jamais a deixa perder de vista a destruição e o silenciamento como 
fatores a serem enfrentados em seu trabalho memorialístico. É 
nesse sentido que a enumeração dos contos de Stefania desemboca 
no trecho a seguir, que marca um giro em seu relato:

Não quero ir até o final do país dos contos, pois 
sei quem está me esperando lá. Na beira dos 
grandes pântanos, há uma velhinha corcunda. 
Ela esconde seu rosto sob seu vestido em 
frangalhos, mas eu sei que ela me observa com 
seus olhos sem brilho.
Foi ela que, em seu ventre estéril, aceitou abrigar 
a Morte. (MUKASONGA, 2008, p. 132-133)

Mukasonga, então, passa a explorar a relação de um dos contos 
de Stefania com as histórias trazidas a Ruanda por colonizadores e 
missionários: “histórias que eram como as drogas preparadas pelos 
envenenadores, histórias que traziam o ódio, que traziam a morte. 
Histórias trazidas pelos brancos” (2008, p. 133). O exemplo que a 
autora explora é central em sua obra: a hipótese hamítica, teoria 
elaborada com base em superinterpretações bíblicas e no racismo 
científico do século XIX, segundo a qual os tutsis descendiam de 
povos hamitas que subiram o rio Nilo da Abissínia até Ruanda, 
tendo realizado, pelo caminho, sucessivas miscigenações, mas 
conservando em seu âmago características físicas e morais que 
os distinguiam dos hutus, considerados povos autenticamente 
bantos e maioria absoluta da população. Para Catherine Coquio, 
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esse mito “permaneceu no coração de uma ideologia racial que 
colocava o tutsi, naturalmente, no poder” (2004, p. 34, grifo da 
autora). Isso sustentou a política de hierarquização e antagonismo 
entre tutsis e hutus, refletida na proximidade daqueles com os 
colonos e na política de conversão massiva da elite monárquica 
ao catolicismo. A fim de contribuir para a consolidação do 
poder colonial belga, a difusão desse amálgama de teorias 
pseudocientíficas calcadas na ideia de uma supremacia original 
requereu a “adequação das tradições ruandesas ao imaginário 
cristão [e] a profunda remodelagem do sistema político ruandês 
de acordo com um modelo neofeudal que manteve os hutus numa 
situação de subalternidade em relação aos tutsis.” (FARIA, 2020, 
p. 256-257). A reviravolta política do final dos anos 1950, marcada 
pelo declínio da monarquia e pela ascensão dos grupos hutus, teve 
como elementos orientadores o antagonismo social e a noção da 
estrangeiridade dos tutsis, que passaram a ser vistos, dentro do 
novo discurso predominante, como grupo a ser desalojado pelo 
“povo majoritário”.

Nos contos de Stefania, fragmentos da hipótese hamítica 
coexistiam com as narrações tradicionais sobre a fundação de 
Ruanda. A escritora se questiona, então, sobre a possível origem da 
história de “Businiya”: seria ela resultado da ação das religiosas que 
haviam criado Stefania ou reverberação das conversas que o pai da 
escritora, católico praticante, havia tido com outros “evoluídos”? 
Segundo Mukasonga, Stefania parecia “preencher seu conto 
misturando a ele pedaços da história santa, retirados imprecisamente 
dos sermões de domingo ou das leituras da Bíblia que meu pai fazia 
para nós toda noite” (2008, p. 135)2. Apesar da destruição que está 
no horizonte da assimilação da hipótese hamítica aos discursos 
sociais em Ruanda, a integração de fragmentos dessa história às 
2  A força da hipótese hamítica como fator determinante das tensões sociais 
em Ruanda terá grande importância para o desenvolvimento dos romances de 
Mukasonga, como no caso das estudantes Veronica e Virginia, protagonistas de 
Notre-Dame du Nil (2012, lançado no Brasil em 2017 como o título de Nossa Senhora 
do Nilo) e de Prisca, personagem principal de Cœur tambour (2016).
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narrações de Stefania é revelada ao leitor como mais uma forma 
de reforçar a representação da criatividade da contadora.

O capítulo “Le pays des contes” nos fornece importantes 
pistas de reflexão para que compreendamos a representação da 
tradição oral ruandesa na obra de Scholastique Mukasonga. Longe 
da imagem dos recitadores especializados da monarquia ruandesa, 
que a escritora certamente não conheceu, o perfil de Stefania como 
narradora exemplar faz com que essa representação esteja ligada a 
uma imagem do espaço familiar e de seus arredores imediatos como 
ambientes de estabilidade – notadamente, em cenas que evocam 
a transmissão de saberes da mãe para a filha. Esses episódios de 
grande intensidade poética coexistem com os que mostram a 
invasão da casa e a destruição de objetos domésticos por militares 
em patrulha, representando, assim, a violação do espaço íntimo. A 
oscilação entre as descrições nostálgicas e o espectro das diferentes 
formas de destruição determina a representação da casa familiar 
em obras atravessadas pela dimensão autoetnográfica de suas 
obras memorialísticas; o mesmo ocorre com as práticas e os saberes 
tradicionalmente ligados ao espaço doméstico, como a culinária, 
o uso de plantas medicinais e as diversas situações de oralidade 
desempenhadas magistralmente pelas mulheres ruandesas, que 
se tornam instrumentos de resistência. Como isso se faz muito 
frequentemente pela ótica infantil, repercutimos o que afirma 
Aline Lebel: “é a preservação dessa visão encantada do mundo 
que a “viagem para trás” parece buscar, ainda que ela se choque 
incessantemente com a realidade da violência e com a consciência 
ferida da mulher adulta” (2018, p. 105).

Tendo em vista que a obra de Scholastique Mukasonga é 
prolífica na reelaboração de personagens, situações, imagens 
e subenredos de um livro a outro, a importância das práticas de 
oralidade em seus relatos de memória nos permite lançar pistas 
sobre a representação da tradição oral em sua obra ficcional, 
inaugurada em sua terceira publicação, a coletânea de contos 
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L’Iguifou (2010). Aspectos como os diversos usos sociais da palavra 
dita na cultura ruandesa e sua relação com a palavra escrita são, 
igualmente, abordados pela escritora em seus contos e romances. 
Nas seções seguintes, analisaremos o lugar da tradição oral em 
obras que, até o momento, não foram traduzidas para o português.

A TRADiÇÃO ORAL NAs ObRAs FiCCiONAis DE mukAsONGA
A partir de L’Iguifou, Scholastique Mukasonga passa a explorar 

o território da ficção, reelaborando a experiência do terror em 
narrativas que compõem aquela que é sua obra mais lutuosa. Com 
seus livros posteriores – os romances Notre-Dame du Nil e Cœur 
tambour e, especialmente, os contos de Ce que murmurent les 
collines (2014) –, Mukasonga dinamiza a abordagem dos momentos 
preparatórios do genocídio, muitas vezes recuando ao período 
colonial e resgatando histórias ainda mais remotas, a fim de apontar 
o papel de colonizadores e missionários na gênese das clivagens 
sociais que resultariam nos eventos de 1994.

Em “Le bois de la croix”, narrativa incluída em Ce que 
murmurent les collines, esse recuo se faz pela voz da mãe da 
protagonista Viviane, que conta à filha as violentas circunstâncias 
da instalação dos missionários católicos na região, no começo do 
século 20, e a posterior derrubada de uma árvore sagrada, plantada 
pelo rei Ruganzu Ndori. A construção de uma enorme cruz com a 
madeira dessa árvore representa o triunfo do cristianismo sobre 
a religiosidade local. A narração busca contrapor-se à versão do 
padre Damiano e se insere num esforço de transmissão realizado 
paralelamente à doutrinação missionária: “Os Padres contam as 
histórias deles. Eu vou contar a história da árvore gigante e de sua 
floresta tal como a minha mãe me contou” (MUKASONGA, 2014, 
p. 57). O conto traz diversas marcas que mostram a representação 
da oralidade, como interpelações da narradora a sua única ouvinte, 
a inserção de falas dos personagens em momentos-chave da 
narração, o encadeamento dos fatos por conectores como quand 
e alors. O relato, repleto de variações da fórmula disait ma mère, 
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culmina com a frase “Isso foi o que ouvi minha mãe dizer, isso é o 
que eu sei” (MUKASONGA, 2014, p. 68), reforçando o sentido de 
transmissão intergeracional.

O conto “Titicarabi” aborda, por sua vez, o impacto do 
aprendizado da leitura pelas crianças que frequentavam as escolas 
missionárias e desejavam poder folhear um dos poucos e preciosos 
exemplares de Matins d’Afrique, o manual de francês usado na 
escola missionária de Nyamata. O título do conto evoca a história 
preferida dos alunos, sobre um cachorro exuberante que entorpece 
os moradores de uma vila africana e que, ao partir, deixa, atrás de 
si, casas em ruínas, plantações arrasadas e rebanhos dizimados. 
Essa e outras narrativas do manual eram levadas pelas meninas 
para suas vilas de origem, onde as compartilhavam com as crianças 
menores. Vemos, aqui também, a assimilação dessas novas histórias 
ao repertório das contadoras ruandesas:

As histórias de Matins d’Afrique se adaptavam à 
inteligência, ao humor, à fantasia, ao talento de cada 
narradora e, ao final de tantas mutações, muitas 
vezes era difícil reconhecer a história original. Até 
mesmo as mães, um pouco envergonhadas, se 
juntavam discretamente ao círculo das ouvintes. 
A minha mãe, sobretudo, que era uma contadora 
talentosa, não perdia a oportunidade de trazer 
os feijões que estava descascando para nos ouvir 
melhor. Poucas noites depois, eu conseguia 
reconhecer, encaixado com habilidade na trama de 
um conto bem conhecido, algum episódio inédito 
que mamãe havia claramente emprestado de uma 
das histórias que eu trouxera de Matins d’Afrique. 
(MUKASONGA, 2014, p. 86)

A atitude da mãe da protagonista é semelhante à de Stefania 
em relação à história de Businiya, relatada em La femme aux pieds 
nus. Da mesma forma, “Titicarabi” traz a elaboração de uma imagem 
da infância como idade do aprendizado e do encantamento, algo 
comum entre suas personagens infantis, retratadas na observação 
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das ações dos adultos – em particular, as ações de suas mães, 
responsáveis pela organização do espaço familiar e pela criação das 
crianças, o que abrange a contação de histórias. Podemos dizer que 
as mães que tomam a palavra em Ce que murmurent les collines, 
donas de um discurso de resistência e contadoras criativas, são 
como avatares da contadora prototípica que é Stefania.

As práticas orais também são trabalhadas por Scholastique 
Mukasonga em seus romances. A citação presente no título deste texto 
provém, aliás, do romance mais recente da escritora, intitulado Kibogo 
est monté au ciel (2020). A obra tematiza a importância das histórias 
orais em diferentes aspectos da vida social nas colinas ruandesas. 
Além disso, a exemplo de obras anteriores, o romance põe em cena o 
conflito entre a palavra dita e a palavra escrita, que, por sua vez, dava 
sustentação a práticas religiosas e científicas eurocêntricas.

A narrativa é construída em torno da história de Kibogo, um 
príncipe que, segundo a tradição, se ofereceu em sacrifício no cume 
de uma montanha com o objetivo de trazer as chuvas de volta ao 
país, assolado por uma seca devastadora. Os quatro capítulos do 
romance desenvolvem diferentes versões dessa história e episódios 
que se misturam a ela, mostrando como “a variabilidade parece ser 
a norma em culturas orais, em contraste com a fixidez da palavra 
escrita [...] e o conceito do texto como versão autêntica e imutável” 
(FINNEGAN, 2006, p. 98).

O uso do quiniaruanda é marcante em Kibogo est monté au ciel, 
contribuindo, especialmente, para a criação de efeitos de oralidade 
nos diálogos: palavras recorrentes como Bazungu (“brancos”), padri 
(“padres”), umuzimu (“espírito”) e bwana (“senhor”) aparecem 
ao lado da versão local para o nome de Jesus Cristo (“Yézu”) e 
de substantivos que ganham valor de nomes próprios, como 
Bweramvura, Zina, Nyamvura (que designam diferentes tipos de 
chuva) e Ruzagayura (“a grande fome”).

O enredo se desenvolve em uma cronologia linear, dando saltos 
de alguns anos entre um capítulo e outro. O primeiro é ambientado 
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durante a II Guerra Mundial, quando Ruanda ainda era uma colônia 
belga e o país enfrentava uma nova seca. Como a crise era atribuída 
à ação de Adolf Hitler, os administradores locais recrutavam homens 
nas colinas ruandesas para as minas de ferro e cobre do Congo, 
matéria-prima para a fabricação dos armamentos dos Aliados. Por 
sua vez, os padres da missão culpabilizavam os próprios ruandeses 
pela falta de chuvas, uma vez que a manutenção de tradições pagãs 
por pessoas batizadas na fé católica teria como consequência a 
punição divina. Insatisfeitos com o que diziam os administradores 
e os religiosos, cinco anciãos decidem buscar uma solução afinada 
com os saberes locais. Eles escavam suas memórias para reconstruir 
a história de Kibogo e decidem recorrer a Mukamwezi, uma 
umuvubyi (“fazedora de chuvas”) que integra a galeria das velhas 
que, nas narrativas de Scholastique Mukasonga, são personagens 
associadas à feitiçaria ou tidas como loucas, cujo olhar as crianças 
deveriam evitar, mas que frequentemente cruzam o caminho das 
protagonistas de suas obras. A conversa dos anciãos, parcialmente 
transcrita a seguir, traz diversas marcas de oralidade, como um 
ritmo entrecortado e o uso frequente de dêiticos e fórmulas de 
retomada do turno de fala que, associadas à interferência da voz 
narrativa, indicam o estado de espírito conflituoso dos personagens 
e criam um tom cômico:

[...] eu não esqueci a história de Kibogo, 
murmurou Karekezi, e vocês também não 
a esqueceram, basta abrirem as portas da 
memória. Nossa memória é profunda! Lembrem-
se: Kibogo era filho de um rei, não me lembro 
mais do nome desse rei...
— Era Ndahiro, sussurrou Gatoke, ele foi rei 
muito tempo atrás.
— Isso mesmo, continuou Karekezi, Kibogo era 
filho de Ndahiro! E o rei Ndahiro estava muito 
doente.
— O olho dele, interrompeu Gasore, o olho dele 
estava pendurado fora da órbita...
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— Sim, o olho dele, era esse o mal que se abatia 
sobre Ruanda. E o país sofria de uma grande 
seca, igual à de hoje. E os fazedores de chuva de 
Ruanda não conseguiam fazer nada... A chuva 
debochava deles, ela se recusava a obedecer. 
Então eles procuraram um grande vidente, lá 
longe, em Gisaka...
— Não, não, você não está se lembrando de 
nada, contestou Twari, foi bem mais longe, 
foi em Buha. Buha é a terra dos videntes, lá as 
cabaças falam sozinhas.
— Foi em Buha, como quiser... os sábios de 
Ruanda procuraram o grande vidente...
— Ele se chamava Mpande, disse Gasana, eu sei 
o nome dele, é Mpande.
— Sim, era o mais poderoso dos videntes: aliás, 
foi ele quem decretou que era preciso sacrificar 
um dos filhos do rei para trazer as chuvas de 
volta, então escolheram Kibogo...
— Não, não é nada disso, você está enganado, 
interrompeu Gasana, foi o próprio Kibogo que se 
apresentou. Ele disse: “eu sou o Salvador, eu sou 
um umutabazi, sou eu que vou salvar Ruanda.”
— Então, no dia do sacrifício, resmungou Karekezi, 
visivelmente irritado com tamanha impolidez, 
Kibogo subiu a montanha. E eu conheço bem essa 
montanha, ela fica em Gaseke, as pessoas de lá a 
chamam de Akakibogo, “a montanha de Kibogo”.
— De onde você tirou isso?, irritou-se Gasana, 
ninguém em Gaseke te disse isso. O que você 
está dizendo? Como você pode dizer que a 
montanha de Kibogo fica lá? Acho que você está 
com medo de dizer que ela fica aqui. É a nossa 
montanha, o monte Runani, que se eleva sobre 
nós com seu grande chifre. E você também sabe 
por que a montanha tem esse nome e por que 
é proibido subir até o topo dela, e isto a gente 
certamente não vai contar aos padri. É porque 
um homem foi atingido por um raio lá em cima, 
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e o lugar onde um raio atingiu um homem vira 
um lugar proibido, ninguém mais pode ir a esse 
lugar, mas esse homem que foi escolhido pelo 
raio, não sou eu que vou te ensinar isto, você e 
todos aqui já sabem de que se tratava, ele era 
Kibogo. (MUKASONGA, 2020, p. 26-28)

Já no segundo capítulo, o leitor acompanha o percurso do 
seminarista Akayézu (nome que significa “Pequeno Jesus”), filho de 
uma das várias “contadoras da noite” que aparecem no romance 
e que nos fazem recordar o retrato de Stefania em Inyenzi ou les 
Cafards e La femme aux pieds nus:

[...] contadora talentosa, ela reunia mais crianças 
em suas reuniões noturnas que as aulas de 
catecismo. Ela contava as inumeráveis façanhas 
do rei Ruganzu Ndori, que abriu muitas fontes de 
água com suas flechas mágicas, além do sacrifício 
daqueles que deram sua vida para salvar Ruanda, 
como a rainha Robwe, que morreu ao se jogar 
sobre o tambor sagrado do rei inimigo, e Kibogo, 
que, para derrotar a seca, subiu ao ponto mais 
alto da montanha e foi levado até o firmamento. 
(MUKASONGA, 2020, p. 56)

Sempre que retornava a sua colina de origem, Akayézu reunia 
uma multidão para distribuir pães e fazer pregações, inserindo 
palavras do latim e do francês que tornavam seus sermões quase 
incompreensíveis. A performance de Akayézu divertia as crianças, 
que a imitavam com “uma algaravia que parecia reproduzir a 
linguagem do seminarista” (MUKASONGA, 2020, p. 60); e as histórias 
da estranha rotina do seminário lembravam “aqueles poemas de 
guerreiros de outros tempos, que os velhos ainda declamavam nos 
casamentos, fazendo todo mundo rir” (2020, p. 60). É no meio de 
um dos diálogos com os moradores da colina que Akayézu abre 
espaço para a associação entre o episódio bíblico da ascensão de 
Cristo e a lenda de Kibogo, que havia aprendido de sua mãe:
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— Akayézu, os padri nos disseram que Yézu subiu 
aos céus, mas não disseram como; já que você 
vai ser um padri, eles contaram isso para você?
E Akayézu explicava:
— Eles dizem que uma nuvem veio buscar Yézu 
e ele subiu aos céus nessa nuvem, assim como 
a sua mãe. Nas imagens dos padri, eu vi Maria 
subindo aos céus em uma nuvem mais alta que 
as nuvens de chuva. Eles também dizem que, 
segundo São Paulo, Yézu voltará em sua nuvem 
para nos buscar.
— Mas, contestou um erudito, os brancos têm 
aviões que vão até o céu, eu sei, eu já vi um 
desses. Será que eles já viram Yézu no céu?
— O céu dos aviões não é o mesmo céu de Yézu. 
O céu de Yézu é o firmamento. Os padri dizem: 
“Guardem isto e contemplem as nuvens; talvez 
vocês um dia vejam Yézu sentado em seu trono 
resplandecente, que descerá até nós, de nuvem 
em nuvem.”
— É verdade, notou uma velha, aqui dizem que 
Kibogo também subiu ao firmamento, como você 
falou. Dizem até que isso aconteceu no topo da 
nossa montanha. Aliás, foi a sua mãe que contou 
isso. Ela está mentindo?
— Deve ser verdade, pois minha mãe nunca 
mente: Kibogo salvou Ruanda, ele subiu aos céus, 
mas há quem diga que foi um raio que o levou.
— E Kibogo, você acha que ele vai voltar?
— Talvez, talvez... se a seca atacar Ruanda 
novamente, se grandes males se abaterem sobre 
nosso país, quem sabe? Talvez ele também volte 
sobre as nuvens, respondeu Akayézu, para não 
chatear a idosa. (MUKASONGA, 2020, p. 61-62)

A atuação pouco ortodoxa de Akayézu incomoda os 
missionários locais e chega aos ouvidos dos padres do seminário. 
Além disso, sua participação na suposta ressurreição de uma 
recém-nascida causa sua expulsão do estabelecimento e passa a 
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alimentar uma série de rumores sobre sua insanidade, segundo 
seus detratores, e sobre a realização de milagres, difundidos, por 
sua vez, pelas mulheres que seguirão Akayézu em suas pregações 
independentes, realizadas às margens do rito católico oficial.

O terceiro capítulo do romance tem como personagens cruciais 
três meninos que desafiam as interdições locais e sobem o monte 
Runani. Tendo chegado ao topo, eles se encontram com a temida 
fazedora de chuvas que os anciãos haviam procurado na primeira 
parte da obra. Mukamwezi lhes revela a aliança proposta por Akayézu, 
que queria ascender como Kibogo e Jesus e dar fim a uma nova 
seca. A revelação da umuvubyi e a promessa do retorno conjunto 
de Kibogo e Akayézu a fim de salvarem Ruanda da destruição são 
compartilhadas com os moradores da localidade; embora tenha sido 
inicialmente reprimida pelos catequistas, a história acaba entrando 
no repertório das “tecedoras de contos”:

[…] a história proibida de Akayézu foi recolhida 
por algumas contadoras da noite. Elas a 
entrelaçaram à lenda de Kibogo e teceram 
um conto reservado para o fim das reuniões e 
para as mulheres que haviam resistido ao sono, 
enquanto os homens amodorravam ao redor 
da garrafa vazia. Vez ou outra, uma menininha, 
esquecida aos pés da contadora e que havia se 
recusado a ir dormir como as outras, guardava 
em sua memória as palavras encantadas do conto 
mesmo sem tê-las entendido completamente. 
(MUKASONGA, 2020, p. 102)

A imagem da menina que ouve as histórias pode ser lida em 
relação a outras passagens da obra de Scholastique Mukasonga 
em que a criança observa atentamente as ações dos adultos – 
sobretudo as das mulheres, com destaque para a figura materna. 
A representação de diferentes momentos da infância mostra 
a autonomização progressiva daquelas personagens, que são 
um dos principais meios pelos quais as experiências da escritora 
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podem se comunicar com as experiências coletivas. Em relação 
ao aprendizado da leitura, retratado em Inyenzi ou les Cafards 
e, mais tarde, em “Titicarabi”, o encantamento da criança com o 
manual Matins d’Afrique fazia com que ela deixasse uma postura 
predominantemente passiva e despertasse para uma atitude 
criativa, marcada, no conto, pelo desejo de escrever suas próprias 
histórias e de inseri-las em um livro como o que a personagem tinha 
diante dos olhos. Da mesma forma, a representação do aprendizado 
das histórias tradicionais na obra de Mukasonga também evolui de 
uma obra para a outra; nos relatos memorialísticos, Mukasonga 
se retratava como uma criança que ouvia os contos narrados por 
sua mãe em um estado de sonolência, o que contribuía para o 
registro dessas histórias em um espaço nebuloso, propício para 
a representação do “país dos contos”. A situação será distinta 
nas obras ficcionais: em “Titicarabi”, a atenção da criança lhe 
permite reconhecer, no interior das histórias narradas por sua mãe, 
fragmentos dos textos que ela mesma havia lido na escola. Por 
meio da inserção um novo duplo – a menininha que acompanha 
atentamente a narração da lenda de Kibogo, Mukasonga investe 
na representação daquela atitude criativa; nesse caso, a própria 
escritora assume o papel de contadora de histórias ao desenvolver 
diferentes versões da lenda em seu romance, fazendo dele um 
tributo a um dos aspectos mais ricos da cultura ruandesa: sua 
tradição oral.

A última parte do romance se desenvolve já com a ascensão 
dos hutus ao poder em Ruanda. Amparados pela doutrina do 
amajyambere, os missionários xaverianos operavam, na região do 
monte Runani, uma violenta repressão contra tudo que pudesse 
ser associado ao período anterior à cristianização do país. Com 
isso, em uma primeira ressonância da história contada em “Le bois 
de la croix”, os missionários derrubam as árvores da área em que 
Kibogo teria ascendido e constroem um altar com uma imagem da 
Virgem Maria. No entanto, isso não impediu que as histórias e os 
saberes ancestrais fossem instrumentalizados pelo regime quando 
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pesquisadores liderados por um professor francês desembarcam na 
região a fim de procurar vestígios de rituais de sacrifício humano. 
Os velhos Karekezi e Gasana voltam à cena para contar a lenda de 
Kibogo ao cientista sob a promessa de serem bem pagos e verem, 
publicadas em um livro, suas histórias – nas palavras de desprezo do 
administrador local, “histórias de outro tempo, de muito tempo atrás, 
de antes de Musinga, de antes dos belgas, do tempo de Ruganzu 
Ndori, de Gihanga, de Adão e Eva[,] essas imigani, essas histórias aí, 
essas conversas para boi dormir contadas à noite” (MUKASONGA, 
2020, p. 108). Entre roupas novas e cuidados com a higiene, a longa 
preparação dos anciãos para a entrevista parodia os esforços dos 
administradores para exibir aos estrangeiros uma imagem respeitável 
do país. Contudo, as versões inconciliáveis que Karekezi e Gasana 
oferecem das circunstâncias da ascensão de Kibogo e da realização 
de sacrifícios decepcionam o professor, que volta sua atenção para 
Kabwa, um dos meninos que havia encontrado Mukamwezi e que lhe 
conta uma história mais afinada com seus interesses: a da aliança da 
fazedora de chuvas com Akayézu e do posterior desaparecimento 
do ex-seminarista.

Para os padres e catequistas, os resultados da visita do professor 
francês excedem os limites do aceitável: a descoberta de ossos 
humanos no alto da montanha e a intenção de reconstruir o santuário 
de Kibogo com o objetivo de atrair turistas soam como um incentivo 
ao resgate de práticas pagãs. O apressado anúncio da morte do 
pesquisador, cujo avião teria sido atingido por um raio, é feito pelo 
padre como um alerta da ira divina contra os “falsos sábios” que 
frequentavam a “escola do Diabo” – isto é, a Universidade: “Yézu 
prometeu um terrível castigo para as pessoas ruins que contam 
mentiras aos inocentes filhos do Senhor: eles serão jogados no 
lago Kivu com um urusyo, uma pedra de moer, preso no pescoço” 
(MUKASONGA, 2020, p. 151).

Os episódios em torno da visita do professor tratam do 
choque entre a tradição oral ruandesa e as tradições letradas, mas 
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conflitantes também entre si, do cientificismo e do Catolicismo – 
este, por sua vez, alinhado com o regime de afirmação da primazia 
hutu. A solução encontrada por Scholastique Mukasonga para 
escapar à representação maniqueísta da relação entre esses 
diferentes universos é construir narradores que controlam e 
modulam o conteúdo de suas histórias a fim de encontrar um 
equilíbrio entre seus próprios interesses e os interesses de sua 
audiência. O resultado das entrevistas realizadas pelo professor 
francês com os anciãos e com Kabwa parece ir ao encontro do 
que afirma Jan Vansina a respeito da gravação de narrações orais: 
“O entrevistado imagina o que quer o entrevistador, como pode 
agradá-lo e, talvez, que vantagens pode ganhar dessa situação” 
(1985, p. 60). É significativa, nesse sentido, a confissão do velho 
Gasana a um catequista, logo após a partida dos pesquisadores:

Há histórias para todos os ouvidos. Se os padri 
me pedissem, eu também lhes serviria uma 
história temperada segundo o gosto deles. Não 
se aborreça com isso. Além do mais, você não 
pode fazer nada contra as minhas palavras. 
Elas não se dissiparão na memória atordoada 
das crianças. Elas já estão longe daqui. Elas 
atravessarão os oceanos. Elas estarão escritas 
no livro do professor, assim como as palavras 
de Jesus estão escritas no seu Evangelho. Elas 
estarão, quem sabe, na língua dos bazungu e 
talvez nem sejam mais a minha história, mas 
o professor disse que meu nome estará no 
livro. Eu, Gasana, filho de Gatera, de Kagango, 
de Kiromba, de Gafuku, de Ntorezo, de... 
(MUKASONGA, 2020, p. 150)

Ao lado dessa imagem dos anciãos, o encerramento do romance 
reforça a representação das “contadoras da noite” como narradoras 
que conservam suas histórias paralelamente às da religião imposta. 
São mulheres criativas e conscientes do valor dessa tradição, 
que, como as outras contadoras de Scholastique Mukasonga, são 
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avatares de Stefania e reelaboram suas histórias com episódios 
alheios e mantêm vivas o sentido da transmissão:

[…] ao final da noite, quando a fogueira já não 
passava de um montinho de brasas avermelhadas, 
as tecedoras de contos perguntavam:
— Por que dar a Jesus o poder de ser vingar? 
Kibogo não teria motivos para se queixar do 
professor? O que esse professor foi fazer na 
montanha de Kibogo? Roubar os restos daquela 
que foi a sua esposa? Nós contaremos como 
Kibogo veio em sua nuvem acompanhado da fila 
interminável das suas esposas que, por muitos 
e muitos séculos, alimentaram seu umuzimu 
na capela do palácio do rei, dos dançarinos 
intore com suas jubas de leão e de rebanhos 
inumeráveis de vacas com longos chifres. Kibogo 
jogou sua lança-raio nos ladrões de ossos, 
aqueles ladrões de memória, e recuperou a 
ossada de sua esposa, que, imediatamente, 
voltou a ser a jovem de beleza inigualável que 
havia sido, e ela recuperou o lugar mais alto 
entre todas as que foram consagradas a Kibogo. 
Em nossos contos, Kibogo também pode sacudir 
o céu e disparar raios: o conto de Kibogo não 
vale o mesmo que o de Yézu?
E, nas profundezas secretas da noite, as 
contadoras seguem tecendo e retecendo o conto 
de Kibogo. (MUKASONGA, 2020, p. 153-154)

CONsiDERAÇõEs FiNAis
A leitura do conjunto da obra de Scholastique Mukasonga 

permite que observemos o aprofundamento progressivo de um 
resgate de elementos culturais que foram silenciados, ao longo de 
décadas, pela ação impositiva de missionários e administradores 
coloniais, pela política de amajyambere posta em marcha nos anos 
1960 e pela catástrofe de 1994. Explorar a tradição oral ruandesa 
se revela, nesse sentido, como outra forma de cumprir a missão 
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que Mukasonga afirma ter assumido após o genocídio e que se 
confirmou com seu primeiro retorno a Ruanda: ser a guardiã da 
memória daqueles que ficaram sem sepulturas – o que não se 
restringe a sua família, mas a toda uma cultura profundamente 
ferida. De obra em obra, a escritora amplia e complexifica seu olhar 
sobre a história de Ruanda a fim de compartilhar com os leitores 
uma visão mais rica de suas tradições.

Assim como em outros estudos que dedicamos à escrita 
de Mukasonga, partimos, aqui, da compreensão de que seus 
primeiros relatos concentram uma espécie de projeto de obra, 
já que muitos elementos encontrados nos livros posteriores da 
escritora se revelam como ecos, desdobramentos, reformulações 
ou ressignificações de elementos encontrados naquelas obras 
inaugurais. Dessa forma, podemos afirmar que a cena da menininha 
esquecida aos pés da contadora em uma reunião noturna já estava 
germinando desde Inyenzi ou les Cafards e, principalmente, de La 
femme aux pieds nus.

Stefania surge, então, como o modelo de narradora para 
Mukasonga. Para usarmos um termo frequente nos textos de 
pesquisadores que estudaram a tradição oral ruandesa, o perfil 
de Stefania não é o de uma narradora “especializada”, embora seu 
talento revele um pleno domínio da arte de contar histórias para 
suas filhas. É por isso que a imagem das “contadoras da noite” 
e o sentido de transmissão associado a essa representação são 
marcados por um forte componente afetivo. Como a narrativa 
oral sempre se realiza na presença de um ou mais ouvintes, a 
menina que estava esquecida aos pés da contadora e as crianças 
que adormeciam enquanto ouviam as histórias de sua mãe se 
identificam com a mulher adulta que registrará, por escrito, 
diversas faces da tradição oral ruandesa. Seguindo a pista de 
Stefania, Mukasonga contribui para transmitir a riqueza dessa 
tradição, dando prosseguimento, a sua maneira, àquele tecer 
contínuo indicado no final de Kibogo est monté au ciel.
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Embora os livros de Mukasonga que já foram traduzidos 
para o português permitam que se ensaie uma caracterização da 
tradição oral de Ruanda, há um aspecto fundamental que deve ser 
complementado com o acesso a suas obras de ficção: os processos 
de assimilação de novos elementos textuais às narrações, o que 
revela o quão dinâmica e criativa a literatura oral pode ser.
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eScRiTA e cORPO: ViOLÊNciA e SiLÊNciO NA 
eScRiTA FeMiNiNA de GiSÈLe PiNeAU

Júlia Simone Ferreira (UFJF)

Gisèle Pineau nasceu na França em 1956. Ela passou a infância e 
a adolescência em Krenlim-Bicêtre, em uma “cité en île de France”, 
nos arredores de Paris. Filha de imigrantes, oriundos das ilhas de 
Guadalupe e de Martinica, sua família se exilou para a França na 
década de 50. Pineau permaneceu no país até os anos 70, quando 
seu pai, militar de carreira, fora transferido para a Martinica e a 
Guadalupe. Em 1980, ela retorna para Paris e conclui seus estudos 
de enfermeira psiquiátrica. Em seguida, decidiu voltar e permanecer 
em Guadalupe, para exercer sua profissão. Somente nos anos 2000, 
ela retorna finalmente para Paris, onde trabalha e escreve suas 
narrativas. Apesar de permanecer na região parisiense, são nas 
ilhas de Guadalupe e de Martinica que Pineau, no entanto, encontra 
suas verdadeiras raízes identitárias, históricas e culturais. É preciso 
destacar que sua avó Man Ya, que viveu com a família na década de 
60 na França, exerceu um grande papel na descoberta identitária e 
cultural na vida da autora. Nesse sentido, Gisèle Pineau declara que:

Ma grand-mère est vécue avec nous en France 
entre 1960 à 1967. C’est elle qui m’a transmis son 
amour pour cette île, où je n’étais jamais allée. 
Pendant toute la durée de son séjour en France, 
nous avons prié toutes les deux le soir pour 
rentrer en Guadeloupe. Et l’auteure en conclut : 
[ma grand-mère] parvient à transmettre à ses 
petits-enfants la langue et l’imaginaire créole, 
par des contes et [les] légendes. En vérité, Julia 
est celle qui éduque et désaliène les enfants, leur 
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montrant le chemin du pays leur donnant une 
identité, les ré-enracinant dans leur territoire. 
(GASSION, 2018, s.p.)

Graças à avó Júlia ou Man Ya, Pineau reconhece a representação 
simbólica da língua creola, as suas origens e o significado da língua 
no imaginário antilhano. Podemos dizer que a escrita de Pineau 
se define de certa forma, como língua “créole” ou creola, pois 
observamos a presença da língua em suas narrativas. Brevemente 
falando, as línguas creolas nasceram no século XVII nas plantações 
e produções de cana de açúcar, nas antigas colônias francesas. 
Nesta perspectiva, Eurídice Figueiredo ressalta que as ilhas de

Guadalupe e Martinica tornaram-se possessões 
da França em 1635, quando os franceses 
assumem [uma política] de extermínio, [de 
violência] ou expulsão dos índios Caraíbas e [o] 
tráfico negreiro a fim de implantar um sistema 
[escravocrata] nas plantações de cana-de-açúcar 
(1998, p. 13)

Assim, durante a colonização e o tráfico negreiro, as línguas creolas 
se desenvolveram através do contato com a língua francesa e com 
as variantes regionais que existiam, com o trabalho de outros 
escravos que se encontravam nas plantações açucareiras. Sabe-se 
que a língua creola é primeiramente a língua do trabalho escravo 
e se consolidou, por um lado, no convívio entre os escravos e os 
senhores e por outro lado, na decorrência da violência sobre o 
corpo negro. Os senhores tinham plenos poderes e direitos, como 
legítimos proprietários, devido ao acordo do code noir que vigorou 
nos territórios de 1685 a 1848.

Sabemos que o sistema escravocrata é o sistema de trabalho 
baseado na força e na violência e reduz as pessoas em bens e 
mercadorias. As pessoas podiam ser comercializadas, de acordo 
com as vontades e interesses dos senhores. Nesse sentido, o corpo 
dos escravos não lhes pertencia, este mesmo corpo que contava e 
descrevia as inúmeras torturas e ou violências ocorridas por meio 
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dele ou em seu nome. Segundo Sandra Goulard de Almeida, o corpo 
feminino negro era marcado “não somente como espaço da posse, 
bem como o da violência epistêmica. A equivalência entre a mulher 
e, principalmente, seu corpo e a terra explorada se estende no 
sentido de reforçar de maneira contígua a relação entre ambos” 
(2012, p. 97). Em outras palavras, assim como o território antilhano 
conquistado e explorado pelos colonos, por meio da violência, o 
corpo feminino, através de paralelismos, simboliza também “a 
terra conquistada” e “explorada”. Este mesmo corpo invadido e 
violentado, silenciosamente, por meio da força instrumento pelo 
qual se apropria pelas imagens de exploração, que representa o 
encontro entre os dois mundos opostos.

Conhecida por ser a língua dos escravos e dos senhores, a língua 
creola cria raízes profundas, não só na sociedade, mas também no 
imaginário coletivo, criando assim a identidade antilhana. Segundo 
Fanon, ao se “falar a língua, é assumir uma cultura, suportar o peso 
de uma civilização” (1971, p. 17). Isso significa dizer que ao falar a 
língua créole, por um lado, as ilhas caribenhas assumem a cultura 
dos ex-escravos, dos afrodescendentes e todo o peso que a língua 
simboliza. E por outro lado, as ilhas assumem a cultura do branco, 
a de língua francesa, que ganha cada vez mais espaço no âmbito 
escolar, na vida cotidiana e na sociedade antilhana.

As obras de Gisèle Pineau questionam a complexa problemática 
da identidade cultural antilhana. Nesse sentido, através das falas 
das personagens femininas, percebemos que a autora coloca luz na 
condição feminina, o problema da herança colonial no imaginário 
social, a questão racial, e todas as formas de violências contra as 
mulheres. Ao retratar o corpo da mulher e a violência cotidiana nas 
obras, Pineau traz simbolicamente o fruto e ou a herança de um 
passado trágico colonial que traduz em dor e em sofrimento. Assim, 
o problema da violência doméstica, por exemplo, aparece nas 
narrativas através das manifestações dos relatos da vida individual, 
familiar e íntima das personagens. Sem sombras de dúvidas, as 
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consequências da escravidão, a herança colonial e o imperialismo 
cultural deixaram marcas indeléveis e profundas no imaginário 
antilhano, cujas lembranças se refletem atualmente na vida das 
mulheres caribenhas. Nessa perspectiva, Maryse Condé destaca que:

Jusqu’à une date récente aucune société n’a été 
plus obsédée par son passé que les sociétés de 
la Guadeloupe et la Martinique. C’est que ce 
passé n’est pas imaginé, recréé par la tradition 
orale mythique. Il n’est au contraire que trop 
connu. Les détails du voyage des esclaves, leur 
condition, leurs souffrances sont faits d’histoire. 
(1993, p. 11)

Em seu ensaio intitulado: Écrire en tant que noire, Pineau 
manifesta, ao mesmo tempo, sua condição de ser “negra, mulher e 
créole”. Assim, a escrita da autora traduz o desejo de se posicionar 
contra esta herança colonial que deixou cicatrizes profundas no 
mundo. Neste sentido, a escrita se posiciona fortemente contra 
o racismo, a xenofobia, a violência de gênero, a intolerância e 
o preconceito racial. Assim, as heroínas ganham vozes, nessa 
empreitada, que se posicionam como porta-vozes da autora. Vozes 
que não se calam e gritam contra toda e qualquer forma de violência 
e de injustiça social contra as mulheres. Assim, Pineau declara:

Apporter sa voix aux autres voix de femmes 
d’ici et d’ailleurs qui témoignent pour demain. 
[...] Écrire en tant que femme noire créole, c’est 
vivre l’espérance d’un monde vraiment nouveau, 
peuples, langues, races, religions, cultures 
mêlées, imbriquées s’enrichissant, se découvrant 
sans cesse, se respectant et s’acceptant dans la 
belle différence. (1995, p. 295)

É justamente na qualidade de ser “mulher, negra e creola” 
que Pineau denuncia nos textos o racismo e as violências contra as 
mulheres. É através do corpo de sua avó negra e creola nomeada 
Julia ou Man Ya que “representa a Guadalupe de forma subversiva” e 
ou por meio da personagem-narradora que elas traduzem o corpo 
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de mulheres que sofrem, em silêncio, violências tanto físicas 
quanto psicológicas. Nesse sentido, através de paralelismos, 
percebemos que o individual responde o coletivo ou vice-versa.

É preciso mencionar que a partir de suas experiências de 
infância vivenciadas na França, e os relatos de vida de uma avó 
determinada em lhe transmitir a cultura, a língua creola e as 
crenças religiosas, preparando para o retorno da família nas 
ilhas caribenhas, que Pineau descreve fatos autobiográficos, na 
tentativa de não deixar passar nada em silêncio: as dificuldades 
dos exilados antilhanos na metrópole. Assim, autora nos declara:

Il fallait aussi raconter les histoires de l’exil 
créole, la situation des Antillais dans les banlieues 
parisiennes le sentiment d’amour-haine pour la 
France, le manque du pays d’origine, le rejet des 
manières créoles, de la langue, des croyances 
magico-religieuses… (PINEAU, 1995, p. 291)

Et elle en conclut: j’avais une douzaine d’années, 
je me souviens bien […] les quotidiens des 
enfants noirs, Guadeloupéens, coupés de leurs 
racines et confrontés à un monde rejetant. […] 
J’ai commencé à écrire des livres de l’histoire 
de mon enfance, confrontée au racisme et aux 
préjugés. L’écriture est devenue pour moi un 
combat, un engagement. (AVIGNON, 2007, s.p.)

Desde a abertura do texto e no decorrer da narrativa, a 
narradora-personagem sofre violência racial e psicológica tanto 
por parte de seus colegas de escola, mas também na “cité” onde 
reside. Assim, se escuta: “Négro, négresse à plateau, blanche-neige, 
bamboula, charbon” (PINEAU, 1996, p. 11). Ou “Retourne dans ton 
pays”, “Négro! Sale negrèsse!” e finalmente: “Retournez en Afrique! 
Sales Négros!” (PINEAU, 1996, p. 209).

A narradora-personagem diante de tantas injúrias proferidas 
pelos colegas brancos, na sala de aula e até mesmo nas ruas da 
metrópole, permanece perplexa. Ela tenta entender o racismo! E se 
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questiona: por ser diferente dos demais colegas? Pela cor da pele? 
Ou por viver na condição de imigrante?! Em todo o caso, ela sente 
a xenofobia, o ódio e a violência racial crescente. Violência que se 
faz sentir através de uma herança colonial, através de um processo 
histórico cultural que consiste na marginalização do negro. A jovem 
narradora compreende que sua condição de ser mulher, negra e 
imigrante, provoca o racismo e a misoginia. Graças às palavras 
de sua avó Man Ya, a narradora descobrirá com orgulho que sua 
salvação, enquanto ser negra é proveniente de suas origens raciais 
e culturais e que sua verdadeira identidade é caribenha.

Man Ya ou Julia, “cuja existência é repleta de miséria por 
ter nascida mulher e negra”, fora obrigada deixar a sua ilha de 
Guadalupe, por causa das violências domésticas cometidas pelo 
marido Asdrubal. Conhecido por ser o seu “carrasco, [ele] a surrava, 
chutava e utilizava seu chicote em suas costas” (PINEAU, 1996, p. 
16). Julia confessa que o marido nunca se dirigiu a ela como uma 
pessoa, mas como sua escrava. Ela fazia sempre o que ele lhe pedia, 
pois “a avó tinha dito sim [diante do padre] pelo bem ou pelo mal” 
(PINEAU, 1996, p. 31).

Extenuado de presenciar a violência da própria mãe, o pai de 
Pineau, “militar de carreira”, decide levar Man Ya ou Julia para a 
França, longe do carrasco, Astrubal, conhecido por ser “le petit 
négrillon de Routhier” (PINEAU, 1996, p. 32). Apesar das violências 
sofridas no cotidiano, Man Ya ou Julia se lamenta por ter deixado 
as Antilhas. A avó sofre por ter sido exilada de seu país, longe 
das suas origens, da sua cultura e da sua história. Na França, se 
percebe quando “seu espírito flutua acima do turbilhão. Ela fica ali, 
inofensiva, de certa forma, como um imóvel antiquado, talhado 
grosseiramente na madeira dura” (PINEAU, 1996, p. 15). O corpo 
de Julia reflete na carne os anos de trabalho árduo do dia a dia em 
Guadalupe, a violência da vida cotidiana vivida:

Man Ya pousse un gros ventre. La peau de ses 
jambes est sèche et craquelée, identique à la 
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croûte noire des puddings de pain rassis qu’on 
défourne les samedis. Ses pieds cornés avancent 
des ongles noirâtres et durs. (PINEAU, 1996, p. 15)

Descrita por ter sido: “acorrentada, amordaçada, machucada, 
e humilhada” (PINEAU, 1996, p. 32) diariamente, Julia ou Man Ya só 
encontra consolo, segurança e paz em seu jardim. Nesse microcosmo 
privado, onde se sente feliz, ela passa grande parte do tempo, “neste 
lugar maravilhoso onde todas as espécies de árvores e plantas se 
multiplicam, numa espécie de verdura esmagadora” (PINEAU, 1996, 
p. 17), Julia ou Man Ya cuida muito bem de tudo no jardim. Ela cuida 
das plantas e das árvores como se fossem membros de sua família 
ou até mesmo seus amigos: É em seu jardim que “ela descreve cada 
palavra dos pássaros e nomeia folhagem e frutos” (PINEAU, 1996, p. 
17). Esperançosa, Julia vê no trabalho da terra uma espécie de saída 
para sua vida miserável. O jardim é o seu verdadeiro lar, seu refúgio, 
enfim o seu universo íntimo.

Ao chegar à França, longe “do inferno e das maldições” (PINEAU, 
1996, p. 39), Man Ya pensa no jardim, nas suas raízes, enfim, em seu 
paraíso perdido. Vindo de um país onde se faz muito calor, ela não 
se acostuma com a frieza da metrópole que “penetra em sua carne 
e perfura até os ossos” obrigando-a passar, os restantes do dia, 
prostrada, ao lado do fogo. Man Ya enfrentará outros problemas na 
França, uma vez que “todos estes Brancos não entendem o que [ela] 
fala e o modo como eles [a] olham, como se [ela] fosse uma criatura”. 
Sentindo falta de sua ilha natal, de Astrubal e de sua vida cotidiana, a 
França representa na verdade, 

um país de desolação” (PINEAU, 1996, p. 55). E ela 
conclui: “eu não entendo porque os negros vão se 
perder neste país (1996, p. 65) [...] Andar em uma 
terra que sangrou tanto, respirar [...] os fétidos 
dos sofrimentos da escravidão que permanecem, 
assim, ao vento da Abolição, a sugar o osso do 
desespero, é preciso entender a raiva, também o 
medo. (PINEAU, 1996, p. 38; 65).
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Percebemos que através das palavras da avó Man Ya ou Julia, 
que se apresenta como porta voz da autora, existe um olhar duplo 
e crítico em relação à França, pois ela simboliza o imperialismo, a 
escravidão, o racismo e a violência. Assim, através do emprego 
das palavras: “carne”, “osso”, “frieza”, “sangue”, “sofrimento”, 
“escravidão”, “medo”, “destruição” e “desespero” Pineau critica as 
implicações múltiplas dos colonos sob os colonizados que foram 
historicamente feridos e aniquilados, vítimas do tráfico negreiro e da 
escravidão que deixaram marcas profundas no consciente antilhano. 
E a avó se pergunta: como permanecer atualmente num país e não 
se lembrar das atrocidades cometidas pelos colonos, através dos 
tempos trazidos pelo vento da abolição? É preciso então se lembrar 
para não se esquecer da História. Em outras palavras, a “prostração” 
de Man Ya se faz sentir através de suas lembranças íntimas, do tráfico 
negreiro, da escravidão e da dor, pois tudo permanece na memória 
e infelizmente se termina no esquecimento dos acontecimentos. É 
por meio do esquecimento que, infelizmente, tudo pode recomeçar, 
como uma “maldição ancestral que paira sobre os negros, [pois] se 
amaldiçoa esta raça, desde o Antigo Testamento” (PINEAU, 1996, 
p. 38), e que traz atualmente o peso do racismo, marca indelével 
de uma antiga escravidão. Nessa perspectiva, à medida que o 
texto avança, Pineau denuncia, com veemência, a intolerância, o 
preconceito, a xenofobia e o racismo, que sofre a jovem-narradora, 
tanto na África como na França. É preciso salientar que seus pais já 
estiveram na África, e constataram que a terra tanto sonhada pelos 
seus antepassados não os tinha recebido de braços abertos e que 
o retorno a “terra mãe” não poderia curar inconscientemente as 
feridas enraizadas pelo fruto da escravidão.

Uma vez na França, nova decepção se manifesta. Na escola, 
por exemplo, a jovem-narradora sente o racismo, na própria pele, 
por parte da Professora Mme Baron que “não gosta de ver [sua] 
figura de negra, a [sua] pele negra”. Essa mesma professora que a 
obriga ficar “embaixo de sua carteira como um cachorro no nicho” 
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(PINEAU, 1996, p. 152). E para “não vê-la” os próprios colegas de 
classe “mantém distância [para] não se misturarem com os negros” 
(PINEAU, 1996, p. 187). Ou ainda quando diziam: “Retorne para a 
África, negros imundos! Vão comer bananas em suas casas de palha” 
(PINEAU, 1996, p. 209). Nesse sentido, a autora declara:

En France, j’avais le problème du racisme, [j’ai 
entendu] “Retourne dans ton pays, dans ta case 
en paille en Afrique!” Ok, je voulais bien retourner 
dans ma case en paille en Afrique, mais il n’y avait 
pas de case en paille en Afrique! Il y avait les 
Antilles que ma grand-mère m’a heureusement 
données pendant son séjour en France auprès de 
nous. J’avais très envie de gommer les premières 
années de ma vie, m’inventer une enfance 
antillaise vécue au pays, rayer ma naissance à 
Paris sur ma carte d’identité. Quand je suis arrivée 
aux Antilles, j’ai tenté de rattraper le temps perdu, 
planter mes racines dans la terre créole. (PINEAU; 
MAKWARD, 2003, p. 294)

Percebemos que através das palavras da narradora personagem, 
porta voz de Gisèle Pineau, a escola é o lugar que mais se apresenta o 
racismo, a intolerância e o preconceito. Ao invés de mostrar, justamente, 
um espírito crítico e ser mais aberta e tolerante ao diferente. Assim, 
o desenraizamento vivenciado pela autora se manifesta por um 
sentimento de não pertencimento à nação francesa, apesar de ter 
nascida na metrópole. Esse sentimento se traduz pela exclusão e pela 
rejeição que muitos antilhanos sentem, quando deixam suas ilhas e se 
encontram em território francês. Assim, a jovem narradora destaca, 
por outro lado, a situação da famosa apresentadora de televisão 
Sylvette Cabrisseau. De origem antilhana, ela se vê obrigada a deixar 
seu trabalho por causa do racismo e da xenofobia, nos anos 60 na 
França. Assim, se ouve:

Je ne suis pas raciste, mais cette Sylvette 
Cabrisseau ne parle pas un français correct et 
cela est dangereux pour la pureté de la langue 
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française et nocif aux jeunes enfants qui 
apprennent à parler… [ou encore]: Je n’ai rien 
contre les Noirs qui restent dans leur pays, mais 
la négresse qui présente les programmes fait 
peur à ma petite fille. Chacun chez soi! [...] Il y 
a suffisamment de belles Françaises dans nos 
provinces pour nous épargner cette laide figure. 
(PINEAU, 1996, p. 102)

Através dos comentários, percebemos a presença do discurso 
do medo, da intolerância, e da rejeição em relação ao Outro, do 
que é diferente. A alteridade aqui se traduz tanto no nível individual 
como no coletivo. Nesse sentido, a narradora-personagem manifesta 
este mesmo sentimento de rejeição e declara: “Sylvette, tudo 
que você sofreu, nós [também] suportamos isso, junto com você: 
injúrias, ameaças, calúnias... Como você, nós fomos dilacerados, 
pisoteados, demolidos” (PINEAU, 1996, p. 102). E a narradora conclui 
seu pensamento: “Como viver em um país que te rejeita por causa 
da raça, da religião, ou pela cor da pele? [...] Trazer na pele negra, 
manhã, tarde e noite sob os olhares dos Brancos” (PINEAU, 1996, p. 
153). Na verdade, conscientemente ou inconscientemente, o que ela 
realmente deseja é se livrar da pele negra, que causa tanta repulsa 
aos Brancos, para se deixar levar “pelos ventos do País de origem” 
(PINEAU, 1996, p. 153).

Assim, para a felicidade da narradora, três anos após a partida 
de Man Ya ou Julia para Guadalupe, “la délivrance” (PINEAU, 1996, p. 
135) chega, enfim, para todos da família, que deixa a França para se 
instalar em Guadalupe. E uma vez em Guadalupe, os irmãos:

S’efforcent à parler créole. Mais l’accent parisien 
ne les quitte pas. Dans leur bouche, les paroles 
s’enlisent et s’arrachent. [Et lorsqu’ils entendent] Un 
homme qui te parle en français témoigne de bonne 
éducation et manières dégrossies. Un homme qui 
te parle en français est un homme civilisé… [Et] un 
bougre qui te crie en créole est un vieux nègre de la 
race mal élevée. (PINEAU, 1996, p. 210)
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Percebemos, finalmente, que a escrita de Pineau vai muito 
além da denúncia do colonizador/colonizado, as consequências 
da escravidão, a violência contra a mulher, a misoginia, a questão 
racial e a problemática da herança colonial nas obras. Para a autora, 
o que se coloca em cena hoje são as novas realidades culturais e 
identitárias, nas Antilhas pós-coloniais. É a partir de sua experiência 
que Pineau coloca luz, não somente no vivido pessoal, mas também 
na vivência do outro, para “ter uma visão de um mundo cada vez 
melhor”. Enfim, a escrita se uni a outros autores caribenhos que 
anuncia e ou denuncia a cultura pluralista, em que se valoriza a 
mestiçagem e as identidades híbridas nas ilhas. E a autora conclui: 
“L’écriture me fait espérer, un monde meilleur. [Elle] est voyage du 
possible, la traversée du silence” (AVIGNON, 2007, s.p.).
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NARRATiVAS dA iNFÂNciA: AUTOBiOGRAFiA e 
AUTOFicÇÃO eM MARceL PAGNOL

Juliana Rocha campos (UFRJ-PiBic)
Marília Santanna Villar (UFRJ)

Com o objetivo de entender a relevância da autobiografia na 
contemporaneidade e as ferramentas utilizadas no gênero para 
narrar a infância, nossa pesquisa intitulada “Ficção e História nas 
escritas autobiográficas: narrativas de infância” volta-se para o 
estudo da série de livros autobiográficos Souvenirs d’Enfance, de 
Marcel Pagnol, bem como suas adaptações para o cinema, levando 
em conta o que dizem as recentes pesquisas a respeito do gênero 
autobiográfico.

A série Souvenirs d’Enfance ou Memórias de Infância, em 
português, consiste em quatro livros. Os dois primeiros, La Gloire de 
mon père e Le Chatêau de ma mère, publicados em 1957, o terceiro, 
Le Temps des secrets, publicado em 1960 e o último livro, Le Temps 
des amours, com publicação póstuma, em 1977. Até a publicação 
de Souvenirs d’Enfance, Pagnol produziu dezenas de peças teatrais 
e filmes, que obtiveram sucesso considerável. Ele foi admitido à 
Academia Francesa em 1946, um grande marco em sua carreira, tendo 
em vista que muitos outros autores célebres da Literatura francesa 
nunca fizeram parte da instituição. Curiosamente, Pagnol relata em 
uma passagem do livro Le Temps des amours o momento em que 
escreveu seu primeiro poema, ainda aos treze anos. Incrédulos com 
a dimensão do talento do jovem, seus colegas de classe duvidaram 
de sua autoria, um deles chegando a exclamar: “Moi, dit Nelps, je te 
le dis sincèrement: si tu ne l’as pas copié, je suis sûr que tu seras de 
l’Académie Française...” (PAGNOL, 2004, p. 124).
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Trataremos aqui do primeiro livro da série: La Gloire de mon père. 
Nele, Pagnol relata desde seu nascimento até aproximadamente 
seus 10 anos. Ele nasceu em fevereiro de 1885, em Aubagne, uma 
cidade com aproximadamente 50 mil habitantes hoje (8.500 no 
tempo de Pagnol) e que fica ao lado de Marselha, na França. Sua 
mãe, Augustine, trabalhava como costureira e seu pai, Joseph, era 
professor primário. Além deles, fazem parte da história seu irmão 
menor, Paul, sua tia materna, Rose, o marido dela, tio Jules, como 
também os pequenos Pierre e Germaine, primo e irmã de Pagnol, 
que não possuem destaque na narrativa.

PAGNOL E O GêNERO AuTObiOGRáFiCO
Uma característica marcante das obras de Marcel Pagnol são 

seus prefácios. Ele os chamava de “confidências”1, pois não se 
limitam a uma introdução ao enredo das obras. São, na verdade, 
relatos que permitem ao leitor conhecer seu processo de produção 
e as circunstâncias em que cada obra fora redigida. Em La Gloire 
de mon père, Pagnol inicia o prefácio com uma reflexão sobre as 
diferenças entre escrever textos para o gênero dramático e textos 
em prosa, o público de cada um dos gêneros, além de comentar 
sobre a experiência de escrever sobre a sua própria história.

Pagnol descreve o papel do dramaturgo como um tradutor das 
vontades dos personagens, enquanto os atores são os verdadeiros 
responsáveis por lhe darem vida. Em uma posição relativamente 
segura nos bastidores ou camuflado em um dos assentos do 
teatro, o escritor dramático está menos exposto que o romancista. 
Sua relação com o público é também totalmente diferente, mais 
virtual. O público de peças e filmes está ciente de que faz parte de 
um evento social que requer uma série de rituais convencionados 
socialmente, como planejar os momentos de silêncio e de aplauso, 
portar vestimentas mais formais e passar boas impressões. Já o 
1  “Marcel Pagnol disait de ces préfaces qu’elles étaient des ‘confidences’, parce 
qu’au lieu de commenter ses œuvres il préférait nous dire les circonstances, évoquer 
les années dans lesquelles il les avait écrites. Ce sont tout simplement des souvenirs, 
de nouveaux souvenirs” (PAGNOL, 1981, p. 8).
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leitor de prosa, segundo Pagnol, é como um amigo: carrega a obra 
consigo embaixo do braço, a lê no lugar mais confortável de suas 
casas, vestindo pijamas e fumando charutos. No romance, a relação 
entre leitor e autor é mais íntima, está muito mais em evidência, 
fato que assustou Pagnol por muito tempo. Entretanto, ele afirma 
que a posição de “memorialista” é ainda mais assustadora que a 
de romancista, pois, em suas palavras: “é muito difícil falar sobre 
si mesmo”. Ele o faz como uma homenagem, em memória de seus 
falecidos pais, como uma captura de todos os bons momentos que 
viveram no belo cenário do sul da França e, especialmente, suas 
aventuras na casa de campo da família, a Bastide Neuve: “Ce qui 
m’effraie, ce n’est point tant le choix des mots ou des tournures, 
ni les subtilités grammaticales – qui sont, finalement, à la portée 
de tout le monde: mais c’est la position du romancier, et celle, plus 
dangereuse encore, du mémorialiste” (PAGNOL, 1988, p. 7).

Ao conceder essa visão “por trás das cenas” da escrita 
autobiográfica e confessar sua apreensão perante a escrita em 
prosa, Pagnol mexe com a empatia do leitor, gerando a sensação de 
intimidade. Esse tipo de prefácio foi profundamente abordado pelo 
professor universitário e especialista do gênero autobiográfico, 
Philippe Lejeune, que o define como uma das construções literárias 
responsáveis pelo estabelecimento do que ele chama de “pacto 
autobiográfico”. Segundo Lejeune, as autobiografias costumam 
iniciar com uma espécie de justificativa do autor para escrever 
sobre a própria vida, as circunstâncias que permearam a escrita 
e, principalmente, o motivo da publicação desses relatos, fatores 
que observamos no prefácio de La Gloire de mon père. Lejeune 
argumenta, ainda, que a autobiografia possui como característica 
essencial uma espécie de contrato entre leitor e narrador, no qual 
o primeiro deve garantir que os acontecimentos por ele narrados 
são verdadeiros e que protagonista, narrador e autor remetem 
à mesma pessoa. Isso pode ser feito através da exposição de 
fatos que somente o autor saberia fornecer, além de ressalvas 
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do “eu presente” feitas ao longo do texto, característica também 
observada diversas vezes nas obras de Pagnol2.

Interrogar-se sobre o significado, os meios, 
as implicações de seu gesto, eis o primeiro 
ato da autobiografia: muitas vezes o texto se 
inicia, não pelo nascimento do autor (eu nasci 
em...) mas por uma espécie de nascimento 
do discurso, o “pacto autobiográfico”. Nisso, 
a autobiografia não inventa: as memórias 
começam ritualmente com um ato deste 
gênero: exposição de intenções, circunstâncias 
em que se escreve, refutação de objetivos ou 
de críticas. (LEJEUNE, 1998, p. 49)

O LiTERáRiO
Em seu prefácio, Pagnol chama atenção ainda para o fato de 

que o autobiógrafo deve ser muito cauteloso em sua narrativa: 
se negativa demais, ela tende a ser retida com mais facilidade 
pelo leitor, enquanto uma narrativa positiva demais pode soar 
arrogante. Nesse ponto, Pagnol toca na discussão de que trataram 
Lejeune e muitos outros teóricos no que diz respeito não somente 
à autobiografia, mas também a outros gêneros similares como 
romance autobiográfico, diário íntimo, cartas, memórias ou mesmo 
postagens online por exemplo. As discussões sobre o compromisso 
de cada um desses gêneros com a verossimilhança e as nuances que 
os diferenciam (principalmente a autobiografia e o romance) são 
extensas e passam principalmente pelo elemento da publicação, 
pois este influencia fortemente aquilo que se expõe da vida pessoal. 
Além disso, com a revolução pós-Formalismo Russo, os estudos 
literários passaram a evidenciar muito mais o texto em si e duvidar 
de tudo o que é externo a ele, fato que levou à marginalização 
desses gêneros na Academia, por fazerem parte de um vão entre o 
literário e o não-literário (KLINGER, 2008, p. 17).

2  “Alors commença la féérie et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma 
vie […] Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie” (PAGNOL, 1988, p. 87; 99).
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A dimensão literária nas autobiografias de Pagnol, entretanto, é 
bem evidente. Ainda no prefácio de La Gloire de mon père, o autor 
afirma escrever não sobre si mesmo, mas sobre um personagem que 
um dia conhecera, sobre a criança que deixara de ser. De fato, ele 
induz o leitor a enxergar o mundo através dos olhos do pequeno 
Pagnol e, por vezes, temos a sensação de ler a história contada pelo 
próprio menino, pois ele incorpora aos seus diálogos a esperteza e 
o humor da criança que não se contém com explicações rasas do 
mundo. A visão de Joseph e Augustine que nos é apresentada é 
também tipicamente infantil, idealizada: a mãe, uma mulher sempre 
generosa, polida e atenciosa; o pai, um homem virtuoso, de muitas 
habilidades e opiniões fortes. Ambos heróis aos olhos do menino.

Outra forte característica das obras de Pagnol é a valorização 
do ambiente provençal. O tempo que passou longe de Marselha, 
no início do século XX, e os contrastes com a vida parisiense da 
época o fizeram começar a escrever sobre sua região natal, dando 
destaque a personagens sulistas. Em La Gloire de mon père, o autor 
não poupa detalhes para descrever as belas paisagens do interior 
onde cresceu, os pequenos insetos que cruzam seu caminho, o 
horizonte montanhoso da região mediterrânea. Ele narra com 
nostalgia as idas à mercearia local ao lado de seu pai, o caminho 
até a casa de veraneio da família e as brincadeiras de índio com 
seu irmão no quintal. No cinema e no teatro, Pagnol foi pioneiro na 
representação da vida no Sul da França, priorizando a contratação 
de atores sulistas para seus papéis e levando seu sotaque aos 
maiores teatros de Paris em uma época em que este ainda era 
bastante marginalizado e frequentemente utilizado como elemento 
cômico na capital.

Com efeito, o sotaque não constitui, em Pagnol, 
um acessório pitoresco, uma nota local colorida, 
ele é consubstancial ao texto e, com isso, aos 
personagens. [...] O sotaque é a própria matéria 
da linguagem deles, seu realismo. Por isso o 
cinema de Pagnol é o contrário de teatral, ele se 
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insere, por intermédio do verbo, na especificidade 
realista do filme. (BAZIN, 1991, p. 168)

No gênero autobiográfico, a ambientação tem como função 
não simplesmente localizar o leitor no espaço ou dar credibilidade 
à história fortalecendo o pacto verossímil, mas carrega uma porção 
de significados que estão presentes na memória do autobiógrafo e 
que foram fundamentais para a formação de seu caráter e de sua 
personalidade, sendo assim peças essenciais para a narrativa. Nas 
obras da série Souvenirs d’Enfance, não seria exagero dizer que a 
ensolarada Provença compõe um personagem por si só. Como 
a nos emprestar seu olhar de cineasta, Pagnol fornece ao leitor 
imagens acuradas o suficiente para remontarmos todo o cenário de 
sua infância e compreendermos seu significado para ele. Desde a 
ambientação até a construção dos personagens, tudo em La Gloire 
de mon père contribui para envolver o leitor em uma experiência 
deliciosamente nostálgica pelas memórias de Marcel Pagnol.

Memórias essas que se mostram fundamentais não apenas 
para o desenvolvimento de Pagnol como indivíduo, mas também 
para o seu processo de amadurecimento como autor. Quanto ao 
“Pagnol leitor”, é também em La Gloire de mon père que vemos seu 
nascimento. Ainda aos quatro anos de idade, o menino chocou sua 
família ao ler sem estar matriculado na escola e logo foi proibido de 
fazê-lo por sua mãe, bem como de frequentar as aulas do pai, pois 
ela temia que o filho pudesse se sobrecarregar e “enlouquecer” 
com tamanho conhecimento. A proibição, entretanto, não 
durou muito, pois Pagnol cita algumas de suas primeiras leituras 
enquanto ainda muito novo, como O Pequeno Polegar, O último 
dos Moicanos e Le Chercheur de Pistes. Os dois últimos títulos, que 
têm seus enredos baseados em expedições coloniais na América 
do Norte, foram presentes de seu pai e Pagnol os destaca como 
suas leituras mais impactantes da época, quando ele, seu irmão 
e seu amigo Lili costumavam brincar explorando os arredores da 
Bastide Neuve.
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Ce repos nous était une torture, et mon père, 
grand pédagogue, c’est-à-dire doreur de 
pilules, nous le fit accepter en nous apportant 
quelques volumes de Fenimore Cooper et de 
Gustave Aymard.
Le petit Paul, les yeux tout grands, la bouche 
entrouverte, m’écouta lire à haute voix Le Dernier 
des Mohicans. Ce fut pour nous la révélation, 
confirmée par Le Chercheur de Pistes: nous 
étions des Indiens, des fils de la Forêt, chasseurs 
de bisons, tueurs de grizzlys, étrangleurs de 
serpents boas, et scalpeurs de Visages pâles. 
(PAGNOL, 1988, p. 110)

Les bartaveLLes
Em La Gloire de mon père, o autor relembra as idas ao parque 

com sua tia materna Rose e narra suas aventuras ao lado de seu 
irmão Paul, companheiro nas expedições pelas colinas. Entre as 
brincadeiras em torno da oliveira no quintal e “experimentos” com 
cigarras e formigas no jardim, ele pôde exercitar sua imaginação, 
vivendo na pele o mesmo que os heróis de seus livros favoritos.

Sua grande inspiração era seu pai, Joseph, que havia sido 
nomeado professor titular da maior escola municipal de Marselha, 
um homem virtuoso e que parecia ter respostas para todos os tipos 
de situação. Suas habilidades, entretanto, não se estendiam à caça, 
e o homem aceita aprender a atividade com Jules, seu cunhado e 
experiente no assunto. Nesse momento, ao ver seu pai pela primeira 
vez na posição de aluno e, por vezes, sendo advertido por seu tio 
Jules, Pagnol confessa sentir vergonha. O orgulho que sentia pelo 
pai é balançado e o menino diz aos prantos à sua mãe que caso ele 
retornasse da expedição de mãos vazias, deixaria de amá-lo.

Je sentais une sorte de gêne, une insatisfaction 
dont je n’arrivais pas à préciser la cause. [...] 
L’oncle Jules avait parlé toute la soirée en 
savant et en professeur, tandis que mon père, 
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lui qui était examinateur au Certificat d’Études, 
l’avait écouté d’un air attentif, d’un air ignare, 
comme un élève. J’en étais honteux et humilié. 
(PAGNOL, 1988, p. 143)

Vendo a oportunidade de ajudar o pai colocando animais em 
sua direção para que pudesse caçá-los e de poder viver na pele 
algo próximo das histórias que lia, Marcel decide fugir de casa para 
acompanhar Joseph e seu tio Jules na primeira manhã de aventura 
pelas colinas. O menino os segue de longe, mas acaba perdendo 
de vista os dois adultos e se vê sozinho na floresta desconhecida. 
Entretanto, alimentado pela imaginação que ganhara dos livros, 
toma coragem para continuar explorando, utilizando táticas de 
sobrevivência que aprendeu lendo. Após algumas horas perdido na 
floresta, o menino encontra em seu caminho duas perdizes abatidas 
e localiza Joseph e Jules logo à sua frente. Percebendo que seu pai 
fora o responsável por atingir as duas aves, que eram consideradas 
as mais difíceis de caçar na região, o menino corre até a ponta de 
uma pedra e erguendo os animais aos céus, grita com todas as suas 
forças: “Ele as matou! Ele as matou!”.

Je m’étais approché, et je voyais le pauvre Joseph. 
Sous sa casquette de travers, il mâchonnait 
nerveusement une tige de romarin, et hochait 
une triste figure. Alors, je bondis sur la pointe 
d’un cap de roches, qui s’avançait au-dessus du 
vallon et, le corps tendu comme un arc, je criai 
de toutes mes forces: “Il les a tuées! Toutes les 
deux! Il les a tuées!” Et dans mes petits poings 
sanglants d’où pendaient quatre ailes dorées, je 
haussai vers le ciel la gloire de mon père en face 
du soleil couchant. (PAGNOL, 1988, p. 198)

No dia seguinte à caça, com a desculpa de ir pesar as duas 
perdizes, Joseph leva o pequeno Marcel consigo até o centro da 
cidade, onde é recebido por curiosos e pelo padre da cidade. O 
sacro homem sugere tirar uma fotografia para eternizar o triunfo 
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de Joseph, com a qual lhe presenteia no dia do retorno da família 
a Marselha. No caminho de volta para casa, Marcel observa com 
atenção a expressão orgulhosa de seu pai ao admirar a fotografia 
cedida pelo padre, na qual aparecia ao lado do filho, exibindo as 
perdizes penduradas em sua cintura. Joseph justifica o ato com a 
desculpa de observar detalhes técnicos da fotografia, mas seu olhar o 
condena. Vendo o orgulho e a humildade nos olhos do pai, o menino 
se dá conta de amar ainda mais o lado sensível do homem que ele 
tanto idolatrava3.

O LEGADO DAs mEmóRiAs DE PAGNOL
Segundo entrevistas concedidas pela viúva de Pagnol, 

Jacqueline Pagnol, o autor tinha planos de retratar a própria 
história pelo menos uma década antes da publicação dos primeiros 
volumes de Souvenirs d’Enfance. Ele decidiu finalmente executar a 
ideia somente em 1956, após ter sido convidado a escrever cinco 
passagens semanais sobre sua mãe para a revista francesa Elle, de 3 
de dezembro de 1956 a 7 de janeiro de 1957.

Joseph Pagnol faleceu aos 82 anos, em 1951, e não presenciou 
o sucesso da obra em sua homenagem, que acabou se tornando 
um clássico da Literatura francesa e uma das principais leituras 
paradidáticas nas escolas do país. Em 1990, o livro ganhou uma 
adaptação cinematográfica dirigida por Yves Robert que foi 
igualmente bem elogiada pela crítica, além de adaptações para 
a televisão e mesmo para História em Quadrinhos. As ruas por 
onde andaram Pagnol e a casa de veraneio onde ele passou com 
sua família todas as suas férias de verão entre os anos 1904 e 
1910, carregam com orgulho ainda hoje o nome de Marcel 
Pagnol. Seu neto, Nicolas Pagnol, também trabalha para guardar 
o legado do avô e, em 2017, para comemorar os sessenta anos 
da publicação dos dois primeiros livros da série, publicou uma 
luxuosa edição dos manuscritos de La Gloire de mon père e Le 

3  “J’avais surpris mon cher surhomme en flagrant délit d’humanité: je sentis que je 
l’en aimais davantage” (PAGNOL, 1988, p. 217).
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Château de ma mère, que estão disponíveis para compra no site 
oficial em homenagem ao autor.

Para a continuidade de nosso trabalho, com o objetivo de 
refletir sobre o papel da autobiografia na contemporaneidade, 
daremos prosseguimento à leitura dos livros de Pagnol, à luz 
de textos teóricos como Définir la fiction de Olivier Caïra e 
“Autobiographie/vérité/psychanalyse” de Doubrovsky. É desse 
modo que nos propomos a dar continuidade à análise, durante 
este primeiro ano de pesquisa, das duas primeiras obras da série 
Souvenirs D’Enfance de Marcel Pagnol, bem como suas adaptações 
para o cinema.
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NARRATiVAS eNLAMeAdAS: A eSPAciALidAde eM 
Le GONe dU cHAÂBA (1986) de AZOUZ BeGAG

Kall Lyws Barroso Sales (UFAL)
Rosária cristina costa Ribeiro (UFAL)

NOTAs iNTRODuTóRiAs
Neste trabalho, propomos uma reflexão sobre a espacialidade 

no romance Le gone du Chaâba de Azouz Begag. Primeiramente 
por compreendermos a importância da produção literária de 
Begag, autor de mais de trinta livros nos quais relata as complexas 
relações entre migração e literatura (BEGAG; CHAOUITE, 1990; 
LARONDE, 1993; DURMELAT, 2008; SALES, 2018). Em segundo lugar, 
por entendermos que a construção da espacialidade nessa obra 
específica é elemento crucial para compreendermos a toponímia 
que evidencia a geografia social, física e mítica nas experiências 
das personagens com origem na migração magrebina.

Objetivamos o estudo do romance de Azouz Begag, pois é uma 
das narrativas mais conhecidas sobre o período pós-colonial das 
comunidades magrebinas que habitavam no território francês. Filho 
dos imigrantes argelinos Messaouda e Bouzid Begag, muçulmanos 
e analfabetos, Azouz nasceu em Lyon em 1957, seu pai, Bouzid, 
era natural de El-Ouricia, cidade próxima a Sétif. Quando criança, 
Azouz morou em uma bidonville chamada Chaâba, em Villeurbane, 
periferia de Lyon e é no seu romance que o autor ficcionaliza suas 
experiências enquanto filho de imigrantes.

Le gone du Chaâba é um romance de inspiração autobiográfica 
do autor Azouz Begag, publicado pela primeira vez em 1986 pela 
editora Seuils. Nele, um narrador-personagem, ainda criança, 
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conta sua vida entre o Chaâba, o CM1, CM2 e o sixième. Escrito 
na década de 1980, período de grande interesse por parte das 
grandes editoras para a publicação de obras escritas na migração 
(LARONDE, 1993), o romance apresenta uma história que se passa 
na década de 1960, no Chaâba, um bidonville nos arredores de 
Lyon, espaço em que a maioria das ações acontecem. Em uma 
família humilde de imigrantes, Azouz é criado em um ambiente 
de pobreza e de dificuldades nessas tradicionais habitações que 
denotam a exclusão dos imigrantes. O jovem tenta constantemente 
entender seu lugar no mundo e esse “eu” em Azouz evidencia, 
constantemente, uma identidade fragmentada (HALL, 2004) e em 
devir, uma busca identitária que caminha por toda a narrativa, um 
“eu” que mistura memórias, passado, presente.

Sua narrativa pode ser classificada como uma narrativa da 
infância, segundo Francine Dugast, 1981, pois em uma narrativa 
autobiográfica ou ficcional que narra a vida de uma criança: 
“L’auteur y conte une seule ‘histoire’, soit qu’il rassemble une série 
de narrations brèves sous formes de contes ou de nouvelles, soit 
qu’il regroupe des anecdotes en quelques grands chapitres définis 
par des rubriques d’ordre thématique” (apud PINÇONNAT, 2004, p. 
2). Portanto, o pequeno narrador homodiegético faz parte de um 
grupo de outros narradores que contam a vida de criança em meio 
a uma situação de imigração ou exílio que, segundo Pinçonnat (2004) 
constroem o que ela chama de lieux de mémoire.

Assim, partindo dos conceitos de lugares de memória e 
de espacialidade, o objetivo de nossa apresentação é traçar 
rapidamente um percurso analítico que vai do macroespaço 
(BORGES FILHO, 2007), a cidade de Lyon, ao microespaço, o Chaâba, 
traçando o percurso da memória e verificando a importância de 
alguns elementos, como a lama, na construção desse espaço.

TOPONímiA DA ExCLusÃO: DO bidonviLLe à PERiFERiA
Quando pensamos no espaço da cidade, temos um eventual 

macroespaço que pode se desdobrar em diversos outros, como 
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o centro, a periferia, o subúrbio, a cidade-dormitório, a favela 
(WILLIAMS, 2011): ou seja, a cidade pode se constituir como 
um “aglomerado de pequenos sistemas” (FROUDE, 1882 apud 
WILLIAMS, 2011), completamente heterogênea. Esse espaço 
pode despertar tanto a topofilia, quando é associada à luz, ao 
saber, à comunicação, quanto a topofobia, quando é associada 
ao barulho, à mundanidade, à sujeira (TUAN, 2012; WILLIAMS, 
2011). Entre esses extremos, uma questão emerge, pungente: a 
cidade é criação humana por excelência. É a materialização de seu 
poder: “Assim, a cidade era o que o homem havia feito sem Deus” 
(WILLIAMS, 2011, p. 395).

Ao tomarmos como caminho a imagem topofóbica da cidade, 
não podemos contornar certos aspectos perversos da rápida 
expansão das cidades em alguns momentos específicos da história: 
com os processos de êxodo rural, por exemplo, vemos ciclicamente 
a precarização de alguns tipos de moradia e de zonas urbanas. Um dos 
mais importantes momentos topofóbicos citadinos coincide com os 
efeitos da Revolução Industrial (e surtos de industrialização), quando 
o crescimento repentino, provocado por uma situação topofílica, 
torna-se expansão abrupta e caótica do espaço, tornando a cidade 
um espaço insalubre. Assim, formam-se os grupos que Williams 
(2011) chama de “turba”, privados de diversos direitos e vítimas de 
leis excludentes e de uma economia em transformação, e que muitos 
comparam com um “tumor”, em um processo de personificação do 
espaço urbano (TUCKER, 1783 apud WILLIAMS, 2011).

Tornam-se, assim, presentes comumente nos romances, e Le 
Gone du Chaâba não é exceção, aquilo que Williams chama de 
“comunidades cognoscíveis” (ou conhecíveis), ou seja “[...] uma 
sociedade selecionada [vista] por um ponto de vista selecionado” 
(2011, p. 300), que “pode ser abordado pelo viés da linguagem” 
(2011, p. 288), por exemplo. Esse é um ponto importante da 
caracterização do Chaâba dentro da cidade de Lyon: seus habitantes, 
quase que totalmente, não dominam a língua francesa e falam um 
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dialeto da língua árabe que será encarado por nosso protagonista 
como les mots du Chaâba: “Il m’arrive souvent de parler au maître 
et de lui sortir des mots du Chaâba” (BEGAG, 1986, p. 60); “— 
Alors, y a personne qui parle français, là- dedans? continue de crier 
l’inspecteur par-delà le portail” (BEGAG, 1986, p. 123). Assim, é nesse 
contexto delimitado dentro da amplitude da cidade, fruto de uma 
expansão urbana consequente da Guerra da Argélia (1954-1962), 
privado de direitos fundamentais, restrito por sua origem e idioma, 
que se estabelece o Chaâba. O romance evidencia a complexa e 
imbricada dinâmica das personagens imigrantes com o espaço. 
Primeiramente porque há uma ampliação do conceito de periferia, 
pois aqui ela não é elemento monolítico, é fragmentada em, pelo 
menos, três microespaços: a bidonville, a banlieue (subúrbio, ou 
periferia) e as HLM, Habitações de Aluguel Moderado.

A palavra bidonville é, por vezes, traduzida para o português 
de Portugal como “bairro de lata”, formada por “bidon”, lata, galão, 
barril e por “ville”, cidade. A composição da palavra transfigura a 
composição do espaço que descreve, pois, em uma bidonville, 
qualquer material tem a potência de criação de moradias e lares. 
Os imigrantes que chegaram à França, sem dinheiro e sem políticas 
sociais, recorriam a qualquer tipo de material para construírem suas 
residências, seus lares em um processo semelhante à quimiossíntese, 
no qual atribuíam organicidade à matéria inorgânica rejeitada pela 
cidade. Neste amontoado de placas, barris, tábuas, os moradores 
da bidonville davam vida a “geometria desordenada” (BEGAG, 1986, 
p. 11) do seu lar. Os habitantes do Chaâba, verdadeiros resistentes 
em solo francês transformam o Chaâba em uma utopia da Argélia, 
uma representação do paraíso muçulmano em uma cidade francesa 
(ABDELOUAHEB; MÉZIANI, 2009). Além de ser um elemento literário 
vivo, este registro ficcional fundamenta-se na histórica paisagem 
urbana francesa até a década de 1970.

Hoje em dia quando pensamos na palavra subúrbio, 
talvez nos venha à mente condomínios de luxo, inspirados nos 
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estadunidenses, com altos muros. Entretanto, a origem da palavra, 
sub-urbe, remete a

[...] não ser tão urbano, ser menos urbano, 
não tão civil, não plenamente civilizado. [...] 
Os subúrbios começaram na Inglaterra assim 
como no continente com o estabelecimento 
extramuros das pessoas que, em todos os 
sentidos, estavam à margem da sociedade 
urbana (TUAN, 2012, p. 311)

No caso específico do Chaâba, podemos perceber como este 
espaço se encontra às margens literalmente: ele se encontra além 
dos limites da rodovia que circula a cidade e também do outro lado 
do rio Ródano, ou seja, sempre à margem.

Esta marginalidade traz inicialmente também uma ideia de 
liberdade: no Chaâba tem-se a liberdade de não falar francês, de 
seguir tranquilamente os hábitos e costumes da cultura árabe 
argelina. Entretanto, vemos na narrativa que mesmo nesse espaço 
há a presença mínima do controle urbano quando a polícia faz a 
busca pelo abatedouro clandestino, que precipitará o fim do Chaâba.

Para Tuan,

[o] subúrbio está na fronteira da expansão 
metropolitana. É uma sociedade em formação, 
ao final da qual está a cultura urbana. As 
características pioneiras do novo subúrbio 
manifestam-se em sua falta de forma, falta de 
uma estrutura social diferenciada e na primitivez 
se suas condições de vida: ruas lamacentas, 
abastecimento de água incerto, sistemas 
primitivos de esgoto, de lixo, escolas deficientes 
ou inexistentes, transporte precário e uma 
sensação de isolamento. É necessário um espírito 
pioneiro, no sentido de ser autossuficiente, 
quando uma família se muda a um distrito 
pobre, criado – quase do dia para a noite – no 
campo, também se necessita de um espírito 
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de cooperação com os vizinhos que estão 
passando pelos mesmos apertos. Nos subúrbios 
mais pobres, os residentes frequentemente 
constroem suas próprias casas com as suas 
próprias ferramentas. (2012, p. 327)

As considerações de Tuan encontram um eco perfeito em Le 
gone du Chaâba, pois nele encontramos a fragilidade das moradias 
construídas pelos próprios moradores de maneira improvisada, 
o sistema de esgoto também improvisado, ou seja, a construção 
de uma única fossa para receber todos os dejetos dos moradores, 
uma bomba de água sem tratamento que provém do Ródano, o 
distanciamento em relação ao boulevard, a dificuldade de acesso, 
a cooperação entre os vizinhos, também imigrantes e o espírito de 
líder-pioneiro do Bouzid.

Assim, o Chaâba, a escola, os conjuntos habitacionais, que 
surgem na segunda parte da narrativa, o centro, as traboules, 
formam o mosaico que comporá a cidade de Lyon na imaginação 
do pequeno Azouz:

La métropole et sa banlieue – qu’il s’agisse de 
Lyon, New York ou Chicago – constituent une 
mosaïque de petits mondes qui, malgré leur 
proximité spatiale, semblent parfois séparés 
par des distances infinies pour l’enfant. De 
ce fait, pour s’évader du microcosme où il 
évolue généralement, il doit franchir un grand 
nombre de frontières afin de parvenir jusqu’à 
la ville, univers qui demeure l’emblème du 
pays d’accueil, lieu des institutions nationales 
dont il part courageusement à la conquête. 
(PINÇONNAT, 2004, p. 4)

Apesar das imagens que quase tocam o idílico de alguns 
trechos do romance e da forma como a mãe de Azouz se apega ao 
Chaâba como único espaço em que poderão exercer sua fé e seus 
costumes, não há propriamente uma idealização desse espaço no 
contexto geral do romance:
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Vu du haut du remblai qui le surplombe ou bien 
lorsqu’on franchit la porte en bois de l’entrée 
principale, on se croirait dans une menuiserie. 
Des baraquements ont poussé côté jardin, en 
face de la maison. La grande allée centrale, à 
moitié cimentée, cahoteuse, sépare à présent 
deux gigantesques tas de tôles et de planches 
qui pendent et s’enfuient dans tous les sens. […] 
La maison de béton d’origine, celle dans laquelle 
j’habite, ne parvient plus à émerger de cette 
géométrie désordonnée. Les baraquements 
s’agglutinent, s’agrippent les uns aux autres, tout 
autour d’elle. Un coup de vent brutal pourrait 
tout balayer d’une seule gifle. (BEGAG apud 
SALES, 2018, p. 95)

Sempre apresentado como “desordenado”, frágil, já que 
poderia “sucumbir a uma forte rajada de ventos”, semelhante 
à uma marcenaria, o Chaâba é a representação, na geografia 
da cidade, das condições impostas aos imigrantes que vivem à 
margem, em condições precárias. Além de suas placas de metal, 
tábuas, este espaço também é composto por um elemento muito 
importante por estar presente em diversos momentos da narrativa 
e, também, relacionado por Tuan (2012) como uma marca da vida 
à margem: a lama.

No que diz respeito à precariedade do sistema de saneamento, 
o trecho em que o pequeno Azouz usa a fossa durante à noite é 
um excerto que marca essa situação, em uma ambientação reflexa 
(LINS apud DIMAS, 1985, p. 22). Assim:

Dans une obscurité à peu près totale, je 
m’accroupis au-dessus de la cuve. Ma chaussure 
gauche a écrasé les restes d’un maladroit. Qu’à 
cela ne tienne, mon esprit s’apaise. Le fleuve 
peut s’écouler en toute quiétude. Je pousse 
malgré tout comme un forcené sur mon ventre 
pour hâter la besogne. (BEGAG, 1986, p. 248)
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Se pensarmos no elemento em si, enquanto símbolo, 
ao recorrermos ao Dictionnaire des Symboles de Chevalier e 
Gheerbrant, temos a seguinte conceituação:

Symbole de la matière pimordiale et féconde, 
d’où l’homme en particulier fut tiré, selon la 
tradition biblique. Mélange de terre et d’eau, 
elle uni le principe réceptif et matriciel (la terre) 
au principe dynamisant du changement et des 
transformations (l’eau). Si l’on prend toutefois la 
terre pour point de départ, la boue symbolisera 
la naissance d’une évolution la terre qui bouge, 
qui fermente, qui devient plastique. [...].
Si l’on considère au contraire l’eau comme point 
de départ, avec sa pureté originelle, la boue 
apparaît comme un processus d’involution, un 
commencement de dégradation. De là vient 
qu’elle sera, par symbolisme éthique, identifié 
aux basfonds, à la lie, aux niveaux inférieurs de 
l’être: une eau souillé, corrompue. (1993, p. 143)

Em seu ensaio livro sobre o romance beur, Laronde (1993, p. 
99) faz uma importante análise sobre a lama na constituição dos 
romances ditos beurs, principalmente nas experiências do jovem 
Azouz. A paisagem do Chaâba é diferente dos demais espaços da 
cidade de Lyon, pois ele apresenta uma bipolaridade entre a lama 
e o concreto. Quanto mais há uma integração dos imigrantes ao 
novo espaço em que vivem, mais esta lama, matéria fluida e 
maleável, perde espaço para o concreto, símbolo do “progresso” e, 
consequentemente, da ocidentalização de imigrantes muçulmanos. 
Le gone du Chaâba é o único romance da década de 1980 que 
ficcionaliza o processo de urbanização das bidonvilles francesas, 
pois a narrativa apresenta, respectivamente, seu surgimento, sua 
construção e seu desaparecimento, seu abandono (LARONDE, 1993, 
p. 100). Esse processo é narrado pelo pequeno Azouz que sai de sua 
antiga casa, no Chaâba lamacento, para uma Habitação de Aluguel 
Moderado, periferia de concreto. Na passagem de um espaço para 
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outro, do mundo da “urbanização suave” para a “urbanização dura” 
(LARONDE, 1993, p. 100) a bidonville assume um modo de ser 
transitório que culminará em seu esvaziamento.

Não apenas periferia, tampouco subúrbio, o Chaâba acaba se 
tornando um espaço outro, um terceiro espaço (BHABHA, 1998). 
Este terceiro espaço é o responsável por “mostrar um hibridismo 
das culturas, hibridismo em que Oriente e Ocidente dialogam” 
(SALES, 2018, p. 96). É complexa esta conceituação de terceiro 
espaço, pois não pode ser entendido simploriamente como uma 
intersecção entre dois espaços já existentes, concretos e definidos. 
Este terceiro espaço se aproxima muita mais da teorização do 
encontro entre culturas apresentada por Bakhtin (2017, p. 19). 
Apesar deste teórico não apresentar um estudo sobre a obra de 
Begag, seus escritos permitem diálogo com a narrativa de Azouz. 
É difícil não percebermos que o Chaâba é espaço de encontro e 
diálogos entre identidades e culturas. Isso não quer dizer que nele 
há uma fusão de duas culturas (BAKHTIN, 2017, p. 19), pois elas não 
se fundem e nem se confundem, se mantém em suas características, 
ora gerando tensão, ora gerando aproximações. Encontro daqueles 
argelinos de nascença, que se entendem estrangeiros e imigrantes 
no país em que moram e seus filhos, franceses nascidos na França 
que constroem seu Passado pelas narrativas dos pais.

Em Le gone du Chaâba essa narrativa feita pelos pais concretiza-
se no espaço da memória que acaba por se constituir no Chaâba: 
um lugar circunscrito, relativamente afastado do centro urbano 
de Lyon, que concentra um grupo de origem magrebina e que 
representa uma espécie de petit pays:

Au crépuscule, le Chaâba est merveilleux. Le 
bidonville reprend vie après une journée de 
travail. Tous les pères de famille sont rentrés. […] 
Les hommes ont formé un petit cercle dans la 
cour. Ils racontent, fument,dégustent le café que 
les femmes ont pris soin de leur apporter dehors. 
Mon père semble paisible, ce soir, toujours bercé 
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par la musique orientale qui sort du poste posé par 
terre, au milieu du cercle, l’antenne entièrement 
sortie. Autour d’eux, les gosses s’agitent, […] un 
père se lève pour séparer deux diablotins qui se 
disputent une bouteille vide. […] Au milieu de 
la cour, il ne reste plus que les chaises vides et 
une grande assiette dans laquelle les hommes 
ont déposé leurs verres de café. Ils sont rentrés 
dans leurs baraques, convaincus sans doute par 
la forte odeur de chorba qui commence à flotter 
dans l’atmosphère du Chaâba. Ce soir, ma mère 
a préparé de la galette, que nous mangeons avec 
des dattes et du petit-lait. Dans un plat recouvert 
d’une serviette, elle a posé délicatement quelques 
morceaux encore chauds. Elle me dit en me les 
tendant: — Tiens, va porter ça chez les Bouchaoui! 
Je sors dans la cour. À cet instant, je croise l’un des 
frères de Rabah qui nous apporte une assiette de 
couscous garnie de deux morceaux de mouton. 
(BEGAG, 1986, p. 63-64)

Esse hibridismo cultural e o entre lugar vividos no romance se 
manifestam das mais variadas formas e a que mais chama atenção 
é o uso que Begag faz da língua francesa, destacando seu romance 
dos demais romances beurs. É por meio da língua francesa que 
percebemos como “a narrativa de Le gone du Chaâba constrói esse 
entre-lugar do imigrante e de seus descendentes [...]. Como exposto 
por Begag (Landrin, 2005), antes de habitar as cidades francesas, os 
imigrantes deveriam habitar sua língua” (SALES, 2018, p. 96). Além 
deste lugar habitável da língua francesa, o elemento lama também 
é usado como marcador do lugar do árabe na narrativa. Vejamos 
a passagem em que o professor M. Grand faz uma fiscalização de 
limpeza e higiene nos sapatos e nas meias dos meninos na escola:

Une terrible angoisse me prend à la gorge. 
Mais elle s’atténue rapidement lorsque je 
me souviens que ma mère m’a fait mettre 
des chaussettes propres ce matin. Autour de 
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moi, c’est le silence total, puis tous les élèves 
se baissent pour dénouer les lacets de leurs 
chaussures. Je m’exécute, mets le nez dans mes 
chaussettes pour en tester le parfum. Hum ! 
ça va. Je ne serai pas trop ridicule ! A côté de 
moi, Jean-Marc allongé sur la table les couleurs 
pures de ses chaussettes en Nylon. M. Grand 
passe dans les rangs, cueille ici et là quelques 
échantillons, se garde bien de les renifler trop 
profondément, mais les tourne dans tous les 
sens pour analyser la nature des tâches et des 
trous (BEGAG, 1986, p. 100)

Por coincidência, no dia desta fiscalização sanitária realizada 
pelo professor, o pequeno Azouz teve o auxílio de sua mãe e saiu 
com meias e sapatos limpos. Entretanto o fato de seus sapatos e 
meias estarem limpos e sem lama, diferente dos demais colegas do 
Chaâba, coloca Azouz em um “lugar” diferente dos demais, pois, 
assim como os alunos franceses da sala, Azouz senta na frente e 
suas meias estavam limpas, ou seja, ele ocupa na narrativa um lugar 
de afastamento de seus camaradas. Essa diferença entre estar com 
os pés sujos, faz com que os colegas de Azouz afirmem que, por 
fazer as vontades do professor e de não reconhecer o racismo do 
mestre, o jovem não é árabe “— Ah, c’est vrai, il sait pas, reprend 
Moussaoui. C’est normal, c’est pas un Arabe” (BEGAG, 1986, p. 105). 
O que faz com que ele tenha um diálogo com seus companheiros 
de aula e uma defesa de sua identidade: “— Si! Je suis un Arabe!” 
(1986, p. 106), ao passo que seu colega Moussaoui tenta colocar 
Azouz no lugar que ele acredita ser o lugar dos meninos árabes 
“— Si t’en étais un, tu serais dernier de la classe comme nous! fait 
Moussaoui” (1986, p. 106).

CONsiDERAÇõEs FiNAis
A narrativa de infância (PINÇONNAT, 2004) aqui apresentada 

nos aproxima e nos familiariza com os espaços de segregação 
vividos pelos imigrantes no conturbado contexto dos anos 60 na 
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França. Como percebemos, os principais eventos do romance têm 
como espaço o Chaâba, um bidonville em Villeurbanne, às margens 
do Ródano. É nesta estrutura fragmentada, frágil e caótica que 
a vida dos imigrantes flui, em uma realidade utópica muçulmana 
em solo francês. Mulheres lavando roupas, homens indo para o 
trabalho com suas bicicletas, as crianças que vão à escola e que vão 
trabalhar no mercado e todas estas pessoas são o sangue que corre 
nas veias do Chaâba. Apesar da carência, da falta de água corrente, 
de eletricidade e salubridade, este lugar afetivo é inundado de 
memórias e é entendido como ser vivo, pois nasce, cresce e morre 
no decorrer da narrativa.

Apesar de marginalizado por uma estrutura de vigília 
constante, o Chaâba, esta turba, é espaço que nasce das mãos 
daqueles que nele moram, orgânico e cheio de vida, a lama, que 
está em sua composição, mistura de terra e água, é a argamassa 
fluida que sustenta os caminhos da bidonville, é a matéria de 
transição que simboliza a integração dos imigrantes, ora flexível, 
ora endurecida. Esta lama se torna o sangue que corre nas veias 
do Chaâba e que deixa a marca em seus moradores, ora como 
estigma do estrangeiro, como na passagem da escola, ora como 
elemento do dinamismo e da transmutação do espaço, como nas 
memórias do pai de Azouz.
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MediAÇÃO de LeiTURA NO eNSiNO de FRANcÊS 
LÍNGUA eSTRANGeiRA: AdONiS e A POeSiA eM 
MOMeNTOS de cRiSe

Luana Alves de Azevedo (UFPR-ic)
cláudia Helena daher (UFPR)

Em um dos capítulos do livro Como viver em tempos de crise?, 
Edgar Morin (2013) afirma que as crises são ambivalentes: elas 
agravam as incertezas, favorecem os questionamentos e podem, 
ao mesmo tempo, estimular a busca de novas soluções como 
também provocar reações patológicas, como a busca constante 
de um culpado. A sensibilidade à ambivalência se apresenta, 
desse modo, necessária para entender o que acontece e o que vai 
acontecer no mundo. Em tudo podemos ver diferentes ângulos: 
toda realidade, pessoa ou sociedade se apresenta sob o aspecto 
de duas verdades diferentes ou contrárias.

No entanto, não estamos treinados a ver o mundo dentro 
dessa relação de ambiguidade. Sempre que nos deparamos com 
duas verdades contraditórias, nosso hábito lógico consiste em 
mudar de raciocínio para eliminar a contradição. É cada vez mais 
notável a inadequação existente entre nossos saberes parcelados, 
compartimentados entre disciplinas e entre os problemas 
multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. A divisão 
em disciplinas nos torna incapazes de apreender os diferentes 
matizes de qualquer evento. Nesse sentido, para Morin, “o desafio 
da globalidade é um desafio da complexidade” (2013, p. 15). Temos 
nos especializado tanto, que acabamos perdendo a visão do todo 
e temos dificuldade para entender as relações entre as diferentes 
dimensões da realidade. Quando desenvolvemos uma inteligência 
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que sabe apenas separar e quebrar a complexidade do mundo 
em fragmentos isolados, diminuímos as chances de compreensão 
e reflexão sobre o todo. Desse modo, “quanto mais os problemas 
se tornam planetários, mais se tornam impensados; quanto mais 
avança a crise, mais avança a incapacidade para pensá-la” (MORIN, 
2013, p. 15). O autor nos convida, portanto, a assumir e a transcender 
as contradições.

A obra, escrita antes da pandemia que assola o mundo 
desde 2019, parece mais atual do que nunca. A crise trazida pelo 
coronavírus nos faz perceber que precisamos pensar o mundo 
dentro de uma rede de complexidade na qual saberes específicos 
só farão plenamente sentido se pensados em dimensões globais, 
coletivas e integradas.

Nessa perspectiva, é preciso igualmente superar barreiras e 
fortalecer o diálogo entre disciplinas e áreas do conhecimento. O 
presente trabalho propõe uma conversa entre língua e literatura: 
mais especificamente, nossa proposta é apontar reflexões sobre a 
leitura de textos literários em sala de aula de línguas estrangeiras, 
através da apresentação de uma experiência de mediação de leitura 
de poesia em um grupo de aprendizes iniciantes em francês língua 
estrangeira (FLE).

Conforme Josilene Pinheiro-Mariz (2007) apresenta na sua tese 
O texto literário em aula de Francês Língua Estrangeira (FLE), ainda 
há uma realidade distante do tratamento unificado entre a língua e 
a literatura nas aulas de língua estrangeira, o texto literário sendo 
mediado apenas para turmas com níveis mais avançados do idioma. 
No entanto, se a literatura é capaz de providenciar uma imersão 
cultural, por que não a trabalhar com mais frequência em sala de 
aula de língua estrangeira?

Michèle Petit, antropóloga francesa e estudiosa de questões 
envolvendo a formação de leitores, apresenta a necessidade de 
desconstruir o medo do livro para liberarmos as barreiras existentes 
e, apenas então, esperarmos uma boa recepção dos leitores:
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[D]esde que comecei minhas pesquisas sobre a 
leitura e a relação com os livros, não parei de 
me surpreender com a quantidade de histórias 
confirmando que o medo do livro estava 
sempre presente. Um medo multiforme, já 
que as proibições sociais se conjugam a tabus 
inconscientes. Um meio muito palpável nos 
meios sociais desfavorecidos, mas que também 
podemos encontrar entre as pessoas ricas, entre 
os profissionais do livro, entre os professores. 
No entanto, curiosamente, desse medo não se 
fala. Para “construir leitores”, como vocês dizem, 
seria preciso desconstruir um pouco esses 
medos. (PETIT, 2013, p. 34)

Nesse sentido, a atividade de mediação de leitura tem por 
objetivo possibilitar a abertura de novos caminhos e a construção 
de novos espaços para o leitor, resgatando o desejo de ler nos 
alunos, através das emoções vivenciadas na recepção das obras. Por 
conseguinte, ao propor neste trabalho a introdução da literatura 
nas práticas de ensino de FLE, pretende-se favorecer um processo 
de aprendizagem significativa. No processo de mediação, o papel 
do mediador é essencial para a efetividade desta relação aprendiz-
literatura. De acordo com Francisco Assis de Sousa Lima (1984) em 
Conto popular e comunidade narrativa, para contar histórias que 
possam ser retidas pelos ouvintes, é preciso fiar e tecer enquanto 
se narra, ou seja, manipular e desenvolver essa literatura que 
está sendo passada adiante. Inami Custódio Pinto (2010), em sua 
reflexão sobre o estudo de Lima, reforça a importância das técnicas 
de transmissão das histórias manipuladas pelo contador, sejam elas 
recursos de postura corporal, traços dramáticos na fala ou, ainda, 
efeitos encontrados na criação do autor que podem ser transmitidos 
pelo mediador.

Os objetivos desta pesquisa foram proporcionar uma reflexão 
teórica a respeito da importância da literatura nos processos de 
aprendizagem de língua estrangeira, resgatar a literatura através da 
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mediação de leitura em sala de aula, produzir materiais de ensino de 
FLE utilizando produções literárias de expressão francesa e analisar 
a receptividade do texto literário e a relação produzida a partir da 
aplicabilidade com os alunos.

A LEiTuRA COmO REsisTêNCiA à ADvERsiDADE
A proposta de pesquisa surge com a necessidade de encontrar 

abordagens eficazes para inserção de textos literários na prática 
de ensino de FLE. Os obstáculos para que a aprendizagem através 
da literatura se torne significativa são consideráveis, portanto, é 
necessário analisar as origens dessas problemáticas e reconstruir a 
relação entre indivíduo e objeto, neste caso, o texto literário.

Na obra Modos de ser leitor, Jean Foucambert apresenta a 
definição de leitura a partir do comportamento do indivíduo no ato 
da leitura e explica que quando o aluno é

colocado diante dos signos escritos que 
compõem uma mensagem, o leitor coordena 
o movimento dos olhos para seguir as linhas 
da esquerda para direita e esse movimento se 
interrompe várias vezes na mesma linha, para 
permitir aos olhos perceber, enquanto eles estão 
imóveis, um conjunto de signos, compreendidos 
entre várias letras e várias palavras. Essa 
atividade perspectiva convida o leitor a dar 
uma significação ao texto escrito, associando - 
entre si e com o conjunto das suas experiências 
passadas - os elementos percebidos, e a guardar 
deles uma lembrança sob a forma de expressões, 
julgamentos, ideais. (2008, p. 62)

A significação acontece, portanto, quando o leitor consegue 
associar o que está sendo decifrado com o conjunto de 
conhecimentos que ele já possui. Nossas experiências anteriores 
vão, dessa forma, contribuir no processo de leitura e construção 
de sentido. Ausubel, Novak e Hanesian (1980) com a teoria de 
aprendizagem significativa, nos mostram que para o processo 
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de aprendizagem significativa acontecer, o indivíduo precisa 
se conectar com uma recepção de conhecimento carregada 
de significados (conceitos). Ainda ressalta que a maior parte 
da aprendizagem é receptiva e a humanidade passa adiante 
ensinamentos ao longo das gerações. Basta observarmos os 
processos de desenvolvimentos tecnológicos em sociedades 
orais primitivas, que através apenas das narrativas ao redor das 
fogueiras, conhecimentos de agricultura, caça e astrologia foram 
transmitidos de séculos em séculos, construindo um indivíduo 
como ser social.

Analisando a narrativa como ferramenta sempre presente 
na vida do homem, podemos compreender as razões pelas 
histórias nas cabeceiras das camas desde a infância terem sido tão 
importantes para muitos indivíduos. Jouve fala sobre o processo 
afetivo que ocorre na leitura dizendo que “o charme da leitura 
provém em grande parte das emoções que ela suscita” e ainda 
expressa que “se a recepção do texto recorre às capacidades 
reflexivas do leitor, influi igualmente – talvez, sobretudo sobre 
sua afetividade” (2002, p. 19). Contudo, se estamos conectados 
à narrativa através das emoções, por que nos dias de hoje, ler 
se tornou uma atividade tão distante da realidade de jovens e 
adultos estudantes? Lembremos do que nos relata Pennac (1993), 
em Como um romance: muitos jovens que eram entusiastas da 
literatura quando pequenos, devoradores de histórias contadas 
pelos pais, ao passar pela adolescência tornam-se inimigos do 
livro. Esse afastamento, em grande parte desencadeado a partir 
da cobrança familiar e da transformação violenta da relação com 
o mundo fantástico literário, faz com que aquele rapaz que ouvia 
histórias cheias de aventuras e paixões, passe apenas a ler e a 
absorver literatura por obrigação. Ao incitar os adolescentes à 
leitura, Pennac mostra que a literatura é, antes de tudo, um prazer.

Pertencentes a uma realidade política na América Latina onde 
a leitura é geralmente associada às classes mais favorecidas e onde 
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encontramos diversos bloqueios na recepção da leitura mesmo em 
grupos de alunos universitários, conforme a pesquisadora Michèle 
Petit (2009) chama atenção em seu livro Os jovens e a leitura, para 
descobrir novos meios para aproximar os alunos de língua estrangeira 
dos textos literários, primeiramente é necessário compreender a 
importância da literatura para a construção do sujeito.

Michèle Petit (2010) nos conta também, em A arte de ler ou 
como resistir à adversidade, a experiência de pessoas que haviam 
passado por grandes sofrimentos advindos em consequência de 
mobilidades forçadas, guerras, situações de precariedade. Ela 
observa o impacto que a leitura pode exercer sobre as pessoas 
para passar por momentos de crise. A leitura carrega uma verdade 
existencial e vital, especialmente em sociedades em crise de pontos 
de referência. Ler daria, assim, sentido à vida. A pesquisadora 
propõe encontros de mediação de leitura dentro de uma situação 
gratificante de intersubjetividade, uma recepção, uma hospitalidade. 
A partir da criação desse espaço acolhedor, as leituras abrem para a 
percepção de novos horizontes e até para um “tempo de devaneio” 
que permite a construção de um mundo interior e a construção de 
uma posição do sujeito.

A leitura é uma arte que se transmite, mais do que se ensina, 
segundo Petit (2010). Observando a reação de muitos leitores 
durante as atividades de mediação de leitura, a autora comenta:

Mais do que a decodificação dos textos, mais 
do que a exegese erudita, o essencial da leitura 
era, ao que parecia, esse trabalho de pensar, de 
devaneio. Esses momentos em que se levantam 
os olhos do livro e onde se esboça uma poética 
discreta, onde surgem associações inesperadas. 
(PETIT, 2010, p. 24)

Esse pequeno instante em que o olhar se levanta do livro e o 
leitor parece divagar, é um momento precioso de construção de 
interconexões com o mundo, com as lembranças e consigo mesmo. 
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A importância dessa atividade na construção ou reconstrução de si 
mesmo nos fornece pistas para o trabalho em contextos críticos. 
Mas, para além dos “espaços em crise”, a proposta serve a diversos 
contextos. Afinal, como afirma Antonio Candido (2005) em O direito 
à literatura e outros ensaios, o acesso à leitura é um direito humano, 
assim como o direito da alimentação, da vestimenta, da moradia. 
Sem o acesso ao texto literário e às expressões de arte como a 
música e a pintura, o ser humano se desestabiliza, se desintegra 
como ser social.

Partindo dessas concepções, desenvolvemos uma atividade 
de mediação de leitura poética com alunos iniciantes de FLE. Os 
poemas escolhidos vieram da obra Poemas, de Adonis (2012), que 
apresentamos na sequência. Esse projeto de mediação de leitura, 
que busca estreitar a relação do aluno de língua estrangeira com 
o texto literário, soma forças para criação de novos caminhos e 
metodologias para o ensino da língua francesa.

O ORiENTE iNDEFiNívEL DE ADONis
A obra escolhida para a atividade de mediação de leitura com 

alunos de FLE veio do poeta contemporâneo Adonis, pseudônimo 
de Ali Ahmad Said Esber, nascido em 1930 em Al-Qassabin, Síria, 
ativista e envolvido nas discussões políticas e produções literárias 
até os dias de hoje. Esse poeta, que vive há vários anos na França, 
apresenta uma audaciosa renovação da linguagem poética, 
oscilando ora nos mecanismos da escrita moderna ocidental, ora 
no resgate dos mitos clássicos, desconstruindo toda forma árabe 
de escrever poemas para abrir novas janelas desses mundos que 
se cruzam.

Cada expressão do poeta Adonis, desde a escolha do seu 
pseudônimo até suas publicações de diferentes gêneros textuais e 
entrevistas, chamam atenção como um convite para desvendar seu 
mundo. Adonis é uma referência ao deus fenício, consagrado na 
mitologia grega e responsável pelo ciclo de nascimento, morte e 
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renascimento. O poeta sírio adotou esse pseudônimo para conseguir 
publicar suas obras que eram censuradas no seu país de origem por 
não respeitarem as normas da escrita poética árabe além de serem 
uma afronta ao Islã.

Filho de agricultores, nascido e criado no campo e trabalhador 
rural, desde muito jovem teve contato com a poesia. Seu pai fazia-o 
declamar poemas durante o trabalho e por acaso, ou não, aos treze 
anos teve a oportunidade de declamar um poema para o presidente 
da Síria na aldeia em que vivia. Este, impressionado com o jovem, 
bancou seus estudos. Anos mais tarde, em 1954, Adonis se formou 
em Filosofia pela Universidade de Damasco. Por escrever contra o 
pensamento islâmico e ser ativista político, foi preso por 11 meses. 
Traduziu literatura francesa e norte-americana para o árabe e árabe 
para o ocidente, é profundo conhecedor de Eliott, Baudelaire, Henri 
Michaux, Octavio Paz, entre outros. Se refugiou no Líbano, publicou 
ensaios, poemas, romances e criou a revista libanesa Chiir, importante 
para essa conexão entre oriente-ocidente e para discutir traduções. 
Na década de 60, criou a revista Mawáqif, dando espaço para novos 
poetas e fomentando a revolução na escrita poética árabe. Khalida 
Said nos diz que a Mawáqi

extrapolou questões literárias e abordou temas 
que até então eram tabus, sobretudo ligados 
ao nacionalismo e à identidade, à inspiração 
divina, ao texto religioso, à situação da mulher, 
da universidade, da educação, às relações entre 
o Ocidente e o Oriente, à violência, à criação 
artística e à “nova escrita”. Assim, operava uma 
revisão da questão da modernidade e de seus 
conceitos na poesia e na arte, ou ainda na crítica 
e no pensamento histórico, filosófico, religioso, 
social e político. (2000, p. 162)

Adonis nos transporta para um plano metafísico, utilizando 
palavras-chave e sons como portais para esses espaços. Neles, 
nos deparamos com temas mais profundos da existência humana, 
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tropeçando em todo caminho nos sentimentos viscerais e sublimes, 
na beleza e no caos, na fé e na descrença.

O poema “Amour”, apresentado a seguir, foi publicado em 
1957 no livro Primeiros Poemas, dividido em capítulos intitulados: 
“Poemas da morte”, “Canções do amor”, “Limites do desespero” 
e “Poemas que não acabam”. Nesse período, Adonis acabara 
de deixar a prisão na qual sofreu por quase um ano acusado 
de atividades subversivas. Lemos um filósofo apaixonado pela 
literatura ocidental e indignado com a situação política, social 
e religiosa do seu mundo, motivo pelo qual a opressão islâmica 
nunca o faria se calar.

AMOUR

La route, la maison, le vivant et le mort,
J’ai leur amour.
La jarre rouge dans la maison,
Amie de l’eau,
J’ai son amour.
Le voisin, le champ, l’air et le feu,
Je sais leur amour.
Et l’amour des bras qui peinent
À travers joie, à travers peine.
De la chair de mon frère,
De son souffle écrasé,
Les lambeaux glissés à terre
Dans le secret de la moisson,
Pourpre coquillage pour la hante du sang,
Je sens leur amour.

Le dieu d’amour naît à ma naissance.
Si je meurs, où va son abondance?

Apesar de curto, é um dos poemas mais complexos do Adonis. 
Sua capacidade de dizer muito com poucos versos é uma característica 
encontrada também em seus haicais. Em “Amour”, primeiramente 
nos deparamos com um título supostamente anunciando um tema 
central do texto poético. Esperamos um lirismo ser cantado pelo 
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poeta e a cada verso nos afastamos desse tema e retornamos, 
como em uma performance de balé contemporâneo em saltos e 
quedas entre o visceral-perecível e o lírico-intangível. No poema 
em francês, podemos perceber esses movimentos altos e baixos, 
tanto na semântica, quanto na musicalidade e nas características 
visuais da escrita.

O poeta deseja claramente trazer o modernismo para o 
repertório da poesia árabe, o que representa para sua cultura, 
muito mais do que a liberdade de escrever fora da forma poética 
tradicional, mas a libertação do pensamento filosófico e religioso 
como base de toda estrutura social e política do seu povo. Apesar 
de posterior aos modernistas ocidentais, o que Adonis traz com seu 
verso livre é uma grande revolução para a poesia árabe.

Em apenas um poema, Adonis denuncia a realidade dura do 
homem contemporâneo oriental e ocidental. Nos perdemos sem 
saber com quem exatamente ele fala: seria com o menino sírio da 
lavoura? Com o árabe vendo o seu igual morrer em batalha? Seria 
com o ocidental cansado de tanta barbárie e questionando um deus 
e sua própria existência? O poeta dialoga nessa dança entre dois 
mundos, apresentando-os em apenas uma face, nos permitindo 
respirar com peito esmagado e questionar todas as relações da 
vida: a noção de terra, a natureza sendo forçada ao desequilíbrio, 
o sentimento de patriotismo e pertencimento, o trabalho braçal, 
a dissolvida ideia de moradia, o papel da religião na vida do ser 
humano e do ser humano para o poder da religião e por fim, a 
afirmação do amor. Não o amor lírico e sublime, mas o amor visceral 
presente em toda forma: animada ou não.

Quando se analisam produções literárias de expressão francesa 
dos autores dos períodos entre-guerras e pós-guerra como Camus, 
Sartre, Ionesco ou Samuel Beckett, chega-se naturalmente à 
perspectiva existencialista desse período de sombras e à busca ou 
perda total de subjetividade. Portanto, o interessante - para não 
dizer trágico - em analisar um autor vivo e que produz no cenário 
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francófono é não esquecer que durante toda sua vida e ainda hoje, 
ele respira a guerra. Um sírio, preso durante o serviço militar por 
ser ativista, refugiado primeiramente no Líbano e espectador da 
guerra de 1982, então finalmente asilado na França, é sem a menor 
dúvida, um dos maiores poetas da contemporaneidade e também 
um exemplo de resistência e luta, tendo como sua mais potente 
arma a linguagem poética.

RELATO DE ExPERiêNCiA: mEDiAÇÃO DE LEiTuRA Em 
AuLA DE FLE

Para efetivação da pesquisa aplicada, foi desenvolvida uma 
sequência didática a partir do Método Recepcional proposto por 
Bordini e Aguiar (1988), inspirado na teoria da Estética da Recepção 
de Jauss (1994). Para Hans Robert Jauss (1994), a boa experiência 
de leitura surge quando o leitor e a obra habitam os mesmos 
espaços históricos, sociais e culturais. Portanto, cabe ao mediador 
compreender qual é o conhecimento de mundo do seu aluno para 
escolher obras que conversem com suas experiências de vida e 
possam proporcionar uma leitura significativa, abrindo espaços 
para interpretação do estudante e oferecendo ferramentas para 
que ele mesmo construa novas linguagens.

No Método Recepcional, o aluno se relaciona com o texto 
efetivamente através da aplicação de cinco etapas: 1) receptividade; 
2) concretização; 3) ruptura; 4) questionamentos; e 5) assimilação. 
Seguindo esse ciclo, foi montada uma sequência didática para 
aplicação em sala de aula de FLE.

A poesia foi o gênero literário escolhido para mediação na etapa 
prática da pesquisa. Ao final da aula, o intuito era que os alunos 
fossem capazes de dialogar criticamente a respeito dos poemas 
lidos, além de levantarem questionamentos sobre a presença ativa 
da poesia nas suas vidas cotidianas. Foram trabalhados textos em 
francês do poeta contemporâneo Adonis, pseudônimo de Ali Ahmad 
Said Esber. A escolha do poeta ilustra o tema da oficina: A poesia 
em momentos de crise, por seus textos serem atuais e conversarem 
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com a realidade política e social dos alunos e ainda trazerem temas 
universais que caminham juntos, como o amor e a dor, a guerra e a 
resistência, a vida e a morte.

A aplicação foi realizada no Centro de Línguas e Interculturalidade 
(CELIN) da UFPR, com uma turma de Francês de nível A1, no dia 16 de 
outubro de 20191, e contou com a participação de 10 alunos.

Na primeira etapa do método, trabalhamos a receptividade. 
Foram apresentadas imagens que tiveram por objetivo ilustrar o 
tema dos poemas e ajudar a introduzir, em francês, o vocabulário 
relacionado ao poema. Foi solicitado aos alunos que falassem, cada 
um deles, uma palavra que lhes viesse à mente quando observavam 
as imagens. A ideia foi estimular a imaginação dos estudantes e dar 
abertura ao tema proposto na aula. Nesse momento, ainda não foi 
apresentado o nome do poeta ou qualquer dado biográfico.

Partimos para a segunda etapa do Método Receptivo 
abordando a concretização. Foi mediado o poema Miroir d’un tyran 
e as questões seguintes foram trabalhadas junto aos alunos: 1) 
identificação de palavras no texto; 2) imagens que surgem quando 
isolamos essas palavras e as ressoamos; 3) tema abordado no texto; 
4) verossimilhança (ou não) com a realidade social que vivemos.

MIROIR D’UN TYRAN

Épi par épi,
N’en laissez aucun...
Cette moisson est notre paradis retrouvé,
Notre pays à venir.

Déchirez les cœurs avant les poitrines,
Arrachez les racines,
Changez cette glèbe
Qui les a portés.
Effacez un temps, qui a narré leur histoire,
Effacez un ciel qui s’est incliné sur eux,
Épi par épi,

1  A aplicação da atividade de mediação de leitura aconteceu antes da pandemia de 
Covid-19, sendo realizada de modo presencial.
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Afin que la terre revienne
À son état premier...

Épi par épi...

Após criar a ponte entre o texto literário e os leitores, seguimos 
para a terceira etapa do método: a ruptura, com o objetivo de 
distanciar o horizonte cultural dos alunos para que eles recebessem 
a obra e a enxergassem sob uma nova perspectiva. Nessa fase, 
finalmente uma pequena biografia do autor foi apresentada junto ao 
segundo poema, “Amour”. Depois da leitura do poema “Amour” 
em francês, os alunos tiveram acesso à sua tradução, feita por Michel 
Sleiman. A leitura da tradução gerou um debate interessante sobre 
a dificuldade de se traduzir textos literários, sobretudo poéticos. Os 
alunos foram questionados se a partir do conhecimento de mundo 
do poeta Adonis e da recepção de uma nova obra, suas visões do 
primeiro texto tiveram alterações ou inclusões.

Na quarta etapa, foram levantados os questionamentos pelos 
próprios estudantes em uma atividade proposta para ser trabalhada 
em duplas. Os alunos foram convidados a criar poemas a partir dos 
textos de Adonis. Os versos dos poemas trabalhados em classe foram 
recortados e distribuídos entre os alunos. As duplas escolheram 
seus versos para recriar um poema dentro do tema e o declamaram 
em seguida para a turma.

A última etapa do Método Receptivo é a assimilação. Nesse 
momento da aula, os alunos foram capazes de desenvolver novos 
sentidos para sua percepção dos textos trabalhados e assuntos 
discutidos e desenvolvidos em sala. O tema da oficina foi revelado 
neste momento: A poesia em momentos de crise, e outros exemplos 
do uso da poesia em situações críticas foram comentados.

REsuLTADOs

ANáLisE DOs QuEsTiONáRiOs
A oficina foi realizada no dia 16 de outubro de 2019, com 

uma turma de Francês do nível A1 no Celin – Centro de Línguas 
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e Interculturalidade da UFPR. Apresentamos na sequência os 
resultados obtidos. Dez alunos participaram do ateliê no qual 
trabalhamos leitura e compreensão do texto, vocabulário, análise 
crítica de poesia e produção textual.

Todos os estudantes responderam a um questionário anônimo no 
final da oficina. Foram apresentadas sete perguntas, sendo seis delas 
fechadas e a última aberta, com espaço para comentários adicionais.

Todos os aprendizes participantes aceitaram responder ao 
questionário de pesquisa entregue no final da oficina. A primeira 
questão teve por objetivo conhecer um pouco melhor o perfil dos 
participantes: os alunos estavam no segundo semestre do curso 
e já tinham estudado ao menos 60h de francês no CELIN ou em 
outras instituições de ensino no momento da intervenção. Em 
relação à razão por ter escolhido estudar francês, a turma estava 
bem dividida entre aqueles que aprendem francês com objetivo de 
estudar em algum país francófono um dia, aqueles que acham a 
língua interessante e aqueles que têm o interesse em falar francês 
para viajar.

Perguntamos se tinham o hábito de ler obras literárias. Foi 
bastante interessante perceber que 90% da turma que participou 
da oficina de poesia afirmou ter o hábito de ler textos literários. 
É possível que a boa recepção dos textos poéticos tenha sido 
resultado desse hábito de leitura dos aprendizes fora da sala de 
aula. No entanto, embora tenham afirmado que estão habituados à 
leitura de textos literários, a maioria dos alunos (70%) disse nunca 
ter tido contato com literatura nas aulas de francês, o que reforça 
a tese da pesquisadora Josilene Pinheiro Mariz (2007) a respeito 
da pouca presença de textos literários nos métodos de ensino de 
língua estrangeira nos últimos anos.

Quando perguntados sobre a opinião em relação à oficina, 
90% dos alunos marcou a opção “gostei bastante”. O fato de os 
aprendizes terem afirmado que gostaram da oficina de poesia, e 
ainda sugerirem em alguns relatos no final do questionário que 
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façamos mais aulas de francês com literatura, é um excelente 
sinal. Conforme a antropóloga Michèle Petit (2009) reforça em sua 
pesquisa, antes de transformar os alunos em leitores, é preciso 
quebrar alguns tabus referentes à literatura. No início desta 
oficina, perguntamos se os alunos gostavam de poesia e alguns 
responderam que não gostavam e não tinham o hábito de ler. Ao 
final da aula, os mesmos alunos que relataram não gostar de poesia, 
declararam gostar bastante da oficina. Podemos entender esse 
dado como resultado do preparo para a mediação do texto poético 
de uma maneira que aproximasse o leitor da obra.

Em relação à experiência no contato com os poemas, metade 
da turma relatou ter dificuldades com a obra poética em francês. 
Ao ler os comentários no final do questionário, pudemos perceber 
que os alunos se assustaram com o primeiro contato com o texto 
literário sem a tradução e que, ao decorrer da aula, com o trabalho 
de análise crítica dos poemas e seus contextos histórico e social, 
vocabulário e transposição didática do poema para fotografias 
e manipulação do texto, o contato com a obra se tornou mais 
acessível para a maioria dos alunos, mesmo para os que relataram 
achar os textos e exercícios difíceis.

A última questão, de formato aberto, teve a intenção de 
oferecer um espaço para que os alunos se manifestassem em 
relação à oficina: “Gostaria de deixar algum comentário sobre essa 
experiência?”. Transcrevemos abaixo os comentários dos alunos:

1) “Tive alguns problemas com algumas palavras (vocabulários), 
mas foram sanados.”

2) “Eu adorei a iniciativa de apresentar a tradução do poema e 
conversar sobre a dificuldade de traduzir poesia. A ideia de restaurar 
o poema foi muito interessante.”

3) “Amei a aula, super didática e acessível aos alunos!”

4) “Achei interessante discutir sobre poesia em francês e 
debater sobre o assunto. Gostaria de repetir!”
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5) “Gostei bastante, merci!”

6) “Achei complicado a princípio, nunca tive muito interesse em 
poesia de forma geral, mas nessa oficina tive mais interesse e vi de 
outra forma.”

7) “Tive dificuldade com o vocabulário.”

8) “Apesar de difícil, foi uma experiência excelente e bastante 
produtiva.”

9) “Ótima, poderia ser inserida mais experiências como essa 
nas aulas regulares de francês. Parabéns!”

ANáLisE DA APLiCAÇÃO
No início da oficina foi explicada a proposta de trabalharmos os 

textos poéticos em francês e a reação de grande parte dos alunos 
foi de curiosidade. Ainda assim, quando se depararam com o texto, 
ficaram muito inquietos e ansiosos com o vocabulário. Para auxiliar 
nesse aspecto, as imagens que foram apresentadas na receptividade 
e introduziram a temática e o léxico presente no poema, foram 
resgatadas nesse momento. Os alunos diziam o que essas imagens 
representavam e as palavras eram escritas no quadro junto com 
sinônimos. Dessa forma, eles puderam se aproximar do texto aos 
poucos e gradativamente formar suas interpretações. Eles perceberam 
que o vocabulário não é exatamente a maior dificuldade para a 
compreensão desses poemas. Ainda que o texto estivesse em língua 
portuguesa (como depois, em um segundo momento, eles puderam 
ter acesso à uma tradução feita em português por Michel Sleiman) 
teríamos talvez alguma dificuldade e também compreensões diversas, 
pois o poema permite essas múltiplas leituras. Nesse sentido, o medo 
do texto literário e, ainda mais, do texto literário em língua estrangeira, 
foi sendo gradualmente desconstruído, deixando espaço para um olhar 
de sensibilidade em relação ao texto.

O mais surpreendente da aplicação foi a qualidade da crítica 
feita por cada aluno. Todos participaram contribuindo com suas 
leituras do poema, significados, conexão com o mundo que vivem 
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e fatos históricos e políticos do Brasil e do Oriente Árabe. Efeito 
difícil de vivenciar até mesmo em aulas de literatura com alunos já 
habituados à crítica literária. Nesse momento, a absorção do texto 
pareceu completa, mesmo com as barreiras do idioma.

No final da oficina os alunos criaram suas releituras do poema 
de Adonis a partir de fragmentos dos dois textos trabalhados. Todos 
leram em voz alta as suas criações e demonstraram estar bastante 
orgulhosos da produção. Essa manipulação do texto com fragmentos 
de papel, transcrição em seus cadernos e, posteriormente, a 
declamação em voz alta, foram exercícios importantes para fixar o 
texto trabalhado, pronúncia, escrita e formulação do pensamento 
em língua francesa.

Apesar do receio dos alunos lerem em francês e buscarem 
a compreensão do texto, todos foram muito bem nos exercícios e 
debates em sala de aula. A ideia de lerem textos na língua original foi 
estimulante para eles e a professora responsável pela turma relatou 
que, após esta oficina, alguns alunos perguntaram se poderiam 
começar a ler obras em francês por conta própria. Acreditamos que 
obtivemos os melhores resultados nessa aula de menos de duas horas 
de duração no contato direto com a poesia de expressão francesa 
contemporânea.

CONCLusÃO
Os maiores desafios na elaboração dessa oficina de mediação 

da poesia como instrumento no ensino do francês foram, 
primeiramente, levar para os aprendizes um gênero não tão comum 
em sala de aula, com um léxico novo e, em seguida, pensar em 
uma transposição didática que abordasse todas as competências 
da língua (compreensão e produção oral e escrita), sem perder de 
vista as especificidades do texto literário. Para falar de assuntos 
universais como a morte e a guerra, Adonis escolhe utilizar um 
vocabulário de uso habitual apenas às pessoas que já se conectaram, 
de alguma maneira, à realidade da vida no campo. Para além da 
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dificuldade do léxico, o poema apresenta uma rica possibilidade de 
leituras: não há uma resposta única e correta, um caminho único 
de leitura a ser trilhado. A resposta favorável dos aprendizes a 
essa atividade de mediação de leitura, no entanto, mostra-nos que 
quando disponibilizamos um espaço acolhedor, positivo e aberto 
à criatividade, como sugere Petit (2010), podemos contribuir para 
a formação de nossos alunos como sujeitos conscientes, aliando o 
aprendizado da língua estrangeira a um crescimento reflexivo sobre 
si mesmo e sobre o mundo. Apesar da reação inicial de “medo” 
em relação ao poema, pudemos trabalhar com a ideia de que nem 
sempre é preciso entender todas as palavras para que possamos 
fazer a leitura de um texto. Retomando Morin (2013) que citamos 
no início deste artigo, concordamos que a complexidade favorece a 
ação, pois ela dá a medida dos verdadeiros riscos e das verdadeiras 
oportunidades. Foi trabalhando por meio de interconexões e 
da aceitação da ambiguidade que mediamos a oficina de leitura, 
elaborando estratégias de modo que os alunos perdessem o medo 
do texto e pudessem senti-lo, manipulá-lo, apropriar-se dele e, por 
fim, pudessem criar sua própria versão, tornando-se, por sua vez, 
sujeitos de suas produções.
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ANExO

sequência didáTica – La poésie en temps de crise

ObjETivO
O objetivo da aula é estimular o envolvimento afetivo do aluno 

com a poesia francófona. Ao final da aula, os alunos devem ser 
capazes de expressar sentimentos e percepções a partir do texto 
lido, além de levantarem questionamentos sobre a interferência da 
poesia nas suas vidas cotidianas.

APREsENTAÇÃO
Os alunos serão recebidos em sala de aula e logo será 

apresentada a proposta da oficina. Será perguntado o nome de 
cada um e “para que a poesia serve?” no ponto de vista deles.

Haverá projeções de pinturas feitas pelo poeta Adonis. Não 
serão revelados os poemas ou qualquer informação biográfica. 
Cada aluno será convidado a dizer uma palavra que vier à mente 
ao olhar para cada obra como exercício de estímulo à imaginação e 
expressão de emoções.

AbERTuRA
O poema Miroir d’un tyran será mediado em francês e juntos, 

faremos uma pequena análise crítica do poema. Será questionado 
aos alunos:

1) quais palavras você pode identificar no texto?

2) quais imagens surgem quando você ouve a musicalidade do poema?

3) sobre o que se trata o tema do poema?

4) existe verossimilhança com a realidade que vivemos hoje?

ANáLisE
Será trabalhado o vocabulário com extração de algumas palavras 

do poema Miroir d’un tyran. Serão distribuídos cartões com imagens e 
cartões com palavras para os alunos unir e encontrar significados.
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O autor trabalhado será apresentado para a classe com uma 
rápida biografia e fotografias suas serão projetadas. Em seguida, o 
segundo poema do Adonis, “Amour”, será mediado para os alunos.

Questionamentos serão levantados para os estudantes:

1) houve alguma alteração da interpretação do texto depois de 
conhecer a biografia do autor?

2) gostariam de adicionar alguma nova percepção?

APLiCAÇÃO
Será aplicada uma atividade em sala de aula, propondo aos 

alunos a criarem, em duplas, um poema a partir de fragmentos 
de versos dos dois poemas de Adonis que serão distribuídos em 
papéis recortados e sorteados entre todos.

Ao final de cada produção, os alunos irão declamar seus 
poemas criados.

CONCLusÃO
O tema da aula será apresentado aos alunos: La poésie 

en temps de crise e será contado para eles a experiência da 
antropóloga Michèle Petit com sobreviventes do Holocausto, que 
relataram momentos em que os prisioneiros contavam poesias 
e histórias literárias que lembravam para suportarem a fome, o 
medo e a dor. Será sugerido que assistam ao filme A Sociedade 
Literária e a Torta de Casca de Batata que aborda este tema.
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A ReVUe BLANcHe e A iMPORTAÇÃO LiTeRÁRiA
Luciana Persice Nogueira-Pretti (UeRJ)

Teresa cristina de Andrade Gomes da costa (UeRJ-PiBic)

Objeto de teses, ensaios, artigos e livros, a Revue Blanche (1889-
1891, “série belga”, e 1891-1903, “série parisiense”) foi uma das mais 
brilhantes petites revues que animaram a vida cultural, intelectual 
e artística francesa de seu tempo. Entre diretores, colaboradores, 
ilustradores e frequentadores de seus espaços de sociabilidade, os 
nomes que surgem estarrecem pela permanência e atualidade de sua 
importância. Na antologia de Barrot e Ory (2012), somos lembrados 
de que, enquanto em muitos dos casos das pequenas revistas 
especializadas (pequenas por serem efêmeras e/ou de pouca tiragem) 
a leitura do índice de seus números “dá a impressão de um cemitério” 
(nomes obscuros, desconhecidos, esquecidos), a do sumário da Revue 
Blanche “parece um palmarés”1 (BARROT; ORY, 2012, p. 33): a revista 
estampa ilustrações de Bonnard, Toulouse-Lautrec, Vallotton... nos 
números regulares; divulga produções originais de artistas nabis, como 
Bonnard, Roussel, Denis, Ranson, e Vuillard em encartes especiais (a 
partir de 1892); publica textos dos iniciantes Marcel Proust, Pierre 
Louÿs, Henri de Régnier, Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry... e obras 
inéditas de autores consagrados, como Villiers de l’Isle d’Adam, entre 
outros (BARROT; ORY, 2012, p. 12ss); ademais, agrega um suplemento 
humorístico, Le Cri de Paris2, que adquire autonomia, seu próprio rol 
de colaboradores ilustres, e uma impressionante longevidade.
1  As traduções não referenciadas nesse artigo são nossas.
2  1897-1940 (não confundir com Les Cris de Paris ou com Cris de Paris), periódico 
semanal criado por Alexandre Natanson (que o vende em 1901 ao editor Eugène 
Fasquelle) onde predominam as caricaturas de teor político. Substitui um primeiro 
empreendimento humorístico da revista, que só teve dois números em 1893, Le 
Chasseur de chevelures (dirigido por Tristan Bernard).
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A ela se agrega igualmente boa parte dos integrantes da revista 
Le Banquet (1892-1893) – dentre os quais Proust e alguns de seus 
amigos do Liceu Condorcet, materializando uma afinidade estética 
e ideológica entre os membros dos dois periódicos (NOGUEIRA-
PRETTI, 2020). Uma possível razão para tal afinidade seria o fato de 
que os irmãos Natanson (e outros colaboradores da Revue Blanche) 
estudaram no mesmo liceu, o que leva a uma inevitável confluência 
de círculos sociais dos membros das duas equipes (salas de redação, 
salões literários, anfiteatros de aulas, academias, espaços culturais, 
recepções mundanas...), e à sua convergência lógica ou natural.

A Revue Blanche lidera suas congêneres na defesa do capitão 
Dreyfus (e a subsequente defesa de Émile Zola), nas denúncias 
do genocídio armênio na Turquia e da tortura na Catalunha, e no 
engajamento na Liga dos Direitos do Homem, tendo sido a pioneira 
no debate sobre a Comuna de Paris (tema ainda sensível e passível 
de censura; de quebra, o faz aderindo à moda, entre as revistas, das 
enquetes3). Ela também perpetua a prática dos folhetins: Le Roi Fou, 
de Gustave Kahn (1894 – o primeiro da revista e da série de vários 
do escritor), Le Journal d’une femme de chambre, de Octave Mirbeau 
(1900), e Bubu de Montparnasse, de Charles-Louis Philippe (1901), 
entre muitos outros.

Os diretores empreendedores do periódico ainda logram 
fundar uma editora de mesmo nome (1897), que terá um acervo 
de mais de 140 títulos (PAULHAN, 2007, s.p.) – sendo que alguns 
dos folhetins publicados na revista anunciam os futuros livros 
da editora. Além de títulos franceses, essa editora publica, com 
sucesso, as traduções de Quo Vadis? Roman des temps Néroniens, 
de Henrik Sienkiewicz (1900, tradução de Bronislaw Kozakiewicz 
e J-Ladislas de Janasz; duzentos mil exemplares4), e das Mil e 
3  Outras enquetes são “Sobre a influência das letras escandinavas” (1897), “A 
influência de Taine” (1897), “Hamlet” (1899), “Tosltoi e a questão sexual” (1902), e 
“Sobre a educação” (1902).
4  Obra sobre a espiritualidade do cristianismo. As Edições Revue Blanche também 
publicam a tradução de sua trilogia: Par le fer et par le feu, 1900, Le Déluge, 1901; 
e Messire Wolodowski, 1902, todos traduzidos em colaboração pelo conde Antoni 
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Uma Noites (1899-1903, 16 volumes, tradução de Joseph-Charles 
Mardrus), entre outros títulos de peso, tornando-se uma das 
principais importadoras de literaturas estrangeiras do período. 

Paul-Henri Bourrelier, em sua antologia enciclopédica (2007), 
assim resume a exuberância dos participantes e de sua atuação, e 
a empreitada da revista – verdadeira aventura e saga intelectual e 
artística de toda uma geração jovem e engajada:

Observatório, laboratório de ensaio, centro 
de impulsão, a Revue Blanche combateu em 
numerosos fronts. Com uma audácia que 
compensava a modicidade de seus meios, ela 
se proclamou liberal e cosmopolita, não temeu 
provocar os espíritos chauvinistas, o nacionalismo 
e o colonialismo, nem promover novos valores 
estéticos e uma mudança na sociedade, a Paz. 
Testemunhando raro equilíbrio, não cessou 
de ser ao mesmo tempo um foco de festa e de 
criação lúdica. (BOURRELIER, 2007, p. 11)

Nesse turbilhão prolífico e dinâmico que constitui, então, 
a Revue Blanche e seu universo mais imediato, interessa-nos 
sobremodo o fato de que constituiu uma importante divulgadora 
de literaturas estrangeiras e, consequentemente, uma instigadora 
de polêmicas e debates em torno de sua importação e tradução 
no campo literário francês finissecular – o que a torna um objeto 
de estudo privilegiado em nossa pesquisa, focada na questão da 
“Relevância e recepção da tradução junto ao meio intelectual 
francês da Belle Époque” (pesquisa iniciada em 2016, UERJ)5.

O acervo da Revue Blanche digitalizado pela Biblioteca 
Nacional de Paris (acessível no site Gallica), passou a ser, assim, 
Wodziński e Bronisław Kozakiewicz. O autor polonês recebe o Prêmio Nobel de 
Literatura de 1905.
5  Orientação: Luciana Persice Nogueira-Pretti (Setor de Francês, ILE-UERJ); bolsistas 
PIBIC: Teresa Cristina A. G. da Costa, Thaís Alves dos Santos (colaboração encerrada), 
Dominique Daria Fernandes e Lívia Coutinho (recém-integradas). O universo 
pesquisado se concentra no que denominamos República Proustiana das Letras – o 
entorno artístico e intelectual de Proust, fio condutor de nosso estudo.

about:blank
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também nosso “observatório e laboratório de ensaio”, ao lado de 
outros periódicos que já consultamos6 com os mesmos enfoque e 
finalidade. Como para cada revista pesquisada, produzimos tabelas 
analíticas e detalhadas, que deverão ser úteis a outros acadêmicos 
que se interessam pela importação de literaturas estrangeiras e pela 
presença de traduções, de comentários às traduções e questões 
afins. Essas tabelas encontram-se à disposição para consulta e 
discussão no nosso blogue República Proustiana das Letras e 
Traduções (wordpress.com).

Nosso embasamento crítico-teórico conta com o incontornável 
compêndio de Paul-Henri Bourrelier, La Revue Blanche, une 
génération dans l’engagement, 1890-1905 (2007), que aborda de 
maneira quase exaustiva o universo da revista e seu quinhão do 
meio intelectual e artístico francês da Belle Époque; o estudo de 
Christophe Charle, Paris fin de siècle, culture et politique (1998), 
em que comenta o surgimento do “homem duplo”, novo tipo 
de mediador cultural, figura do intelectual multifacetado do 
mercado editorial cosmopolita da Terceira República francesa; 
o entendimento de “cosmopolitismo artístico” desenvolvido 
por Béatrice Joyeux-Prunel em seu artigo “Art moderne et 
cosmopolitisme à la fin du XIXe siècle. Un art sans frontières?” 
(2003); a análise de Blaise Wilfert-Portal da situação dos 
importadores de literatura estrangeira na França finissecular em 
“Cosmopolis et l’Homme Invisible” (2002), e do “cosmopolitismo 
literário” e seus desdobramentos em “L’histoire culturelle de 
l’Europe d’un point de vue transnational” (2013).

Abordaremos aqui alguns dos “homens duplos” da revista, o 
cosmopolitismo artístico e a importância estratégica da tradução 
no contexto da Revue Blanche. Em seguida, será dado destaque 
a três exemplos da atuação da revista enquanto importadora 
literária: o caso da tradução e promoção de Quo Vadis?; a 

6  Ver artigos publicados por COSTA, SANTOS e NOGUEIRA-PRETTI. Já encerramos as 
pesquisas com o Bulletin de l’Union pour l’Action Morale e a revista Le Banquet; a Mercure 
de France está sendo analisada; e estamos na fase final do estudo da Revue Blanche.
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rivalidade e a polêmica com um tradutor de Tolstói e de Nietzsche 
(que também é um conhecido cronista de grandes revistas); e a 
campanha de promoção da tradução das Mil e Uma Noites, de 
Mardrus (pelas Éditions de la Revue Blanche).

1. direTores, redaTores e direTrizes; cosmopoLiTismo 
COmO EsTOFO

Os mais notórios diretores fundadores da Revue Blanche são os 
irmãos Natanson, ricos herdeiros de fortuna de origem polonesa: 
Alexandre (1867-1936), Thadée (1868-1951, casado com a famosa 
Misia7) e Louis-Alfred (1873-1932). Inicialmente, ao terminar os 
estudos no Liceu Condorcet, o irmão mais novo deixa Paris e se instala 
em Liège, na Bélgica, onde funda a Revue Blanche em dezembro de 
1889, juntamente com Auguste Jeunhomme, Joë Hogge (ambos 
belgas), e os irmãos Paul e Charles Leclercq (franceses); poucos 
meses depois, juntam-se a eles Thadée Natanson, Pierre Veber e 
Lucien Muhlfeld (colegas do Cordorcet). Até junho de 1891, os artigos 
terão saída irregular, em três “séries belgas” de formatos diferentes 
(BOURRELIER, 2007, p. 52-53). O mesmo grupo inicial refunda a 
revista em Paris em meados de 1891, sob a direção de Alexandre 
Natanson, sendo que as recorrentes mudanças, na forma e na 
orientação, e a dinâmica de reação e adaptação aos acontecimentos 
e ao mercado permanecerão como característica do grupo e de seu 
empreendimento até o encerramento de suas atividades.

Os sucessivos redatores imprimem distintas características 
à revista: Lucien Muhlfeld e Félix Fénéon (redatores-chefes), 
Charles Péguy, Léon Blum, André Gide, Henri Ghéon... o palmarés é 
deveras impressionante, mas permanecerá incompleto aqui (Cf. as 

7  1872-1950, pianista de talento e musa de muitos artistas, foi modelo dos 
ilustradores da revista e sua imagem figura em algumas capas. Também conhecida 
como Marie (Sophie Olga Zénaïde) Godebska, seu nome de solteira, ou Misia Sert, 
usando o sobrenome do terceiro marido. Mecenas e salonnière, foi uma grande 
promotora dos balés russos na França – de onde a alcunha criada pelos jornalistas de 
“Rainha de Paris”. Correspondente de Proust, inspira, entre outras grandes damas da 
sociedade, o personagem de Mme Verdurin, da Recherche.
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antologias citadas para o elenco integral de colaboradores). Esses 
homens que escrevem, supervisionam a escrita alheia, administram 
editoras, realizam contatos e contratos, e formulam políticas de 
vendas e de importação de textos e títulos, constituem os “homens 
duplos” de que fala Christophe Charle em seu ensaio Paris fin 
de siècle, culture et politique (1998, p. 91): acumulam diversas 
funções, de leitor de uma obra em língua estrangeira, a tradutor 
ou intermediário numa transação entre autor e tradutor, passando 
por agente promotor seja do autor seja da obra, por meio de 
críticas, anúncios ou comentários, numa longa e complexa cadeia 
de processos envolvendo cada título, a cada caso.

Os Natanson são exemplos emblemáticos desse novo homem 
duplo, intelectual e empreendedor do mercado da edição: além 
de diretores do próprio negócio, estão intimamente ligados ao 
trabalho da tradução, importação e promoção: Thadée, fascinado 
por Ibsen, vai conhecê-lo pessoalmente na Noruega, e começa, mas 
não termina, a tradução de sua peça La Dame de la mer; dedica-se, 
porém, à promoção de sua montagem, realizada por Lugné-Poe, 
em Paris (1892). Já Louis-Alfred traduz dois textos curtos de Léon 
Tolstói: “Contre le patriotisme” (REVUE BLANCHE, n. 10, 1896, p. 
337-340) – carta de Tostói endereçada à revista, identificada como 
tal em breve apresentação, em resposta a artigo publicado noutro 
jornal, e seguida de assinatura do autor e da indicação: “(Traduzido 
do russo por Alfred Athys)”, pseudônimo de Louis-Alfred Natanson; 
e “Le patriotisme ou la paix?” (REVUE BLANCHE, n. 10, 1896, p. 394-
400) – carta dirigida a um Monsieur (?), que se encerra da mesma 
forma que a primeira tradução. Aqui, trata-se do alinhamento não só 
do tradutor e diretor Louis-Alfred Natanson, mas da revista como um 
todo às teorias e críticas de Tolstói ao patriotismo e ao nacionalismo. 

Esse alinhamento afasta a revista e seus colaboradores de 
seu mestre prosador Maurice Barrès, romancista do “culto do 
Eu” finissecular, herói intelectual de toda uma geração de artistas 
admirativos do elogio da individualidade, que se opunha aos 
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niilistas e... aos “tolstoizantes” (termo da época). O impasse político, 
ideológico e moral gerado pelo Caso Dreyfus (1894-1906) e o cisma 
entre dreyfusards e antidreyfusards levaram a novas alianças 
políticas e inspirações filosófico-literárias. Barrès, cada vez mais 
nacionalista, e a Revue Blanche, cada vez mais internacionalista e 
cosmopolita, passaram a se estranhar mutuamente8.

Os irmãos Natanson propiciam, então, dois dos muitos 
exemplos possíveis do cosmopolitismo artístico colocado em 
moção pelos vários homens duplos da revista, que angariam e 
acumulam funções, multiplicando práticas (contatos, exposições, 
viagens...) em redes plurinacionais onde impera, segundo 
Béatrice Joyeux-Prunel, a “consciência de um espaço-mundo mais 
pertinente do que os limites nacionais para pensar a modernidade” 
(2003, p. 197), e colocá-la em ação – a modernidade sendo, assim, 
um conjunto de práticas de trocas e transferências recíprocas, 
característico da Belle Époque.

Joyeux-Prunel explica que desde a Exposição Universal de 1855 
e do elogio de críticos de arte, como Theóphile Thoré e Charles 
Baudelaire, que saudaram a “aparição de uma arte internacional”, 
o cosmopolitismo artístico foi promovido por meio de manifestos, 
revistas, conferências, correspondência internacional, sempre 
mediados por traduções – marca da modernidade cosmopolita:

Traduções, retraduções, reinterpretações: 
a nova geração [1860-1890] sabe servir-se 
de sua ubiquidade. As estratégias se afinam 
ainda mais nas revistas. Segundo os locais de 
publicação, o público ao qual se dirigem, os 
críticos modernistas adaptam seus discursos. 
As gerações seguintes, de vanguarda, fauves 
franceses, expressionistas alemães, cubistas 
franceses, futuristas italianos ou vanguardas 

8  O mestre em poesia dos colaboradores da Revue Blanche é Stéphane Mallarmé, 
que inclusive publica na revista, a qual costuma ser identificada ao simbolismo. 
Mallarmé foi professor de inglês no Liceu Condorcet (entre outras instituições de 
ensino) de 1871 a 1884.
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russas, seguirão pela mesma via, concebendo 
suas carreiras num campo decididamente 
internacional, onde a consagração não passa 
somente por Paris, mas por lugares novos e 
mais diversos.
[...] No início dos anos 1890, pelo contrário, 
o anticosmopolitismo parece atacar mais a 
arte moderna. Na França, enquanto grassa a 
“querela cosmopolita” nos debates literários, 
o simbolismo, a arte “literária” torna-se alvo 
de críticos carentes de arte nacional (JOYEUX-
PRUNEL, 2003, p. 192)

Cosmopolistimo e anticosmopolitismo, dinâmica pendular 
desse novo avatar de antiga querela, que caracteriza o debate 
sobre a arte moderna e suas vertentes nacionais e internacionais. 
Nesse sentido, a Revue Blanche parece modelar e denuncia os 
mecanismos e os implícitos dessa questão ao lançar a pergunta 
e a polêmica, por meio da enquete “Sobre a influência das letras 
escandinavas”, de 1897, v. XII, s/no, p. 153-166), reiterando sua 
abertura às literaturas estrangeiras, expondo os campos opostos 
da querela e implicando os defensores do protecionismo literário9.

Como pano de fundo, “traduções e retraduções, e pluralidade 
de espaços”: é o que veremos a seguir: projetos de edição de textos 
estrangeiros face à presença definidora do redator-chefe, que baliza 
e intermedeia o trabalho da tradução e de sua veiculação dentro 
da revista. Partindo do entendimento fundador do crítico Wilfert-
Portal, nos deteremos em revelações e comentários díspares que 
se sucedem na pesquisa enciclopédica realizada por Bourrelier, 
que relata, com humor, cor e detalhe, uma longa lista de casos e 

9  Vários textos são representativos dessa querela na imprensa: “La querelle des 
nationalistes et des cosmopolites”, de Maurice Barrès (Le Figaro, 4 juillet 1892, p. 
1), “Le Cosmopolitisme et la littérature nationale”, de Ferdinand Brunetière (Revue 
des Deux Mondes, 1 octobre 1895, t. 131, p. 621-637), “L’invasion étrangère dans 
la littérature française”, de Henry Bordeaux (Le correspondant, 25 décembre 1901, 
Nouvelle Série, t. 167 / t. 203, p. 1144-1163), além de romances como Cosmopolis, 
de Paul Bourget (1892) – mas esses são apenas alguns dos vários títulos.
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anedotas envolvendo os vários colaboradores da Revue Blanche – e 
desvela, ao iluminar os bastidores da revista, facetas da questão 
das belles infidèles que persistem e perduram na Belle Époque, 
assim como na sua própria antologia.

2. quiproquós, infideLidades e ouTras aLeivosias
Optamos por ressaltar três dos muitos tópicos que ilustram tal 

quadro e dinâmica complexos, que envolvem e enovelam traduções 
e tradutores: 2.1) Uma tradução, um mediador, e o caso de Quo 
Vadis?: “cortês xenofobia”?; 2.2.) Um tradutor inimigo: Teodor 
Wyzewa e a rivalidade na tradução de Nietzsche; e 2.3.) As Mil e 
Uma Noites de Mardrus e das Éditions de la Revue Blanche.

2.1. uma Tradução, um mediador, e o caso de Quo 
vadis?: “CORTês xENOFObiA”?

Blaise Wilfert-Portal, um dos principais estudiosos da questão 
da tradução e da importação de literaturas estrangeiras na França 
da Belle Époque, explica que a querela entre cosmopolitas e 
nacionalistas não se reduz a uma polaridade binária:

O “cosmopolitismo literário” tinha por gêmeo 
idêntico a produção da identidade literária 
francesa, latina, clássica, e naturalmente 
mundial. Estamos longe, nesse ponto de 
vista, de uma simples articulação da “querela 
do cosmopolitismo” entre vanguardas 
“cosmopolitas”, “nacionalistas” fechados/
radicais, e “nacionalistas” abertos/moderados. 
(WILFERT-PORTAL, 2017, p. 274)10

10  O crítico chega a dizer que “a prática da literatura estrangeira tem a ver com uma 
etnologia literária empírica do estrangeiro, particularmente indicada para unificar as 
elites divididas ao redor de representações comuns dos outros (e, portanto, de si) [...] A 
rotulação geolinguística da literatura em diversas ‘revistas’ e ‘crônicas’ nacionalmente 
designadas contribuiu para a construção de uma imagem do mundo segmentada, 
organizada em nacionalidades para a compreensão das quais a literatura é uma via 
essencial” (WILFERT-PORTAL, 2017, p. 273); o crítico também fala na constituição, à 
época, de uma “antropologia racialista”, e de uma “ciência do estrangeiro literário”, 
no bojo de uma “muito profunda revolução da definição identitária vivida pela França 
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A perspectiva da querela é, então, a de um duplo movimento: 
descobrir e definir, segmentando, o estrangeiro, e redefinir, 
universalizando, o nacional – de onde a justificativa da desabusada 
manipulação da obra estrangeira no processo de importação 
e tradução pela prática, ainda recorrente, das belles infidèles: 
“Muitos dos tradutores, apesar da imagem complacente de 
‘grandes cosmopolitas’, também foram ativos nacionalizadores 
de literaturas estrangeiras, que convinha domesticar e reescrever 
antes de fazer circular” e, ao fazerem-no, tornaram-se “teóricos 
convictos de sua estraneidade radical e, no mesmo movimento, 
inevitavelmente, profetas do espírito nacional” (WILFERT-PORTAL, 
2013, s.p. [conclusão]). Universalizar o francês equivale a considerá-
lo, legitimando-o, como eixo ou foco das relações culturais. No 
movimento dialético de definir o outro enquanto (re)define a si, o 
mediador cultural perpetua a prática das belles infidèles (em voga 
e em ação desde o século de Luis XIV, apesar das críticas iniciadas 
com Mme Staël e apoiadas por outros românticos), não por alguma 
necessidade estética, mas dentro de uma lógica dissimulada de 
controle do estrangeiro, de domesticação e enquadramento de 
sua estraneidade, num momento histórico de reconfiguração 
geopolítica de fronteiras nacionais (em 1871, passam a existir a 
Alemanha e a Itália enquanto nações unificadas, mas com problemas 
de limites territoriais, justamente, com a França, em ambos os 
casos). Stratégiques infidèles.

Nesse contexto, a importação e tradução de literaturas 
estrangeiras adquire novas dimensão e espessura:

Uma das questões essenciais relativas à tradução 
é o papel que desempenha na constituição dos 
espaços literário e intelectual de uma nação [...] 
Traduzir era apenas a parte menos nobre de uma 
atividade que, tratando-se dos importadores 
mais afortunados, também compreendia a 

sob a Terceira República” (WILFERT-PORTAL, 2017, p. 276) – mas as implicações dessas 
observações escapam ao nosso escopo aqui.
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produção do horizonte de espera dos leitores, 
representado pelo prefácio, a introdução e o 
comentário, a fabricação do valor simbólico 
dos textos estrangeiros, ou seja, a crítica e a 
síntese mais ou menos erudita, e a constituição 
de redes internacionais social e simbolicamente 
remuneradoras. A legitimidade dos textos 
traduzidos e a repercussão massiva das modas do 
momento atribuíram à tradução das literaturas 
estrangeiras um papel central na constituição 
das polaridades do campo intelectual francês, 
assim como na definição de suas linhas de 
enfrentamento. A tradução foi determinante 
[...] para manter a legitimidade quase estatal 
da esfera acadêmica, modelo, em matéria de 
importação literária, de uma postura de cortês 
xenofobia, que, de tradutores e importadores, 
fez construtores e atravessadores de fronteiras 
culturais herméticas. (WILFERT, 2002, s.p. 
[resumo], grifos nossos)

Há, portanto, uma complexidade para além do antagonismo 
esquemático entre nacionalistas e cosmopolitas: a introdução de 
um texto estrangeiro por meio de sua tradução e comentário (em 
prefácios, posfácios, resenhas, toda sorte de paratextos, enfim) 
leva à “produção de um horizonte de espera”, cria modas, transfere 
para a “esfera acadêmica” e intelectual do momento o poder de 
mediar ou não, de acolher ou rejeitar, textos escritos em outras 
línguas, e, ao decidirem pelo ingresso ou bloqueio do texto no 
campo literário nacional, desfazem ou reforçam fronteiras culturais 
já existentes, remodelam seus limites e/ou reiteram-nos, tornando-
os consolidados e “herméticos”. Editores, diretores de coleção, 
agentes literários, e descobridores (ou fabricantes) do interesse do 
livro a ser traduzido assumem uma função e uma primazia inéditas, 
dando contornos inauditos à “constituição de redes internacionais”, 
intermediando relações, contatos e contratos entre autores, 
editores e/ou tradutores nacionais. Constitui-se assim uma malha 
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de importadores e “cosmopolitas literários” (WILFERT, 2002, p. 
34) que vai ditar regras e moldes segundo critérios próprios, que 
privilegiam certos autores, alguns textos, determinadas culturas 
de origem, numa “cortês xenofobia”, segundo lógicas próprias de 
exclusão e inclusão do “cosmopolitismo literário” recém-instituído.

Na Revue Blanche, os diretores e redatores – que estão entre 
os ditos “importadores mais afortunados” – exercerão essa 
função controladora, reitora, reguladora, interventora de forma 
flagrante. O próprio Wilfert-Portal fala na revista ao comentar, 
como exemplo, a trajetória da tradução do livro Quo Vadis? Roman 
des temps Néroniens, de Henrik Sienkiewicz (Éditions de la Revue 
Blanche, 1900; tradução de Bronislaw Kozakiewicz e J-Ladislas de 
Janasz). Diz o crítico: “A iniciativa de publicação de Quo Vadis? 
em francês deve-se ao secretário polonês do conde de Chambrun, 
Kozabiewicz, bem integrado à comunidade polonesa de Paris” 
(WILFERT, 2002, p. 37). O livro já faz grande sucesso e vem sendo 
traduzido na Europa (as primeiras traduções foram para o italiano 
e o inglês), e ele o propõe a Thadée Natanson – que gostou do 
livro, mas não da tradução já feita pelo próprio Kozabiewicz. 
Segundo Wilfert-Portal, que cita a ensaísta Maria Kosko (autora 
do livro Un best-seller 1990: Quo vadis?, Paris, José Corti, 1960), 
Thadée Natanson “flanqueou” Kozabiewicz (único autorizado pelo 
autor a traduzir seu livro) com uma

equipe de tradutores encarregada de fazer da 
tradução um produto aceitável para o público 
francês, procedendo a cortes que limitavam 
sobretudo a dimensão católica do texto. Um 
outro tradutor de origem polonesa [J.-Ladislas 
de Janasz], do qual, aliás, nada mais se sabe, 
retrabalhou a tradução, e o crítico Félix Fénéon 
a “releu” detalhadamente, cuidando, como 
de costume, da “colocação em francês”, sem 
vínculo direto com o texto em língua estrangeira. 
(WILFERT, 2002, p. 37)
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“Flanquear” ou cercar ou impor uma versão à la française, 
nos moldes das belles infidèles, que não só domesticam (tornam 
doméstico, familiar) o texto traduzido, como o deformam por 
meio de modificações, cortes ou acréscimos, que afrancesam 
(“colocam em francês” e “tornam aceitável para o público francês”) 
o produto final. Aqui, houve um corte “da dimensão católica do 
texto”, adaptando-o às suscetibilidades de uma França em pleno 
esgarçamento pelo Caso Dreyfus (e suas implicações antissemitas).

Também o crítico Jean-Paul Bourrelier comenta as agruras da

adaptação de Quo Vadis, publicado pelas 
Editions de la Revue Blanche. As negociações 
com o autor foram difíceis: Thadée Natanson, 
que leu o romance na língua original, está 
interessado, mas exige que a tradução literal 
[feita por Bronislaw Kozakiewicz] fique mais 
leve. [Henrik] Sienkiewicz esperneia, mas acaba 
fechando os olhos; um segundo tradutor, 
[J-Ladislas de] Janasz, remaneja o texto, que é 
novamente revisto, corrigido por Fénéon [...] 
A versão francesa é encurtada em um quarto”. 
(BOURRELIER, 2007, p. 206)

“Encurtado em um quarto”! Sob batuta do redator Félix Fénéon, 
protagonista do processo de importação e produção do livro, 
segundo Bourrelier, ele é traduzido, retraduzido, “flanqueado”, 
adaptado, remanejado, e, ainda assim, ou talvez por isso, será 
publicado em 1900 com um sucesso popular estrondoso (em 1903, 
as Éditions de la Revue Blanche publicam uma “Édition du Jubilé” 
com ilustrações de William Julian-Damazuy – seguindo a moda 
das edições ilustradas instituída pelas concorrentes11). Logo em 

11  O site dedicado exclusivamente ao romance (Disponível em: http://quovadis.
oeuvre.free.fr/index.php. Acesso em: 7 out. 2020), explica que, embora somente as 
Éditions de la Revue Blanche tivessem autorização para traduzir, a Flammarion lança 
a sua própria tradução, dita integral, em 1901, assinada por Ely Halpérine-Kaminski 
(tradutor franco-russo), com ilustração de Jan Styka. Outras traduções em língua 
francesa não autorizadas pululam, também ilustradas: a baronesa Baulny publica sua 
versão, também reduzida, pela editora suíça Benziger, em 1900, com ilustrações do 

about:blank
about:blank
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seguida, lançam-se adaptações para o teatro e o cinema, ambas 
de 1901. Haverá ainda várias traduções (não autorizadas), além de 
uma versão para ópera (1909), numa manifestação clara do afã, 
prolongado no tempo, do público pela obra.

A Revue Blanche publica uma única crônica a seu respeito, 
em 1900 (v. XXII, p. 394-395), assinada por Robert Dreyfus, em 
que predominam as citações como fio condutor de um resumo 
do enredo. A última frase é a mais evocativa: “Tal é o argumento 
desse livro estranho: denso e simples, contrastado e hábil, erudito 
e sensual, puritano com harmonia, terno e severo” (p. 395) – 
sem maior entusiasmo por parte do cronista. Haverá outras 
manifestações positivas em outros jornais, mas a recepção do livro 
junto à crítica, porém, foi predominantemente negativa.

O ensaio de Maria Kosko revela que o crítico e historiador da 
literatura Ferdinand Brunetière considera que o livro é um plágio, 
Léon Bloy (ultra-católico) deplora sua imagem caricatural do 
cristianismo, Léon Daudet (futuro integrante da Action Française) 
verá uma “maquinação judia” (por ter sido publicado pelos Natanson, 
que são judeus), enquanto Anatole France (anticlerical) o considera 
excessivamente católico. O reconhecimento positivo da crítica em 
outros países europeus, entretanto, teriam valido a Sienkiewicz o 
Prêmio Nobel de Literatura de 1905 (WOLFF, 2002, p. 227-228).

Já Bourrelier tem outra hipótese. Para começar, ele cita e 
referencia uma crítica antissemita ao livro:

Édouard Drumont comentará no [jornal] 
Libre Parole: “Essa tradução, feita por dois 
estrangeiros, que além de tudo devem ser 
judeus12, é, devo reconhecer, de um belo 

vienense Rothaug; e a Garnier Frères lança a tradução “nova” “completa” em 1904, 
que se distingue das demais por sua “escrupulosa fidelidade”, de P.-A. de Roncey, 
com ilustração de Tofani (segundo o site, Maria Kosko não a considera fiel).
12  Drumont, fundador desse jornal semanal ilustrado, especializado em caricaturas, 
é um dos mais notórios intelectuais antissemitas franceses de seu tempo, autor de 
La France juive (1886). A associação (pejorativa) entre “cosmopolita” e “judeu” pode 
ser detectada num artigo de Anatole Leroy-Beaulieu (que foi professor de Proust e 
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francês, claro, simples, alerta, límpido, de um 
francês de antigamente”. Sienkiewicz, que deve 
a esses retoques [toillettage] o excepcional 
sucesso do romance na França e seu prêmio 
Nobel, exprimirá a Fénéon sua gratidão. 
(BOURRELIER, 2007, p. 206)

O elogio de Drumont, concedido apesar do duplo defeito (no 
seu ver) dos tradutores (estrangeiros e judeus), recorre ao clássico 
entendimento da língua francesa como “clara e simples”, sendo a 
tradução de Quo Vadis? escrita num “francês de antigamente” – o 
qual, de acordo com Bourrelier, deve-se aos “retoques”, à “limpeza” 
ou ainda “rearrumação” (o termo toillettage é rico em significados, 
permitindo ao autor uma ambiguidade providencial e cômoda; é 
usado, inclusive, para a higiene dos animais domésticos...) realizada 
por Fénéon. Cabe a este, por seus retoques ou higienizações, ao fim 
e ao cabo, sempre segundo o Bourrelier, o mérito do Prêmio Nobel.

O comentário de Bourrelier reveste-se, também ele, de um 
duplo defeito: em primeiro lugar, ele louva em Fénéon o fato 
de ser o que Wilfert-Portal denomina de “intelectual nacional”, 
característico da Belle Époque (“que dominou a vida literária e 
colonizou o espaço público a partir de 1905”) por meio de sua 
atividade importadora e atitude crítica e teórica – reafirmando, 
circularmente, a própria legitimidade e reforçando a noção de 
alteridade, mesmo que no seu elogio (WILFERT-PORTAL, 2002, 
p. 46) – apoiando e aplaudindo as interferências no texto, e 
a vontade (considerada um direito adquirido) de afrancesá-
lo, domesticá-lo (nos sentidos de torna-lo familiar e servil), 
colonizando-o, portanto.

Em segundo lugar, Bourrelier, reproduzindo, em pleno século XXI, 
os moldes desse “intelectual nacional” da Belle Époque, acredita que 
a atribuição do Prêmio Nobel de Literatura – prêmio internacional e 

outros jovens do mesmo círculo da Sorbonne) para a Revue des Deux Mondes, “Le 
particularisme et le cosmopolitisme des juifs” (fev. 1893, p. 558-601) – questão que 
perdura e acirra a polarização entre dreyfusards e antidreyfusards.
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não francês – a Sienkiewicz deveu-se ao toillettage feito por Fénéon 
– transferindo para a tradução francesa domesticadora os louros da 
vitória de um livro polonê, Glorieuses infidèles.

Em seu relato admirativo, Bourrelier explica que Félix Fénéon, 
“tradutor de Jane Austen e de Dostoievski”, é “o artesão responsável 
pela abertura às literaturas estrangeiras” da revista (BOURRELIER, 
2007, p. 204). “Artesão”, artífice de um labor precioso, por vezes 
preciosista, ao assumir o cargo de redator-chefe, desdobra seu 
poder de interferência em projetos de tradução alheia, assim como 
persevera em suas próprias versões e adaptações. E prodiga o seu 
toillettage domesticador. Por exemplo: o artigo

“Désobéir aux lois” foi extraído de uma 
conferência de [Henry D.] Thoreau, pioneiro 
americano da resistência às autoridades e 
precursor dos ecologistas. Para adaptar esse 
texto ao formato da revista, e torná-lo mais 
impactante, ele é praticamente reduzido à 
metade. É esse mesmo formato que adotará 
uma recente edição de bolso de grande difusão. 
(BOURRELIER, 2007, p. 206)

Ainda hoje, portanto, prefere-se a versão curta, clara e simples 
do texto estrangeiro, ou sua aculturação, mais de cem anos 
depois da intervenção redutora de Fénéon. Ele também vai atuar 
na publicação da tradução do folhetim de Mark Twain, À la dure 
(Roughing It, sem tradução para o português), relato de viagem de 
um mineiro em sua busca de ouro no Colorado, em que, no capítulo 
20, “o autor exprime forte racismo contra os índios” e Fénéon, que 
“se recusa a apresentar ao leitor um tal quadro, pula o capítulo sem 
a menor explicação” (BOURRELIER, 2007, p. 207) – numa decisão 
discutível, mas, devido à sua estatura na revista, inquestionável. 
Além disso, considerando o título Northanger Abbey, de Jane Austen, 
como “ressudando” religião, Fénéon, ao traduzi-lo, “substituiu o 
título pelo nome da heroína: Catherine Morland” (BOURRELIER, 
2007, p. 207) – evitando qualquer esboço de rejeição por parte 
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do leitor (projetado como reativo a toda menção religiosa). Esse 
romance será publicado em folhetim na revista ao longo de 1898 e, 
depois, em volume pela editora13.

Fénéon também publica na revista traduções de cartas de 
Edgar Allan Poe (em 1895 e 1897) e colabora na tradução de 
Un Adolescent, de Dostoievski, a quem admira e, mesmo sem 
conhecer a língua russa, “ajudou Bienstock a adaptar um texto 
particularmente difícil: uma comparação com uma tradução 
recente mostra que os signatários suprimiram, sem escrúpulos, 
digressões menores do autor” (BOURRELIER, 2007, p. 208) – o que, 
no seu caso específico, de total desconhecedor da língua russa, 
talvez até seja de se esperar. Mas, como Bourrelier explica, ele 
também interfere nos textos de seus colegas franceses, o que 
denota uma certa universalidade nas intromissões no texto alheio 
– estrangeiro ou não.

Félix Fénéon, ou F.F., como gostava de assinar, recebeu 
recentemente duas homenagens na forma de exposições, em Paris: 
em 2019, no Museu do Quai Branly, sobre sua coleção de “artes 
longínquas”; em 2020, no Museu da Orangerie, com sua coleção 
(reunida após venda e dispersão) de arte neoimpressionista e 
máscaras africanas. Celebrou-se sua personalidade esfuziante e 
eclética, que conseguia ser funcionário público no Ministério do 
Exército e, ao mesmo tempo, militante do movimento anarquista 
e colaborador de grandes e pequenas revistas. Amigo de pintores 
e escritores de vanguarda, detectou talentos, abriu caminhos e 
amealhou redes sociais e obras de arte. Sobretudo, do ponto de 
vista de nosso estudo, ele logrou incorporar e amplificar o papel 
de redator de uma influente revista: nas palavras de Thadée 
Natanson (em entrevista radiofônica de 1939), “de 1894 a 1903, ele 

13  Em nota, Bourrelier explica que “a mudança de título, ou a tradução livre, sem 
indicação do título original, é comum na época. Por exemplo, Passé et présent [Past 
and Present], de Carlyle, torna-se, na tradução [de Camille Bos, 1901] publicada 
pelas Éditions de la Revue Blanche, Cathédrales d’hier et usines d’aujourd’hui, mas 
o título inicial, muito conhecido, subsiste no subtítulo” (BOURRELIER, 2007, p. 219).
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não foi somente secretário de redação, ele foi a Revue Blanche” 
(BOURRELIER, 2007, p. 199) –encarnação da pequena e impertinente 
revista, que rivalizou e polemizou com grandes periódicos, e deixou 
sua marca na história da imprensa da Belle Époque.

Abaixo, retrato-manifesto do movimento neoimpressionista, 
que representa seu grande defensor Fénéon como ponto centrífugo 
de emulação, em homenagem à figura icônica e catalisadora do 
crítico e colecionador de arte, e revelador de novos talentos.

Figura 1 – Sur l’émail d’un fond rythmique de mesures et d’angles, de tons et de 
teintes, portrait de M. Félix Fénéon en 1890, Opus 217, Paul Signac (1890)

Fonte: https://www.wikiart.org/en/paul-signac/portrait-of-felix-feneon-1890.

Em seguida, nas antípodas da primeira representação, a 
fac eta concentradora desse homem duplo, múltiplo, revisor, 
“retradutor”, “refazedor” de textos e articulador de práticas 
e políticas da revista, acumulador de tarefas, poderes e papeis 
(aqui, literalmente empilhados).

about:blank
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Figura 2 – Édouard Vuillard, À La Revue Blanche, portrait de Félix Fénéon, 1901 
(detalhe)

Fonte: https://www.flickr.com/photos/32357038@N08/4078748658.

2.2. um TraduTor inimigo: Téodor WyzeWa, as 
TRADuÇõEs DE TOLsTói E NiETzsChE, E CizâNiAs DO 
COsmOPOLiTismO LiTERáRiO

Uma simples observação da tabela que preparamos contendo 
dados sobre todas as referências às literaturas estrangeiras e às 
traduções que ocorrem ao longo dos volumes da Revue Blanche 
(acessível no nosso blogue14), permitiu detectar uma polêmica 
acerca da tradução, que se destaca das demais por evidenciar a 
importância estratégica de uma tradução publicada em folhetim 
por um periódico de linha política antagonista à da revista. Além 
do mais, trata-se de obra Liev Tosltói, autor cultuado e muito 
comentado na Revue Blanche: Résurrection, romance publicado em 
1900. O livro veicula uma contundente crítica ao sistema judiciário 
escamoteada pela temática religiosa, publicada em russo no ano 
anterior e que, como as demais obras do escritor, provoca uma 
corrida editorial entre os importadores e seus tradutores. Haverá 
três artigos na revista dedicados ao livro e, em sua sequência, 

14  https://republicaproustianadasletrasetraducoes.wordpress.com/.
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podemos observar uma progressão na recepção da tradução, mas, 
talvez sobretudo, na definição do verdadeiro alvo da crítica.

Primeiramente, no v. XXI, 1900, p. 153-157, Léon Blum (que 
começa sua carreira como crítico de arte e literatura, antes de se 
tornar estadista e líder socialista de renome internacional) registra 
na sessão Les Livres, na rubrica Les Romans, a publicação das duas 
primeiras partes do romance russo, identificada, em subtítulo, 
como “traduzido do russo por Téodor de Wyzewa” (p. 153) – única 
menção ao tradutor, numa resenha que enfoca o enredo e tece 
algumas considerações críticas, e se encerra com um desenho do 
perfil do crítico – mais valorizante do colaborador da revista do que 
da própria figura do escritor russo.

No v. XXII, 1900, p. 44-52, porém, o cronista – e tradutor de 
Tolstói – Adrien Souberbielle (que está em vias de traduzir o ensaio 
“Tu ne tueras pas”, do escritor russo, publicado na revista no v. 
XXIII, 1900, p. 292-295)15 – escreve “Comment on traduit Tosltoï” 
(ou “Como se traduz Tolstói”): verdadeira crônica do processo de 
tradução, informa sobre como o Sr. Tchertkov, “admirador e discípulo 
de Tolstói”16, interveio pessoalmente nas transações com o futuro 
tradutor na “tentativa de facilitar a emigração e instalação no Canadá 
de desafortunados secretários perseguidos” (quando, segundo 
Souberbielle, os direitos de tradução dos livros de Tolstói eram 
habitualmente cedidos ao melhor pagador; REVUE BLANCHE, 1900, 
v. XXII, p. 44). O comprador escolhido por esse agente foi o Écho de 
Paris, e o colaborador do jornal, indicado para fazer a tradução, foi o 
crítico literário e tradutor Téodor de Wyzewa.

Souberbielle enxerga certa ironia nessa empreitada, pois 
o trabalho do romancista russo vai de encontro ao ideário 
nacionalista e conservador do jornal francês. O crítico pergunta 

15  Ele publicará quatro outras traduções de Tolstói: Le Premier bouilleur, 1899, 
(peça de teatro); e, em 1901, os ensaios: Réponse au Synode, L’Esclavage moderne, 
Où est l’issue?, e La Racine du Mal.
16  Na verdade, o escritor e editor russo Vladimir Grigorievitch Tchertkov é amigo e 
agente de Tolstói.
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como se resolveria essa contradição, e responde: “bastava faltar 
com respeito ao mais nobre pensador de nosso tempo, e o podar, 
manipular, remendar. O Écho de Paris realizou essa tarefa sombria 
com a ajuda de seu tradutor” (REVUE BLANCHE, 1900, v. XXII, p. 
44). Aqui, o crítico assume a primeira pessoa e explicita: “Eu disse, 
seu tradutor [...] Parece que [o Sr. de Wyzewa] e a direção do jornal, 
entraram num acordo quanto às mutilações que se precisava 
fazer no texto” (REVUE BLANCHE, 1900, v. XXII, p. 44). Seguem, 
então, dados biográficos do tradutor: sólida reputação de honnête 
homme17, polonês (“portanto”, proficiente em russo), colaborador 
da Revue des Deux Mondes18. Em tom irônico, Souberbielle afirma 
que “o sentido das modificações feitas no texto que foi confiado 
[ao tradutor] aparecerá ao leitor com evidente clareza” (REVUE 
BLANCHE, 1900, v. XXII, p. 44-45); e que, não motivado por alguma 
“animosidade pessoal” mas no sentido de defender “o leitor 
francês contra as arbitrariedades dos homens encarregados de o 
informarem sobre o pensamento estrangeiro” (REVUE BLANCHE, 
1900, v. XXII, p. 45), lista uma série de erros de tradução: má tradução 
de palavras e expressões, “substituições de sentido” que, em seu 
conjunto, “ao invés de serem simplesmente divertidas, contribuem 
para deformar a ideia que formamos de um personagem [...] Nos 
diálogos, réplicas inteiras [...] são falseadas” (REVUE BLANCHE, 
1900, v. XXII, p. 45). Além disso, termos específicos a seitas religiosas 
russas são suprimidos, e o linguajar popular é escamoteado do 
texto traduzido, reforçando a descaracterização dos personagens 
do romance realista. Em suma:

Tantas omissões e negligências provam 
suficientemente com que pressa desrespeitosa 
foi redigida essa narrativa encurtada, incoerente 
e maçante que nos foi apresentada como a 
transcrição fiel de Résurrection. [...] Se por um 
lado, ele suprime de maneira inconveniente 

17  Homem cultivado, de trato social cordial, cumpridor de uma etiqueta de elite.
18  Também conservadora. uma das mais importantes e consagradas “grandes 
revistas”, alvo de fúria das “pequenas” (fundada em 1829 e ainda atuante).



260

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

passagens inteiras de Tolstói, o Sr. de Wyzewa 
deixa-se enlevar, por vaidade literária, e 
acrescenta ao texto original detalhes, nuances, 
observações que lhe parecem convenientes ou 
agradáveis [...] É impressionante que o tradutor 
não se dê conta da importância que adquirem, 
por vezes, todos esses retoques aparentemente 
inofensivos [...desse] amigo e colaborador do 
Écho de Paris [...] por convicção pessoal ou 
instado por seu diretor, para adaptar o romance 
de Tolstói ao gosto dos assinantes da folha 
nacionalista e clerical. (REVUE BLANCHE, 1900, 
v. XXII, p. 48-49, grifos nossos)

A reprovação do fato de que não se trata de uma “tradução 
fiel” coloca a crítica de Souberbielle ao lado das mais modernas 
de seu tempo, pois cobra do tradutor um compromisso que, nesse 
momento da história cultural, muito se elogia, mas pouco se 
pratica19. Exemplo disso está no fato de que os próprios editores 
prometem uma “transcrição fiel”, mas produzem uma versão 
reduzida do original, com incontáveis supressões, simplificações, 
banalizações, e, por outro lado, segundo o crítico, acréscimos 
considerados de bom gosto ou de bom tom pelo tradutor. 
“Adaptar o romance de Tolstói ao gosto dos assinantes da folha 
nacionalista e clerical”: não se trata, aqui, de seguir os ditames 
das Belles Infidèles por razões estéticas: deduz-se um projeto de 
esvaziamento de certos conteúdos ideológicos que feririam a 
opinião e o senso comum partilhado pelo público leitor do jornal 
que publica o romance em folhetim.

Os assinantes do Écho de Paris não são apenas 
pessoas de gosto refinado: seu patriotismo é 
ardente, e visível pela lealdade que testemunham 
ao imperador Nicolau II. O Sr. de Wyzewa e 
seu jornal não quiseram ferir a suscetibilidade 

19  Essa é uma das questões principais de nossa pesquisa, mas que não 
desenvolveremos aqui. Um comentário inicial a esse respeito pode ser encontrado 
em Alves, 2020.
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de seus leitores e recusaram-se a reproduzir, 
escritas em bom francês, apreciações severas 
do governo dos tsares [...] Eles dissimularam a 
acusação feita pelo autor em várias passagens de 
seu livro à perseguição oficial a seitas religiosas. 
Também não houve qualquer palavra sobre os 
massacres na Polônia, numa tradução assinada 
por um polonês!
[...] Sem temer dar uma prova manifesta desse 
excesso de complacência com relação a um 
governo estrangeiro, o Sr. de Wyzewa não 
traduziu o capítulo XXVII da segunda parte 
[...] Ele se preocupa em fazer prevalecerem na 
França opiniões que considera sãs e fecundas. 
(REVUE BLANCHE, 1900, v. XXII, p. 50)

Menos por esteticismo do que por convicções político-religiosas, 
o tradutor teria, então, segundo o crítico, alterado o conteúdo do 
livro, notadamente por mutilações flagrantes: também não foram 
traduzidos os capítulos XXXIX e XL da primeira parte, assim como 
o XXIII da segunda parte, que versam sobre religiosidade. O crítico 
conclui seu desagravo contra a tradução de Wyzewa acusando não 
somente o tradutor e o diretor do jornal Écho de Paris, que edita os 
capítulos do romance em folhetim, como também o editor Perrin, 
o “terceiro culpado” da má qualidade da tradução, que publica o 
livro “sem exigir que o manuscrito do Sr. Wyzewa fosse completado” 
(REVUE BLANCHE, 1900, v. XXII, p. 52), e, como se não bastasse, 
lança uma segunda edição, ainda mais lacunar do que a primeira...

O artigo termina com dois lamentos: a atuação, noutra 
empreitada, de um “tradutor profissional” (diferentemente, 
segundo Souberbielle, de Wyzewa – embora este tenha farta 
produção como tradutor, e conste em lista de tradutores 
profissionais da época, CHEVREL, 2012, p. 1333), conhecido de 
Tolstói por sua “desenvoltura ao imprimir contrassensos num 
francês internacional”, o Sr. Halpérine-Kaminski (escritor e tradutor 
franco-russo, também ele, portanto, “infiel”, e que também está 
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na mesma lista de tradutores profissionais mencionada) – o que 
Tolstói, evidentemente, também deve lamentar. O segundo motivo 
da tristeza de Souberbielle é que na Inglaterra e na Alemanha há 
“transcrições fiéis e literárias” dessa última obra de Tolstói – numa 
“triste comparação” com “o vandalismo de alguns fanáticos” 
(Téodor de Wyzewa e Ely Halpérine-Kaminski) na França. Um dos 
pontos de ataque à tradição das Belles Infidèles é, portanto, o fato 
de que não é praticado (ao menos na avaliação de Souberbielle) em 
outros países, como ocorre na França.

A atenção sobre a nacionalidade de Wyzewa cobra do polonês 
solidariedade a Tolstói em sua denúncia aos desmandos perpetrados 
pelo Império Russo contra seu país natal. A pessoa do tradutor 
também é colocada na berlinda quando o crítico condena: “ele se 
preocupa em fazer prevalecerem na França opiniões que considera 
sãs e fecundas”, numa menção sem rótulos ao seu conservadorismo 
religioso e político.

Está claro que a crítica feita por Souberbielle é tanto ao tradutor 
quanto ao jornal: um tradutor que corta e enfeita o texto de Tolstói, 
e um jornal conservador e católico. Do paradoxo inerente a essa 
situação, desdobra-se a comédia de erros da tradução lacunar 
e propositalmente alterada, além dos lapsos e atropelos de uma 
tarefa, ao que parece, entre outros defeitos, apressada.

O desenlace dessa crítica veemente ocorre na sessão 
Correspondance do vol. XXII (1900, p. 131-134), em que missivas 
e acusações são trocadas entre Wyzewa e Souberbielle: “À propos 
de la traduction de Résurrection. Deux lettres” (“A propósito da 
tradução de Ressurreição. Duas cartas” – texto que se encontra em 
anexo, em língua original e na íntegra). Essa publicação de troca de 
cartas e farpas registra a prática, recorrente na revista, ao direito 
à réplica e à tréplica20. As cartas merecem um estudo à parte, pela 

20  Marcel Proust vai protagonizar um desses eventos, ao publicar o seu famoso 
e impactante “Contre l’Obscurité” (crítica à linguagem hermética dos simbolistas; 
Revue Blanche, v. XI, 1896, p. 69-72), que gerou o imediato (no mesmo número, nas 
páginas seguintes e identificado ao leitor como uma resposta ao artigo de Proust) 
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riqueza de informações e opiniões acerca do trabalho da tradução, 
mas será retido aqui apenas o essencial: Wyzewa esclarece ao 
diretor da Revue Blanche que recebeu a encomenda da tradução 
de um dos filhos de Tolstói, que adiou por “não ser tradutor nem 
por gosto nem por ofício”, sendo que o projeto de publicação foi 
oferecido a vários jornais, que o teriam recusado. O Écho de Paris, 
então, não foi a primeira opção do autor, nem de seu agente. As 
discrepâncias entre o texto “original” mencionado por Souberbielle 
e o traduzido devem-se ao fato de que ele, Wyzewa, recebeu do 
autor um manuscrito inicial, que sofreu alterações posteriores 
(da mão do próprio autor). Justificou supressões “inofensivas” 
que impediam o andamento da ação, e algumas modificações 
seriam resultado de seu “desejo de melhor colocar o pensamento 
do autor ao alcance do público francês”. O tradutor conclui sua 
defesa dizendo: “de minha parte, tenho a intenção de publicar em 
breve uma tradução abreviada, popular, decidido a disseminar na 
multidão, se não o texto completo do conde Tolstói, ao menos 
o grande pensamento moral que subjaz em sua obra” (não 
encontramos registro de tal publicação).

Souberbielle responde ao tradutor dizendo que, já que ele 
pretende fazer uma nova tradução, lhe enviará uma lista completa 
dos erros; e informa que comparou sua tradução à inglesa (mais 
fiel e completa). Numa verdadeira crítica metodológica, comenta: 
“para o senhor, uma boa tradução seria, então, uma obra de 
crítica, onde qualquer um se permitiria ensinar ao artista o que 
ele poderia ter feito”, mas

o senhor se engana quanto ao seu verdadeiro 
papel. Não lhe foi pedido nos fazer gostar de 
Tolstói, essa batalha já foi há muito vencida. Foi-

“Sur la Clarté”, do redator Lucien Muhlfeld (Revue Blanche, v. XI, 1896, p. 73-82) – 
defesa do simbolismo que, afinal, caracteriza a maioria das peças poéticas publicadas 
na revista (NOGUEIRA-PRETTI, 2019 para detalhes sobre essa relação dialógica entre 
críticos e colaboradores da mesma revista), assim como a resposta não endereçada 
explicitamente a Proust, escrita pouco depois por Mallarmé, “Le Mystère dans les 
lettres” (Revue Blanche, v. XI, 1896, p. 214-218), em nova defesa do simbolismo.
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lhe pedido aumentar nossa intimidade com esse 
grande espírito e nos revelar o estado presente 
de um pensamento cuja evolução não está 
terminada [...] O seu método de vulgarização, 
que se sustentava no tempo em que Voltaire 
traduzia Shakespeare, não mais convém à nossa 
época de cultura científica. (REVUE BLANCHE, 
v. XXII, 1900, p. 134)

As palavras finais elogiam a elevação do debate – verdadeira 
“querela literária” –, mas condenam o entendimento de Wyzewa do 
“trabalho de desrama que constitui, para [ele], a tarefa do tradutor” 
(REVUE BLANCHE, v. XXII, 1900, p. 134). Debate sempre atual, em 
certos momentos não tão elevado, mas com vistas a uma elaborada 
apreciação teórico-crítica. Sobretudo, Adrien Souberbielle (1875-
1955) condena a perspectiva ultrapassada de Téodor Wyzewa 
(1862-1917), de uma geração anterior, de fato, defensor de uma 
tradução-adaptação livre, em oposição a uma perspectiva mais 
moderna, “de uma época de cultura científica”, em que a fidelidade 
ao texto é um valor positivo, e garantidor, em se tratando de 
um autor contemporâneo, de uma tradução que permite “nos 
revelar o estado presente de um pensamento cuja evolução não 
está terminada” – sem juízo de valor sobre o conteúdo e sobre as 
necessidades de satisfazer tais ou quais leitores, que constituem 
uma preocupação com o mercado.

O contencioso com o outro tradutor de Tolstói (Souberbielle), 
não é o primeiro de Wyzewa em disputas crítico-teóricas no 
competitivo mercado da tradução. Oito anos antes dessa 
desavença com um colaborador da Revue Blanche, Wyzewa já 
fora abertamente atacado pela equipe da jovem e efêmera Le 
Banquet (1892-1893), a qual tem, como maior façanha, o título de 
pioneira na divulgação da obra de Friedrich Nietzsche na França. 
Essa revista essencialmente cosmopolita21 não apenas divulga as 

21  Em sua declaração de princípios, lê-se, entre suas prioridades: “o desejo de tornar 
conhecidas na França, de maneira relativamente contínua, as mais interessantes e 
recentes produções da arte estrangeira” (Le Banquet, n. 1, 1892, p. 5. Disponível em: 
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literaturas estrangeiras, como serve de veículo de propaganda de 
uma tradução realizada por dois de seus redatores: Daniel Halévy 
e Robert Dreyfus – amigos de Proust, colegas do Condorcet, e os 
primeiros tradutores de uma obra completa de Friedrich Nietzsche 
na França: Le Cas Wagner. Un problème musical.

No final de 1892, esta revista anuncia a publicação desse 
opúsculo pela editora Schulz. Vários outros países o estão traduzindo 
e publicando nesse mesmo momento. Halévy e Dreyfus, porém, já 
haviam publicado essa tradução no início do mesmo ano pela revista 
anarquista belga Société Nouvelle (ano 8, v.1, janeiro/fevereiro) – 
pouco antes da fundação da Le Banquet. Exatos nove meses depois, 
então, a Le Banquet anuncia o lançamento da mesma tradução pela 
editora francesa Albert Schulz (a maioria das menções a ela datam-na 
de 1893, talvez uma reedição) – sem identificá-la como uma segunda 
publicação. Sem prefácio ou introdução em ambos os casos, o que 
distingue as duas versões é a supressão de duas extensas notas 
existentes na primeira (para maiores detalhes, ver Nogueira-Pretti, 
2020, p. 595ss).

Esse trânsito entre Bélgica e França lembra o da própria Revue 
Blanche, à qual os membros da Le Banquet vão se integrar pouco 
tempo depois, em afinidades transnacionais de ex-alunos do Liceu 
Cordorcet. Esse feito editorial precisa, porém, de lastro, visibilidade 
e projeção – e é aí que Wyzewa serve de alvo para a campanha 
de autopromoção dos jovens redatores. Gerar polêmica com ele 
permite angariar atenção, curiosidade, talvez simpatia, e, de toda 
forma, leitores.

O crítico de arte e literatura polonês foi um dos primeiros 
a traduzirem trechos da obra de Nietzsche, que publicou, 
acompanhados de comentários críticos, em 1891, na Revue Bleue 
e no Figaro22 – uma importante revista e um grande jornal, ambos 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32438v/f17.image. Acesso em: 22 out. 2020). 
Para detalhes sobre essa revista, Nogueira-Pretti, 2020.
22  Wyzewa contribui para importantes revistas, como a Revue Wagnérienne, a 
Revue Indépendante (onde coopera com Félix Fénéon), a Revue des Deux Mondes e a 

about:blank


266

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

considerados como integrantes da grande imprensa conservadora. 
Ora, no intuito de valorizarem suas próprias tradução do texto e 
interpretação do sentido da obra do filósofo alemão, atacam os 
ensaios de Wyzewa publicados na imprensa (ele não vai traduzir 
livros de Nietzsche): no Banquet número 2, de abril de 1892, Daniel 
Halévy e Fernand Gregh publicam um ensaio, “Frédéric Nietzsche” 
(que antecede traduções de trechos de “Au-delà du bien et du 
mal” – realizadas por eles mesmos), e afirmam: “o mais substancial 
dos artigos que foram publicados sobre a filosofia tão concreta 
e complexa de Nietzsche, do Sr. Téodor de Wyzeva [sic] deve ser 
considerado como inválido” (p. 30); no n número 3, de maio de 
1892, em “Philosophie du marteau”, de Robert Dreyfus, há dez 
menções nominais ao “Sr. de Wyzewa” e um alerta para seu erro de 
interpretação já assinalado no número anterior: Wyzewa considera 
Nietzsche como pessimista e niilista, quando, “na verdade”, não é; 
Dreyfus termina dando conselhos a Wyzewa. No volume 4, de junho 
de 1892, na sessão Varia, o crítico polonês é citado três vezes em 
parágrafos não assinados; e no volume 6, de novembro de 1892, 
Robert Dreyfus escreve “Frédéric Nietzsche et Peter Gast”, menciona, 
novamente, Wyzewa e atenta para um artigo seu no Figaro em que 
faria referência à Le Banquet (que, porém, não encontramos): missão 
cumprida, chamaram atenção, criaram cizânia, obtêm o respaldo 
necessário a uma bem-sucedida publicação de sua tradução do 
opúsculo sobre Wagner, que será reeditada em seguida.

Das afrontas da Le Banquet ao agravo da Revue Blanche, uma 
diferença: a partir de 1898, com as manifestações públicas a favor 
ou contra a revisão do processo do Capitão Dreyfus, um novo papel 
é designado ao escritor: o de intelectual engajado que deve renegar 
os que estão no “campo oposto” da discórdia. Os colaboradores da 
Revue Blanche como que acuam e “acusam” (lembrando o título 
do artigo de Zola em defesa de Dreyfus, “J’Accuse”, publicado no 

Mercure de France. Publicou 24 livros sobre arte e literatura. A partir do alemão, do 
russo, do polonês, do latim, do italiano, do dinamarquês e do inglês, traduziu ao todo 
39 livros ao longo da carreira.
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Aurore de 13 janv. 1898) os antidreyfusards – e Wyzewa se encontra 
entre eles. O alvo subjacente da crítica, então, é a posição paradoxal 
desse cosmopolita por princípio, grande entusiasta da importação 
e tradução de literaturas estrangeiras na França que acaba sendo 
associado aos nacionalistas e protecionistas. Voltamos ao paradoxo 
exposto por Wilfert-Portal, em que o acirramento do cosmopolitismo 
engendra uma refiguração do nacionalismo.

Resta reforçar que a revista assume um papel decisivo nessa 
batalha, projeta-se, por meio de manifestos e protestos ao longo de 
1898, redefinindo e ampliando suas redes de sociabilidade, como uma 
voz proeminente no campo literário e no cenário político-ideológico 
que vai caracterizar a sociedade francesa da virada do século.

2.3. as miL e uma noites DE mARDRus E DAs éDiTiONs 
DE LA REvuE bLANChE

As várias traduções, em diversas línguas europeias, das Mil e 
Uma Noites contribuíram para a formação do imaginário ocidental 
sobre o oriente desde o século XVIII. A primeira tradução para o 
francês é de Antoine Galland (1646-1715): Les Mille et Une Nuit23, 
contes arabes, publicada em doze volumes entre 1704 e 1714. 
A obra original é um compêndio que reúne contos populares da 
tradição oral e textos compilados originários do persa, do indiano 
e do árabe. A esse conjunto eclético Galland acrescenta outras 
histórias orientais, como As viagens de Simbad, o marujo; Aladim e 
a lâmpada maravilhosa; e Ali Baba e os quarenta ladrões, alterando 
a própria constituição inicial do compêndio. A pesquisadora Mona 
Saleh Younès esclarece, porém, que “é com a versão de Galland que 
os leitores se familiarizam, de geração em geração, com o universo 
fabuloso dos contos” (YOUNÈS, 1990, p. 5) – impondo-se, no universo 
da literatura e da filmografia infantil, sobre outras traduções, 
adaptações e versões, posteriores ou de outras nacionalidades.

A segunda tradução das Mil e Uma Noites em língua francesa, 
Le Livre des Mille Nuits et Une Nuit, é assinada por Joseph-Charles 
23  Originalmente, sem “s”.
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Mardrus (1868-1949) e tem 16 volumes (1899-1904). Os onze 
primeiros saem pelas Éditions de la Revue Blanche, e os restantes, 
pela Fasquelle – que as encampa. Assim como a tradução de 
Galland, a de Mardrus tem grande repercussão literária na França 
e fora dela.

Muito da notoriedade da versão de Mardrus se deve, como 
comentado antes, à campanha de divulgação feita pela Revue 
Blanche, que apoia sua própria editora, e atribui a grandes nomes 
da crítica literária a responsabilidade de seu comentário à medida 
em que os volumes são publicados. Ao levantarmos, nas páginas da 
revista, tais comentários, organizamos uma tabela (disponível em 
nosso blogue) com informações sobre cada sucessivo lançamento 
da tradução das Mil e Uma Noites, num total de 15 registros entre 
artigos e extratos traduzidos da obra24. Apenas a título indicativo, 
mencionamos aqui o palmarés dos críticos seguido do número de 
artigos ou notas publicados por cada qual (em ordem alfabética): 
Alexandre Ular (pseudônimo de Alexander Ferdinand Uhlemann, 
historiador e escritor alemão naturalizado francês – 1), Alfred Jarry 
(um dos mais importantes escritores de seu tempo – 4), André Gide 
(outro monstro da literatura da época – 2), Léon Blum (futuro estadista 
de porte internacional – 2) Michel Arnauld (pseudônimo de Marcel 
Drouin, professor de filosofia e escritor; concunhado de Gide – 2), 
Romain Coolus (pseudônimo do escritor René Max Weil – 1), além de 
4 fragmentos traduzidos sem menção ao colunista.

Os artigos são publicados de 1899 a 1902, sendo que o primeiro 
é escrito por Alexandre Ular. Em sua longa análise sobre Les Mille 
Nuits et Une Nuit, em que reflete sobre as suas origens, datação, 
forma e matéria, Ular divide a tipologia dos textos em contos de 
fábulas, contos de fadas e anedotas históricas, e esclarece que 
são de origens diversas. Nesse artigo detalhado (de treze páginas), 
interessam-nos aqui as menções à tradução propriamente dita: 
primeiramente, Ular enfatiza a questão da fidelidade da versão de 
24  Os extratos publicados são Histoire de Sindbad, le marin; La soirée d’hiver d’Ishak 
de Mossoul; Le Fellah d’Égypte et ses enfants blancs; Les amours de Zein Al- Mawassif.
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Mardrus: “Graças ao Dr. J-C. Mardrus, pela primeira vez é publicada 
na França uma tradução completa de Alf Lailah oua Lailah [...]. É a 
primeira vez que se publica uma que seja fiel” (REVUE BLANCHE, 
1899, v. XIX, p. 161). Ular destaca, então, o fato de que é a primeira 
tradução completa e fiel na França, e que a anterior fora uma 
“interpretação, incompleta e infiel” (REVUE BLANCHE, 1899, v. XIX, 
p. 162). Ele explica que “as únicas traduções que existem” noutra 
língua são as inglesas25 – a de John Payne e a de Frédéric Burton 
–, de pequenas tiragens e destinadas a assinantes; acrescenta que 
a segunda edição da tradução de Burton, destinada ao público em 
geral, embora “magnífica”, foi “revisada e corrigida”. Diz ainda que na 
França se conhece menos As Mil e Uma Noites do que na Inglaterra e 
na Alemanha, a não ser sob a forma de adaptações para a juventude. 
O crítico, então, situa a tradução de Mardrus não somente com 
relação à de Galland, mas no conjunto (que ele conhecia) das 
traduções europeias, contextualizando-a e valorizando-a:

[E]sta tradução se priva de qualquer revisão ou até 
de qualquer liberdade de tradução, mesmo que 
em prejuízo do estilo. Mas isso só traz vantagens. 
Por um lado, o leitor que não conhece o árabe terá 
uma ideia, por mais vaga que seja, a expressão, que 
assumem no cérebro dos orientais, ideias ou coisas 
que são comuns a toda a humanidade. De outro, 
o fascínio artístico (ou sensual, não é a mesma 
coisa?) será ainda maior. Mas acima de tudo – e 
isso é mais importante que tudo mais – o caráter 
grandioso e infantil do folclore está totalmente 
preservado. (REVUE BLANCHE, 1899, v. XIX, p. 161)

Elogioso, Alexandre Ular assinala que essa fidelidade é 
importante para que o leitor tenha uma compreensão da 
mentalidade (do “cérebro”, diz ele, termo médico ou científico bem ao 
gosto dessa época progressista e positivista) dos “orientais” quanto 

25  No que ele se equivoca: além destas (a partir de 1706), a obra oriental também 
já fora traduzida para o alemão (1712), o italiano (1722), o neerlandês (1732), o russo 
(1763), e o polonês (1768).
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ao que é “comum a toda a humanidade” – numa perspectiva 
comparatista das culturas, mas também numa valorização do 
papel do leitor na recepção da obra; e, enfim, moderno e atual 
em relação à tendência contemporânea de fidelidade ao texto de 
origem, privilegia a interpretação do leitor sobre a do tradutor.

O segundo comentário crítico à tradução de Mardrus é de 
Léon Blum, sobre o tomo dois da obra. Trata-se de uma pequena 
nota sobre as suas impressões da leitura das histórias, destacando 
a questão da sensualidade e o fato de que o livro permite 
conhecer uma civilização desaparecida. A questão da tradução só 
é mencionada no título do artigo, que informa ser uma “tradução 
literal e completa do texto árabe”. A nota é em suma elogiosa: “[G]
ostei do primeiro; gosto do segundo; gostarei de todos os outros” 
(REVUE BLANCHE, 1899, v. XX, p. 474).

A terceira, sobre o tomo três, também é de Léon Blum. O título 
do artigo também destaca que se trata de uma tradução literal 
e completa do texto árabe. O crítico inicia seu texto citando as 
palavras de Mardrus, que diz que nenhum dos contos neste volume 
e nos cinco seguintes haviam sido traduzidos, mesmo que de forma 
fragmentada, para o francês. O colunista compara o volume três 
aos anteriores, e termina fazendo referência elogiosa: a “tradução 
do Sr. Mardrus, além de ser exata, permanece viva, clara, colorida. 
As estrofes, que continuam a florir a narrativa, são traduzidas com 
uma poesia quente e brilhante. A narração, muitas vezes ampla, 
mantém um tom sempre vivo. É uma excelente literatura” (REVUE 
BLANCHE, 1900, v. XXI, p. 76). Seu comentário valoriza, assim, a 
“cor local” que se preserva do original.

A quarta nota, sobre o quarto tomo, foi escrita por André Gide. 
Assim como as anteriores, seu título destaca que a obra é uma 
tradução literal e completa do texto árabe. Gide também elogia a 
tradução de Mardrus ao dizer que ele “[n]asceu para nos mostrar 
esta admirável literatura” (REVUE BLANCHE, 1900, v. XXI, p. 473), e 
compara as traduções de Galland e de Mardrus:
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Porém, o que eu sabia sobre isso? Apenas o que 
uma primeira tradução, afetada com excessos, 
reformada, estava disposta a me informar. 
Felizmente! Pois esta tradução de Galland 
deixaria, portanto, à de Mardrus sua flor, todo 
o seu sabor autêntico, como que sua virgindade. 
(REVUE BLANCHE, 1900, v. XXI, p. 473)

Parte da nota de Gide comenta, e rejeita, uma crítica negativa 
de alguns contra o uso feito por Mardrus de palavras que seriam 
grosseiras na língua francesa, mas que no árabe, são palavras 
usadas popularmente, até por crianças; segundo seus detratores, 
Mardrus deveria ter usado “equivalentes” (na verdade, adaptações 
moralizadas). E indaga, a propósito da tarefa do tradutor:

Se Mardrus, como se lamentou, dá a cada 
locução seu valor total, seu prestígio, ele deveria 
ser culpado? 
Certamente não! Se ele fosse traduzir a obra 
de um homem, ele poderia estar errado às 
vezes, e lhe atribuir [...] exageradas intenções 
e significados; mas aqui o trabalho é anônimo; 
mais uma vez é um povo falando; sua linguagem, 
ele formou sozinho, dando a cada palavra seu 
valor pleno e nativo, o Dr. Mardrus ao mesmo 
tempo nos permite entrar melhor no próprio 
pensamento das pessoas, em seu pensamento 
em formação, fez o trabalho de um bom escritor. 
(REVUE BLANCHE, 1900, v. XXI, p. 475)

A tradução literal e fiel do texto árabe permite, reitera ele, 
em continuidade ao seu primeiro artigo sobre a obra, penetrar no 
pensamento de outro povo, em sua dinâmica cultural, fazendo da 
tradução uma obra literária de primeira grandeza – e do tradutor, 
em termos atuais, um mediador cultural.

Alfred Jarry escreveu a quinta nota sobre as Mil e Uma Noites, 
referente ao tomo cinco. Não indica no título que a tradução é 
literal e completa, e não comenta diretamente a tradução. Faz ao 
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tradutor um elogio, chamando-o de “admirável sommelier Mardrus, 
que concede à nossa degustação esses prodígios” (REVUE BLANCHE, 
1900, v. XXII, p. 391). No restante da nota, Jarry atém-se a comentar, 
de forma breve, os cinco volumes de até então editados.

André Gide comenta o sexto tomo informando, como em 
seus artigos precedentes, que se trata de uma tradução literal e 
completa do texto árabe. Em relação à tradução, destaca a história 
de Simbad como a mais admirável, avaliando que a tradução de 
Mardrus é superior à de Galland.

O sétimo tomo é comentado por Michel Arnauld e indica 
no título a informação de se tratar de tradução literal e completa 
do texto árabe. O colunista destaca que a tradução de Mardrus é 
“exata”: “Pela simples exatidão, a tradução de Mardrus nos revela 
a psicologia de uma raça, inclusive em contos em que o interesse 
literário é fraco” (REVUE BLANCHE, 1901, v. XXIV, p. 313). Essa ideia se 
repete no comentário do volume 8, também de sua autoria, quando 
Arnauld compara a tradução de Mardrus à de Galland, insistindo 
sobre a exatidão da tradução de Mardrus:

Decididamente, a tradução de Mardrus não 
restaura simplesmente à história de Schahrazade 
os sabores, os aromas, as ardentes especiarias 
que faltam à versão amável de Galland; pela 
sua exatidão, deixa aparecer, sem qualquer 
atenuação, as diferenças que distinguem todos 
esses contos reunidos em uma mesma coleção. 
(REVUE BLANCHE, 1901, v. XXV, p. 154)

Arnaud, então, valoriza a diversidade vocabular e a riqueza de 
detalhes preservados, em detrimento da tradução anterior, que, 
ao domesticar o texto e esvaziá-lo das diferenças que poderiam 
causar estranhamento ao leitor do século precedente, tornou as 
Mil e Uma Noites um texto “amável”; na Revue Blanche, prefere-se 
a cor local e os vislumbres e descobertas de outros povos, noutros 
espaços e tempos.
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Alfred Jarry escreve sobre o tomo nove mantendo o padrão 
estabelecido por seus predecessores, ou seja, informa tratar-se 
de uma tradução literal e completa do original árabe. Boa parte 
dessa nota dedica-se a criticar a tradução. Destaca a fidelidade 
da obra de Mardrus ao dizer: “graças sejam dadas à fidelidade 
costumeira de Mardrus” (REVUE BLANCHE, 1901, v. XVI, p. 230) 
e a compara com as versões de Galland, Payne e Burton, dizendo 
que esses tradutores não fizeram ver “a cor [local]”. Em seguida, 
Jarry critica, de forma bastante negativa, a tradução de Galland e 
seus cortes – que, porém, justifica como um hábito do período. 
Termina deplorando a falta de arte literária deste tradutor:

É infantil, em nossa opinião, retornar a 
esta questão, definitivamente resolvida, da 
insuficiência de Galland. Se esse autor não 
castrou o texto árabe mais do que qualquer 
tradutor de sua época teria feito, ele errou ao 
ser um daqueles que escreviam mal o suficiente 
em um século em que todos sabiam escrever. Ele 
falava, porque não podia fazer de outra forma, 
a linguagem do referido século, que iludia as 
pessoas. Deixemos este tradutor primitivo com 
um mérito provisório: ele é bom o suficiente para 
a inocência das crianças. (REVUE BLANCHE, 1901, 
v. XXVI, p. 231)

A nota sobre o volume 10 também é da lavra de Jarry, e 
complementa seu comentário anterior: “a tradução de Doutor 
Mardrus é feita numa admirável língua francesa” (REVUE BLANCHE, 
1902, v. XXVII, p. 315). E continua as comparações entre as traduções 
de Mardrus e Galland, e destaca que o conto “Dormeur éveillé” 
foi o menos afastado do texto árabe na tradução de Galland, mas 
considerando tratar-se de uma fidelidade relativa, pois lembra e 
lamenta as omissões e os cortes de sua tradução.

Coube a Romain Coolus a crítica ao tomo onze das Mil e Uma 
Noites: nota curta que não menciona a tradução diretamente e 
atém-se a comentar dois contos, dos três que menciona. 
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A última nota publicada pela Revue Blanche sobre as Mil e Uma 
Noites é de Jarry. Ele não menciona tratar-se de uma tradução literal 
e completa do texto árabe, elogia Mardrus e explica ao leitor que a 
primeira língua de Mardrus é o árabe, o que parece uma maneira 
de inferir que a tradução é de alguém capaz de ser fiel ao original. 
Segundo ele, Mardrus “falava nativamente o árabe antes de saber 
que havia outros idiomas além do árabe e que o francês existia” e 
“apesar da exatidão escrupulosa, a versão francesa [da obra] conserva 
integralmente o ritmo musical do original” (REVUE BLANCHE, 1902, v. 
XXIX, p. 625). Jarry volta a associar Galland às belas infiéis.

Diante do exposto, conclui-se que as notas críticas publicadas 
na Revue Blanche sobre as Mil e Uma Noites são unanimes no 
elogio à tradução feita por Mardrus, e que os colunistas a rotulam 
como sendo fiel a um original árabe, e completa, diferentemente 
da de Galland – referência como que mandatória, em abordagens 
comparatistas entre tradutores e formas de traduzir. Há consenso 
quanto à fidelidade de Mardrus ser característica de seu tempo, 
assim como a infidelidade de Galland ser típica do seu.

Embora os ilustres comentaristas da Revue Blanche reverberem 
em uníssono e ecoem essa avaliação, a imensa fortuna crítica sobre 
as edições francesas das Mil e Uma Noites a contestam. Apenas a título 
de exemplo, podemos citar a observação da especialista brasileira 
Mariza Martins Furquim Werneck em seu estudo comparativo das 
traduções europeias dessa obra oriental:

A grande marca dessa tradução é a obsessão pelo 
íntegro e literal, e a pretensão não ocultada de 
aniquilar Galland. Ao contrário desse, Mardrus 
carrega nas tintas em tudo o que diz respeito às 
tentações da carne. Mas sua versão, como a de 
seu antecessor, contém textos não autenticados, 
que recolheu de fontes orais não especificadas. 
(WERNECK, 2019, p. 77)

Embora muito haja a se dizer sobre a tradução de Mardrus, 
retém-se, para efeitos de nossa argumentação, que ela também 
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é infiel ao “carregar nas tintas” do erotismo – bem ao gosto 
finissecular e dentro da imagem que se forja de um Oriente sensual 
e ardente (a tão louvada “cor local” preservada e reproduzida 
pelo tradutor), assim como ao assimilar textos não identificados 
ou desconhecidos ao conjunto dos contos traduzidos.

Essa insistência dos comentaristas da Revue Blanche, sobre 
uma fidelidade e uma integralidade, então, idealizadas, serve à 
campanha de promoção da tradução, que precisa rivalizar com 
a anterior (que, é mister repetir, continua sendo, até hoje, a 
grande referência em termos de literatura e filmografia dirigida 
aos jovens), adequar-se à moral e à estética do tempo, e, assim, 
justificar-se enquanto empreendimento editorial e atrair novos e 
mais numerosos leitores à editora da própria revista. As Mil e Uma 
Noites deixam, assim, o confinamento da corte (a Versalhes do 
leitor de Galland) e derramam-se pelos bulevares e seus cafés, 
pelos salões literários, pelas páginas do periodismo da Belle 
Époque, e alimentam sonhos de oriente e o crescente mercado 
leitor de traduções.

Retornando a palavra ao nosso principal apoio crítico nesse 
estudo, Bourrelier chega a afirmar que a tradução de Mardrus é 
“radicalmente deformada pela renovação estética” realizada pelo 
tradutor (BOURRELIER, 2007, p. 207), mas que trata-se de

uma obra prima do Art Nouveau, que combina 
esplendidamente com as pedrarias, os vidros, os 
tecidos, os perfumes, as vegetações luxuriantes 
e as vulgaridades cintilantes da Exposição 
Universal de 1900. A dança do ventre. Obra 
barroca, em nada decadente. Nenhum livro 
se identifica tão bem com esse momento de 
criatividade europeia fecundada pelo sonho do 
Oriente. (BOURRELIER, 2007, p. 1023)26

26  Não será discutida aqui, por falta de espaço, a questão da “obra decadente” 
– embora ela mereça atenção. Além dessa afirmação do crítico, há tabelas 
analíticas e apontamentos seus que nos guiarão em desdobramentos de nosso 
estudo, e que concernem as obras traduzidas, os autores e os tradutores 
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CONCLusÃO
Da enormidade da produção literária e crítica da Revue 

Blanche, ativemo-nos aqui a alguns exemplos pontuais que 
servem de amostragem e pautam esse estudo sobre a questão 
da importação literária e do tratamento da tradução entre 
suas páginas e salas de redação. Todos confluem para o caráter 
essencialmente engajado e polêmico dos colaboradores da revista 
e de suas matérias (que angariam simpatizantes, detratores e, 
consequentemente, projeção e leitores), e para sua dinâmica 
de constante atualização com relação às mais fervilhantes 
tendências, sejam elas estéticas ou artísticas (simbolismo, Art 
Nouveau, orientalismo erotizado...) da Belle Époque. A atuação 
da revista como proeminente importadora literária e crítica de 
traduções em sua breve existência no mercado competitivo dos 
periódicos finisseculares fazem dela uma incontornável referência 
em nossa pesquisa.

Com relação à questão nodal da fidelidade ao texto, nas 
traduções desse período (em geral) ou publicadas pela revista e 
sua editora (especificamente), há algumas ambiguidades a serem 
consideradas. Apesar da brilhante argumentação realizada por 
Adrien Souberbielle nas páginas da revista (em anexo), pudemos 
constatar que a defesa da tradução literal e integral é menos 
praticada do que louvada ou anunciada, e as alterações no texto 
de origem continuam sendo justificadas – não mais apenas por 
uma questão de adequação ao gosto francês (o goût sendo uma 
perspectiva acadêmica, que segue ditames estabelecidos em 
gramáticas e outros documentos que visam regular e controlar 
a língua, desde Richelieu), mas agora, e talvez principalmente, 
em função da necessidade mercadológica de domesticar o texto 
e torná-lo um produto de mais fácil compreensão, aceitação e 
consumo. Fructueuses Infidèles.

publicados na Revue Blanche, notadamente às páginas 788, 1038, 1115, 1116, 
1126, 1127 e 1133.



277

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

REFERêNCiAs
BARROT, Olivier e ORY, Pascal. La Revue Blanche: Histoire, anthologie, 
portraits. Paris: La Table Ronde, 2012. [edição aumentada; 1989, 1993]

BOURRELIER, Paul-Henri. La Revue Blanche, une génération dans 
l’engagement, 1890-1905. Paris: Fayard. 2007.

CHARLE, Christophe. Paris fin de siècle, culture et politique. Paris: Seuil. 1998.

CHEVREL, Yves et al. Histoire des traductions en langue française, XIX 
siècle, 1815-1914. Paris: Verdier, 2012.

COSTA, Teresa Cristina de A. G. da; SANTOS, Thaís Alves dos. A tradução em 
algumas revistas literárias da Belle Époque. In: NOGUEIRA-PRETTI, Luciana 
Persice (Org.). Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e 
comparatistas. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2018, p. 374-394. Disponível 
em: http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_
Literaturas_Franc%C3%B3fonasII_ff.pdf.pdf. Acesso em: 20 out. 2020.

COSTA, Teresa Cristina de A. G. da. O mapeamento da tradução na 
Revue Blanche. In: NOGUEIRA-PRETTI, Luciana Persice (Org.). Literaturas 
Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas. Rio de Janeiro: 
Dialogarts, 2020, p. 602-611. Disponível em: http://www.dialogarts.uerj.
br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Francofonas_IV_
ff.pdf. Acesso em: 20 out. 2020.

JOYEUX-PRUNEL, Béatrice. Art moderne et cosmopolitisme à la fin du 
XIXe siècle. Un art sans frontières?. Hypothèses, v. 1, n. 6, p. 187-199, 
2003. Disponible en: https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2003-1-
page-187.htm. Accès le: 21 oct. 2020.

LE BANQUET, n. 1, 1892. Disponible en: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k32438v/f7.item. Accès le: 22 oct. 2020.

NOGUEIRA-PRETTI, Luciana Persice. Retrato de uma pesquisa: uma 
certa República Proustiana das Letras. In: NOGUEIRA-PRETTI, Luciana 
Persice (Org.). Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e 
comparatistas. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2018, p. 330-352. Disponível 
em: http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_
Literaturas_Franc%C3%B3fonasII_ff.pdf.pdf. Acesso em: 20 out. 2020.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


278

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

NOGUEIRA-PRETTI, Luciana Persice. A questão da tradução e a República 
Proustiana das Letras sob o olhar de Pascale Casanova. In: NOGUEIRA-PRETTI, 
Luciana Persice (Org.). Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares 
e comparatistas. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2019, p. 325-353. Disponível 
em: http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_
Literaturas_Francofonas_III_ff_alt.pdf. Acesso em: 20 out. 2020.

NOGUEIRA-PRETTI, Luciana Persice. A República Proustiana das 
Letras II: traduções e tradutores no universo da revista Le Banquet. In: 
NOGUEIRA-PRETTI, Luciana Persice (Org.). Literaturas Francófonas IV: 
debates interdisciplinares e comparatistas. Rio de Janeiro: Dialogarts, 
2020, p. 570-601. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/344060061_ A_Republica_Proustiana_das_Letras_II_
traducoes_e_tradutores_no_universo_da_revista_Le_Banquet. Acesso 
em: 20 out. 2020.

PAULHAN, Claire. La Revue Blanche: tout l’esprit d’une époque. Le Monde, 7 déc. 
2007. Disponible en: https://www.lemonde.fr/livres/article/2007/12/06/la-
revue-blanche-tout-l-esprit-d-une-epoque_986376_3260.html. Accès le: 
30 sept. 2020.

REVUE BLANCHE. Disponible en: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
cb344304470/date.r=La+revue+blanche.langFR. Accès le: 20 oct 2021.

SANTOS, Thaís Alves dos; COSTA, Teresa Cristina A. G da. A Recepção 
da tradução literária em duas petites revues da Belle Époque francesa: 
Mercure de France e Revue Blanche. In: NOGUEIRA-PRETTI, Luciana 
Persice (Org.). Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e 
comparatistas. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2019, p. 354-379. Disponível 
em: http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_
Literaturas_Francofonas_III_ff_alti.pdf. Acesso em: 20 out. 2020.

SANTOS, Thaís Alves dos. A tradução na Belle Époque francesa: a defesa 
da fidelidade em artigos da Revue Blanche e da Mercure de France. In: 
NOGUEIRA-PRETTI, Luciana Persice (Org.). Literaturas Francófonas IV: 
debates interdisciplinares e comparatistas. Rio de Janeiro: Dialogarts, 
2020, p. 612-630. Disponível em: http://www.dialogarts.uerj.br/admin/
arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Francofonas_IV_ff.pdf. Acesso 
em: 20 out. 2020.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


279

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

WERNECK, Mariza Martins Furquim. A negação do imaginário: notas sobre 
algumas traduções do Livro das Mil e uma Noites. Revista de Ciências 
Sociais, n. 51, p. 73-88, 2019. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/
ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/46477/30301. Acesso em: 
29 jan. 2021.

WILFERT, Blaise. Cosmopolis et l’Homme invisible. Les importateurs de 
littérature étrangère en France, 1885-1914. Actes de la recherche en 
sciences sociales, v. 144, p. 33-46, 2002. Disponible en: https://www.
persee.fr/doc/arss_0335-5322_2002_num_144_1_2806. Accès le: 23 
out. 2020.

WILFERT-PORTAL, Blaise. L’histoire culturelle de l’Europe d’un point de 
vue transnational. Revue Sciences/Lettres, n. 1, s.p., 2013. Disponible en: 
https://journals.openedition.org/rsl/279. Accès le: 24 de out. De 2020.

WILFERT-PORTAL, Blaise. Au temps du “cosmopolisme”? Les revues 
parisiennes et la littérature étrangère, 1890-1900. In: STEAD, Evanghelia; 
VEDRINE, Hélène. L’Europe des revues, 1880-1920. Vol. 2. Paris: Presses 
Universitaires de Paris-Sorbonne, 2017, p. 257-276.

WOLFF, Étienne. Relire aujourd’hui Quo vadis. Bulletin de l’Association 
Guillaume Budé, n. 2, p. 217-231, 2002. Disponible en: https://www.persee.
fr/doc/bude_0004-5527_2002_num_1_2_2070. Accès le: 30 out. 2020.

YOUNÈS, Mona Saleh. La traduction française des Mille et Une Nuits par 
le Dr. J. C. Mardrus d’après son dossier de presse: 1898-1904. Merveilles 
&Contes, v. 4, n. 1, p. 5-17, 1990. Available at: https://www.jstor.org/
stable/41390028?seq=1. Accessed on: 4th Jan. 2021.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


280

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

ANExO
À propos de la traduction de Résurrection

(Revue Blanche, XII, 1900, p. 131-134)27

DEUX LETTRES

I
À M. le Directeur de La revue blanche

Monsieur,

Un de vos collaborateurs a pris la peine de relever et de citer un à 
un tous les passages de ma traduction de Résurrection qui ne sont 
pas absolument conformes au texte russe, et tous les passages du 
texte russe que j’ai omis ou abrégés dans ma traduction. C’est là 
un travail qui fait honneur à sa patience, et qui n’a, par ailleurs, 
rien pour m’affliger: car jamais je n’ai prétendu que ma traduction 
fût parfaite, et j’ai toujours donné à entendre qu’une traduction 
trop littérale était pour moi une mauvaise traduction. Aussi me 
garderais-je de répondre à votre collaborateur si celui-ci n’avait 
mis en cause, dans son article, la direction de l’Écho de Paris, où 
j’ai fait paraître en feuilleton une traduction du roman du comte 
Tolstoï. Et comme le malheur a voulu que toutes ses observations 
se rapportant à l’Écho de Paris fussent complètement inexactes, je 
ne puis m’empêcher de protester contre elles.

Votre collaborateur se trompe, d’abord, quand il croit que la direction 
de l’Écho de Paris a exigé de M. Tchertkof que la traduction du 
roman me fût confiée. J’ai entrepris cette traduction sur la demande 
expresse d’un des fils du comte Tolstoï, et je l’ai acceptée qu’après 
m’y être longtemps refusé, n’étant traducteur ni par goût ni par 
métier. J’ai ensuite, toujours sur la demande du comte Tolstoï, offert 
le roman (avant d’en avoir le manuscrit) à plusieurs journaux qui n’ont 
pas cru devoir l’accepter. Seul l’Écho de Paris a tout de suite consenti 
aux conditions exigées par les représentants de l’auteur. Vous voyez, 
Monsieur, que le “nationalisme” de ce journal, ni mon “catholicisme”, 
n’ont joué aucun rôle dans toute cette affaire.

27 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344304470/date.r=La+revue+blanche.langFR.
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Et, comme je m’étais engagé à traduire d’abord le roman pour le 
compte de l’auteur, je ne me suis pas jugé libre de rien couper 
du texte pour la publication dans l’Écho de Paris. De sorte que 
tous les chapitres “anticatholiques” ou “antimilitaristes” que votre 
collaborateur reproche à l’Écho de Paris d’avoir supprimés (et que 
j’ai supprimés plus tard dans le volume, par crainte d’allonger et 
d’alourdir le roman), tous ces chapitres ont paru dans le feuilleton 
de l’Écho de Paris: j’y ai fait paraître tout au long les deux chapitres 
de la messe, et l’épisode des enfants assistant au départ du convoi, 
et aussi, sauf erreur, le passage relatif au séjour de Nekhludov dans 
la garde impériale. Je n’ai absolument omis que le chapitre où est 
racontée la visite faite par Nekhludov à un directeur des cultes: et 
ce n’est point mon “catholicisme” qui m’a décidé à l’omettre, mais 
la crainte que ce chapitre, d’ailleurs bien inoffensif, ne fît que trop 
l’effet d’un hors-d’œuvre arrêtant l’action.

Enfin votre collaborateur se trompe quand il reproche à l’Écho de 
Paris d’avoir accepté une traduction inexacte: ou plutôt il se trompe 
dans les preuves qu’il en donne. Car entre toutes les inexactitudes 
qu’il signale, deux ou trois à peine sont de mon fait, et motivées 
par mon désir de mettre mieux la pensée de l’auteur à la portée 
du public français; toutes les autres sont simplement conformes à 
la première version, manuscrite, du comte Tolstoï, que j’ai bien été 
forcé de suivre, n’en ayant point d’autre. Je tiens à la disposition de 
votre collaborateur, et de vos lecteurs, les manuscrits sur lesquels 
j’ai fait ma traduction: on y verra que les additions, observations, 
etc., qui me sont reprochés comme ridicules, ou contraires au texte, 
sont simplement des variantes de l’auteur; et j’ajoute qu’elles sont 
tout à fait insignifiantes, tant au point de vue de la quantité que de 
la qualité.

Le seul tort de la direction de l’Écho de Paris est donc, en fin de 
compte, d’avoir publié une traduction que votre collaborateur 
estime “incohérente et terne”. Mais c’est de quoi, raisonnablement, 
on ne saurait faire un crime ni à ce journal, ni à l’éditeur qui a 
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ensuite consenti à publier une traduction revue, remaniée, allégée, 
toute différente de la traduction complète qu’avait publié l’Écho 
de Paris. Des défauts littéraires de ma traduction, de ce qu’elle a 
d’“incohérent”, de “terne” et de “ridicule”, toute la faute est à moi 
seul: et là-dessus chacun est libre d’avoir son avis.

Que si, après cela, les observations de votre collaborateur 
faisaient surgir de terre, un de ces jours, une nouvelle traduction 
du roman, plus complète que la mienne, et plus littérale, personne 
ne s’en réjouirait plus sincèrement que moi. J’ai en effet la 
certitude qu’une œuvre telle que Résurrection s’accommode fort 
bien d’être présentée au public français sous la double forme 
d’une traduction libre et d’une traduction littérale. Je n’ai point 
dit, par exemple, dans ma traduction, que l’un des soldats qui 
conduisaient la Maslova était de Nijni-Novgorod, et que l’autre 
était un Tchouvache; mais j’admets parfaitement qu’une autre 
traduction le dise, puisque le comte de Tolstoï le dit dans son 
texte. Et cette traduction absolument complète du roman serait à 
mon avis d’autant plus bienvenue que j’ai, de mon côté, l’intention 
d’en publier bientôt une traduction abrégée, populaire, décidé à 
répandre dans la foule, sinon le texte complet du comte Tolstoï, 
du moins la grande pensée morale qui fait le fond de son œuvre.

Veuillez, Monsieur le Directeur, recevoir l’assurance de ma plus 
sincère considération.

T. de Wyzewa

Paris, le 3 mai.
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II
À M. Teodor de Wyzewa

Monsieur,

C’est l’Écho de Paris que votre lettre met hors de cause. En toute 
sincérité, j’aurais préféré que ce fût vous. J’avoue que je ne prends 
pas le soin de collectionner les feuilletons de journaux et que j’avais 
cru trouver dans votre volume le texte intégral de la traduction 
publiée par l’Écho de Paris.

Mais parlons de vous puisqu’il ne peut s’agir que de vous. Suivant 
votre exemple, je me tairai sur les négligences et les inexactitudes 
que j’ai signalées dans mon article et que vous devez sans doute 
à l’heure qu’il est regretter aussi vivement que moi. Mais puisque 
vous préparez une nouvelle édition permettez-moi de vous avertir 
que je n’ai pas épuisé — oh! mon Dieu, non — la liste des erreurs 
fâcheuses que contient votre traduction. Ne me louez pas de ma 
patience; elle s’est lassée. Et ç’aurait été, j’imagine, trop présumer 
de celle de nos lecteurs que de les convier à feuilleter avec moi d’un 
bout à l’autre le petit dossier bien incomplet que j’ai pris la peine 
de vous constituer pour ma propre édification, et pour la vôtre, 
Monsieur, s’il vous plaît d’en prendre connaissance.

Puisque le manuscrit que vous avez entre les mains diffère en maint 
passage de l’édition publiée à Londres, vous voyez par quelle série 
de remaniements laborieux passe une œuvre de Tolstoï avant de 
recevoir sa forme définitive. Une pensée qui cherche son expression 
avec tant de scrupule devrait commander, il me semble, un respect 
tout particulier. Vous professez au contraire qu’il est loisible au 
traducteur de la modifier ou de la restreindre, suivant les inspirations 
de son goût personnel. Une bonne traduction serait donc, selon vous, 
une œuvre de critique, où quelqu’un s’aviserait d’enseigner à l’artiste 
ce qu’il aurait pu faire, s’il avait bien voulu se garder des caprices de 
son génie. Mais vous reconnaissez, Monsieur, qu’en matière littéraire 
“chacun est libre de garder son avis”. Remarquez-le, je vous prie: 
l’auteur plus que tout autre a le droit de garder le sien.
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Vos intentions étaient les meilleures du monde. Vous vouliez en 
“allégeant” le roman, “mettre mieux la pensée de l’auteur à la portée 
du public français”. Je veux bien admettre que cette adaptation 
était nécessaire et que vous avez pleinement réussi dans ce difficile 
travail. Il reste que vous vous êtes mépris sur votre rôle véritable. 
On ne vous demandait pas de nous faire aimer Tolstoï; il y a beau 
temps que le procès est gagné. On vous demandait de resserrer 
notre intimité avec ce grand esprit et de nous révéler l’état présent 
d’une pensée dont l’évolution n’est pas encore terminée. Tout ce 
que vous lisiez dans Résurrection, il fallait le transcrire au risque 
d’être ennuyeux. S’il y a vraiment antinomie, ce que je ne crois 
pas, entre le goût français et l’esthétique de Tolstoï, vous deviez 
manifester cette contradiction. Votre méthode de vulgarisation, qui 
se pouvait soutenir au temps où Voltaire traduisait Shakspeare ne 
convient plus à notre époque de culture scientifique.

Vous avez en particulier supprimé tous les passages anti-religieux 
et antimilitaristes, parce qu’à votre avis ils ralentissaient l’action. 
Votre sincérité n’est pas douteuse quand vous affirmez n’avoir suivi 
en tout ceci que les indications de votre goût. Au demeurant votre 
opinion sur les digressions de Tolstoï est défendable du point de 
vue purement artistique. Il importait toutefois de ne pas oublier 
que, dans l’esprit de l’auteur, elles ne devaient pas être séparées du 
reste de son œuvre. Il a dit dans une lettre publiée par M. Tchertkov, 
si je ne me trompe, dans les “Feuilles de la parole libre” qu’il avait 
longuement hésité à faire paraître un roman écrit depuis nombre 
d’années déjà, à l’époque où ses convictions morales n’étaient 
pas encore solidement établies. S’il a cédé aux instances de ses 
admirateurs, c’est qu’il avait vu la possibilité de faire entrer dans 
son œuvre le développement de certaines idées qui lui sont chères 
et qu’il avait pris l’habitude de présenter en de courtes brochures. 
Or, en supprimant les passages que Tolstoï avait ajoutés à son ancien 
manuscrit pour ne pas se mettre en contradiction avec lui-même, 
vous laissez croire aux lecteurs français qu’il est revenu beaucoup 
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plus décidément qu’il ne l’a fait à sa première conception du métier 
d’écrivain. Vous le voyez, Monsieur, à ceux qui, ne connaissant 
pas la langue russe, ne peuvent s’informer à bonne source, votre 
traduction ne fournit tout au moins qu’un pauvre document 
d’histoire littéraire.

Il n’en est pas moins vrai que votre théorie, que vous justifiez par 
l’exemple, emprunte à votre autorité une importance considérable. 
Et puisque ce débat, fort heureusement dégagé des petites 
compromissions politiques, dans lesquelles je m’excuse de l’avoir 
fait entrer, s’est élevé à la hauteur d’une querelle littéraire, je 
n’éprouve aucune gêne à accepter l’offre que vous voulez bien me 
faire. C’est avec le plus grand intérêt que je parcourrai les manuscrits 
que vous mettez aimablement à ma disposition. Je me féliciterai d’y 
pouvoir mieux apprendre encore comment vous entendez ce travail 
d’émondage qui constitue, selon vous, la tâche du traducteur.

Veuillez croire, Monsieur, à ma sincère considération.

Adrien Souberbielle

Paris, 7 mai 1900.



286

ViSÕeS de PORTO-PRÍNciPe eM YANicK LAHeNS: 
FRANcOFONiA e iNTeRcULTURALidAde eM AULA 
de FLe

Luiz carlos Balga Rodrigues (UFRJ)

Neste trabalho, apresentado durante o I Seminário 
Internacional de Literaturas Francófonas da UERJ, realizado 
remotamente em novembro de 2020 e organizado pelo Instituto 
de Letras dessa universidade, objetivamos mostrar a importância 
da abordagem intercultural no ensino de francês língua estrangeira 
(FLE) como forma de alargar o conhecimento do mundo francófono 
e quebrar certos estereótipos e preconceitos ainda presentes em 
muitas representações sobre povos e culturas aparentemente 
tão diferentes, mas na verdade tão próximos de nossa realidade. 
Para nosso estudo servimo-nos da obra Failles de Yanick Lahens. 
Nesta obra, a cidade de Porto-Príncipe nos é revelada através das 
reminiscências e do horror da autora diante do terremoto que 
a destruiu em 2010. Se a tragédia natural por um instante nos 
diferencia, as mazelas sociais que ela agrava e os aspectos culturais 
envolvidos nos aproximam de uma cultura francófona ao mesmo 
tempo tão distante e tão semelhante à nossa.

Além do nosso interesse pelo uso de textos literários 
para trabalhar conteúdo linguístico, optamos também por 
trabalhar com textos de autores francófonos não franceses, pois 
acreditamos ser proveitoso para o estudante o contato com outra 
literatura de língua francesa, que muitas vezes lhe é totalmente 
desconhecida, mas que não raro o aproxima de um universo 
literário e sociocultural muito semelhante ao seu. Pinheiro-Mariz 
e Oliveira ressaltam
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[...] a necessidade de se estudar a literatura 
“francófona” ao redor do mundo como um 
diferencial nos estudos das literaturas de língua 
francesa e, muito especialmente, porque para 
os estudantes brasileiros, as culturas africana 
e antilhana aproximam-se bastante da nossa 
por diversas razões, dentre as quais podem ser 
citadas a questão histórica de colonização e, 
consequentemente, a sociocultural. (2014, p. 3)

conceiTos-chave
Para desenvolvermos nosso estudo e atingirmos nosso objetivo, 

qual seja, o de utilizar a abordagem intercultural numa aula de FLE 
para questionarmos certos estereótipos e preconceitos culturais tão 
comuns entre estudantes brasileiros, precisamos tratar de alguns 
conceitos-chave, esclarecendo o que entendemos por francofonia, 
cultura, interculturalidade, estereótipo e preconceito.

Em relação ao termo francofonia, vale lembrar que usamos 
neste trabalho acepção semelhante ao termo lusofonia, segundo 
o Dicionário Houaiss, ou seja, “conjunto daqueles que falam 
o português como língua materna ou não” (HOUAISS; VILLAR; 
FRANCO, 2001, p. 1793). O mesmo dicionário se refere a 
francófono como “que ou aquele que fala francês / cuja língua 
oficial ou dominante é o francês” (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 
2001, p. 1386). Foge ao interesse desse trabalho a polêmica ainda 
vigente no mundo francófono, onde muitos autores se recusam a 
usar a expressão literatura francófona, por ver nela uma alusão 
ao passado colonialista de subserviência à língua do colonizador 
e preferem substituí-la por literatura mundo em francês. Tal 
rejeição culminou em um manifesto assinado por 44 escritores e 
publicado no jornal francês Le Monde em 2007 intitulado “Pour 
une ‘littérature monde’ en français”.

Quando falamos de francofonia no Haiti, também não podemos 
deixar de mencionar a realidade diglóssica em que a sociedade 
haitiana se encontra mergulhada. Diglossia, termo criado por 
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Ferguson em 1959, serve para designar a situação de uma certa 
comunidade onde duas ou mais línguas convivem, mas cumprem 
funções distintas. Uma delas é valorizada, prestigiada, reservada 
aos atos jurídicos e administrativos, usada nas universidades, nas 
conversas formais. A outra é restrita à conversação cotidiana, 
familiar, informal. No Haiti, o francês é a língua de prestígio, 
falada, no entanto, por uma parcela muito pequena da população, 
possuidora de um certo grau de escolaridade. Até 1987 apenas 
o francês era a língua oficial. Só então é que o crioulo, a língua 
majoritária falada pela totalidade da população, adquiriu também o 
status de língua oficial. Desde então, a situação do crioulo melhora 
progressivamente, sendo seu uso já permitido nas escolas e nos 
principais meios de comunicação, contando inclusive com uma 
academia da língua crioula, criada em 2014. Georges Castera ilustra 
muito bem essa situação:

La langue française a toujours représenté pour 
les Haïtiens un signe de distinction et il est de 
bon ton de commencer toute conversation 
par des phrases françaises puis [de] continuer 
familièrement en créole, juste pour signaler à 
l’interlocuteur qu’on a de la culture. Ainsi, le 
français tient souvent lieu de carte de visite orale. 
Aujourd’hui cette stratégie prend une forme plus 
subtile, ou, si l’on veut, plus démocratique. C’est 
le créole francisé qui joue ce rôle à travers les 
prêches, les actualités, les débats politiques, les 
conseils médicaux prodigués à la radio et à la 
télévision. Ce phénomène d’hybridation s’étend 
malheureusement aux médias (dans les taxis, les 
autobus ainsi que dans les foyers les plus reculés) 
invitant les gens à “parler créole en français”. 
(2001, on-line)

Hoje já é um consenso que não se pode mais falar de ensino de 
língua estrangeira sem pensar na(s) cultura(s) onde aquela língua é 
falada. Língua e cultura estão intrinsecamente associadas. Estudar 
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uma língua sem tocar nos aspectos culturais que a envolvem torna-
se algo estéril, mecânico, reduzido simplesmente a um pouco 
atrativo conjunto de ensino-aprendizado de regras gramaticais. 
Cabe lembrar que, muitas vezes, o que move um aluno de língua 
estrangeira a escolher estudar uma língua X ou Y é justamente a 
simpatia ou o interesse que a cultura associada àquela língua lhe 
inspira. Legendre, em seu Dictionnaire actuel de l’éducation, define 
cultura como sendo

un ensemble de manières de voir, de sentir, de 
percevoir, de penser, de s’exprimer, de réagir, des 
modes de vie, des croyances, des connaissances, 
des réalisations, des us et coutumes, des 
traditions, des institutions, des normes, des 
valeurs, des mœurs, des loisirs, des aspirations 
qui distinguent les membres d’une collectivité 
et qui cimente son unité à une époque donnée. 
(1998, p. 133)

Contudo, não nos interessa uma abordagem meramente 
multicultural, que reconhece a existência de variadas culturas, as 
respeita, mas as veem como circunscritas a espaços geográficos 
específicos, separados por fronteiras físicas ou imaginárias. 
Preferimos o intercultural por ser

[...] un processus dynamique d’échanges entre 
différentes cultures. En tant que tel, c’est un 
concept récent. L’interculturalité, considérée 
comme son existence objective dans la société, est 
de fait ancienne. Les êtres humains ont toujours 
appartenu à des groupes culturels différents. Les 
rencontres et les métissages se réalisaient alors 
par l’intermédiaire du commerce, des conquêtes, 
de la colonisation le terme interculturel ouvre 
une nouvelle perspective: celle des regards 
croisés. [...] L’interculturel n’existe que lorsqu’il 
y a un échange, une rencontre et un partage. 
Il n’est pas un contenu d’enseignement, mais 
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plutôt une démarche qui vise la construction de 
passerelles, de liens entre les cultures. (CHAVES; 
FAVIER; PÉLISSIER, 2012, p. 12)

Como se pode ver, o intercultural não é um conteúdo a ser 
ensinado, mas uma abordagem que procura, em outros termos, 
aproximar as culturas. Trata-se de uma abordagem que ganhou 
força nos anos 1970 e 1980 a partir de políticas de educação que 
passaram a olhar a diversidade cultural não mais como uma ameaça, 
mas sim como um fator de enriquecimento do aprendizado. 
Desde então, diversas pesquisas começaram a surgir para mostrar 
a força de uma abordagem pedagógica de caráter transversal, 
possível de ser aplicada no ensino de qualquer disciplina, mas que 
encontra no ensino de línguas estrangeiras um espaço privilegiado 
de ação. Aprendendo uma nova língua, o aluno é apresentado 
necessariamente a uma nova cultura, tornando-se mais aberto à 
pluralidade cultural e vendo o mundo como um espaço onde essas 
trocas culturais são tão inevitáveis quanto enriquecedoras.

O Quadro europeu comum de referência para as línguas reitera 
a importância da abordagem intercultural para o desenvolvimento 
do aprendiz:

Numa abordagem intercultural, é objectivo 
central da educação em língua promover o 
desenvolvimento desejável da personalidade 
do aprendente no seu todo, bem como o seu 
sentido de identidade, em resposta à experiência 
enriquecedora da diferença na língua e na 
cultura. Cabe aos professores e aos próprios 
aprendentes reintegrar as várias partes num 
todo saudável e desenvolvido. (CONSELHO DA 
EUROPA, 2001, p. 19)

Mais adiante acrescenta:

O conhecimento, a consciência e a compreensão 
da relação (semelhanças e diferenças distintivas) 
entre “o mundo de onde se vem” e “o mundo 
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da comunidade-alvo” produzem uma tomada de 
consciência intercultural. É importante sublinhar 
que a tomada de consciência intercultural inclui 
a consciência da diversidade regional e social 
dos dois mundos. É enriquecida, também, pela 
consciência de que existe uma grande variedade 
de culturas para além das que são veiculadas 
pelas L1 e L2 do aprendente. Esta consciência 
alargada ajuda a colocar ambas as culturas em 
contexto. Para além do conhecimento objectivo, 
a consciência intercultural engloba uma 
consciência do modo como cada comunidade 
aparece na perspectiva do outro, muitas vezes 
na forma de estereótipos nacionais. (CONSELHO 
DA EUROPA, 2001, p. 150)

Isto significa que a consciência intercultural não apenas 
favorece a relação entre a cultura de origem do aprendiz e a 
cultura estrangeira, mas facilita o contato entre as pessoas 
das diferentes culturas, ajudando a quebrar preconceitos e a 
ultrapassar estereótipos, que nada mais são do que conhecimentos 
superficiais sobre a cultura do outro.

Rose-Marie Chaves, Lionel Favier e Soizic Pélissier (2012, p. 21) 
apontam as três etapas do encontro intercultural: num primeiro 
momento projetamos nossas próprias referências culturais sobre 
o outro, que é visto como um ser estranho e de comportamentos 
bizarros. Num segundo momento, apenas reconhecemos a diferença: 
o outro é visto como um indivíduo que tem suas próprias normas, 
diferentes das nossas. Por último, a relatividade do sistema cultural 
do outro é acompanhada de um olhar reflexivo sobre nossa própria 
cultura, que deixa assim de ser vista como uma referência única e, 
muitas vezes, superior.

O desenvolvimento dos meios de comunicação, a globalização 
econômica, o turismo de massa, o rápido avanço da internet tornou 
possível uma infinidade de contato entre diferentes culturas, a tal 
ponto que hoje não é mais possível associar o aprendizado de uma 
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língua a uma única cultura estrangeira. O francês, por exemplo, não 
tem mais apenas a França como referência, mas também outros 
países que também têm o francês como língua oficial, e que se 
inserem no mundo francófono, como é o caso do Haiti, por exemplo, 
país que nos interessa particularmente nesse trabalho. Como se vê:

L’étude d’une langue étrangère ne signifie 
donc plus une rencontre monoculturelle, mais 
au contraire, une possibilité de découvertes 
multiples justement orientées vers la rencontre 
interculturelle. La rencontre d’autres cultures, 
leur connaissance et leur compréhension ne 
signifient pas adhérer à ces cultures et adopter 
leurs valeurs, mais porter un regard conscient 
et réciproque sur l’autre, ce qui contribue à la 
construction de l’identité personnelle. (CHAVES; 
FAVIER; PÉLISSIER, 2012, p. 46)

Dois conceitos importantes a serem considerados em nosso 
trabalho são os conceitos de estereótipo e de preconceito. Vejamos 
o que diz o Houaiss sobre ambos:

estereótipo [...] ideia ou convicção classificatória 
preconcebida sobre alguém ou algo, resultante 
de expectativa, hábitos de julgamento ou 
falsas generalizações [...] aquilo que é falto 
de originalidade; banalidade, lugar-comum, 
modelo, padrão básico (HOUAISS; VILLAR; 
FRANCO, 2001, p. 1252)

preconceito [...] qualquer opinião ou 
sentimento, quer favorável quer desfavorável, 
concebido sem exame crítico 1.1 ideia, opinião 
ou sentimento desfavorável formado a priori, 
sem maior conhecimento, ponderação ou razão 
2 atitude, sentimento ou parecer insensato, esp. 
de natureza hostil, assumido em consequência 
da generalização apressada de uma experiência 
pessoal ou imposta pelo meio; intolerância [...] 
(HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001, p. 2282)
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Estereótipo nada mais é do que uma imagem, uma 
representação simplificada e quase sempre generalizada que um 
grupo de indivíduos tem e reproduz sobre uma outra coletividade. 
Essa propagação dos estereótipos se dá a partir da família, dos 
livros didáticos, da mídia, da publicidade. A França, por exemplo, 
está sempre associada ao glamour, ao luxo, moda, perfume, vinho, 
a tudo que é chique. O Haiti, por outro lado, em nossa sociedade, 
está sempre associado à ideia de pobreza extrema, violência, vodu, 
zumbi ou magia. Poucos têm conhecimento, por exemplo, de que 
o Haiti foi o primeiro país independente da América Latina (1804) 
e a primeira república negra. Da mesma forma, a religião popular 
(o vodu), tão próxima de nossos cultos afro-brasileiros, sempre foi 
muito estigmatizada, associada diversas vezes à magia negra feita 
com bonecos espetados, aos zumbis, e até mesmo responsabilizada 
pelo atraso do país. Essa imagem tão negativa do vodu sempre foi 
difundida por produções hollywoodianas, por exemplo.

Cada grupo constrói uma imagem de si próprio e dos outros. 
Muitas vezes os estereótipos são criados e propagados a partir de 
experiências pessoais. Um indivíduo maltratado por alguém de 
outro país associa muitas vezes essa descortesia a todos os demais 
nacionais, ou generaliza características como, por exemplo: se 
alguém é brasileiro, necessariamente sabe sambar ou jogar futebol. 
Querer erradicar totalmente os estereótipos e os preconceitos 
existentes numa sociedade é impossível e utópico, mas acreditamos 
que a abordagem intercultural tem um papel importantíssimo no 
enfraquecimento de atitudes negativas face ao outro. Conforme 
Rose-Marie Chaves, Lionel Favier e Soizic Pélissier:

Vouloir éliminer, éradiquer totalement 
stéréotypes et préjugés n’est pas une 
option pédagogique réaliste. Nous-mêmes 
enseignants, sommes soumis aux mêmes 
mécanismes de pensée que les autres membres 
de la communauté à laquelle nous appartenons. 
Nous jouons aussi un rôle important dans 
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la transmission volontaire ou inconsciente 
des idées et valeurs collectives au groupe 
de référence, donc aussi des stéréotypes et 
préjugés. Le rôle de l’école en tant que lieu 
d’éducation et agent de socialisation devrait 
être d’aider apprenants et enseignants à 
apprendre à regarder la réalité en objectivant 
le plus possible le regard. (2012, p. 53)

A AuTORA E A ObRA
Yanick Lahens nasceu em Porto-Príncipe, em 1953. Ainda 

adolescente foi para a França onde cursou o ensino médio e se 
graduou em Literatura Comparada, na Sorbonne. Em 1978 retornou 
ao Haiti, onde vive até hoje. Estreou na literatura em 1994 com 
o livro de contos Tante Résia et les Dieux, mas foi com o romance 
Bain de Lune que se tornou mundialmente conhecida e traduzida, 
tendo recebido o prêmio Femina de 2014. Em 2019 foi convidada 
a dirigir a cátedra Mondes Francophones do Collège de France, 
tendo ministrado sua aula inaugural em 21 de março daquele ano, 
intitulada Urgence(s) d’écrire, rêve(s) d’habiter. Autora de novelas, 
ensaios e romances, Yanick Lahens é considerada um dos grandes 
nomes da literatura haitiana contemporânea.

Seu livro Failles, publicado em 2010, dado o caráter híbrido 
de seu teor, não pode ser classificado num único gênero literário. 
Nesta obra, Yanick Lahens faz um testemunho do terremoto 
que destruiu a cidade de Porto-Príncipe em 12 de janeiro de 
2010, matando cerca de duzentas e trinta mil pessoas, deixando 
cerca de trezentos mil feridos e mais de dois milhões e trezentos 
mil desabrigados, numa população total de nove milhões de 
habitantes (no país). O que a autora faz, porém, não é apenas 
dar um testemunho, e sim ir além da catástrofe, repensando o 
terremoto pelo viés da literatura. Vale lembrar que Yanick Lahens 
trata do terremoto, mas ao mesmo tempo tem a preocupação 
de não fazer da desgraça um objeto exótico de consumo, um 
espetáculo de exibição para o mundo. O título Failles, de caráter 
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nitidamente polissêmico, se explica não somente pela existência da 
falha geológica sobre a qual está assentado o país, mas às diversas 
falhas estruturais: históricas, sociais, econômicas e linguísticas que 
afetam a sociedade haitiana e que a tragédia acabou por mostrar 
e recrudescer. Failles foi traduzido para o português – Falhas – 
e se encontra disponibilizado no site da Fundação Alexandre de 
Gusmão (FUNAG).

Por refletir também sobre o papel da literatura diante daquela 
tragédia, a autora chega a inserir trechos do esboço de um romance 
que estava escrevendo por ocasião do abalo sísmico, chegando 
a criar um capítulo inteiro dedicado à escrita desse romance 
(Guillaume et Nathalie), publicado em 2013: “En m’endormant, 
je me demande ce que je pourrai bien écrire face à cette chose 
énorme qui nous est tombée dessus. Qu’adviendra-t-il des notes 
griffonnées, de Nathalie et de Guillaume qui prenaient déjà forme 
entre les lignes du cahier jaune ?” (LAHENS, 2010a, p. 30). Outro 
capítulo nada mais é do que a reprodução de um artigo publicado 
no Jornal Libération, intitulado “Haïti ou la santé du malheur”.

Uma grande preocupação da autora é, a todo momento, refletir 
não somente sobre o papel da literatura, mas também do escritor 
diante dessa catástrofe: “Comment écrire en évitant d’exotiser 
le malheur, sans en faire une occasion de racolage, un fonds de 
commerce, un article d’exhibition de foire? Comment être à la 
hauteur de ce malheur ?” (LAHENS, 2010a, p. 18).

A reflexão acima, aliás, se faz sempre presente nos trabalhos 
e nas diversas entrevistas dadas pela autora, que faz questão de 
não alimentar os estereótipos da miséria, da catástrofe, do caos, 
tão disseminados a respeito do Haiti e que podem servir, segundo 
Lahens, a interesses midiáticos, de certas instituições políticas e 
até mesmo religiosas que insistem em apregoar a maldição divina 
que assola o país. A seu ver, jamais é mostrada a força cultural 
do país, nem sua importância histórica como primeira república 
negra. Ao contrário, sempre é mostrada a face de um país incapaz 
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de se autogovernar, atolado na corrupção, dependente da ajuda 
internacional para sobreviver. Ajuda essa que nem sempre é 
destituída de interesses. Incomoda-lhe inclusive a alusão excessiva 
e banalizada pela mídia da resiliência haitiana: “Il y a quelque chose 
d’exotique à glorifier la résilience des Haïtiens. Nous autres, Haïtiens 
intellectuels et/ou privilégiés, nous y laissons prendre nous aussi. 
Quant à l’étranger, il en a fait un tel leitmotiv que c’est devenu un 
cliché.” (LAHENS, 2010a, p. 142).

Sobre a cidade de Porto-Príncipe seu testemunho é minucioso 
e comovente em muitas passagens:

Je roule vers le Canapé-Vert. La zone n’a rien d’un 
canapé, son relief est plutôt montagneux, et elle 
n’est plus verte depuis longtemps déjà. Du cóté 
gauche, des maisonnettes réduites en poussière, 
celles à flanc de montagne comme celles dans la 
ravine en bordure de route. Du cóté droit, des 
maisonnettes se sont littéralement décrochées 
de la montagne comme des dents arrachées. 
Paysage saccagé, passé au mortier. La misère 
est encore plus frappante quand on fouille 
dans ses entrailles. Le séisme lui a retourné les 
viscères comme pour nous convaincre, si nous 
n’étions pas encore convaincu. Sur les trottoirs, 
des corps, des corps, encore des corps que l’on a 
portés jusque-là. (LAHENS, 2010a, p. 41)

Marcante é sobretudo a observação a respeito do silêncio 
da cidade, mais de uma vez citada em seu texto, silêncio este tão 
estranho ao estereótipo que todos temos de uma cultura caribenha 
alegre, musical:

Je n’oublierai jamais le silence dans Port-
au-Prince ce jour-là. Le silence d’une ville 
pulvérisée où errent quelques fantômes. Les 
murs défoncés, les maisons tassées exhibent 
leurs plaies blanchâtres, poudreuses. Des 
toits affaissés à perte de vue. Par moments on 
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tombe sur une porte, un miroir, un fauteuil, un 
lit, une armoire, absurdement seuls au milieu 
des gravats. Tout autour cela sent la terre et la 
mort. Cela sent l’odeur génésique des pauvres, 
de ceux qui le sont depuis le commencement du 
monde. [...] J’essaie de rouler jusqu’au quartier 
populaire de Fort National. Je ne parviendrai 
pas jusque-là. Les quartiers de Saint-Michel, de 
Sylvia, de Corridor Basquiat sont atteints dans 
leur chair. La même image de dents arrachées, 
de gencives déchaussées que sur le flanc de la 
route du Canapé-Vert. Mais démultipliée. Je 
quitte très vite les lieux. Je n’oublierai jamais 
le silence dans Port-au-Prince ce jour-là. 
(LAHENS, 2010a, p. 61-2)

Antes de entrarmos propriamente no texto de Failles, 
acreditamos que uma boa forma de introduzir os estudantes 
seja explorando o seu conhecimento de mundo. Em qualquer 
indagação sobre o que conhecem a respeito do Haiti, proliferam 
os clichês: terremoto, miséria, país mais pobre do Ocidente, magia 
negra, vodu, zumbi. Enfim, uma imagem completamente diferente 
das imagens que se costumam associar à língua francesa: moda, 
luxo, glamour, beleza. Estamos, contudo, diante de um país de 
língua oficial francesa (juntamente com a língua crioula), situado 
no Caribe, com uma população predominantemente negra e que 
professa uma religião (vodu) de origem africana, aparentada com os 
nossos candomblé e umbanda. Se, além disso, mostramos imagens 
haitianas de favelas, pobreza, praias tropicais e terreiros de vodu 
imediatamente os alunos reconhecem ali aspectos de uma cultura 
muito próxima da realidade brasileira, bem mais próxima do que as 
imagens de outros países de língua francesa como França, Bélgica, 
Suíça, Canadá ou Mônaco. Como diz Carvalhal:

Ao vermos emergir nessas obras idênticas 
inquietações, constatamos que as distâncias 
geográficas são pouco relevantes no domínio 
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literário quando os conflitos que o sustentam 
se equivalem. No caso, manifestam dramas que 
são os da América, considerada num sentido 
bem amplo, independente de serem produto de 
colonização francesa, luso-hispânica ou inglesa. 
(1985, p. 131)

E é justamente essa semelhança cultural que pode servir de 
ponte para a quebra de alguns clichês e preconceitos e para a 
introdução em uma nova cultura, até então desconhecida ou mal 
conhecida.

Uma passagem da obra que nos parece bastante interessante 
para nosso objetivo pedagógico é justamente o primeiro capítulo 
intitulado: Il était une fois une ville. Vejamos:

Nous l’aimions, malgré sa façon d’être au monde 
qui nous prenait souvent à revers de nos songes. 
Nous l’aimions têtue et dévoreuse, rebelle et 
espiègle. Avec ses commotions d’orage et de feu. 
Avec sa gouaille au mitan d’un déhanchement de 
carnaval. Ses secrets invincibles. Ses mystères 
maîtres des carrefours la nuit. Ses silences 
hallucinés. Les cuisses lentes de ses femmes, 
les yeux de faim et d’étincelles de ses enfants, 
les apparitions phosphorescentes de ses dieux. 
Pour la douceur-surprise-et-couleur dans les 
nuages en feu dans sa baie l’après-midi. / Nous 
l’aimions malgré sa misère. Malgré la mort qui 
selon la saison longe les rues à visage découvert. 
Sans remords. Sans même ciller. Nous l’aimions 
à cause de son énergie qui déborde, de sa 
force qui pouvait nous manger, nous avaler. À 
cause des enfants des écoles en uniforme qui 
l’enflammaient à midi. À cause de son trop-plein 
de chairs et d’images. À cause des montagnes 
qui semblent sans cesse vouloir avancer pour 
l’engloutir. À cause du toujours trop. À cause 
de cette façon qu’elle avait de nous tenir et 
de ne pas nous lâcher. À cause de ses hommes 
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et de ses femmes de foudre. À cause de... À 
cause de... / Et je l’aimais dans ces minutes 
fugaces où une journée inondée de lumière 
coule jusqu’à un crépuscule alangui de mauve 
et d’orange. Ces minutes où, des quatre coins 
de la ville, des feux montent des ordures 
empilées et nous brûlent les yeux. Ce moment 
où des pyromanes crucifient sa misère pour 
la faire taire. Où nous avancions apaisés, à 
moitié aveugles dans une brume mensongère, 
mais où nous avancions quand même. Ce 
moment où nous pouvions nous écouter les 
uns les autres des heures entières. Ce moment 
de la parole nue. Forte. Sans les oripeaux, 
sans les béquilles du monde. Ce moment où 
nous allions chercher la parole très loin ou à 
fleur de vie. Les paroles qui arrivaient de ces 
terres étaient lointaines, douces, secouées de 
rires, déchirées, brûlées, fragiles, puissantes, 
précieuses. / Le 12 janvier 2010 à 16 heures 53 
minutes, dans un crépuscule qui cherchait déjà 
ses couleurs de fin et de commencement, Port-
au-Prince a été chevauchée moins de quarante 
secondes par un de ces dieux dont on dit qu’ils 
se repaissent de chair et de sang. Chevauchée 
sauvagement avant de s’écrouler cheveux 
hirsutes, yeux révulsés, jambes disloquées, 
sexe béant, exhibant ses entrailles de ferraille 
et de poussière, ses viscères et son sang. 
Livrée, déshabillée, nue, Port-au-Prince n’était 
pourtant point obscène. Ce qui le fut, c’est 
sa mise à nu forcée. Ce qui fut obscène et le 
demeure, c’est le scandale de sa pauvreté. [...] 
(LAHENS, 2010a, p. 11-13)

Se nos limitarmos apenas a esses primeiros parágrafos 
do primeiro capítulo, podemos perceber, através do relato, as 
diferentes visões de Porto-Príncipe. A visão angustiante do que o 
terremoto causou (as mortes, os escombros), a visão da pobreza 
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que o terremoto agravou e as reminiscências que vão surgindo 
através da comparação da cidade tal qual ela é naquele momento 
com o que ela era anteriormente.

Se atentarmos para alguns aspectos de Porto-Príncipe 
mencionados pela autora nesse pequeno trecho de sua obra, 
podemos criar uma pequena tabela onde os dividiríamos em três 
categorias: aspectos culturais, sociais e naturais.

Tabela 1 – Aspectos culturais, sociais e naturais

aspectos culturais aspectos sociais aspectos naturais

Carnaval;
Os deuses (vodu);

Energia 
transbordante

Fome;
Pobreza – Miséria;
Morte – sangue;

Pilha de lixo;
Ferragens, poeira

A baía;
As montanhas;

Crepúsculo de tons 
violeta e laranja

Parece que são nessas três categorias que todas as nossas 
representações e nossos estereótipos se situam. Quanto aos 
aspectos culturais podemos perceber no texto a presença de uma 
cidade alegre, dinâmica, sensual, divertida, onde há Carnaval, 
uma energia transbordante que se revela nos homens, nas 
mulheres, nas crianças uniformizadas indo ou voltando da escola. 
Em relação aos aspectos sociais aparecem a miséria, a fome, a 
morte violenta, o lixo nas ruas, os escombros. Aqui parece que 
a reminiscência e a realidade se tocam. O terremoto apenas 
agrava aquilo que já é conhecido, sempre presente. Nos aspectos 
naturais, percebemos as imagens caribenhas no tom do céu no 
crepúsculo, na baía, nas montanhas.

Num primeiro momento todos esses aspectos parecem 
reforçar ou até mesmo provar que as representações que temos 
do Haiti são reais, que se trata efetivamente de um país miserável, 
cuja miséria desponta inclusive na maior cidade, capital do país. 
Não se pode negar o estado de pobreza da população que faz 
desse país o mais pobre do Hemisfério Ocidental, como tanto 
lemos e ouvimos na mídia, mas é interessante observar que 



301

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

essa mesma tabela acima e certas passagens que aparecem no 
texto parecem descrever certas cidades ou certas localidades do 
Brasil. Se a tragédia natural descrita (o terremoto) nos separa – 
já que não há nenhum registro histórico de abalo sísmico de tal 
magnitude ocorrido em nosso território – os aspectos culturais, 
sociais e naturais descritos nos aproximam. Essa cultura não 
lusófona, mas sim crioulófona e também francófona está mais 
próxima de nossa realidade do que as culturas de outros países 
francófonos aos quais estamos habituados a associar a língua 
francesa quase que exclusivamente. Essa constatação é relevante 
não somente para derrubar certos estereótipos e preconceitos, 
conforme desejamos, mas sobretudo para mostrar que por trás do 
preconceito e do estereótipo de um país simplesmente miserável, 
se esconde o desconhecimento de uma cultura tão rica e de um 
país que teve um papel tão relevante do ponto de vista histórico. 
Conforme nos ensina a própria Yanick Lahens:

Hasard géologique qui nous a fixés sur la faille 
dantesque des séismes, hasard géographique qui 
nous a placés sur la route des cyclones en nous 
sommant, en sommant le monde de repenser 
à chacune de ces catastrophes, les causes 
profondes de la pauvreté. Hasard historique 
qui nous a amenés à réaliser l’impensable au 
début du XIX siècle, une révolution pour sortir 
du joug de l’esclavage et du système colonial. 
Notre révolution est venue indiquer aux deux 
autres qui l’avaient précédée l’américaine et la 
française, leurs contradictions et leurs limites, 
qui sont celles de cette modernité dont elles ont 
dessiné les contours, la difficulté à humaniser 
le Noir et à faire de leurs terres des territoires 
à part entière. A la démesure du système qui 
nous oppressait nous avons répondu par la 
démesure d’une révolution. Pour exister. [...] En 
dépit de ces limites-là, en dépit de sa pauvreté, 
de ses vicissitudes politiques, de son exiguïté, 
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Haïti n’est pas une périphérie. Son histoire fait 
d’elle un centre. Je l’ai toujours vécu comme 
tel. Comme une métaphore de tous les défis 
auxquels l’humanité doit faire face aujourd’hui 
et pour lesquels cette modernité n’a pas tenu 
ses promesses. Son histoire fait qu’elle dialogue 
sur un pied d’égalité avec le reste du monde. 
Qu’elle oblige encore aujourd’hui à la faveur 
de cette catastrophe à poser les questions 
essentielles des rapports Nord-Sud, celles aussi 
fondamentales des rapports Sud-Sud, et à ne 
pas esquiver les questions et les urgences de 
fond. Qu’elle somme aussi plus que jamais ses 
élites dirigeantes à changer radicalement de 
paradigme de gouvernance. Tous les symboles 
déjà faibles de l’Etat se sont effondrés, la 
population est aux abois et la ville dévastée. 
De cette Tabula rasa devra naître un Etat 
enfin réconcilié (même partiellement) avec sa 
population. Mais Haïti donne une autre mesure 
tout essentielle du monde, celle de la créativité. 
Parce que nous avons aussi forgé notre résistance 
au pire dans la constante métamorphose de la 
douleur en créativité lumineuse. Dans ce que 
René Char appelle «la santé du malheur». Je n’ai 
aucun doute que nous, écrivains, continuerons 
à donner au monde une saveur particulière. 
(2010b, on-line)

CONsiDERAÇõEs FiNAis
Com esta proposta de ensino de FLE através de uma 

abordagem intercultural visamos a contribuir para a formação do 
aprendiz de língua francesa em diversos aspectos. Em primeiro 
lugar, apresentar-lhe a literatura e a história de um país tão 
pouco conhecido entre nós, mas envolto em representações tão 
negativas quanto preconceituosas por meio de um texto de uma 
das mais consagradas autoras haitianas da atualidade. Associar o 
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Haiti à francofonia significa ampliar o horizonte de um aluno que 
muitas vezes só associa a língua francesa à França e, ainda assim, 
apenas a estereótipos associados à cultura francesa. Finalmente, 
questionar estes estereótipos significa romper certos preconceitos, 
tornando a aula de língua estrangeira algo que vá mais além do 
que o exclusivo aprendizado da língua ou a fixação de suas regras 
gramaticais. Significa sobretudo formar um aluno crítico e reflexivo, 
aberto a novas culturas, cada vez mais autônomo na busca de novos 
conhecimentos e na relativização de seus próprios valores, capaz 
de abandonar velhos preconceitos e perceber que, muitas vezes, 
dentro da diversidade cultural há tantos traços que nos aproximam 
muito mais do que nos distanciam.
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FiGURAÇÕeS de eTeRNidAde e FiNiTUde NAS 
MeMÓRiAS de cHATeAUBRiANd

Melissa Raquel Zanetti Franchi christofoletti (ieL/Unicamp)

Com Génie du christianisme [O gênio do cristianismo] (1802), 
Chateaubriand (1828) mobilizou os leitores a olhar para a religião 
por seu viés estético, atentando para sua influência em todos os 
âmbitos da sociedade francesa1. Ainda que coadunasse a política 
bonapartista de oficialização do catolicismo, a obra causou grande 
impacto, considerando-se o processo de secularização que se 
desenrolara notadamente no século XVIII. Nesse contexto, a 
história progressivamente passara a ser compreendida como uma 
construção humana e, por conseguinte, cada vez menos atrelada às 
leis naturais e à influência do divino.

Monarquista e, simultaneamente, defensor da revisão das 
instituições para adequá-las à modernidade pós-revolucionária, 
Chateaubriand buscou – já na publicação de 1802, mas de forma basilar 
em suas memórias – conciliar a concepção cristã de tempo e história à 
secularizada. Agnès Verlet (2012) destaca o sincretismo que emaranhou 
a obra do escritor, principalmente, se tivermos em conta também a 
influência que o arcabouço mitológico greco-romano teve sobre 
o autor. Isso se mostra, por exemplo, na questão da efemeridade, 
que marcou grande parte dos escritos chateaubrianos, tendo sido a 
representação do tempo uma de suas preocupações centrais.

Com Hannah Arendt (2016), podemos afirmar que a gradual 
despreocupação com a eternidade levou à busca por sentido para o 

1  A presente comunicação é baseada no capítulo 3 de nossa tese de doutoramento, 
que está em elaboração, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP – Processo 2018/13314-7).
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marchar da humanidade fora da religião. Assim, opõe-se à visão em 
que apenas os acontecimentos ligados a Cristo têm caráter singular 
e importância reveladora a concepção secular de que qualquer 
evento é único e digno de escrutínio, sendo elo inseparável e 
fundamental da cadeia da história.

O surgimento da Filosofia da História em fins do século XVIII é 
um indício da tentativa de apreender e explicar a sensação – típica 
da modernidade que a revolução de 1789 parecera instaurar – de 
aceleração da passagem do tempo. Koselleck (2006) destaca que o 
sentimento de não se viver o presente plenamente se devia ao fato 
de que justamente este era vivido em função dos planos que se 
tinha para o futuro – em outras palavras, o presente era o momento 
de se efetivar as mudanças que possibilitariam a realização do 
futuro desejado. Dessa maneira, a relação entre presente e futuro, 
reflexão e ação sobre a história foi alterada.

Nas Mémoires d’outre tombe (1849), diversas imagens são 
empregadas para figurar o tempo. Citamos algumas: rios, mares, 
oceanos, migração das aves, montanhas, ampulheta. A própria 
epígrafe do Préface testamentaire, com trechos de Jó (BÍBLIA..., 
2010), confere o tom melancólico da temática da efemeridade e da 
vaidade à obra: “como uma nuvem; como barcos; como a sombra” 
(CHATEAUBRIAND, 1951, t. 1, p. 1044).

Sendo a escrita memorialística um espaço profícuo para 
reflexões metalinguísticas, Chateaubriand se vale desse recurso 
para comparar a redação de suas memórias à construção de um 
monumento, “édifice que je bâtis avec des ossements et des ruines” 
(CHATEAUBRIAND, 1951, t. 1, p. 197), que é também o recolho de 
seus próprios escombros, haja vista o fato de o narrador considerar-
se um sujeito cindido. No trecho a seguir, o autor descreve o 
processo de escrita utilizando-se de termos ligados à construção e 
caracteriza a si mesmo como um arquiteto:

Il m’est arrivé ce qui arrive à tout entrepreneur qui 
travaille sur une grande échelle: j’ai, en premier 
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lieu, élevé les pavillons des extrémités, puis 
déplaçant et replaçant çà et là mes échafauds, 
j’ai monté la pierre et le ciment des constructions 
intermédiaires; on employait plusieurs siècles à 
l’achèvement des cathédrales gothiques. Si le ciel 
m’accorde de vivre, le monument sera fini par mes 
diverses années; l’architecte, toujours le même, 
aura seulement changé d’âge (CHATEAUBRIAND, 
1951, t. 1, p. 435-436)

Reiterando que, assim como à contemplação de um 
monumento se fazia necessária perspectiva e distanciamento, 
o mesmo se dava com a apreciação de um texto de memórias. 
Nesse sentido, o escritor evidencia a intenção de se inscrever 
na posteridade através de sua obra, além de indicar que só as 
gerações futuras poderiam julgar imparcialmente seus escritos.

Embora chegue a afirmar que as obras humanas tendem a 
durar mais que os próprios homens, Chateaubriand não perde de 
vista o fato de que tentar burlar a própria efemeridade é indício de 
uma vaidade exacerbada. Assim, tem plena consciência de que sua 
dedicação às Mémoires d’outre tombe é igualmente vã.

É instigante observar que o autor demonstra esse impasse de 
diversas formas. A mais interessante aponta para o paradoxo de 
que, ao mesmo tempo em que as memórias servem à tentativa 
de eternização de uma vida, de lembranças, da história de uma 
nação, também trabalham para a efemeridade, na medida em que, 
valendo-se das lacunas do processo de rememoração, o passado 
pode ser alterado e reescrito e, no limite, haveria algo como uma 
perda de referencialidade (distanciamento do real) e aproximação 
da imaginação. Essa constatação do escritor, aliás, é o cerne da 
escrita memorialística, que se encontra na interseção entre história 
e ficção. Chateaubriand chega a afirmar que as lembranças do que 
vivera eram tão ricas que sobrepujavam a realidade: ao passar por 
um lugar que já conhecera, este sempre o desapontava, dada a 
imagem que construíra para si na primeira vez que ali estivera. É 
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nesse sentido que elabora a seguinte declaração: “ma vie détruit 
ma vie” (CHATEAUBRIAND, 1951, t. 2, p. 585).

A fragmentação e a obsolescência humanas se expressam 
no fascínio exercido pelas ruínas sobre os homens. A tópica, 
longamente abordada em O gênio do cristianismo, é retomada 
nas Mémoires como signo de decadência e repositório de sentidos 
(ultra)passados2, pois que “parados no tempo”, desatualizados. 
Essa, aliás, era sua crítica ao clero, à monarquia da Restauração 
e, principalmente, a Carlos X, último rei Bourbon – para 
Chateaubriand, a resistência às adaptações exigidas pelos tempos 
modernos e a vontade de retornar ao estado pré-revolucionário 
asseguravam a decadência dessas instituições.

A ascensão ao poder de Louis Philippe d’Orléans, com a 
Monarquia de Julho, tendo rompido com a linhagem legítima dos 
Bourbon, fora o epítome do caos que tomara a sociedade francesa, 
na opinião do memorialista. Nessa esteira de sentidos, a epidemia 
de cólera que assolou a França em 1832 teria sido sintoma da 
corrupção da nação, que parecia caminhar para a destruição. O 
memorialista procede à comparação entre o que testemunhava e 
a queda do Império Romano, reiterando que, assim como declarara 
Santo Agostinho anteriormente, apenas a orientação cristã poderia 
trazer essa sociedade de volta aos eixos.

Chateaubriand atuara na política da Restauração de 1815 
a 1824, quando foi demitido do ministério, sendo forçado a se 
distanciar da efetiva ação sobre os rumos da história. Ainda que 
em 1826 tenha assumido um cargo na embaixada de Roma, foi a 
partir desse momento que pode dedicar-se integralmente à escrita 
das memórias, empreitada mais ligada à reflexão sobre sua própria 
trajetória e a da França. Ainda assim, o autor procura mostrar a 
equivalência entre fazer e escrever a história, posto que a empresa 
literária inscreve os grandes feitos na posteridade.
2  A melancolia da ruína repousa sobre o fato de que esta se tornou um “monument 
de la signification perdue” (STAROBINSKI, Jean. L’invention de la liberté. SKIRA, p. 180 
apud RICHARD, 1967, p. 70).
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Afastado formalmente dos assuntos de estado, Chateaubriand 
mantém-se como um arguto observador e comentador do 
andamento político. Em determinados trechos, é possível observar 
as oscilações de Chateaubriand entre a preocupação excessiva 
com os acontecimentos mundanos e a resignação aos planos 
da Providência – muitas vezes, após expressar veementemente 
sua inconformidade com a Monarquia de Julho, sua fé ressurge 
restaurada no capítulo posterior, assegurando que o único caminho é 
aceitar o desenrolar da história como plano providencial.

Compreendendo que a nação parecia não ter passado – 
haja vista a ruptura com a herança do Antigo Regime promovida 
desde 1789 – e que a conjuntura apontava para a impossibilidade 
de futuro, o escritor encerra suas memórias figurando a opção 
pela contemplação resignada dos acontecimentos mundanos, de 
maneira que se mostra fundamentalmente preocupado apenas 
com a vida eterna: “Je vois les reflets d’une aurore dont je ne verrai 
pas se lever le soleil. Il ne me reste qu’à m’asseoir au bord de ma 
fosse; après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans 
l’éternité” (CHATEAUBRIAND, 1951, t. 2, p. 939).

Chateaubriand conclui que o processo de decadência da França, 
iniciado com a Revolução, seria demasiadamente longo e envolveria 
gerações, não chegando a um termo na duração de uma vida 
humana. Assim, apoia-se fortemente na religião cristã, que prega 
uma “espérance plus longue que le temps” (CHATEAUBRIAND, 1951, 
t. 2, p. 939), para dar a essa abdicação do papel de transformação 
histórica uma atmosfera ainda mais grave.

De fato, a solução encontrada pelo autor se mostra já pelo título 
da obra: em português, Memórias de além-túmulo; ou seja, apenas 
colocando-se acima e fora do tempo – e, portanto, da história – é 
que a credibilidade e a imparcialidade do narrador podem ser levadas 
a sério. É somente através dessa postura – do “pano de fundo da 
eternidade” – que a efemeridade de sua existência e de sua empresa 
literária podem ser contornadas. Assim, a forma como a finalização 
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das Mémoires foi fechada, de beleza ímpar, mostra-se também como 
artifício para escamotear a vaidade do escritor em seu íntimo desejo 
de superar a própria finitude.
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A MiSSÃO dA LiTeRATURA eM PROUST: A 
MeMÓRiA e A PROcURA dA VeRdAde1

Miguel Angel de Barrenechea (UNiRiO)

Proust é um autor que dedicou grande parte da sua atividade 
narrativa para tentar desvendar ou recuperar o tempo. Literato 
da temporalidade, numa época dominada pelo efêmero, pelo 
instantâneo, em que tudo transcorre, se esvai e se perde, ele 
colocou a memória como resguardo contra esses sintomas de 
vacuidade coletiva.

Refletir sobre o tempo tornou-se uma característica de 
uma época que já não tem mais a eternidade, o intemporal 
como referenciais. A contemporaneidade, diferentemente de 
outras eras, como a Antiguidade ou a Idade Média, que visavam 
desvendar o essencial, o fora do tempo, defronta-se hoje com 
o passar, com o gastar ou pior: com o perder o tempo. Longe 
das essências platônicas2 parece que a nossa sensibilidade 

1  Este trabalho foi apresentado no evento do V SELIFRAN e I SEILIFRAN da UERJ, 
em 2020, brilhantemente organizado por Luciana Persice. Por conta das terríveis 
circunstâncias da pandemia, padecidas no Brasil e no mundo todo, a palestra foi 
proferida de forma virtual. Destaco a importante troca, mesmo à distância, que 
se sucedeu após a conferência. Agradeço a Luciana e aos colegas de “mesa” pelas 
suas importantes observações, que tentei incorporar nesse texto. Relembro que já 
trabalhei estas questões há algum tempo e publiquei um artigo, com as principais 
ponderações que apresento nesse trabalho. Mas, fazendo jus ao próprio Proust, o 
tempo passou e tudo mudou: nós mudamos, a sociedade mudou, o mundo mudou. 
Este texto, então, é outro. Trata-se da reinterpretação e transmutação do trabalho 
que denominei: “O espaço da memória em Proust” (GONDAR; BARRENECHEA, 2003).
2  Neste ponto, podemos destacar a relevância de Platão na filosofia ocidental, que 
sempre tentou pensar o eterno, o essencial e imutável e condenou o imanente, o 
temporal e mutável. Vejamos, por exemplo, o paradigmático mito da caverna no livro 
sétimo d’A república (PLATÃO, 1993).



312

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

contemporânea indica um frenesi ou uma “aceleração da 
história”, como definira Nora (1993)3.

Vivemos dominados pela urgência; invadidos pelo jornalístico, 
pelo prêt-à-porter. Torna-se necessário, essencial, recolher-se, 
retomar outro ritmo que recupere a dinâmica e o sentido da vida, 
dos processos naturais, orgânicos.

Vítimas de uma amnésia coletiva, de um instantaneísmo 
despótico, é preciso recuperar o chão, algo que permaneça, 
que nos dê sustento. O passado parece esgotar-se no seu puro 
passar, destinado ao esquecimento. Para evitar essa perda, 
esse pretérito deve ser registrado, incorporado, testemunhado. 
Como reação, diante da prepotência de um presente vácuo e 
evanescente, surge a necessidade de cultuar a memória. Se 
mudarmos permanentemente, se tudo é fugaz, nada fica, nada 
somos. A memória, então, opor-se-ia a esse desgaste, a essa 
erosão contínua de tudo aquilo que vivemos. A lembrança seria o 
resguardo de um tempo que se perde irreversivelmente.

Na atualidade, aparecem dois sintomas complementares, 
porém contraditórios. Vivemos no vácuo da ausência de 
fundamento, do efêmero estatuído em lei; postula-se, então, 
como corretivo, como anteparo da dissolução contínua, o culto da 
memória; culto que pretende sanar este viver exclusivamente para 
o instante. Surgem, assim, os lugares da memória4. Quando nada 
é lembrado, é preciso reviver aquilo que se evapora; levantamos 
museus e fortalezas para inibir a atomização do passado, o 
aniquilamento de todas as lembranças.

A sedução atual pela memória, pela teorização da reminiscência, 
mostra uma espécie de ritualização mortuória de um passado 
idealizado: daquilo que vivemos e que parece dramaticamente 
expurgado de nossas vivências, jogado fora no baú do esquecimento.

3  Para esclarecer e avançar na compreensão da questão da aceleração da história, 
ver Nora (1993).
4  Nora (1993) também aprofunda a questão dos lugares da memória.
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Acontece algo totalmente diverso do narrado por Borges, ao 
relatar a história da personagem Funes, o memorioso. Ele nada 
esquecia, lembrava tudo de forma meticulosa, com incrível precisão5. 
Nós, distantes dessa atitude, padecemos a impossibilidade de 
digerir e elaborar as experiências vividas. Nada ruminamos, tudo 
excretamos. Nessa espécie de indigestão coletiva, estamos perdidos 
como Dédalo no nosso próprio labirinto. É imperioso reconstruir 
nossas próprias pegadas para saber onde está o caminho e para 
constatarmos se resta, ainda, uma porta, uma janela aberta. Ao 
esquecermo-nos dessas pegadas, ficamos sem rumo, sem alvos, 
sem um fio de Ariadne que nos diga ou indique de onde viemos, 
para onde vamos.

Criam-se lugares da memória quando as lembranças coletivas 
já não são partilhadas, quando os rituais sociais e os ritmos 
naturais foram cancelados. A memória torna-se, então, evocação, 
celebração, resguardo contra a perda permanente e irreversível. 
Padecemos o espetáculo do que passa, sofremos um jornalismo 
ótico e televisivo universalizado; estamos dominados por uma 
cultura e um culto da notícia, do fato imediato. Vivemos pendentes 
da internet, do Facebook, do WhatsApp, dos contatos fugazes e 
incessantes. As notícias devem ser esquecidas para habitarmos um 
tempo de novidades permanentes. Assim, vive-se de “novidades”. 
As relíquias são objetos apressadamente envelhecidos para serem 
colecionados, como derradeiro gesto de que alguma coisa subjaz ou 
permanece. A moda é o paradigma dessa época. As lembranças são 
produzidas como vestes, usadas conforme o momento e o ritmo 
de um mercado que precisa incessantemente estimular, excitar o 
consumo. O essencial, a regra, é a ausência de nomes próprios. 
Fala-se que: “a moda exige”, “impõe-se tal roupa”, “lê-se aquilo”, 

5  A importante teórica da Memória Social, Jô Gondar, afirma: “Num dos mais belos 
contos – Funes, o memorioso –, Borges nos mostra do que seríamos privados caso 
o esquecimento se tornasse uma tarefa impossível [...]. Tornou-se [Funes] capaz de 
narrar interminavelmente, e numa reprodução exata, tudo aquilo que havia lido, 
viso, ouvido, tocado. Cada detalhe perceptível, a cada instante, era imediatamente 
convertido em lembrança” (GONDAR, 2000, p. 36).
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“assiste-se a tal filme”. Já não somos atores, agonistas, apenas 
somos atuados. Esse é o dinamismo inercial e despótico de um 
mercado todo-poderoso e incansável, inesgotável.

Diante desse panorama, a memória torna-se resistência contra 
a ditadura do imediatismo, contra a onipotência da moda e o reino 
despótico dos mercados. Nesse admirável mundo novo – fantasia 
utópica e terrível de Huxley – precisamos apenas de soma para 
estarmos felizes e para vivermos absolutamente controlados pelo 
macrossistema; já somos um rebanho que esqueceu o próprio 
esquecimento (HUXLEY, 2012). A resistência, portanto, consiste 
em rejeitar a imposição de apagar o vivido, de mantermos acessas 
as lembranças, de mostrar aos regimes dominantes que alguma 
vez houve outra vida, diferente do rebanho do mercado e do atual 
pensamento único, da alegre e jovial anestesia geral. A memória se 
torna, assim, resistência aos que manipulam e nos roubam a memória.

Proust, por sua vez, foi um visionário de uma época passatista – 
época pasota, como denunciavam jocosamente os espanhóis, após 
a ditadura de Franco. Pasota seria aquele que não se importa com o 
que passa e se compraz em esgotar-se momento a momento, nas 
vivências sem memória6.

Proust foi considerado um literato do tempo, como um 
obsessivo guardião do passado, um hermeneuta da temporalidade 
e da memória. Devemos sublinhar que a sua luta consistiu em 
mostrar o sentido, o significado da memória numa época em que 
tudo se tornava esquecido, esquecível. Ele refletiu sobre seu tempo: 
sobre uma França aristocrática e decadente, sobre uma sociedade 
abastada, medíocre, banal, superficial. Através da arte, Proust não 

6  Francisco Franco, após longos anos de conduzir Espanha ditatorialmente, morreu 
em 1975. As novas gerações espanholas daquele momento, impossibilitadas até 
então da participação, do exercício político, acostumadas a uma censura e a um 
controle totais, encontraram-se, de repente, com uma inédita e inesperada liberdade; 
esquecidos das práticas políticas, das possibilidades expressivas e criativas, a reação 
foi, em muitos casos, a anestesia, a negação de qualquer protagonismo político; 
atitude que foi caraterizada como pasotismo. Nesse sentido, o pasota é aquele que 
simplesmente passa, mata ou apenas joga fora o tempo.
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tentou apenas dar testemunho da decadência do seu meio social e 
tentar recuperar um tempo que parecia aparentemente perdido, 
de forma definitiva, mas visou encontrar um espaço de salvação, 
um lugar ideal e fora do tempo. A memória involuntária seria uma 
forma primeira de aceder não somente a um tempo puro, mas a um 
lócus paradigmático, utópico.

La recherche: A busCA DE um TEmPO PERDiDO Ou A 
mEmóRiA DE um LuGAR uTóPiCO

Analisarei a postura de Proust sobre tempo e memória, 
seguindo, em linhas gerais, a interpretação realizada por Deleuze 
(1987), em Proust et les signes. O autor sustenta que La recherche 
não é exclusivamente, como muitas vezes se afirmou, o exercício 
da memória para recuperar o passado, mas muito mais do que 
isso, trata-se de uma procura pela verdade. Trata-se de um 
aprendizado que levará Marcel, o narrador do romance, desde 
os signos mais obscuros e confusos até chegar a desvendar as 
essências puras e imateriais da arte. La recherche seria então um 
trabalho de deciframento, de “egiptólogo”, para recuperar uma 
verdade oculta, esquecida. Nesse sentido, Proust teria nítidas 
influências platônicas, empreendendo um processo dialético de 
conhecimento que levaria dos signos mais materiais aos mais puros 
e, depois, num caminho inverso, um retorno esclarecedor aos 
primeiros. Tratar-se-ia de uma dialética ascendente e descendente 
de caraterísticas eminentemente platônicas. No movimento de 
ascensão, partimos dos signos mais obscuros e materiais para 
chegarmos aos mais puros e imateriais. Uma vez que chegamos 
à verdade, é possível realizar o caminho inverso, através de uma 
dialética descendente. Em todo esse percurso de desvelamento, a 
memória tem um papel essencial.

Segundo a interpretação deleuziana, em Proust haveria um 
mapa de signos. Inicialmente, encontram-se os signos sociais 
(DELEUZE, 1987), evidenciados em todos os gestos e atitudes 
banais da sociedade aristocrática francesa, manifesto em toda a 
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purpurina inconsistente dos salões da nobreza. O autor é minucioso 
na descrição desses signos. A aristocracia de sua época vive na 
impostura, na exagerada e falsa pompa, em rituais estereotipados, 
nos quais ninguém se comunica, tudo é simulação, inverdade, 
inconsistência. Trata-se de uma farsa, de uma patética comédia. 
Esses rituais coletivos, principalmente, as grandes festas da alta 
sociedade, com suas regras de etiqueta, com seus maneirismos, 
com seus comentários triviais, patenteiam a inconsistência, a 
completa inautenticidade social. Ninguém é, todos representam. Por 
isso, para Proust, os signos sociais são falsos, ocos, pura excitação 
nervosa, sem nenhum conteúdo relevante. Assim, o tempo social 
é um tempo que perdemos. Trata-se de vida jogada no lixo daquilo 
que nem merece ser lembrado.

Há um segundo tipo de signos: os amorosos. Diferentemente 
dos signos sociais, superficiais e inconsistentes, os signos do amor 
têm conteúdo, têm alguma realidade. Eles apontam para a dor 
que nos provocam as pessoas que amamos. Para Proust, o amor 
é um sentimento que nos provoca contínuos desencontros, é um 
campo de equívocos, mentiras e traições. Daí que seja um esforço 
desgastante e doloroso tentar desvendar os signos do ser amado. 
O amante padece todos os engodos, todas as mentiras e farsas 
daquele que ama (DELEUZE, 1987).

Proust explicaria esse desencontro permanente – conforme 
a interpretação de Deleuze –, enunciando duas leis do amor. A 
primeira é a lei subjetiva do amor: os ciúmes; a segunda é a lei 
objetiva do amor, isto é, a essência do amor é homossexual, porque 
o fundo de toda paixão consiste em querer recuperar a impossível 
unidade que seria própria do hermafrodita originário. Conforme a 
lei subjetiva do amor – retratada nos ciúmes permanentes –, vemos 
que o amado sempre mente, sempre nos ilude, pois, esse disfarce 
oculta a verdade impronunciável do amor, na qual reside a lei 
objetiva do amor. O outro sempre está insatisfeito, sempre mente, 
sempre inventa pretextos. Isso decorre da lei objetiva do amor. 
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Cada amante pretende encontrar um amor utópico – como aquele 
narrado através do mito do hermafrodita originário, pelo poeta 
Ágaton, em O banquete, de Platão (2001), que permitiria restaurar 
uma unidade originária, oriunda da época em que tínhamos os 
dois sexos em uma única identidade. Assim, quando procuramos 
um ser amado, quando desejamos encontrar outro arquetípico e 
ideal, age em nós a fantasia bissexual, opera de forma subliminar 
nossa essencial caraterística sexualmente dicotômica. Por isso, as 
relações heterossexuais encobrem essa amarga verdade do amor: 
não é possível encontrar a plenitude no amado, ele não pode nos 
ofertar a utópica reunificação, ele não será o veículo para o retorno 
ideal à nossa essência hermafrodita inicial. Contudo, toda paixão 
almeja reencontrar esse fantasma perdido; todo amor então levaria 
ao fracasso. Daí as mentiras; daí a maldição de Sansão, que denuncia 
a existência de duas séries homossexuais de Sodoma e Gomorra. 
Essa maldição reza que os dois sexos, totalmente desencontrados, 
fatalmente morrerão separados. Os signos do amor são, em 
definitiva, contraditórios, falsos, enganosos; trata-se de um tempo 
que se perde.

mEmóRiA iNvOLuNTáRiA E RELEvâNCiA DOs siGNOs 
sENsívEis

Os signos sociais e amorosos podem ser recriados, resgatados 
pela memória voluntária, contudo, nunca nos aproximam da 
verdade. Essa memória fracassa, já que apenas testemunha algo 
superficial e ilusório. Mas há uma terceira forma de signos, na 
dinâmica de La recherche, conforme interpreta Deleuze (1987), 
que dependem da memória involuntária. Neste tópico, aparece, 
na narrativa de Proust, a função fundamental do ato de recordar. 
Então, cabe perguntar: como age a memória involuntária? Como 
ela procede? Para responder a essas questões, lembremos dos 
célebres exemplos da lousa e Madalena, na recherche. Quando 
Marcel sente o cheiro de Madalena ou pisa uma lousa irregular, 
a partir de uma experiência do presente é levado a recordar, a 
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recriar uma experiência do passado. Num momento fortuito, duas 
sensações diferentes, distantes no tempo, permitem recuperar 
uma qualidade comum. Assim, por exemplo, ao pisarmos a lousa, 
revivemos algo já experimentado, numa vivência que nos translada 
fora do tempo.

A memória involuntária recria signos sensíveis (DELEUZE, 
1987). Esses signos ultrapassam os limites temporais, abolindo 
as fronteiras entre o presente e o passado. Coloca-nos em 
contato com algo intemporal, essencial. Rompem-se os diques 
temporais. O retorno ao vivido outrora nos oferece uma sensação 
de eternidade. Voltamos a ser o que fomos em outra época. A 
lembrança involuntária nos coloca em contato com essências 
puras. Marcel, após pisar a lousa ou sentir o cheiro de Madalena, 
volta a uma Combray essencial. Não a Combray que já foi, ou que 
já se foi, mas a uma Combray paradigmática, pura. Ele recupera 
a essência do vivido. Surge, então, uma alegria extraordinária. 
Por isso, os signos sensíveis nos reportam a um tempo que 
recuperamos, conforme define Deleuze. Marcel, protagonista 
de La recherche, reencontra-se com a criança que foi, retorna 
à biblioteca que outrora frequentou; volta a sentir a lousa que 
pisou, numa experiência intensa, maravilhosa. Por isso, a junção 
de duas sensações semelhantes, mas distantes no tempo, na ação 
fortuita da memória involuntária, leva-nos a recuperar algo da 
vida essencial, que não passou nem passará. Estamos diante de 
um pouco de tempo em estado puro.

Os signos sensíveis da memória involuntária são assim 
verídicos, porque apontam para a essência das coisas. Porém, 
são efêmeros e transitórios, não podemos evocá-los deliberada 
e voluntariamente, pois fogem ao nosso controle. A memória 
involuntária age, portanto, de forma ocasional, não há estratégias 
para convocá-la. Vimos, anteriormente, que a memória voluntária, 
por sua vez, nos apresenta signos sociais e amorosos que são 
banais, falsos e enganosos. Por isso, podemos inferir que a memória 
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tem um papel importante, porém restrito, na estratégia narrativa 
de La recherche. Por isso, veremos que é possível encontrar um 
último tipo de signos, fundamentais no processo de aprendizado 
do narrador: os signos da arte (DELEUZE, 1987).

siGNOs ARTísTiCOs Em La recherche: O CAmiNhO à 
vERDADE E à “sALvAÇÃO”

Todos os signos da memória (voluntária ou involuntária) estão 
ligados ao aspecto sensível do homem. A memória voluntária é 
considerada verídica, mas não verdadeira. Em todos os signos que 
encontramos no mundo, há algo decepcionante, todos eles parecem 
insuficientes. Então, parece imprescindível tentar ir além de todas 
as experiências vividas. Como? A memória involuntária revelou 
que existem signos mais profundos, mais nítidos que os sociais 
e amorosos. Contudo, esses signos são episódicos, ocasionais. 
Seria necessário superar esse estágio, elevar-se a outro patamar 
cognitivo para poder exprimir o essencial, para conseguir traduzir 
uma experiência em sua pureza, em sua idealidade.

A memória involuntária mostrou que podemos aceder às 
essências, de forma ocasional. Mas como poderíamos chegar a elas 
de forma mais constante, mais clara? Proust responde de forma 
enfática: através da arte, através dos signos artísticos. No relato, 
na literatura, o narrador consegue se colocar além do tempo e do 
espaço; situa-se além do efêmero. Marcel conseguirá mostrar uma 
Combray essencial; descreverá um lugar situado para além de todas 
as vicissitudes, de todas as peripécias temporais. Na evocação 
literária conseguirá traduzir o fundamental e desvendará o âmago 
de suas experiências. O artista consegue decodificar o mais puro 
do vivido, enxergando o essencial, descrevendo o intemporal; 
testemunha um tempo que não pode ser apagado jamais. Eis o papel 
fundamental da inteligência na tese proustiana; essa faculdade 
decodifica, decifra os signos mais relevantes.

Essa é a “revelação”, a “verdade” proustiana: na arte estamos 
salvos do tempo, da degradação dos dias e das horas. Na literatura 
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evocamos algo que sempre será; dessa forma, o criador se sobrepõe 
a todas as vicissitudes e limitações da vida e da finitude; o escritor 
se encontra com o mais recôndito da realidade. Enxerga uma 
realidade fora do tempo e do espaço. A escrita permite chegar ao 
tempo recuperado. Os signos da arte decodificam a verdade. Marcel, 
o narrador, descobre – já no final de La recherche – sua verdadeira 
vocação, sua genuína missão. Para o artista, não há nada na vida 
mais importante que poder contá-la:

Eu estava cada vez mais convicto de que 
poderia esclarecer a vida; essa vida que vivemos 
nas trevas [...] essa vida que falsificamos 
continuamente, finalmente realizada em um 
livro! Que feliz seria, pensava eu, aquele que 
pudesse escrever um livro assim, que tarefa 
diante dele! (PROUST, 1980, p. 403)

Agora, acredito que é importante assinalar outra das 
características idealistas da visão proustiana da literatura e do 
mundo. Como Platão, o escritor francês desconfia da vida, do 
mundo e de sua finitude. Ele também execra o corpo, por ser 
material, efêmero, finito e degradável; para Proust, o corpo nos 
limita, encerra o espírito numa prisão que vai se deteriorando 
paulatinamente: “E termos corpo é a grande ameaça para o 
espírito [...]. O corpo tranca o espírito em uma fortaleza; logo a 
fortaleza fica sitiada por todas as partes e o espírito, finalmente, 
acaba por render-se” (PROUST, 1980, p. 407). Encontramos nessas 
ponderações alguns vestígios da tese platônica do corpo inimigo, 
que provém das tradições órficas e pitagóricas, questionando tudo 
aquilo que é corporal, terrestre, temporal. Nessa tradição, a vida 
é questionada, colocando sob suspeição tudo o que é sensível; o 
fato de termos corpo, de habitarmos a terra e estarmos jogados no 
tempo resulta de uma condenação, da necessidade de expiarmos 
culpas contraídas em outras vidas.

Quando Marcel descobre finalmente sua vocação de escritor, 
encontra-se justamente nas portas do Salão dos Guermantes, 
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onde revê antigos amigos de um passado remoto. Todos eles já 
estão envelhecidos, desgastados pelo passar do tempo e pelos 
achaques da velhice. Ele fica perplexo diante da destruição que 
o tempo impõe aos corpos; trata-se de uma lanterna mágica que 
mostra seus efeitos cruelmente através da degradação dos corpos:

A Berna levava a morte na cara [...]. Suas artérias 
entumecidas estavam já meio petrificadas e se 
destacavam, ao longo de suas bochechas, umas 
cumpridas listras esculturais. Contrastando 
com essa terrível máscara ossificada, os seus 
moribundos olhos tinham uma vida relativa e 
brilhavam levemente como uma cobra dormida 
entre as pedras. (PROUST, 1980, p. 364)

Perante esse terrível panorama, modelado pelo implacável 
passar do tempo, já não é possível reconhecer os seus amigos. São 
irreconhecíveis. O tempo escreve com rugas, adiposidades, feiura 
e doenças implacáveis. O tempo degrada tudo o existente; e a 
degradação se escreve de forma cruel nos corpos. Assim, Marcel 
relata a patética visão de uma antiga amiga:

Era aquela grande coquette da alta sociedade 
que conheci outrora, a princesa de Nassau. 
Se não tivesse diminuído de estatura (a sua 
cabeça situada a uma altura muito menor do 
que estava antes lhe outorgava um aspecto de 
estar, como se diz habitualmente, com um pé na 
sepultura), apenas poderia afirmar-se que tinha 
envelhecido. (PROUST, 1980, p. 342)

Platão postulou a existência de outro mundo para superar 
a suposta inconsistência da terra, da imanência, da vida. Para ele, 
a reminiscência era salvadora quando nos levava a lembrar as 
essências que esquecemos na época em que habitamos um mundo 
ideal. Em um relato do livro A república, capítulo X, na planura do 
Lethes, onde corre o rio do esquecimento, o filósofo afirma que, 
antes de encarnarmos para voltar ao mundo, fomos jogados nas suas 
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implacáveis águas, cujo poder consiste em apagar toda memória. 
Esse esquecimento evidenciará a nossa falha, a nossa falta contraída 
em outras vidas. É preciso pagar ou expiar essa dívida; é necessário 
reparar o esquecimento de nossa punição. Assim, relembrar esse 
passado, num mundo ideal, consiste no desvelamento (aletheia), ou 
descortinar da verdade, que permitirá superar o esquecimento e nos 
levará a lembrar das ideias essenciais, para poder retornar ao nosso 
lar originário, que está em outro mundo (PLATÃO, 1993).

Proust, platônico sui generis, não postula um além onde 
estaremos salvos. Para o literato, a salvação acontecerá neste 
mundo, pela arte, pela literatura. Assim, ele estabelece um credo 
estético, uma religião imanente. E chega a dizer que é necessário 
construir a obra literária, com paciência, como uma igreja: “esse 
escritor [...] teria que preparar seu livro minuciosamente, com 
contínuos reagrupamentos de forças, como uma ofensiva, suportá-lo 
como uma fadiga, como uma regra, construí-lo como uma igreja” 
(PROUST, 1980, p. 404).

Proust também, como Platão, pensa que a vida, na sua finitude, 
não tem sentido, não tem nenhum significado: a sociedade, os 
amores são materiais, falsos e inconsistentes. Resta exclusivamente 
a salvação artística. A verdadeira vida transcorreria na pureza do 
relato, na assepsia da literatura.

PARA ALém DA iNTERPRETAÇÃO PROusTiANA DA mEmóRiA
Proust nega e escarnece da vida, exaltando a arte e a literatura. 

Tudo no mundo nos decepciona e somos salvos somente na criação 
artística. A comunicação entre os homens é impossível: o amor e a 
amizade são vistos como ilusórios, tentativas absurdas. O amor é 
mentiroso, oculta a separação originária, a impossibilidade de fusão 
com qualquer outro ser. A amizade, por sua vez, é uma fantasia. Eis 
o solipsismo proustiano. Os seres humanos somos mônadas que não 
se comunicam, que não se encontram: a única intersubjetividade 
possível é mediada através da arte.
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Fica, então, o relato, a rememoração artística. A comunicação 
acontece somente na literatura, na qual testemunhamos e 
transmitimos o vivido. Os outros somente simpatizam conosco na 
distante leitura dos nossos relatos: só sabemos algo deles, pela 
sua escrita, quando transmitimos essências artísticas. Por isso, a 
verdade da arte não se espalha na vida, não se infiltra no tempo que 
passa. A vida vivida sempre será inessencial, falsa, ilusória. Proust 
então postula o recolhimento artístico. A verdade do mundo está 
no relato sobre o mundo, não na vida.

Creio, agora finalizando estas breves ponderações sobre a 
filosofia de Proust, que há outra possibilidade, quer seja para o 
relato, como para a memória e para a vida. Escrever e memorizar 
são formas de viver, como o contato social, como o amor, como 
a amizade. Esses signos, mesmo efêmeros, mesmo passando, 
são nossa possibilidade, para além de qualquer recolhimento 
asséptico e profilático. Se lembramos e relatamos a vida é porque a 
lembrança e o relato surgem da vida e para a vida. É possível contar 
o experimentado: lembrar, lamentar e celebrar, até mesmo na dor, 
no câncer, na perda irreparável.

A memória não deve tentar nos redimir do tempo, elevando-
nos a um suposto além do tempo. Não é preciso, como postulava 
Platão, lembrar para expiar, pagar, exorcizar culpas ancestrais. A 
existência continua exuberante, mesmo no seu passar, mesmo na 
sua fugacidade, na sua temporalidade.

O relato não precisa se tornar um castelo inviolável de ideias 
essenciais. Toda narração, toda lembrança é vida que evoca, mas 
fundamentalmente convoca vida. Lembramos, contamos, não 
para o isolamento salvador, não para uma utópica redenção. 
A memória não é uma ponte para o além ou para um mundo 
profilático e essencial; a memória é constitutiva do nosso presente 
e nos projeta para o nosso futuro. Agora relembro um artista, um 
escritor, Federico Garcia Lorca, que muito sabia da arte de lembrar 
e também de narrar, de poetar. Esse grande vate de Granada, da 
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Espanha, soube cantar belamente o verde: verde da floração, do 
perecer, da nova floração. Pouco antes de morrer, vítima da guerra 
civil espanhola, ele disse: que acontecesse o que acontecesse era 
preciso celebrar a vida. E disse uma frase que nos faz pensar que, 
para além de qualquer isolamento ou encastelamento artístico, 
filosófico, político ou de qualquer signo, o fundamental é abrir-
se, tender à exterioridade. O espaço da memória é também o da 
celebração. É possível dizer, como o poeta de Granada, prestes ao 
final: “Se eu morrer, deixai a janela aberta.” Bela consigna para o 
relato, para a memória, para a vida: deixar a janela aberta.
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YOURceNAR eT SARAMAGO Se ReNcONTReNT: 
LA ReVOLTe ANABAPTiSTe A MÜNSTeR

Pedro Armando de Almeida Magalhães (UeRJ/APFeRJ/FBPF)

iNTRODuCTiON
En 1993 l’écrivain José Saramago a publié une pièce de théâtre 

sur la révolte anabaptiste à Münster, événement historique qui a 
marqué l’histoire de la Réforme pendant la Renaissance (XVIème 
siècle). On se demande pourquoi l’écrivain portugais, qui a reçu 
le prestigieux Prix Nobel en 1998, s’est intéressé à ce conflit qui 
a débouché sur un massacre. Le titre de la pièce, en latin, laisse 
apercevoir un certain ton critique: In Nomine Dei (1993).

Mais l’épisode historique avait été abordé auparavant par 
l’écrivaine Marguerite Yourcenar, dans l’un de ces romans les plus 
célèbres, L’Œuvre au Noir (1968), dans un chapitre spécifique, où on 
raconte les circonstances de la mort de la mère du protagoniste Zènon, 
Hilzonde. Le chapitre s’intitule “La mort à Münster” et décrit l’ambiance 
dans cette ville allemande lors des disputes religieuses (1534-1535).

Il serait intéressant alors d’analyser la manière dont les 
événements historiques ont été décrits par les deux écrivains, malgré 
la différence entre les genres choisis. Or, on sait que les deux auteurs 
aimaient faire des recherches historiques. On ne doit pas oublier que 
les deux ont su reconnaître le rôle important joué par l’histoire des 
mentalités dans le renouvellement de la discipline HISTOIRE.

PLAN
Notre objectif est donc ici de signaler les différences de 

traitement lors de la représentation des événements historiques, 
mais aussi de démontrer l’actualité des approches littéraires.
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C’est pourquoi je vous propose le plan suivant:

1. Le sérieux chez Saramago

2. Yourcenar et le naufrage des illusions

3. Actualité des textes

LE sERiEux ChEz sARAmAGO
En effet, José Saramago a entrepris une recherche approfondie 

pour écrire la pièce In Nomine Dei. La preuve est la chronologie 
historique détaillée qui se trouve en guise de postface à la fin du 
livre. Elle nous aide à vérifier si l’auteur a respecté la succession 
des événements. En lisant attentivement la pièce, en observant 
cette chronologie, on constate que Saramago s’est donné certaines 
libertés, probablement pour mieux nouer la trame.

La pièce met en scène des personnages historiques réels, les 
protagonistes de la révolte anabaptiste, surtout les quatre insurgés: 
Knipperdolling, Bernd Rottmann, Jan Matthyis et Hans Bockhold 
(Jean de Leyde). On constate en outre l’héritage classique marqué, 
car il semble évident qu’il s’agit d’une tragédie, et une tragédie 
inspirée par le modèle grec antique, soit par le ton parfois solennel 
de certaines tournures, la gravité (sérieux) des discours, le respect 
de l’unité de lieu [car l’action se déroule sur une même place, la 
place du marché (der Prinzipalmarkt)], soit par la présence du 
choeur, considéré par Aristote comme un personnage dramatique 
important, un personnage qui représente un groupe d’individus. En 
fait, parfois il y a une pluralité de choeurs, comme ceux du tableau 
(scène) 7 de l’acte 1. Le choeur rassemble des groupes d’individus 
du peuple, pouvant ainsi représenter des groupes de catholiques, de 
luthériens, d’anabaptistes ou simplement des collectivités réunies 
sur la Place du marché.

De toute façon, il faut souligner tout de même que malgré 
l’évidence de l’héritage classique, la pièce garde certaines 
ressemblances avec le théâtre épique et engagé de Berthold Brecht.

Passons aux événements...
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Le premier acte raconte le contexte politique à Münster avant 
le siège, jusqu’à l’arrivée des deux individus qui deviendront les 
chefs de la ville – Jan Matthyis et Hans Bockhold (Jean de Leyde).

Le deuxième acte raconte les événements à Münster lors du 
siège de la ville: l’expulsion des catholiques et des luthériens, la 
proclamation de la citadelle des Purs (des Justes) avec l’abolition des 
dettes, l’extinction de la monnaie, la destruction des livres et des 
idoles, la mort de Jan Matthyis et la radicalisation menée par Jean 
de Leyde, qui devient une sorte de despote des élus. Cette société 
idéale qui prône l’égalité radicale des individus a problablement 
attiré Saramago, écrivain engagé, de gauche.

Au troisième acte Jean de Leyde institue la polygamie, élargit 
son pouvoir et punit sévèrement ses opposants. En raison de 
l’aggravation de l’isolement de la ville, la situation des habitants 
dégénère: la famine et la déraison les conduisent à la défaite et à la 
mort. La révolte anabaptiste est alors anéantie par les troupes de 
l’évêque catholique Franz von Waldeck. Trois chefs anabaptistes (Le 
“roi” Jean de Leyde, Knipperdolling et Berndt Krechting) sont mis 
dans des cages pour l’exposition publique, en haut de la tour de 
l’église Saint Lambert, avant leur exécution.

On s’aperçoit à la fin de cette tragédie le rôle joué par la 
première femme du roi-despote Jean de Leyde. Juste après 
la punition de son mari, Gertrud von Utrecht, appelée aussi 
Divara, montre sa dignité profonde en acceptant la mort, tel un 
personnage issu de la noblesse. En plus, elle s’interroge sur la 
volonté de Dieu et dénonce la haine religieuse, les vengeances des 
peuples qui provoquent une douleur infinie dans le monde.

WALDECK (Para GERTRUD VON UTRECHT) – 
Saberemos agora se o rei era digno da rainha. 
Abjuras?
GERTRUD VON UTRECHT – Não.
WALDECK – Teu marido abjurou.
GERTRUD VON UTRECHT – O Senhor lhe pedirá 
contas, como mas vai pedir a mim, e a ti, bispo, 
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quando chegar a tua vez. Mas eu perguntarei 
ao juízo de Deus por que permite Ele esta 
mortandade dos homens que vem desde o 
princípio do mundo. Estes ódios de crenças, 
estas vinganças de povos, esta interminável dor 
do mundo. A quem não basta a morte natural.
WALDECK – Abjura.
GERTRUD VON UTRECHT – Abjuro da intolerância, 
abjuro dos males que pratiquei e permiti, abjuro 
de mim, quando culpada, e dos meus erros. 
Mas não abjurarei da minha crença, porque só 
a tenho a ela. Sem uma crença o ser humano é 
nada. (SARAMAGO, 1993, p. 146-147)

On pourrait dire que Divara accepte son sort en se demandant 
pourquoi on pratique tant de cruautés AU NOM DE DIEU (In Nomine 
Dei), tout en conservant son honneur, car elle n’abjure pas.

yOuRCENAR ET LE NAuFRAGE DEs iLLusiONs
De même, Yourcenar a aussi fait des recherches historiques 

pour décrire les événements à Münster. Mais, contrairement 
à Saramago, elle les décrit à travers la perspective de deux 
personnages fictifs, bien que vraisemblables: le marchand Simon 
Adriansen et son épouse, la mère de Zénon, Hilzonde. Le chapitre “La 
mort à Münster” figure dans la première partie du roman L’Œuvre 
au Noir, partie intitulée “La vie errante”. Justement la partie où on 
a l’impression que le personnagen principal fictif Zénon se laisse 
difficilement appréhender. En effet, dans cette partie c’est comme 
si on observait le héros de loin, toujours en quête de connaissance 
et par conséquent toujours en mouvement, toujours “en fuite”. 
Alors, dans ce contexte d’effacement partiel du héros, le narrateur 
raconte les événements vécus par ses familiers, tels que le beau-
père et la mère de Zénon.

Au début du chapitre Simon Adriansen et Hilzonde vivent à 
Amsterdam, dans une belle maison, où ils accueillent à leur table 
les défavorisés et les chefs du mouvement anabaptiste. Convertis 
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à cette nouvelle foi, ils décident de partir à Münster, la nouvelle 
Jérusalem. Mais, à leur arrivée dans cette ville allemande, Simon 
repart en voyage, pour obtenir des fonds, et quitte Hilzonde et leur 
fille Martha. Il ne retourne qu’après la mort de sa femme, après 
l’échec du mouvement, et y meurt à son tour.

Dans le récit yourcenarien, pour parler de Simon Adriansen, 
on a recours au champ lexical de la navigation maritime.

Simon Adriansen vieillissait. Il s’en apercevait 
moins à la fatigue qu’à une sorte de croissante 
sérénité. Il en était de lui comme d’un pilote 
devenu dur d’oreille qui n’entend plus que 
confusément le bruit de la tempête, mais 
continue à jauger avec la même habileté le 
pouvoir des courants, des marées et des vents. 
[...] Dans son logis accoté à la Schreijerstoren, 
comme dans un coffre solide, les trésors d’outre-
mer étaient recueillis et rangés. Mais Simon et sa 
femme, retranchés de cette splendeur, vivaient 
au dernier étage dans une petite chambre nue 
comme la cabine d’un navire, et tout se luxe 
ne servait qu’à la consolation des pauvres. 
(YOURCENAR, 1982, p. 602-603)

Ce qui n’est pas étonnant, puisque Simon s’est enrichi grâce 
au commerce d’épices. Certes, tout comme chez Saramago, 
certains passages de la Bible sont évoqués, mais dans ce chapitre 
en particulier c’est le passage de l’Arche de Noë qui attire notre 
attention: Münster comme une Arche “pleine à craquer”. Et c’est le 
naufrage qui dès le début apparaît comme un présage de la mort. 
Münster anabaptiste serait un vaisseau qui coule.

Cependant Yourcenar n’adopte pas un ton sérieux, sobre, 
pour décrire la succession d’événements qui encadrent la mort 
de Hilzonde. Bien sûr, tout comme Saramago elle s’intéresse à 
l’impact de la religion sur les individus. Mais c’est plutôt l’ironie 
fine qui se manifeste dans le récit, lorsque elle souligne le clivage 
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apparemment intransponible entre les privilégiés et les pauvres. Et 
chez Yourcenar on ne note pas la retenue que l’on observe chez 
Saramago. Yourcenar rehausse le grotesque des rapports physiques, 
sexuels tout en signalant les bassesses de la déraison. Elle souligne 
l’état déplorable des démunis, des défavorisés de l’époque.

Bien entendu, le siège à la ville de Münster conduit à la famine 
et à une sorte de déreglement des sens collectif. La famine et 
l’hystérie contribuent à attiser les instincts bestiaux. Mais si on 
considère la façon dont Divara est décrite chez Saramago et chez 
Yourcenar, la différence est remarquable: chez Saramago Divara est 
sage et capable de paroles et de gestes hautains; chez Yourcenar 
par contre c’est une jeune femme écervelée, jalouse, grossière.

En analysant le récit, il est donc important de souligner les 
relations étroites entre Simon et les quatre chefs du mouvement 
anabaptiste. Et le rôle joué par la mère de Zénon, qui accepte de 
devenir l’une des femmes du roi Jean de Leyde. C’est ainsi que la 
fiction réussit à s’intégrer en quelque sorte au récit historique, aux 
chroniques contemporaines dont la lecture a servi de base pour la 
représentation littéraire yourcenarienne de l’ambiance anabaptiste.

ACTuALiTE DEs TExTEs
Aujourd’hui, au nom de Dieu, on soutient des règles de 

conduite qui refusent la diversité. Au nom de Dieu on pratique 
des attentats terroristes dans le monde et on fait l’éloge de la 
dictature et des mesures économiques draconiennes. Au Brésil 
on a récemment diabolisé un parti politique et son chef, et grâce 
à la force des médias brésiliens, on a créé une prétendue élite 
des purs, des non corrompus. L’adoption d’un bouc émissaire 
réussit ainsi à détourner les regards de l’opportunisme de ceux 
qui accusent, de ceux qui se considèrent comme les plus justes, 
les élus. Bien sûr, l’opposition entre le parti des purs et le parti 
des corrompus est non seulement trompeuse mais elle est aussi 
extrêmement nuisible à toute société.
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Revisiter les événements survenus à Münster pendant les 
années 1532-1535 peut nous aider à réfléchir sur les abus et les 
injustices commises au nom de Dieu. En décrivant la révolte 
anabaptiste Saramago et Yourcenar réussissent à souligner les 
dérives des extrémismes, des fanatismes et l’extrême violence des 
luttes politico-religieuses. L’exemple de la révolte à Münster garde 
son actualité, car, sous prétexte de se battre pour une église ou 
pour combattre la corruption, on continue malheureusement à 
diaboliser les uns et à purifier les autres.

Si Saramago semble donner une leçon de morale en empruntant 
la voix de Divara à la fin de la pièce, Yourcenar est plus sceptique. 
Elle n’hésite pas à dévoiler, avec un certain détachement ironique le 
spectacle terrifiant de la cruauté commise au nom de Dieu, ainsi que 
les horreurs causées par les disputes de pouvoir travesties en quête 
effrénée de pureté religieuse. A la fin Simon Adriansen meurt riche et 
avant sa mort se soucie de l’héritage qu’il va laisser à sa fille, demi-
sœur de Zénon:

Il retrouva ensuite sa nettété d’homme d’affaires 
pour énumérer les fonds qui revenaient à 
Martha, et ceux qu’il importait de récupérer au 
plus tôt pour elle. Les créances étaient pliées 
dans une toile cirée à portée de sa main. Ses 
fils établis, qui à Lisbonne, qui à Londres, qui à 
la tête d’une imprimerie d’Amsterdam, n’avaient 
besoin ni de ses bribes de biens terrestres ni de 
sa bénédiction: Simon laissait le tout à l’enfant 
d’Hilzonde. Le vieillard semblait avoir oublié 
ses promesses au Grand Restituteur pour se 
conformer de nouveau aux coutumes du monde 
qu’il quittait et n’essayait plus de réformer. 
Ou peut-être, renonçant ainsi à des principes 
plus chers que la vie même, goûtait-il jusqu’au 
bout l’amer plaisir de se déprendre de tout. 
(YOURCENAR, 1982, p. 619)
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TReNTe ARPeNTS de RiNGUeT: O dRAMA dA 
POSSe e dA eSPOLiAÇÃO dA TeRRA

Renato Venâncio Henriques de Sousa (UeRJ)

“Vous savez que ces deux nations sont en guerre 
pour quelques arpents de neige vers le Canada 

et qu’elles dépensent pour cette belle guerre 
beaucoup plus que tout le Canada ne vaut”

Voltaire, 1994, p. 70, grifo nosso

“L’homme de pouvoir est détruit par le pouvoir, 
l’homme d’argent par l’argent, l’homme servile 

par la servilité, l’homme de plaisir par le plaisir”
Hesse, 2004, p. 72

Ringuet, pseudônimo de Philippe Panneton nasceu na 
cidade Trois-Rivières, na província do Quebec. Adotou o 
pseudônimo em homenagem à mãe, Éva Ringuet. Era médico 
(otorrinolaringologista), tendo se especializado na França, 
entre 1920 e 1923. Foi professor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Montreal. Em 1954, se casa com France Leriger 
de Laplante. Em 1956, é nomeado embaixador em Portugal, à 
época sob a ditadura de Salazar. No dia 28 de dezembro de 1960, 
morre subitamente em Lisboa, aos 65 anos. Foi um leitor assíduo 
e um homem curioso por natureza, tendo feito diversas viagens 
que o levaram a percorrer, além da França, países como Portugal, 
Espanha, Marrocos, México e Brasil, onde esteve durante 
uma missão cultural, em 1946. Sua carreira literária abarcou, 
inicialmente, a poesia e o teatro, sem muito sucesso. O autor 
publicou seus textos em diversos periódicos, tendo se mostrado 
muito ativo na cena literária.
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Um primeiro reconhecimento ocorre com a publicação, em 
1924, do livro Littérature... à la manière de, escrito juntamente 
com Louis Francoeur, que recebe o prestigioso prêmio David, no 
ano seguinte. Trata-se de um conjunto de pastiches de escritores e 
jornalistas da época, que vai conhecer mais duas edições. A glória 
literária vem com a publicação do romance Trente arpents, em 1938, 
pela editora francesa Flammarion. Apesar de ter se dedicado a outros 
gêneros, pois é autor de dois ensaios que tratam do nascimento da 
América, Un monde était leur empire (1943) e L’amiral et le facteur 
ou Comment l’Amérique ne fut pas découverte (1945), de um livro de 
contos intitulado L’héritage et autres contes (1946), além de mais dois 
outros romances, Fausse monnaie (1947) e Le poids du jour (1949), 
Ringuet pertence àquela categoria de autores “qui réussissent si bien 
un de leurs romans que celui-ci éclipse de lui-même tous les autres 
qu’ils ont écrits ou écriront” (GRIGNON et al., 2008, p. 201).

É digno de nota o fato de Ringuet, que foi reconhecido e aclamado 
pela autoria de um grande clássico do romance da terra, não ter se 
dedicado a essa temática em mais nenhum outro texto, com exceção 
da novela “L’héritage”, que compõe a antologia citada anteriormente 
(GRIGNON et al., 2008, p. 200-202). Ao longo de quarenta anos de 
carreira literária, o escritor recebeu várias honrarias literárias. Além 
do prêmio David, mencionado acima, podemos citar os dois prêmios 
da Academia Francesa, em 1939 e em 1947, o Prix de la Province du 
Québec, concedido em 1940, bem como o Prix du Gouverneur général 
du Canada, em 1941 (LEMIRE, 1980, p. 645).

Philippe Panneton é também um dos membros fundadores da 
Académie canadienne-française, que ele presidiu de 1947 a 1953. 
Em 1992, a instituição passa a se chamar Académie des lettres du 
Québec. Sem sombra de dúvida, ele foi uma das figuras literárias 
mais marcantes de seu tempo (GRIGNON et al., 2008, p. 202). O 
autor deixou alguns textos autobiográficos, como as Confidences, 
publicadas postumamente em 1965, além do seu Journal e do 
Carnet du cynique, que é uma espécie de súmula do diário.
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A obra que pretendemos analisar fala de um conjunto de 
tradições e valores ligados ao mundo rural, que estão prestes a 
desaparecer em virtude da mecanização crescente do trabalho 
no campo e das transformações geradas pela industrialização e 
urbanização progressivas da sociedade canadense de fins do século 
XIX e início do século XX. A narrativa se estende de 1887 a 1932, 
segundo um plano do único manuscrito conhecido. Uma outra 
estimativa cronológica estabelece o período de outubro de 1886 
até o fim de agosto de 1930 (LEMIRE, 1980, p. 1082). Portanto, 
a intriga, que cobre um período de 45 anos, é marcada por 
importantes acontecimentos mundiais como a Primeira Grande 
Guerra, e a crise econômica de 1929, que começou nos Estados-
Unidos. Acrescente-se a esses fatos, a alusão ao êxodo maciço de 
canadenses-franceses para este país:

Nombre de Québécois, attirés par les hauts 
salaires et la vie “facile” des villes, émigrent aux 
États-Unis. Ils s’engagent dans les manufactures 
de la Nouvelle-Angleterre qui offrent du travail à 
chacun des membres d’une famille. On évalue à 
500 000 environ le nombre de Québécois partis 
vers les États-Unis entre 1851 et 1901. Toutes 
les régions du Québec contribuent à cet exode. 
(HAMELIN; PROVENCHER, 1997, p. 77)

Estima-se que de 1840 a 1930, entre setecentos mil e um 
milhão de canadenses-franceses deixaram a província de Quebec 
(GRIGNON et al., 2008, p. 133).

Esse romance da terra traz, já no título, uma referência a uma 
unidade de medida para superfícies agrárias. A palavra “arpent” 
indica, no Canadá, uma “mesure de longueur de 58,47 m, valant 
191,8 pieds”; significa, igualmente, uma “mesure de superfície 
d’environ 34, 20 ares, valant 36.802 pieds carrés” (ROBERT, 
2014, p. 141)1. Ressalte-se que o título da tradução inglesa, 

1  A consulta ao verbete “arpent”, no Glossário de quebecismos lexicais de Maria 
Chapdelaine, no ensaio do professor húngaro Árpád Vigh sobre o estilo de Louis 



336

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

Thirty Acres, aparenta ser bem mais transparente, uma vez que 
nele reconhecemos o vocábulo “acre”, também encontrado em 
português, que assim como “hectare”, “jeira” e “are”, remetem a 
outras tantas unidades de medida.

Vale lembrar que, nesse campo semântico, encontramos ainda 
em francês o verbo “arpenter”, que significa “parcourir à grands 
pas, à grandes enjambées” (ROBERT, 2014, p. 141) e o substantivo 
“arpenteur”, que podemos traduzir por “agrimensor”. No contexto 
particular ao texto de que nos ocupamos, a referência à terra, aos 
“trinta acres” que está no centro da narrativa, indica a presença 
e a pregnância do espaço territorial no qual o “habitant”, isto é, 
o agricultor, se enraíza e com o qual se identifica totalmente. No 
entanto, o texto mostra que o camponês, que acredita ter a posse 
da terra, acaba sendo possuído por ela, que o condena a uma 
eterna servidão.

Um breve comentário sobre a recepção do romance por parte 
de um grande crítico literário canadense se impõe, por seu caráter, 
ao mesmo tempo, anedótico e histórico. Trata-se da resenha 
crítica escrita por Louis Dantin para o jornal L’Avenir du Nord, em 
1939. O literato, ligado ao grupo de intelectuais da Escola literária 
de Montreal e autor do prefácio sobre a obra poética de Émile 
Nelligan (publicado em 1904), acredita, depois de ler o romance, 
que se encontra diante de mais um livro escrito por um “‘maudit 
français’ venant nous enseigner à faire des romans canadiens!” E 
o autor acrescenta:

Et que l’auteur de Trente arpents fût un Français 
de France, je le voyais à divers signes, mais 
surtout à la science de la construction, à la 
maîtrise du langage, au vocabulaire étendu et 
précis, à l’aisance des tournures, à la sûreté de 
la syntaxe. Ce n’est pas tout à fait ainsi qu’on 
écrit chez nous, me disais-je. La plupart d’entre 

Hémon no romance que o consagrou, mostra toda a complexidade que o vocábulo 
recobre. (VIGH, 2002, p. 158-159).
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nous, tout en gardant la substance de la langue, 
en ont laissé échapper le génie. Ils ont peine à 
se dégager d’une certaine lourdeur maladroite, 
rançon d’un idiome éloigné de ses sources, 
graduellement appauvri par ses usages restreints 
et vicié par l’anglicisme. Ringuet semblait exempt 
de toutes ces fautes: c’était donc à coup sûr un 
Français d’outre-mer, quelque Parisien venant 
nous dérober, à son tour, un peu de notre bien! 
(2002, p. 758)

A lembrança de Maria Chapdelaine de Louis Hémon ainda 
está presente no espírito do público leitor. Os elogios à qualidade 
da prosa ringuetiana, afeita à “escola da Balzac”, de quem 
Philippe Panneton era grande admirador, esconde a crítica ao 
pífio desempenho estético da grande maioria dos autores de um 
subgênero que logo completaria um século. Dantin tece elogios 
à maneira como Ringuet faz uso, de forma harmoniosa, “de 
deux langages, le sien et celui de ses acteurs. Et le ‘canadien’ de 
ceux-ci est aussi pur à sa manière que le français de l’interprète. 
Jamais notre parler populaire n’a été mieux saisi dans sa richesse 
verbale et ses intonations pittoresques” (2002, p. 759). Apesar do 
reconhecimento do virtuosismo estilístico do escritor, Dantin não 
poupa críticas à verborragia de um texto marcado por repetições e 
excessos, por frases longas e complicadas.

O trabalho minucioso de construção do universo ficcional de 
Trente arpents, cuja composição durou 7 anos, aparece no manuscrito 
sob a forma de uma topografia precisa dos cenários onde se desenrola 
a ação, de um plano cronológico que apresenta o desenrolar linear dos 
acontecimentos, de uma árvore genealógica das famílias Branchaud e 
Moisan, além de uma lista com os personagens do romance, na melhor 
tradição romanesca do século XIX, com Balzac e Zola, que Ringuet 
admirava (LEMIRE, 1980, p. 1086).

O romance, narrado em terceira pessoa, compõe-se de 28 
capítulos e se divide em quatro partes, cada uma com o nome de 
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uma estação do ano. A sucessão das estações do ano, começando 
pela primavera e terminando pelo inverno, traduz o tempo cíclico 
da vida no campo, que segue o ritmo da natureza. A referência ao 
tempo cíclico, remete, de modo inequívoco, à importância desse 
importante elemento na construção narrativa de Trente arpents. 
Conforme salienta Antoine Sirois, autor do verbete sobre o 
romance no segundo tomo do Dictionnaire des oeuvres littéraires 
du Québec (1900-1939),

le temps apparaît au premier abord comme une 
dimension fondamentale de l’oeuvre. Les titres 
des quatre parties portent un nom de saison 
indicatif d’une période de vie du héros, printemps 
et été correspondant à son ascension, automne 
et hiver à son déclin, les deux mouvements 
essentiels du récit. L’enracinement progressif, la 
fécondité familiale, l’acquisition de la fortune et 
de la considération corollaire, semence et récolte, 
caractérisent l’ascension. La perte de tous ces 
biens, consommée par l’exil, marque la déchéance. 
(LEMIRE, 1980, p. 1083, grifo nosso)

A história, centrada na figura de Euchariste Moisan, que 
tem 22 anos no início do livro, começa com o “dom” da terra, 
que ele herda do tio Ephrem Moisan, que o adotou, depois que 
os pais e os dois irmãos morreram num incêndio. De certa forma, 
Euchariste2, aquele que rende graças a Deus pelos bens e bênçãos 
recebidos, rompe com o elo parental, ao assumir a propriedade do 
tio envelhecido e alquebrado.

Logo no início do romance, o leitor entra num universo discursivo 
marcado pelo implícito e pelo que Nicolas Xanthos, em seu ensaio 
“Communauté de paroles: la poétique dialogale de Trente arpents”, 
chama de “la réticence de la parole paysanne (2006, p. 111, grifo do 
autor). E o crítico prossegue:

2  Eucaristia: é o “ato de piedade e devoção com que se agradece a Deus ou aos 
santos um benefício recebido”. (DICIONÁRIO HOUAISS ELETRÔNICO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA, 2009).
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Cette réticence est à saisir dans deux acceptions 
distinctes: d’un côté, on est peu volubile, 
on ne prend pas plaisir à parler longuement 
– paramètre, en somme, quantitatif – ; de 
l’autre, on ne livre pas directement ce qui doit 
être dit – et, là, on pointe tout différemment 
vers une économie particulière de l’implicite. 
(2006, p. 111)

Na conversa entre o senhor Branchaud e o jovem Euchariste 
que abre o livro, o narrador se refere a essa reticência nos seguintes 
termos: “Ils parlaient lentement et peu, à leur accoutumée, étant 
paysans donc chiches de paroles” (RINGUET, 1976, p. 37, grifo 
nosso). No uso do “donc”, indicativo da conclusão “lógica” de um 
hipotético silogismo, percebemos toda a complexidade dessa 
palavra “subliminar”, na qual o que é dito está “entre as linhas” 
do discurso. Ao referir-se ao aniversário de 23 anos do rapaz, que 
se aproxima juntamente com a primavera, Branchaud indica que 
em breve chegará a hora de se tomar uma decisão importante. Na 
verdade, o que ele cala é o fato de Euchariste frequentar a família 
Branchaud há algum tempo e cortejar sua filha Alphonsine. Nesse 
diálogo em que cada um encontra um subterfúgio para não tocar 
diretamente no assunto do pedido de casamento, o não-dito é 
imediata e internamente traduzido pelos interlocutores:

L’un et l’autre savaient de quoi il s’agissait tout 
autant que si le premier eût dit: “Il est temps 
que je me marie et c’est votre Alphonsine que 
je veux” et que l’autre eût répondu: “Eh! oui! il y 
a assez longtemps que tu viens voir Alphonsine; 
mariez-vous donc avant les semailles du 
printemps”. (RINGUET, 1976, p. 38)

Na página 40, durante uma visita de Euchariste aos Branchaud, 
momento em que faz a corte à moça, lemos o seguinte:

La longue après-midi, jusqu’au moment de traire 
les vaches chacun chez soi, se passait assis côte 
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à côte sans presque rien dire quand on s’était 
donné les nouvelles de la terre et des voisins. Ils 
n’échangeaient pas des idées qui sont le papier-
monnaie de l’esprit, bon pour les gens des villes, 
mais bien des faits qui sont les pièces de métal, 
les bonnes pièces d’or ou d’argent sur lesquelles 
on ne discute pas. (RINGUET, 1976, p. 40)

Eis a ocasião para o narrador estabelecer uma divisão entre os 
objetos discursivos, isto é, entre os temas presentes no discurso 
camponês, de um lado, e os do discurso urbano, de outro. Para 
Nicolas Xanthos,

la réflexion romanesque sur la parole comprend 
cette question des objets discursifs, qu’elle 
double d’une signification socioculturelle: 
elle oppose les idées aux faits, attribuant les 
premiers à la ville et les seconds à la campagne. 
[...] L’opposition des idées et des faits s’insère 
dans celles, plus fondamentales, de l’abstrait 
et du concret, de l’immatériel et du tangible, 
du psychologique et du physique, de l’intérieur 
et de l’extérieur. Les thèmes conversationnels 
relevant des premiers termes de l’opposition 
n’ont pas droit de cité dans l’espace de la parole 
paysanne [...], alors que ceux qui relèvent des 
seconds lui appartiennent d’emblée. Cette parole 
est en bout de ligne caractérisée par l’absence 
des premiers thèmes et la présence des seconds. 
(2006, p. 119)

Com o passar dos anos, o jovem agricultor constitui família 
e recolhe os frutos abundantes da terra, além de acumular um 
patrimônio considerável. Da união com Alphonsine3, nascerão 13 

3  “La famille constitue le fondement de la société. Elle compte souvent une bonne 
douzaine d’enfants, car la population, respectueuse d’une morale qui lui interdit le 
recours à des méthodes contraceptives, entérine un discours nationaliste qui stipule 
qu’il faut faire des enfants pour contrer la minorisation; ele participe ainsi à ce 
qu’on appelle la revanche des berceaux. De 1760 à 1850, la population canadienne-
française double environ tous les 25 ans et, jusque vers 1960, le taux de natalité, 
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filhos, dos quais 9 sobreviverão. Quando Oguinase, o primogênito, 
que deveria herdar a terra paterna conforme o “costume de Paris”4, 
decide seguir a vida religiosa, o pai, apesar do ressentimento inicial 
em virtude da “quebra da tradição” entre as famílias camponesas 
do Canadá francês, está consciente de que seria possível tirar 
partido dos privilégios e da influência associados aos altos postos 
da hierarquia sacerdotal, caso Oguinase tivesse sucesso.

Num contexto no qual a Igreja dominava quase totalmente 
as instituições de ensino, os serviços de saúde e um sem número 
de atividades assistenciais e associativas da vida civil, as famílias 
viam na carreira eclesiástica um sinal de imenso prestígio para seus 
membros5. Nesse sentido, é interessante observarmos o argumento 

au Québec, est l’un des plus forts au monde” (GRIGNON et al., 2008, p. 128, grifo 
nosso). É preciso situar esse estímulo a uma natalidade elevada das famílias franco-
canadenses capitaneado pela Igreja Católica no contexto histórico da chamada 
ideologia da conservação, que se impõe a partir de 1840: “Ayant perdu tout espoir de 
devenir indépendants, après l’échec de la rébellion, les Canadiens français vont lutter 
autrement contre l’assimilation; ils vont favoriser un nationalisme de conservation 
au détriment d’un nationalisme de combat, en prônant une idéologie qui valorise 
le passé et la conservation de leurs valeurs traditionnelles: le mode de vie rurale, la 
religion catholique, la famille nombreuse et la langue française. [...] Cette idéologie 
restera donc dominante pendant près d’un siècle. Il s’agit pour les Canadiens français 
d’éviter le contact avec le monde anglo-saxon (davantage présent dans les villes) en 
se repliant sur leurs terres, dans des paroisses qui se multiplient [...]” (GRIGNON 
et al., 2008, p. 125). Tratava-se de constituir famílias numerosas com o intuito de 
salvaguardar a cultura francesa e católica numa América do Norte majoritariamente 
anglófona e protestante.
4  “[...] la coutume de Paris, qui consiste à transmettre le bien parental au fils aîné, 
a été maintenue ici, même après la Conquête de 1760 par l’Angleterre” (GRIGNON 
et al., 2008, p. 138).
5  No primeiro tomo de Histoire du Québec contemporain. lemos que “l’Église 
catholique est encore en position de force entre 1896 et 1929. Rassemblant toujours 
plus de 85% de la population, elle voit ses effectifs cléricaux croître régulièrement” 
(LINTEAU; DUROCHER; ROBERT, 1989, p. 604). Enquanto a paróquia continua a 
desempenhar um papel central na vida das comunidades rurais, sendo a principal 
instituição, as estruturas religiosas não têm o mesmo alcance no meio urbano. A 
onipresença da Igreja se faz sentir em diversos setores da sociedade: “Les institutions 
d’enseignement, de santé et de services sociaux jouent un rôle essentiel pour l’Église 
et constituent des moyens importants d’encadrement. Les premières lui assurent un 
réseau de transmission de ses valeurs et les autres, une présence dans un domaine 
social d’importance” (LINTEAU; DUROCHER; ROBERT, 1989, p. 607).
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usado pelo pároco e amigo da família para convencer Euchariste a 
enviar o primogênito ao seminário:

— [...] J’vas te dire quelque chose, Euchariste 
Moisan, qui va p’t’êt’ te surprendre; y a des fois 
que j’aurais aimé être à la place de pères de 
famille comme toi, rien que pour pouvoir rendre 
au Bon Dieu de cette façon-là un des enfants 
qu’il m’aurait donné. À côté de ça, j’ai connu un 
homme qu’a pas voulu que son garçon fasse un 
prêtre, quand le Bon Dieu l’appelait. Sais-tu ce 
qui lui est arrivé? C’t’homme-là, i’a été puni. Ça 
prenait pas un an que le garçon tombait dans un 
moulin à battre et se faisait écharper sous les 
yeux de son père. (RINGUET, 1976, p. 114-115)

O pároco ameaça com a punição divina as famílias dos fiéis que 
desobedecerem ao “chamado de Deus”, impedindo que um filho 
se torne padre. No romance, as filhas Malvina e Eva seguirão o 
exemplo do primogênito e entrarão para o convento.

Gostaríamos de retomar a questão do êxodo maciço 
de canadenses-franceses para os Estados-Unidos, evocada 
anteriormente, para analisar duas passagens do romance que jogam 
uma luz sobre o problema da assimilação dos falantes de francês que 
vivem imersos no meio anglófono. No capítulo V da segunda parte do 
livro, Euchariste recebe uma carta de um primo que vive nos Estados-
Unidos, onde constituiu família, que diz o seguinte:

Mon cher cousin,
Je mais la main à la plume pour te faire assavoir 
qui icitte ça file assez bien et qu’on s’est même 
acheter un char. Ça fait que j’ai panser à aller 
voir les cousins du Canada avec Grace et Billy 
pour se reposer un peu de la factrie. On sera 
pas longtemps parce que c’est une grosse ride 
qui prend du temp trois quatre jours et plusse. 
Ça serais vers la fin de julyette sans trop vous 
déranger. J’espère que tes enfants pis Mrs 
Moisin sont ben qu’on sera ben contents de 
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voir les cousins du Canada ainsi que ma femme 
qu’elle veut vous connaître.
Ton cousin,
(Alphée) Walter S. Larivière
(RINGUET, 1976. p. 158)

Nesse texto, percebemos a presença de termos típicos do 
francês do Quebec como “assavoir”, “icitte”, “char”, “plusse”, “pis”, 
“ben”, empréstimos ao inglês como “ride” e Mrs”, palavras inglesas 
afrancesadas como “factrie” (factory) e “julyette” ( july/juillet), 
além de vocábulos grafados de forma incorreta como “mais” (mets), 
“panser” (pensé) e “temp” (temps). Um outro elemento que merece 
ser destacado é a maneira como o primo assina a missiva, colocando 
seu nome de batismo entre parênteses seguido do prenome 
“Walter” e do sobrenome “S. Larivière”. Na citação a seguir, vamos 
nos deter sobre a questão da mudança no nome próprio.

Durante a estada de Alphée, anunciada pela carta, Euchariste o 
questiona sobre as razões que levaram o primo a mudar de nome 
nos Estados-Unidos. Segue-se um diálogo que diz muito sobre a 
assimilação dos canadenses-franceses em solo americano:

— J’ai été baptisé Alphée; mais aux États, i’s 
peuvent pas prononcer des noms de même, ça fait 
que j’ai été obligé de les laisser appeler autrement. 
C’est Walter qu’i’ m’appellent à c’t’heure.
[...]
Mais il hésita un moment avant de continuer:
— C’est comme ça pour not’ nom: Larivière, on 
l’a pas laissé perdre, bien sûr. Mais le monde 
comprenait jamais. Alors on l’a comme traduit 
en anglais. En anglais ça fait Rivers, que ça veut 
dire la même chose. Larivière, Rivers, c’est tout 
du même pis du pareil.
— Ouais, mais avec ça t’es pu canayen pantoute!
— Qu’est-ce que tu veux! Aux États, well, faut 
faire comme aux États. Tout le monde fait de 
même. Les Bourbon, ça fait Borden, et y a not’ 
voisin Lacroix, qui s’appelle Cross.
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Mais cette fois, il avait parlé sans chaleur, avec 
même une certaine gêne. Car sûrement le nom 
de baptême vous appartient en propre; et qui en 
change ne touche qu’à son bien. Mais changer 
son nom de famille, celui que l’on a hérité de 
toute la lignée des vieux, c’est un peu répudier 
les ancêtres et dépouiller tout ce que le passé 
familial a pu accumuler sur ce nom d’honneur, de 
tradition laborieuse, de continuité malgré tout. 
Et si déjà le départ aux États-Unis était une façon 
de désertion, ce dernier abandon, il le sentait, 
était en quelque sorte un reniement comme 
celui de saint Pierre, et même une trahison, 
comme celle de Judas. (RINGUET, 1976, p. 161)

Notamos nesse trecho, que coloca em evidência questões 
ligadas à tradução, uma clara distinção entre o nome de batismo, 
que é pessoal, e o nome de família, que é coletivo, e representa 
o pertencimento a uma linhagem de antepassados, à própria 
ascendência. Como pudemos perceber, o nome de família para 
o velho Moisan é sagrado. E renegar esse passado familiar e a 
tradição inscrita no nome equivaleria a uma traição. Conforme 
escreve Nicolas Xanthos, no artigo supracitado,

[l]es enjeux sont ainsi clairs: traduttore, traditore, 
si l’on ose dire. Avoir ainsi traduit son nom, c’est 
accepter en vérité les manières de faire d’autrui 
et abandonner les siennes propres, et considérer 
par la force des choses celles d’autrui comme 
meilleures que celles que l’on avait avant. C’est 
changer de groupe de référence, changer de 
culture, dénigrer celle à laquelle on a appartenu. 
(2006, p. 124)

Com a velhice chegando, e depois dos dissabores provocados por 
diversas situações, nas quais se revela a sua imprudência, como no 
incidente do incêndio da granja, imprudência manifesta, igualmente, 
na administração temerária de sua renda, que culmina com o golpe 
dado pelo notário, que foge com toda a sua fortuna, sem falar nos 
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aborrecimentos causados pelos inúmeros processos contra um vizinho 
pela disputa de um terreno limítrofe, tudo isso vai precipitar a decisão 
de “se doar” [“se donner”]6 ao segundo filho homem. Ao formalizar a 
doação7 dos trinta acres a Étienne, que passará a cuidar da propriedade, 
o pai espera viver com os recursos estipulados no contrato, lavrado em 
cartório. Porém, ao ver seu espaço cada vez mais reduzido desde que 
Étienne, a esposa e os cinco filhos se mudaram para a casa, Euchariste 
decide partir para os Estados-Unidos, onde Ephrem, o filho preferido, 
vive há quase dez anos com a mulher, de origem irlandesa, e os dois 
filhos, na cidade de White Falls, na Nova-Inglaterra.

Ao desembarcar do trem na estação de White Falls, depois da longa 
viagem, Euchariste se surpreende ao saber que o filho é proprietário de 
um automóvel. Durante o trajeto até a casa, Ephrem se exibe para o pai, 
enquanto lhe mostra a cidade. Nas duas citações a seguir, vemos como o 
filho se expressa num francês misturado com inglês, o que acaba criando 
certos problemas na comunicação:

— C’est icitte le City-Hall, l’Hôtel de ville, comme 
on dit au Canada. À dret, le Public Library.
— Le... quoi, Ephrem?
— Well, le... Public Library, là ou’s’ qu’i’ gardent 
les livres, des mille et pi des mille. (RINGUET, 
1976, p. 275)

Enquanto dirige, o filho aponta para a luxuosa propriedade de 
Frank B. Somners, o homem mais rico da cidade:

6  “Dans le langage de l’époque, ‘se donner’ signifie que le père cède sa ferme à son 
fils, lequel s’engage en retour à lui procurer gîte, nourriture et autres biens (le tabac 
par exemple)” (GRIGNON et al., 2008, p. 188, note 29).
7  Em francês: donation. Em La terre paternelle, de Patrice Lacombe, a primeira obra 
do “roman du terroir”, publicada em 1846, no capítulo IV, intitulado “La donation”, 
o personagem do “père Chauvin” lega ao filho mais velho a posse do bem familiar 
a que o título do romance se refere. A escritura, lavrada pelo tabelião, estipula a 
contrapartida a que o casal Chauvin tem direito e que inclui, além de uma renda em 
dinheiro, um conjunto de itens que vão do fornecimento periódico pelo legatário de 
uma parte da produção da terra (aveia, cevada, ervilha, feno), passando pela madeira 
destinada ao uso doméstico, por alguns animais (carneiros, uma vaca leiteira, um 
porco cevado), e terminando pelo suprimento de ovos, tabaco, rum, vinho branco, 
em quantidades previamente determinadas (LACOMBE, 2004, p. 45-50).
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— Qu’est-ce qu’i’ [Frank B. Somners] a fait pour 
venir si riche que ça?
— I’ a fait’ ça dans la booze.
Ephrem eu un regard mystérieux et complice:
Le père hésita. Il ne comprenait pas qu’on pût 
faire fortune dans...
— Ben! Ephrem, comment est-ce qu’i’ a pu 
s’enrichir de même rien qu’en vendant de ça?
— Ben, voyons son père, depuis la prohibition, 
i’ a rien qui paye par icitte comme de vendre du 
whisky. (RINGUET, 1976, p. 276)

Nessa última citação, o leitor é levado a perceber o estado de 
confusão e de baixa autoestima que aquela nova realidade provoca 
no velho camponês:

Il [le père] n’osa point demander d’éclaircissement. 
Aussi bien, depuis qu’il parlait avec son fils lui était-
il arrivé plusieurs fois de s’y perdre, égaré qu’il 
était  par des séries de vocables inconnus dont il 
ne savait point s’ils étaient des mots étrangers ou 
des termes de métier; mais bien loin  de se sentir 
honteux pour son fils, il se sentait plutôt mortifié 
de sa propre ignorance. (RINGUET, 1976, p. 281)

Esse trecho, que põe em evidência a incompreensão da língua 
estrangeira por parte de Euchariste, mostra, de modo indireto, 
o processo de abastardamento e de degenerescência da língua 
falada pelos canadenses franceses da Nova-Inglaterra retratados 
por Ringuet. Percebemos tanto no discurso do primo quanto no do 
filho que, ainda que os locutores tentem se expressar em francês, o 
que se observa é a mistura constante de expressões e vocábulos do 
francês e do inglês, bem como de palavras inglesas afrancesadas, 
no limite da incompreensão. Como escreve Nicolas Xanthos,

truffé de ces termes étrange(r)s, leur langage 
devient le signe de leur reniement de la terre, 
et derrière elle du reniement de leur identité. 
La disparition et le remplacement  des termes 
français ou québécois par des termes anglais 
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signifie en dernier ressort ce déclin de la forme de 
vie paysanne [...] et son remplacement par un autre 
environnement socioculturel. Et ce n’est certes 
pas une surprise que le personnage d’Éphrem, 
dont l’altérité a été maintes fois soulignée, soit 
celui dont la parole va se transformer dans le sens 
d’une disparition progressive du français au profit 
de l’anglais, c’est-à-dire de sa culture paysanne 
d’origine au profit de sa culture américaine 
d’adoption. (2006, p. 125)

No auge da crise econômica, Ephrem, que trabalha numa 
fábrica, perde o emprego e Euchariste, que descobre que foi 
espoliado pelo filho a quem ele “se doou” e do qual nunca receberá 
nem ao menos um tostão, se vê obrigado a trabalhar como vigia 
noturno numa oficina municipal. Fecha-se o círculo de um tempo 
e de um período da história ocidental marcados por uma profunda 
crise. De certo modo, as sucessivas mortes na família Moisan, 
primeiro da mãe, depois do primogênito que se tornou padre, e, 
no fim do livro, da filha mais nova, são um prenúncio do longo 
inverno que se abateu sobre a vida desse camponês desenraizado. 
Uma imagem melancólica traduz o abandono em que se encontra 
o personagem no fim do livro: na noite fria de White Falls, sozinho 
na oficina, ele folheia um número antigo da edição americana do 
jornal La Presse que foi esquecido numa gaveta. Enquanto lê as 
notícias de seu país natal, Euchariste se pergunta o que estarão 
fazendo seus familiares que lá ficaram (RINGUET, 1976, p. 318).

A visão trágica da condição camponesa veiculada pelo romance 
rendeu a Ringuet inúmeras críticas. Ele foi acusado de pintar um 
retrato muito sombrio da realidade do campesinato e de criar 
uma imagem caricatural do homem do campo. Seu único pecado, 
se podemos nos expressar assim, teria sido o de romper com 
uma tradição de romances da terra que exaltavam a existência 
do “habitant” cercado por sua numerosa prole e vivendo numa 
paisagem de cartão-postal; obras que tinham o objetivo de frear o 
êxodo rural e manter intactas as tradições campestres.



348

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

No entanto, Trente arpents vai muito além de qualquer texto 
pretensamente programático, ao mostrar como Euchariste Moisan, 
imagem do homem de ontem e de hoje, está sujeito às engrenagens 
de uma sociedade e de uma realidade histórica e social sobre as 
quais não tem nenhum controle. Além disso, Ringuet constrói 
um texto universal, no qual a terra encarna as forças, por vezes 
obscuras, do Destino, da fatalidade, que pesam sobre as fugazes 
existências humanas.

Pode-se sustentar que há um quê de determinista na visão 
de mundo do escritor8, que resvala para o texto ficcional. Neste, 
percebe-se que o ser humano, em inúmeras ocasiões, segue 
inconscientemente o fluxo da vida e sofre o resultado de ações, 
suas ou de terceiros, que é incapaz de compreender. Na última 
página do romance, vemos Euchariste com a saúde debilitada, mas 
sem, no entanto, admitir a possibilidade de renunciar a retornar um 
dia à terra natal. Logo em seguida, o narrador emenda com essa 
frase lapidar: “Ce sont les choses qui ont décidé pour lui, et les gens, 
conduits par les choses” (RINGUET, 1976, p. 328).
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O FOLHeTiM LiTeRÁRiO NOS PeRiÓdicOS 
FRANceSeS e BRASiLeiROS NA PRiMeiRA 
MeTAde dO SÉcULO XiX: O cASO eMBLeMÁTicO 
dO cONTO FANTÁSTicO “A LUVA MiSTeRiOSA” 
eM O cRONiSTA

Sabrina Baltor de Oliveira (UeRJ)

Embora seja um gênero amado pelas massas e por isso tenha 
sido recorrente na seção folhetim de jornais e revistas desde o 
final da década de 20 do século XIX na França e um pouco mais 
tarde no Brasil, o gênero fantástico, por não pertencer claramente 
a nenhuma escola literária e por não possuir características 
que pudessem erigir uma literatura de caráter “nacional”, foi 
sistematicamente atacado pela crítica literária tanto francesa 
quanto brasileira. Nosso estudo buscará traçar um panorama 
da recepção do gênero fantástico em periódicos brasileiros na 
primeira metade do século XIX e, mais particularmente, analisar 
a recepção de contos franceses pertencentes a este gênero tanto 
pela crítica literária brasileira quanto pelo leitor de folhetins.

Marlyse Meyer (1996), em seu estudo seminal Folhetim: uma 
história, declara que o primeiro romance francês a chegar aos 
rodapés de jornais brasileiros foi O Capitão Paulo de Alexandre 
Dumas, em 1838. Investigando por mais detalhes no site da 
Hemeroteca Digital Brasileira1, descobrimos que a data exata da 
publicação do primeiro capítulo do folhetim francês de Alexandre 
Dumas foi em 31 de outubro de 1838, no Jornal do Comércio, no 
Rio de Janeiro, e sua impressão foi até 27 de novembro de 1838, 

1  http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/

about:blank
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totalizando 18 capítulos publicados quase que de dois em dois dias, 
neste intervalo. Em pouco mais de uma semana após o término da 
divulgação em jornal, já se anuncia no mesmo Jornal do Comércio a 
venda em volume do romance, com um atrativo a mais, um epílogo 
que não tinha sido publicado pelo periódico brasileiro. Em julho do 
ano seguinte, encontramos, no Diário do Rio de Janeiro, anúncio 
da peça O Capitão Paulo, que destaca ser adaptação do romance 
publicado pelo Jornal do Comércio. A grande maioria das inúmeras 
menções ao romance de Dumas são anúncios de venda de livros. 
No entanto, iremos destacar duas referências ao romance Capitão 
Paulo: uma ainda durante a publicação do romance e a outra no 
mês seguinte à sua publicação. Ambas comparam o folhetim francês 
com a literatura nacional.

Embora O Capitão Paulo não seja um romance pertencente 
ao gênero fantástico, achamos importante estudá-lo e destacá-lo 
por ser apontado como o primeiro romance francês publicado no 
espaço do folhetim na imprensa brasileira. E o mais interessante 
é perceber que a crítica que encontramos referente ao gênero 
fantástico, por ser demasiadamente europeu, se repete de uma 
certa forma nos dois comentários. O primeiro, que acontece no 
próprio Jornal do Comércio, em 23 de novembro, é anônimo, 
o autor assina apenas com uma letra “A.” e é um pouco menos 
feroz, mas compara o sucesso do folhetim com o pouco incentivo 
ao teatro nacional. Por outro lado, defende que o teatro brasileiro 
deveria seguir os passos do drama histórico europeu, gênero a que 
pertence Capitão Paulo, e colher na história nacional os assuntos 
para suas obras literárias.

Já o Sr. Magalhães, na sua peça – O Poeta e a 
Inquisição – abriu o caminho que convém ser 
trilhado pelos talentos que prezam a glória, e o 
resplendor das artes. Tem havido até aqui um 
desânimo, uma indiferença, uma timidez e uma 
desconfiança mesmo, origem da esterilidade 
e penúria da literatura brasileira. É de esperar 
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que uma tal disposição dos espíritos termine-
se cedo. Conviria que a história nacional fosse 
explorada; que aí se colhessem de preferência os 
assuntos para matéria dos dramas e comédias. 
Além disso, não temos aí o admirável assunto 
do Capitão Paulo, que oferece as cenas as mais 
dramáticas, as situações as mais patéticas, 
e um interesse sempre crescendo. O drama 
histórico está em voga na Europa, e com razão. 
É o caminho mais curto para instruir as massas 
populares no conhecimento do seu passado. 
(JORNAL DO COMÉRCIO, 1838, p. 2)

Algumas semanas depois, mais precisamente em 17 de 
dezembro de 1838, no periódico O Sete de Abril, em um artigo 
intitulado “Jornalismo”, um autor anônimo critica o Jornal do 
Comércio por ser francês demais e por tentar se enriquecer com 
“maçadas” como o Capitão Paulo.

O “Jornal do Comércio” é eminentemente 
comerciante, e o que mais lucro acarreia a 
seus proprietários. Muitas notícias, mais que 
estrangeiras, aí são publicadas; maçadas do 
Capitão Paulo e os anúncios DE QUALQUER 
NATUREZA, aparecem impressos em bom papel. 
Mas o “Jornal do Comércio” obra de especulação 
e só de interesse tem pouca Nacionalidade, 
enfim em quase todos os seus Ns. mete a França 
à cara de seus leitores; é o defensor da França. 
(O SETE DE ABRIL, 1838, p. 3)

Essa primeira recepção do folhetim francês nos periódicos 
brasileiros evidencia já a tendência da crítica a desprezar qualquer 
obra literária que, a seu ver, não contribua para a formação de uma 
literatura essencialmente brasileira. No primeiro trecho, verifica-se 
que o romance folhetim pode até servir de modelo para a literatura 
nacional, na medida em que mostra o caminho da inspiração em 
fontes históricas, característica que, como sabemos, não está 
presente no gênero fantástico. No segundo trecho, a crítica é feroz, 
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pois acusa o Jornal do Comércio de ter pouca “nacionalidade” e de 
lucrar com o sucesso do folhetim francês, que estava apenas nos 
seus primeiros passos.

Ao pesquisar de forma sistemática por referências ao gênero 
fantástico nos periódicos brasileiros da primeira metade do século 
XIX no site da Hemeroteca digital brasileira pertencente ao site 
da BNDigital, inclusive diversificando as palavras de busca com 
“literatura fantástica”, “conto fantástico” e “gênero fantástico”, nos 
deparamos com publicações de contos e mais citações às obras, aos 
autores e ao gênero do que esperávamos inicialmente, inclusive 
anteriores a 1838, ano da publicação de Capitão Paulo de Dumas no 
Jornal do Comércio.

Neste artigo, optamos por começar o estudo não de modo 
cronológico, mas a partir da referência que considero mais 
importante e a que mais possibilita desdobramentos futuros: 
a publicação no jornal O Cronista de Luva Misteriosa, conto 
fantástico, que teria sido retirado de La Peau de Chagrin de Balzac.

Contudo, antes de começar a análise, faremos um breve estudo 
do folhetim francês, pois o processo de divulgação literária pelos 
periódicos que ocorreu na França se repete no Brasil de forma 
quase idêntica, o que é explicado evidentemente pela imprensa 
francesa servir de modelo e inspiração para a brasileira.

O espaço folhetim do jornal, aquele reservado na parte de baixo 
da página, geralmente da primeira página dos jornais, e dedicado aos 
mais diversos assuntos: crítica literária, crítica de artes, resumos e 
críticas teatrais, crônicas históricas, acontecimentos sociais, textos 
científicos instrutivos, surge na França em 1800, no Journal des 
débats, em 17 de fevereiro de 1800, ainda com a data do calendário 
revolucionário “Le 8 pluviôse an VIII”, como lembra Jean-Louis Bory, 
em Eugène Sue, le roi du roman populaire. Esse primeiro folhetim foi 
sobre teatro e seu autor justifica sua existência, pois: “a paixão pelo 
teatro devora o público da época”2 (BORY, 1962, p. 19).

2 Todas as traduções de citações francesas são nossas.
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No entanto, o folhetim como espaço de publicação literária, 
como grande filão e literalmente ganha pão de jovens autores e 
popularização de escritores consagrados surge com o grande 
homem da imprensa, Émile de Girardin, em 1836. Entre o ano de 
estreia do espaço do folhetim nos jornais em 1800 e 1836, ano 
da primeira grande evolução e transformação do folhetim, vários 
periódicos já publicavam textos literários, geralmente contos ou 
novelas de curta duração, mas alguns reproduziam até romances 
em fascículos consecutivos, como nos lembra Sarah Mombert, 
no capítulo La fiction, do livro La Civilisation du Journal: Histoire 
Culturelle et Littéraire de la Presse Française au XIXe Siècle:

Há uma década pelo menos antes da introdução 
do romance no folhetim dos jornais cotidianos 
em 1836, a ficção tinha seu espaço – reivindicado 
tanto quanto marginal – na imprensa francesa. 
Durante a Restauração, as revistas publicam 
regularmente textos da literatura ficcional, sob 
a forma de narrativas breves, contos e novelas, 
ou mais longos, como romances publicados em 
vários fascículos. (2011, p. 814)

Se antes de 1836, textos curtos como contos e novelas, mas até 
textos longos como romances eram publicados de forma seriada 
sobretudo em revistas, qual teria sido a grande transformação 
de Girardin em 1836? Girardin, além de enxergar o grande poder 
comercial da literatura, promoveu sua popularização reduzindo o 
valor da assinatura do periódico pela metade, de 80 para 40 francos, 
com o auxílio da publicidade que completava o valor pago pelas 
assinaturas a preço reduzido. Além disso, passou a encomendar 
romances para os escritores. Ou seja, o romance não era apenas 
divulgado pelo periódico em partes, ele era feito para o periódico, 
tendo que respeitar todas as características midiológicas do novo 
espaço em que era publicado, sobretudo, levar ainda mais em 
consideração os desejos e expectativas de um público leitor que 
interagia regularmente com os jornais e seus escritores.
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Em 1836, o La Presse de Émile de Girardin junto com o Le 
Siècle de Armand Dutacq lançam o que conhecemos hoje como o 
romance-folhetim, entretanto, o seu auge e apogeu ocorrerá a partir 
da década de 40 do século XIX. No início, o romance disputa espaço 
no periódico entre duas rubricas: folhetim e variedades, como nos 
aponta Lise Dumasy-Queffélec, em seu capítulo Le feuilleton:

Durante os três primeiros anos, ao mesmo tempo 
que o romance-folhetim, a partir da Presse e do 
Siècle, ganha todos os cotidianos parisienses [e, 
nos anos seguintes, provincianos], romances 
e novelas ocupam um lugar relativamente 
modesto, ainda que crescente, no folhetim. 
Eles se distribuem, por outro lado, durante 
algum tempo entre o espaço das variedades e 
o do folhetim, começando às vezes em um para 
prosseguir no outro. Assim a primeira obra que 
pode, na nossa opinião, ser considerada como 
um romance-folhetim, ainda que apresentada 
como crônica histórica, e inacabada, Règnes de 
Philippe VI de France et d’Édouard III d’Angleterre 
de Dumas [texto que será posteriormente 
integrado no romance La Contesse de Salisbury, 
surgido em 1839], é publicada no folhetim; 
mas é nas “Variedades”, que aparece o que é 
frequentemente apresentado como o primeiro 
romance-folhetim, La Vieille Fille de Balzac. O 
romance de Eugène Sue, Arthur, começado nas 
“Variedades” em 1837-1838, se termina em 1839 
no folhetim. (2011, p. 935)

Como podemos depreender da citação acima, o considerado 
primeiro romance-folhetim pela maioria da crítica especializada, 
La Vieille Fille de Balzac, é lançado em 1836 pelo La Presse, 
ainda que na rubrica “Variedades” e não no espaço do folhetim 
propriamente dito. Em primeiro de dezembro de 1844, já com o 
romance-folhetim estabelecido e em seu auge, no espaço próprio 
destinado ao folhetim, o La Presse publica quase um editorial 
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chamado “Programa Literário”, em que, além de apresentar aos 
leitores algumas obras que serão lançadas e garantir a presença 
de alguns autores ilustres como Balzac, Dumas e Gautier nas 
edições do ano que se seguirá, ou seja, 1845, analisa igualmente 
o caminho percorrido pelo romance-folhetim nestes oito primeiros 
anos de existência na imprensa.

Quando nós introduzimos a literatura na 
imprensa cotidiana, onde a crítica somente tinha 
o direito de entrar, nós quisemos fazer do nosso 
folhetim o lugar de encontro de todos os grandes 
talentos de nossa época. Nós compreendemos 
que se podia ter num jornal uma hospitalidade 
simpática, imparcial, eclética, que soubesse 
respeitar o escritor sem impor ou sem assumir 
a responsabilidade das convicções políticas. Nós 
podemos dizer hoje que nosso jornal representa 
a alta literatura e os autores mais renomados da 
França. (LA PRESSE, 1844, p. 1)

Num primeiro momento, Girardin expõe o pioneirismo de 
seu jornal afirmando que foi o primeiro a introduzir a literatura 
na imprensa quotidiana, depois afirma que seu periódico é o 
representante e divulgador da mais alta literatura e dos autores 
franceses mais célebres de sua época.

Em seguida, dedica-se a atacar as críticas que ele e seu jornal 
receberam ao longo dos últimos oito anos por ter levado à literatura 
ao espaço do folhetim. Durante todo o artigo, busca demonstrar 
como tanto a literatura, quanto o espaço do folhetim nos 
periódicos ganharam com este casamento. Denuncia a dificuldade 
de publicação de obras literárias antes de 1836, pois as revistas 
abriam pouco espaço sobretudo para os novos escritores e as 
edições em volume saíam com pouca tiragem e eram geralmente 
compradas apenas pelos “gabinetes de leitura”. Para conseguir 
acesso às obras contemporâneas, os leitores tinham quase que 
obrigatoriamente se submeter a ler nestes espaços que Girardin 
descreve como “tavernas literárias”.
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Reprovaram inicialmente a introdução do 
romance no folhetim. A imprensa antiga se 
restringia ao folhetim exclusivamente crítico, 
científico, de análise seca, parcial, tediosa, das 
obras de imaginação e de ciência. Os folhetins 
eram lidos por um pequeno número de leitores. 
Por um lado, as obras de nossos bons escritores 
eram publicadas dificilmente pelas revistas que 
se viam como uma autoridade despótica na 
direção dos talentos e por editores que tarifavam 
a um preço elevado demais obras com tiragem 
de poucos exemplares para o único consumo 
dos gabinetes de leitura. Isso resultava em uma 
grande incerteza para a literatura moderna. [...]
A literatura se limitava a sofrer com todas as 
circunstâncias aleatórias, todas as catástrofes de 
um comércio de livreiros, ignorante e negligente, 
que somente lhe trazia a publicidade lenta e 
sucessiva dos gabinetes de leitura. As pessoas 
que queriam conhecer as obras de sua época 
eram obrigadas a ir procurar nestas tavernas 
literárias volumes que elas liam de décima, de 
vigésima mão, […] (LA PRESSE, 1844, p. 3)

Girardin enumera as vantagens para autores e leitores da 
introdução da literatura na seção folhetim dos periódicos: espaço 
para publicação certa e regular das obras, ampla divulgação na 
França e no exterior, uma remuneração maior e mais regular, um 
acesso mais rápido, barato e privado à alta literatura.

Nós prestamos um serviço aos escritores. Nós 
lhes asseguramos um meio de publicação certa 
e regular. Ao mesmo tempo, nós convocamos em 
torno deles a cada dia uma reunião de cem mil 
leitores. Nós fazemos brilhar o talento deles em 
todas as regiões do país e, além das fronteiras, 
em todas as partes do mundo. Nós distribuímos 
a obra em todos os lugares; Nós lhe oferecemos a 
facilidade de nossas comunicações. [...]
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Nós não só acreditamos ter protegido os 
interesses dos homens de letras, lhes abrindo 
um caminho mais vasto para o trabalho deles, 
lhes garantindo uma remuneração mais regular 
e mais elevada, lhes assegurando uma posição 
mais tranquila, que é a dignidade do talento, mas 
nós igualmente trouxemos imensas vantagens 
aos leitores dos jornais; nós lhes trouxemos estes 
relaxamentos de espírito que eles encontravam 
raramente, que eles compravam sempre em 
outro lugar. Eles podem participar assim, sem 
interrupções, sem deslocamentos, dia após dia, 
de todo o movimento literário de nossa época. 
[…] (LA PRESSE, 1844, p. 3)

Giradin, por fim, rebate uma a uma as críticas que o romance-
folhetim suscitou ao longo dos últimos 8 anos. Além disto, coloca a 
si e a seu jornal como grande defensor da boa literatura. O folhetim, 
no lugar de ser o túmulo da alta literatura, é um meio de divulgá-la e 
de fazê-la acessível a um maior número de leitores.

Nós tivemos a ambição legítima e louvável 
de associar nossos maiores escritores, de 
estabelecer de alguma forma uma fraternidade 
do talento, fora de todas as considerações de 
partido. Acusaram-nos de querer fazer rebaixar 
a literatura, as belas tradições do estilo; nós as 
mantivemos, ao contrário, e nós as manteremos 
sempre. (LA PRESSE, 1844, p. 3)

No Brasil, esse processo de surgimento, crescimento e 
consolidação, não só do romance, mas de todo gênero literário 
nos periódicos, ocorre de forma quase idêntica e espantosamente 
simultânea a aquele que acabamos de descrever na França.

Se realmente O Capitão Paulo de Dumas, em 1838, é o primeiro 
romance-folhetim publicado em periódicos brasileiros, como afirma 
Marlyse Meyer (1996), podemos assegurar igualmente que, assim 
como na França, vários textos literários já eram publicados antes dessa 
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data em periódicos brasileiros. É verdade que, até esse momento da 
pesquisa, verificou-se que o Capitão Paulo foi realmente o primeiro 
romance a ser publicado inteiramente no espaço clássico do folhetim 
de um jornal, ou seja, ao fim da primeira e às vezes também da 
segunda página do periódico, separado do resto do jornal por uma 
linha. Todavia, antes de 1838, encontramos publicações literárias em 
periódicos e uma tentativa de se implementar o gênero folhetinesco 
em nossas revistas e jornais.

A obra Luva Misteriosa, conto fantástico, por exemplo, foi 
lançada dois anos antes de O Capitão Paulo, ou seja, em 1836, mais 
precisamente em 20 de junho de 1836, no periódico O Cronista na 
seção “Parte Literária, Científica e Industrial”. Seção que vemos, 
pelo próprio título, é tributária do folhetim tradicional francês, 
que acolhe textos literários, científicos, de crítica artística e que se 
separa do resto do jornal por não possuir um conteúdo político.

O Cronista foi inaugurado, assim como o La Presse de Girardin, em 
1836. Não saia todos os dias. É publicado em números por trimestre. 
O inaugural, em que foi publicado “A luva misteriosa”, contém 18 
números. Embora cada um destes contenha 4 ou 8 páginas, estas são 
numeradas em sequência até o fechamento do trimestre, como se 
fossem para ser compiladas em uma revista trimestral.

“A luva misteriosa”, além de ter no próprio título a 
classificação “conto fantástico” e de ter sido publicada em 
uma seção claramente destinada ao folhetim, embora não seja 
exatamente no rodapé do jornal em sua primeira página, se revela 
importantíssima nos estudos da introdução e do desenvolvimento 
do conto fantástico no Brasil também pelo mistério que envolve 
sua produção e autoria.

Antes do início do conto, há uma introdução apresentando 
o texto ao leitor brasileiro. Como verificaremos, este se constitui 
numa defesa da literatura moderna e revela, de modo muito 
interessante, como há uma apropriação e uma remodelagem livre 
do texto literário francês.
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A literatura moderna é ainda assaz desconhecida 
entre nós, e todavia, fonte de gozos indefiníveis, 
devemos aproveitá-la: o triunfo da escola 
romântica sobre a escola clássica, tanto tempo 
disputado, parece ser seguro: no teatro (ao 
menos no teatro brasileiro) dúvida nenhuma 
fica de que o terrível do romantismo atrai mais 
do que o terrível do classicismo. – as melhores 
produções desta escola tem ido à cena, e 
tem feito dormitar, enquanto o romântico 
Jogador, os românticos Seis degraus do crime 
têm constantemente chamado numerosos 
espectadores. (O CRONISTA, 1836, p. 44)

Embora “A luva misteriosa” seja um texto atribuído inicialmente 
a Balzac, como tendo sido retirado de La Peau de Chagrin, pudemos 
constatar que o tema é o mesmo do famoso romance balsaquiano, 
mas a construção da narrativa, os personagens são completamente 
diferentes. Vemos que “A luva misteriosa” foi levemente inspirada em 
La Peau de Chagrin, mas definitivamente não se trata nem da tradução 
de um trecho, nem de um resumo da história, mas de uma obra literária 
nova. Essa questão não é esclarecida pelo texto introdutório, pelo 
contrário, o leitor de O Cronista – de 20 de junho – é levado a acreditar 
que está sendo apresentado a um conto fantástico balsaquiano ou, ao 
menos, a uma “tradução resumo” de La Peau de Chagrin.

Querendo vulgarizar mais as belezas 
da moderna literatura, há muito tempo 
resolvemos inserir nas colunas do CRONISTA 
alguns pedaços traduzidos das melhores obras 
que se vai multiplicando, mas, lembrando-
nos que traduções sempre desmerecem dos 
originais, achamos melhor resumir em mais 
breves quadros, onde reuníssemos o que há 
de mais notável e elegante nas principais obras 
dos Hugo, Balzac, Sue, Lacroix, &c.
Esse conto fantástico de que hoje publicamos 
parte foi filho daquela resolução, – imitada da 
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novela terrível de Balzac – La peau de chagrin 
– possa a luva misteriosa agradar aos leitores 
brasileiros como La peau de chagrin agradou aos 
franceses. (O CRONISTA, 1836, p. 44)

Esclarecido que Balzac não é o autor de “A luva misteriosa”, 
verificamos que sua autoria é atribuída por alguns estudiosos ao 
célebre jornalista brasileiro Justiniano José da Rocha, que igualmente 
é o fundador e diretor de O Cronista, contando com a colaboração de 
Josino Nascimento Silva e Firmino Rodrigues da Silva.

Entretanto, não é apenas a criação de “A luva misteriosa” 
que lhe é atribuída, Justiniano e seu jornal O Cronista, guardada 
as devidas proporções, podem ser apontados como o Girardin e 
o La Presse brasileiros, uma vez que foram os responsáveis pela 
introdução do folhetim literário no Brasil.

Hélio Lopes, em seu artigo, Literatura Fantástica no Brasil, 
localiza a década de 30 do século XIX como o marco da introdução 
do gênero fantástico entre nós e destaca o protagonismo de 
Justiniano José da Rocha e de seu jornal.

Parece-me que a década de 30, se ulteriores 
descobertas não nos desmentirem, marca o 
início deste tipo de narração no Brasil. Pelo 
menos Justiniano José da Rocha, o introdutor 
do folhetim em nossa imprensa periódica, faz 
ou incita fazer traduções e imitações destes 
contos e romances e dá o exemplo em 1836 com 
a imitação de La Peau de chagrin de Balzac, de 
1831. (1975, p. 189)

Brito Broca destaca igualmente a enorme produção de 
Justiniano, seja como jornalista, escritor e tradutor. Sublinha 
a apropriação dos textos franceses, sobretudo, através das 
traduções, imitações, reescrituras que este promoveu, lembrando 
que os direitos autorais não existiam então e que por isso não 
eram observados. No capítulo O Romance-Folhetim no Brasil, do 
livro Românticos, pré-românticos, ultra-românticos, Broca aponta 
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igualmente motivos comerciais para que Justiniano José da Rocha 
introduzisse o folhetim em solo brasileiro, logo após sua chegada de 
Paris, pois este teria verificado na cidade-luz a popularidade deste 
modelo nos periódicos franceses.

Caetano Lopes de Moura foi pioneiro da 
atividade editorial em língua portuguesa, 
trabalhando, porém, na Europa. Mas também o 
Brasil não podia escapar à preamar do romance-
folhetim que, pode-se dizer, dominou quase 
todos os países, no século passado. Justiniano 
José da Rocha, um dos mais notáveis jornalistas 
políticos do Segundo Reinado, foi, destarte, 
dos primeiros a implantar o gênero entre nós. 
Tendo estudado em Paris, verifica ele a grande 
aceitação do romance-folhetim na França, e de 
regresso ao Brasil, tratou de adotá-lo nos jornais 
que aqui passou a dirigir.
Começou por traduzir algumas das novelas 
de maior sucesso na época, e não existindo 
em nosso país leis que garantissem os direitos 
autorias dos estrangeiros (mesmo as que 
garantiam as dos brasileiros não eram aplicadas) 
nenhuma dificuldade poderia antolhar 
semelhante vulgarização. A Justiniano devemos 
a primeira tradução de O Conde de Monte Cristo, 
de Dumas pai, de Os Miseráveis, de Victor Hugo, 
além de outras obras de menor repercussão, 
como A Rosa amarela e Pele de Leão, de 
Charles de Bernard; As Armas e as Letras, de 
A. de Lavernay. De permeio com essas versões, 
escrevia também obras originais no gênero, 
entre as quais Os Assassinos Misteriosos ou A 
Paixão dos Diamantes, de cujo sensacionalismo 
facilmente se poderá avaliar pelo título. Homem 
ocupadíssimo, jornalista profissional, Justiniano 
José da Rocha multiplicava-se nos mais diversos 
setores intelectuais, escrevendo com a maior 
facilidade e rapidez. (1979, p. 176-177)
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Mário Higa, em Antologia dos contos românticos: Machado, 
Álvares de Azevedo, João do Rio e cia, também enfatiza a importância 
de Justiniano e do Cronista para a gênese e a divulgação do conto 
brasileiro. Comenta igualmente a publicação de “A luva misteriosa” 
e ressalta que é a popularidade do periódico junto aos leitores, 
sobretudo, pela criação da seção folhetim que vai levar outros jornais 
maiores a se lançarem na mesma empreitada.

Em outubro do mesmo ano, O Cronista inaugura 
uma seção literária, veiculada regularmente nos 
moldes do folhetim francês. Ali, serão publicados 
com frequência regular contos originais, 
imitados ou traduzidos. A boa repercussão 
do folhetim entre os leitores de O cronista 
fez com que outros periódicos seguissem a 
mesma fórmula. O Jornal dos Debates e o Jornal 
do comércio, a partir de 1837, abrem espaço 
regular às variedades folhetinescas, onde a 
presença da narrativa de ficção curta é também 
frequente. Seguem o exemplo destas folhas, 
por essa mesma época, o Correio das modas e 
o Diário do Rio (sic.). Também os periódicos de 
cultura, como O gabinete de leitura e O museu 
universal, por esse tempo, divulgam contos 
nacionais e estrangeiros. (2012, p. 15)

Se podemos comparar Justiniano a Girardin e seu jornal, O 
Cronista, ao La Presse, muitos estudiosos apontam a data de 5 de 
outubro de 1836 como o marco da introdução do folhetim no Brasil. 
No site da hemeroteca digital brasileira, infelizmente alguns números 
de O Cronista não foram digitalizados, inclusive o primeiro. Mas do que 
pudemos constatar, desde seu segundo número, este jornal possui a 
rubrica Parte Literária, Científica e Industrial, que pode ser comparada 
ao primeiro folhetim, aquele inaugurado pelo Journal de Débats, em 
1800, ou seja, o que acolhia uma infinidade de textos críticos, científicos 
e, por vezes, literários. Inclusive, esta seção de O Cronista que abriga “A 
luva misteriosa” nas quatro edições do periódico em que foi publicada.



364

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

Entretanto, entendemos a originalidade imputada à edição do 
dia 05 de outubro de 1836, já no segundo trimestre do periódico, 
número 3: realmente é o primeiro não apenas a separar os textos 
literários, científicos, dramáticos, históricos, críticos e filosóficos 
em uma seção separada do resto do jornal, como já havia feito 
anteriormente, mas a adotar o padrão gráfico dos jornais franceses, 
ou seja, separar o folhetim na parte debaixo da primeira e segunda 
páginas do jornal, destacando-o das notícias do dia a dia e dos 
temas políticos e comerciais com um grosso traço preto.

Além disso, assim como Girardin faria em 1844, 8 anos depois, 
Justiniano faz um verdadeiro editorial explicando a inovação 
encetada pelo Cronista, explica ao leitor os motivos pelos quais 
traduzirá o termo “feuilleton” por “folha” e não “folhetão” ou 
folhazinha” e descreve o prazer que proporcionará ao leitor com 
textos que servirão de verdadeiros “oásis” em suas vidas áridas.

É extraordinário, como em 1836, ano de fundação do La 
Presse de Girardin et do Le Siècle de Ducarq, ano de introdução do 
romance-folhetim na França, Justiniano já enxerga no folhetim a 
febre, a popularidade que obviamente já existia antes de 1836, mas 
que aumentará e só se consolidará após essa data.

De seu texto, o estudioso, que busca conhecer a introdução 
do gênero folhetinesco no Brasil, consegue extrair verdadeiros 
tesouros, dentre eles, a confirmação de que os jornais franceses 
circulavam no Brasil e contavam com um número razoável de 
leitores. Como vemos em O Cronista de 5 de outubro:

Se por ventura, amigo leitor, entendeis a 
língua francesa, quando vos vem à mão algum 
periódico francês, quando ansioso desdobrais 
suas extensas páginas, sede ingênuo, confessai, 
para onde primeiro dirigíeis vossos olhos? [...] 
Pois bem, nesse outro número, quase em fim da 
página, um grande traço negro mais carregado 
interrompe vossa vista indagadora, por baixo 
desse traço, letras maiúsculas que dizem 
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FEuiLLETON aparecem radiantes, fascinadoras, 
feiticeiras. Então dais um suspiro de 
contentamento, – vosso predileto FEuiLLETON 
é posto de parte, é mimosamente reservado 
para ser lido com vagar, para ser saboreado 
com contento, para servir de sobremesa a vosso 
banquete de leitura. (O CRONISTA, 1836, p. 1)

Outra conclusão evidente é a importância da seção folhetim 
para os periódicos. Justiniano defende que é a seção procurada 
primeiro pelos olhos do leitor, sua maior fonte de prazer, o repouso 
de sua alma, um remédio conhecido para os males da existência. 
Uma paixão de todos os gêneros e de todas as classes sociais: da 
jovem moça ao estudante, do rico ao pobre. Tal panaceia o diretor de 
O Cronista está pronto a oferecer ao leitor brasileiro. Sua proposta 
é aclimatar o folhetim às características de nosso país.

FEuiLLETON, abençoada invenção da literatura 
periódica, filho mimoso de brilhante imaginação, 
que trajas ricas galas, que te cobres de joias 
preciosas, tu, que distrais a virgem de seus 
melancólicos pesares, o jovem estudioso de seus 
enfadonhos livros, o rico negociante de seus 
cálculos dinheirosos, o desocupado proprietário 
do seu descanso insípido, o ardente ambicioso 
de seus planos ilusórios, tu que fazes esquecer 
o trabalho ao pobre, tu que fazes esquecer o 
ócio ao rico, permite, oh, permite, duende da 
civilização moderna, que nosso proselitismo te 
procure sectários em nosso Brasil [...]
[...] é com nossa mão grosseira, com nosso tosco 
engenho que te queremos transplantar para o 
abençoado solo de nossa pátria [...] Sim, amigo 
leitor, vai O CRONisTA dar-vos FEuiLLETON não 
que seus redatores queiram correr parelhas com 
os Jules Janins, e quantos escritores de primeira 
ordem mandam artigos dessa espécie para os 
jornais franceses [...] quando para nossos artigos 
faltar-nos assunto, ou imaginação, ou erudição 
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precisa, imploraremos socorro; literaturas 
estrangeiras, alheias imaginações, abrir-nos-ão 
os tesouros de suas riquezas, e de qualquer modo 
sempre desempenharemos nossa promessa. 
(O CRONISTA, 1836, p. 1-2)

Para finalizar o nosso artigo, podemos dizer que a publicação de 
“A luva misteriosa” por Justiniano em seu jornal O Cronista é apenas 
uma peça do quebra-cabeça que pretendemos montar a respeito da 
introdução do gênero fantástico no Brasil. No entanto, é uma peça 
fundamental não apenas para a elucidação deste cenário, como para 
entendermos não só a recepção, a tradução, mas também a imitação 
da literatura estrangeira e, sobretudo da literatura francesa em nosso 
país, assim como para refletirmos sobre o gênero folhetinesco, grande 
veículo de divulgação literário do século XIX, ligado visceralmente 
à popularização da leitura, da literatura, do romance e também do 
gênero fantástico que pesquisamos.
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TOUcHe PAS À MON POTe!
Stela Maria Sardinha chagas de Morais (UeRJ)

Touche pas à mon pote
Ça veut dire quoi?

Lançada no disco Dia Dorim, Noite Neon (GIL, 1985), Touche pas 
à mon pote se coloca sob o signo da participação de Gilberto Gil 
no evento SOS Racisme1, ocorrido na place de la Concorde, no dia 
15 de junho de 1985. “Ao voltar ao Brasil – com o slogan deles, o 
‘Touche pas à mon pote’ (‘Não incomode meu chapa’) na cabeça –, 
resolvi fazer a canção”, disse Gil (RENNÓ, 2003, p. 366).

Fundada, em 1984, por Julien Dray e Harlem Désir, a associação 
SOS Racisme tinha o objetivo de chamar a atenção dos jovens 
franceses para as questões da discriminação racial e da escalada do 
partido de extrema direita, o Front National – e não por acaso. Os 
países europeus afirmaram-se politicamente ao longo da história a 
partir da fragmentação e de uma ideia de identidades nacionais. Em 
conjunturas marcadas por baixas taxas de natalidade e desemprego 
alto, como a França na década de 1980, a questão da imigração torna-
se um tema muito importante, moldando processos decisórios em 
âmbito governamental, influenciando eleições e, com isso, podendo 
até afetar a política internacional do país em questão. O Front National 
surge, justamente, nesse contexto, tendo como bandeiras originais o 
repúdio ao estrangeiro e a defesa de um passado nacional considerado, 
por seus adeptos, como glorioso, baseado na imagem de uma França-
potência, soberana e colonialista.

1  “SOS Racisme est une association française créée en 1984, dont le but est la 
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et plus généralement toutes les formes de 
discrimination. Son slogan est ‘Touche pas à mon pote’ […]” (SOS..., s/d., s.p.).
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Ça veut dire peut-être
Que l’Être qui habite chez lui
C’est le même qui habite chez toi

Mas de que Ser (Être) estaria falando Gil? Que Ser habitaria, a 
um só tempo, a própria casa e a de seu interlocutor? Interlocutor 
este, é bom que se observe, a quem ele diz “tu” (tu ou você, no 
Brasil, de acordo com a região e/ou contexto social), pronome 
pessoal reservado, na França, prioritariamente, às crianças, à 
família e aos amigos – aos potes – mas, também, utilizado entre 
jovens, de forma geral.

O “tu” também passa a ser utilizado cada vez mais em contexto 
de trabalho, entre colegas e, mesmo, entre chefes e subordinados, 
e parece ser preferido ao vous, sobretudo nos ambientes operários 
constituídos, em boa parte, por imigrantes provenientes de ex-
colônias francesas, sobretudo, pelas do norte da África.

Sobre essa questão, é relevante a observação encontrada no 
resumo do terceiro capítulo de Retour sur la condition ouvrière:

Le monde ouvrier est de plus en plus clivé au niveau 
générationnel entre anciens et jeunes mais aussi 
au niveau culturel entre immigrés et autochtones. 
Ces nouveaux clivages favorisent le déclin du 
syndicalisme et la réappropriation de la force de 
travail, des lieux et des valeurs par la direction de 
l’usine. (BEAUD; PIALLOUX, 2012, s.p.)

Tal visão parece confirmada pelo artigo intitulado “La variation 
culturelle dans les communications en ligne: analyse ethnographique 
des forums de discussion marocains”, publicado em Langage et 
société. Nele, Atifi, baseado em Kerbrat-Orecchioni, se refere à 
preponderância do tutoiement entre falantes do árabe:

Cette dimension relationnelle très présente 
est renforcée par l’importance du tutoiement. 
Dans la majorité des messages, cette préférence 
pour le tu, même dans les messages écrits en 
français, est une caractéristique intéressante 
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des pratiques langagières des internautes 
marocains. C’est sans doute un calque de l’arabe, 
langue où l’on va plutôt tutoyer que vouvoyer 
son interlocuteur dans un souci de convivialité 
et de proximité. (ATIFI, 2003/2, p. 20)

Touche pas à mon pote! O verso que se repete, no início das 
duas primeiras estrofes e que é retomado pelo refrão, constitui a 
interdição – mas, também, uma advertência – lançada pelo emissor 
ao receptor/interlocutor não nomeado, generalizando, através da 
segunda pessoa do singular do verbo toucher (tocar, mexer, se 
meter, dentre outras possibilidades de tradução) – touche – toda 
uma camada populacional presumidamente passível de se voltar, 
de maneira agressiva, contra aqueles que se encontram também 
singularizados, no texto, pelo termo pote (amigo, camarada, 
chapa, dentre outras possibilidades de tradução)2.

Cabe ainda notar o registro familiar da frase, que suprime o 
primeiro elemento “obrigatório” da negação em francês – ne – 
conservando apenas o segundo – pas. O mesmo procedimento será 
verificado no verso Il faut pas oublier (quarta estrofe) – registro 
oral, familiar, em lugar de Il ne faut pas oublier, que respeitaria o 
cânone gramatical da negação em francês.

A utilização de linguagem familiar se confirma pela pergunta 
Ça veut dire quoi? (pela utilização de Ça, abreviação do pronome 
demonstrativo neutro Cela) substituindo, por exemplo, Que veut 
dire cela?3 e pela subsequente resposta:
2  É fato corrente que o pronome on, além de comutar, sobretudo em linguagem 
familiar, com o pronome nous, é utilizado em substituição ao da segunda pessoa, 
seja do singular tu, seja do plural, vous (POISSON-QUINTON et al., 2002, p. 46-47), 
sobretudo em contextos em que se quer amenizar uma ordem. No caso do texto 
de Gil, no entanto, o que se observa é o fenômeno inverso. O tu presumido, seja 
pela desinência verbal – Touche –, seja pela presença da forma tônica do pronome 
pessoal de segunda pessoa do singular, toi, e que concretiza a ideia do diálogo entre 
o emissor e o receptor, assume, na verdade um duplo papel. Por um lado, indefinindo 
esse receptor – que poderia ser representado por outros pronomes como on, 
quelqu’un ou personne, segundo a frase que se criasse; por outro, coletivizando-o e 
sendo empregado em lugar do vous enquanto segunda pessoa do plural.
3  Opção de questão, por nós sugerida, em registro formal, mantendo todos os 
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Ça veut dire que l’Être 
Qui a fait Jean-Paul Sartre penser
Fait jouer Yannik Noah

Traçando um paralelo entre dois ícones franceses – Sartre, branco, 
escritor, dramaturgo e filósofo, considerado o pai do existencialismo; 
Yannik Noah, negro, filho de imigrante camaronense, à época do 
lançamento da canção de Gil, grande estrela do tênis na França, – a 
partir da alusão a O Ser e o Nada [L’Être et le néant] – (SARTRE, [1943] 
1982), uma das obras-mestras de Sartre, Gil introduz dois dos temas 
que serão tratados na canção, ou seja, o do questionamento quanto à 
medida de valoração das pessoas e o da discriminação racial.

Afinal, quem seria mais importante? Sartre, por ser filósofo? Por 
ser branco? Yannik Noah, por jogar tênis? Por ser negro? Para Gil, “O 
que faz o Sartre pensar faz o Yannik Noah jogar” (RENNÓ, 2003, p. 366).

As diferenças, então, não contam. Contam os feitos, os fatos. Não 
as origens, leia-se, não o grupo étnico ou social a que se pertença.

Il faut pas oublier que la France
A déjà eu la chance
De s’imposer sur la Terre
Par la guerre
Les temps passés ont passé
Maintenant nous venons ici
Chercher les bras d’une mère
Bonne mère

Passa-se da dimensão pessoal para a estatal. O paralelo, 
agora, se desenvolve entre duas Franças: de um lado, uma potência 
colonial, economicamente próspera, e militarmente forte; de outro, 
um país maternal, protetor, que, espera-se, acolha os imigrantes – 
particularmente os que proveem dos territórios que estiveram ou 
estavam sob sua tutela.

elementos da frase em registro oral, ora citada – sabendo-se que, em francês, que seria 
necessariamente o pronome interrogativo átono relativo a objetos ou elementos não 
animados a ser utilizado no início da frase, como sujeito, em alternância com o quoi 
proposto pelo texto, neste caso, a forma tônica tomada como objeto direto, colocada no 
final da frase.
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Porque é importante ressaltar o paradoxo: o mesmo país que, 
à época da revolução francesa, promulgou os Direitos do Homem 
e do Cidadão, tentou sufocar a rebelião de escravos em Saint-
Domingue, atual Haiti.

E é a mesma França que, no fim dos anos setenta e começo 
dos oitenta, comete atos violentos contra imigrantes e seus 
descendentes estabelecidos em solo francês, principalmente num 
contexto de crise econômica e social em que se estabelecem 
confrontos entre “franceses” e “imigrantes”4, como os da fábrica 
Talbot de Poissy.

La grève menée de l’usine automobile Talbot de 
Poissy (PSA) verra des affrontements entre des non-
grévistes et grévistes immigrés. Enfin, à l’automne 
1983, des adhérents et sympathisants du Parti 
socialiste participent à des “dimanches noirs” qui 
voient des batailles rangées entre les militants 
FN [Front National]et les organisations d’extrême 
gauche à la suite d’élections municipales partielles 
dans des villes de gauche qui connaissaient une 
montée du vote FN. (SOS..., s/d., s.p.)

Donde o questionamento de Gil: “Como é que vocês, povo 
da Liberdade, da Igualdade e da Fraternidade, se deixam rebaixar 
por tamanha mesquinharia? Isso é coisa de Hitlers, não de vocês!” 
(RENNÓ, 2003, p. 366).

A última estrofe traz à luz da discussão três ícones da cultura 
francesa contemporânea, conhecidos internacionalmente, inclusive, 
no Brasil:

Il fait chanter Charles Aznavour
Il fait filmer Jean-Luc Godard
Il fait jolie Brigitte Bardot

Se fato é que, nos anos 80, o estudo do francês deixara de ser 
obrigatório no Brasil, ainda era a segunda língua estrangeira no 

4  A questão do reconhecimento da nacionalidade francesa passa por um processo 
complexo em que os nascidos em solo francês não são necessariamente franceses.
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país. Assim sendo, embora a juventude manifestasse claramente 
sua preferência por cantores e grupos americanos, ingleses ou 
jamaicanos, Charles Aznavour – de origem armênia – continuava 
sendo uma referência em termos de música francesa, no Brasil5.

Para os amantes de cinema – e o público estudantil, sobretudo 
universitário – Godard era um dos grandes nomes, principalmente 
pelas associações estabelecidas, no Brasil, entre o Cinema Novo e a 
Nouvelle Vague.

Nos anos oitenta, Brigitte Bardot, que interrompera a carreira 
às vésperas de completar quarenta anos, em 1973, ainda era 
considerada, pelos brasileiros, um ícone de beleza. Especialmente, 
para os frequentadores de Búzios, balneário que se viu projetado 
internacionalmente pela atriz, quando visitou a região em companhia 
do namorado Bob Zaguri. Uma estátua em sua homenagem foi 
erguida na orla da praia que, hoje, leva seu nome: Orla Bardot.

Voltando, pois, à ideia do Être da primeira estrofe, 
aparentemente paradoxal em relação à filosofia existencialista 
que prega a anterioridade da “existência” em relação à “essência”, 
Gil cita cinco nomes de grandes estrelas internacionais para 
demonstrar, por um lado, que cultura, esporte e arte não rimam 
com discriminação; por outro, que são nossas ações que nos 
(trans)formam.

É a exortação da canção à alma francesa, às 
suas grandes máximas cívicas – recorrendo 
particularmente ao truque de usar essa 
entidade tão importante que é o “ser”, que 
diz respeito profundamente à obra de Sartre 
–, para tocar na questão da intolerância racial. 
(RENNÓ, 2003, p. 366)

5  Cabe lembrar que data de 1979 o premiado filme O tambor (Oscar na categoria 
Melhor filme estrangeiro e Melhor filme no Festival de Cannes, dentre outras 
premiações), produzido pela Alemanha, França, Polônia e Iogoslávia, com direção de 
Volker Schlöndorff (1979). O drama, baseado na obra de Günther Grass, foi sucesso 
de bilheteria no Brasil e a participação de Charles Aznavour foi, à época, muito 
elogiada pela crítica e pelo público (O TAMBOR..., 2012).



374

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

A aparente incoerência parece se esclarecer. O Être (retomado 
na última estrofe pelo pronome pessoal Il, “responsável” pelo talento 
de Sartre, Noah, Aznavour, Godard e BB, que pode apequenar le plus 
grand Français e, inversamente, tornar grande o petit Chinois, não 
seria a “natureza”, nem mesmo Deus. Seriam, antes, as ações de cada 
um definindo seu papel na vida.

Il fait petit le plus grand Français
Il fait plus grand le petit Chinois.

Analisados, hoje, o quarto e quinto versos da última estrofe 
adquirem caráter profético. De acordo com Moraes (2019), na 
década de 1980, apesar de seu potencial hegemônico, a China 
ainda não possuía tanta relevância no sistema internacional. Até os 
anos 1970, enquanto esteve no poder, Mao Tsé-Tung não apenas 
fracassara em gerar desenvolvimento, como agravou o drama 
social chinês, aumentando a miséria e promovendo uma política de 
mortes e de expurgos políticos. O país até chegou a conquistar o 
status de potência nuclear, mas a um custo humano muito alto.

Deng Xiaoping, ao tomar as rédeas do Partido Comunista 
Chinês, reverte as políticas maoístas, abandonando a planificação 
econômica e dando início a um longo processo de reformas liberais, 
culminando com a entrada do país para a Organização Mundial do 
Comércio, em 2001. Assim, ainda segundo o autor supracitado, 
num futuro não muito distante, a China se tornaria uma das 
maiores economias mundiais, atraindo investimentos, tecnologia, 
transformando-se na “manufatura do mundo” ao concentrar em 
seu território a maioria absoluta das fábricas do planeta, além de 
competir por maior espaço de atuação nas arenas decisórias globais.

Contrapondo-se a essa transição, a predominância do Ocidente 
permaneceu uma constante durante o século XX. Da supremacia 
econômico-militar e do colonialismo europeus, passando por dois 
conflitos de escala global, até o final da Guerra Fria, o Mundo 
Atlântico representou o centro de gravidade inconteste do sistema 
internacional, em todas as suas dimensões (MORAES, 2019). As 
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implicações desse fato para a França dos anos 1980 são observadas 
em sua capacidade, no período em questão, de projetar poder – 
no plano da cultura e dos valores, mas, também, na economia e 
na segurança internacional. Desde o pós-Segunda Guerra, Paris 
buscou certa autonomia em relação à bipolaridade Estados Unidos-
União Soviética, patrocinando a integração regional, desenvolvendo 
capacidades materiais próprias e promovendo ativamente sua 
cultura pelo mundo.

Para Moraes (2019), no entanto, se o fim da Guerra Fria e o 
início do processo de globalização, nos anos 1990, já anunciavam 
uma menor concentração de poder nas mãos das grandes potências 
estabelecidas, a crise global de 2008 e a do euro evidenciaram o 
declínio relativo da influência ocidental, particularmente da Europa, 
no sistema internacional. Não obstante o fato de a França ser uma 
potência militar nuclearmente armada, além de pertencer ao grupo 
das maiores economias do mundo e se fazer presente em diferentes 
regiões geográficas com sua diplomacia, seus recursos de poder 
remanescentes não serão suficientes para manter o lugar que 
ocupa. Em termos demográficos, econômicos e militares, a posição 
da França deve continuar a diminuir nas próximas décadas, o que 
impactará nas suas opções políticas, exigindo novas adaptações às 
realidades que se impuserem futuramente.

Uma vez discutida a questão da ascensão e do declínio das 
potências supracitadas, voltamos a abordar suas dinâmicas sociais 
domésticas, como o racismo, à luz de Touche pas à mon pote. 
Justamente, como referido anteriormente, as discriminações, 
sobretudo as de caráter racial, se encontram na base do combate 
de SOS Racisme:

SOS Racisme est née dans un contexte 
particulier. En effet, à la fin des années 1970 et au 
début des années 1980, la France s’aperçoit que 
les populations nord-africaine et subsaharienne 
qui vivent sur son territoire et y ont refait leur 
vie vont s’inscrire durablement dans la réalité 
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française. Des violences policières sont à 
l’origine de la Marche pour l’égalité et contre 
le racisme. En outre, la crise économique et 
sociale crée un contexte de tension propice aux 
réactions de rejet. (SOS..., s/d., s.p.)

O que se nota na citada canção é um aprofundamento, ou, 
mais precisamente, um alargamento das questões abordadas em 
Refavela (GIL, 1977), dentre elas, a da discriminação social e racial:

Refavela

Iaiá, kiriê
Kiriê, iaiá
A refavela
Revela aquela
Que desce o morro e vem transar
O ambiente
Efervescente
De uma cidade a cintilar

A refavela
Revela o salto
Que o preto pobre tenta dar
Quando se arranca
Do seu barraco
Prum bloco do BNH

A refavela, a refavela, ó
Como é tão bela, como é tão bela, ó

A refavela
Revela a escola
De samba paradoxal
Brasileirinho
Pelo sotaque
Mas de língua internacional
A refavela
Revela o passo
Com que caminha a geração
Do black jovem
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Do black-Rio
Da nova dança no salão

Iaiá, kiriê
Kiriê, iaiá
A refavela
Revela o choque
Entre a favela-inferno e o céu
Baby-blue-rock
Sobre a cabeça
De um povo-chocolate-e-mel
A refavela
Revela o sonho
De minha alma, meu coração
De minha gente
Minha semente
Preta Maria, Zé, João

A refavela, a refavela, ó
Como é tão bela, como é tão bela, ó

A refavela
Alegoria
Elegia, alegria e dor
Rico brinquedo
De samba-enredo
Sobre medo, segredo e amor

A refavela
Batuque puro
De samba duro de marfim
Marfim da costa
De uma Nigéria
Miséria, roupa de cetim

Iaiá, kiriê
Kiriê, iáiá.

Em 1977, Gilberto Gil fora convidado a participar do Festival 
de Arte e Cultura negra (FESTAC), em Lagos, na Nigéria. Segundo o 
que nos informa, Gil (RENNÓ, 2003, p. 232) encontrou um cenário 
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urbano semelhante ao dos conjuntos habitacionais construídos no 
Brasil, a partir da década de 1950, com o objetivo de retirar as 
pessoas das favelas e instalá-las em locais adequados à moradia. 
Muitos desses conjuntos de prédios, no entanto, acabaram se 
transformando em favelas verticais, seja pela utilização de material 
de baixa qualidade na sua construção, seja pela precariedade de 
infraestrutura – água, luz, esgoto.

“Refavela” foi estimulada por esse reencontro, 
de cujas visões nasceu também a própria palavra, 
embora já houvesse o compromisso conceitual 
com o re para prefixar o título do novo trabalho, 
de motivação urbana, em contraposição a 
Refazenda, o anterior, de inspiração rural. 
(RENNÓ, p. 232)

À época, Gil já alertava: não se trata apenas de apontar com 
o dedo em riste para os absurdos cometidos contra os negros ou 
favelados regionais, leia-se, brasileiros. É fundamental perceber que 
o fenômeno da discriminação tem raízes múltiplas, mais profundas e, 
por que não dizer, universais:

o movimento da juventude black-Rio [...] se 
instalava propondo novos estilos de participação 
na questão da negritude no Brasil e no mundo, 
com mais atividade cultural e absorção de 
elementos do discurso e da luta negra da 
América e da África. (RENNÓ, 2003, p. 232)

A esse propósito, o paralelo entre Touche pas à mon pote e 
outra das músicas compostas em francês por Gilberto Gil, La lune 
de Gorée (GIL, 1995), parece se impor.

Lançada no conceitual Quanta (1995), La lune de Gorée segue 
a linhagem de produções centradas na conscientização social tão 
cara a Gilberto Gil, desde suas primeiras composições nos anos 60, 
como Procissão (1964), seguidas de perto pelas de conscientização 
da presença cultural / racial, seja indígena, Zabelê (1966), negra, 
como Rei do Maracatu (com Jorge Ben – 1968) e As Ayabás (1976) 
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– além e, principalmente, das canções presentes em Refavela 
(1977): Balafon, Babá Alapalá; e de Sarará Miolo (composta em 
1976 e lançada, em 1978, no LP Nightingale) – ou ainda, das que 
falam, mais diretamente, das questões políticas e da miscigenação 
de raças e culturas, como Filhos de Gandhi (1973), Jeca Total 
(1975), ou Chuck Berry Fields Forever (1976), Patuscada de Gandhi 
(1977), Punk da periferia (1983), para citar apenas algumas das 
composições de Gilberto que ilustram nossa reflexão.

Cantada quando da visita ao Senegal, e, mais especificamente, 
à ilha de Gorée, um dos locais de onde partiam os escravos para 
a América, o então Ministro da Cultura, Gilberto Gil, emocionou 
todos aqueles que assistiram à sua apresentação:

À capela, entoou os versos de La lune de 
Gorée (A lua de Gorée), sua e de Capinan, 
que fala da dor de quem descende dos que 
passaram pela ilha. No ato, acompanhado 
pelo presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, 
choraram Gil, Matilde [Secretária de Promoção 
da Igualdade Racial], a ex-ministra Benedita da 
Silva e a maioria dos integrantes da comitiva 
presidencial. (LEALI, 2005, s.p.)

Para melhor visualizarmos a letra da canção, segue a 
transcrição na sua integralidade: 

La lune de Gorée

La lune qui se lève
Sur l’île de Gorée
C’est la même lune qui
Sur tout le monde se lève

Mais la lune de Gorée
A une couleur profonde
Qui n’existe pas du tout
Dans d’autres parts du monde
C’est la lune des esclaves
La lune de la douleur
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Mais la peau qui se trouve
Sur les corps de Gorée
C’est la même peau qui couvre
Tous les hommes du monde

Mais la peau des esclaves
A une douleur profonde
Qui n’existe pas du tout
Chez d’autres hommes du monde
C’est la peau des esclaves
Un drapeau de liberté

Nessa canção, Gil traz à tona, ilustrando-o, o fenômeno da 
“epidermização” estudada por Depestre em Bom dia e adeus à 
negritude. A metáfora da lua que nasce por sobre a Ilha de Gorée, 
e que é “a mesma que nasce em todos os lugares do mundo”, 
nos insere de imediato no cerne da discussão do texto, ou seja, 
a da postulação da igualdade dos homens. No entanto, a antítese 
presente na afirmação de que a lua de Gorée traz “uma cor 
profunda”, “que não existe em nenhum outro lugar do mundo”, 
desorganiza nossa apreensão da imagem inicial e nos coloca 
num terreno movediço que se que se escava, ainda mais, com 
a afirmação de que ela é “a lua dos escravos”, “a lua da dor”. 
Percebe-se, então, por que é a lua – e, não o sol – que se mostra 
por cima da Ilha. Porque o autor preferiu construir seu texto 
dentro do regime noturno. A sucessão de imagens nos mostra que 
a lua – tantas vezes associada aos idílios e romances – aqui, é o 
testemunho da dor e da opressão. É lua que não traz luz, é lua que 
engendra, antes, a escuridão.

Essa metáfora se aprofunda na terceira e quarta estrofes, 
pois, o olhar que se dirigira para o alto, em busca da lua, se volta 
para baixo, e se depara com “os corpos de Gorée”. Novamente, 
quebrando a expectativa da sensualidade lírica insinuada, o texto 
nos coloca diante de uma cena algo lúgubre e mesmo aterradora. 
Estarão esses corpos vivos? E o olhar passa a vasculhá-los, na 
tentativa de identificar se ainda respiram. Porque, de fato, se “a 
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pele que se encontra sobre os corpos de Gorée é a mesma que 
cobre os corpos de todos os homens do mundo”, “a pele dos 
escravos tem uma dor profunda que não existe nos outros homens 
do mundo”. A dor a que se faz referência não é apenas uma imagem, 
uma figura de linguagem. O sofrimento físico, as torturas a que 
foram submetidos os escravos – desde o momento de sua captura, 
passando pelos entrepostos em que eram amontoados à espera de 
serem transportados, novamente apinhados, por navios negreiros, 
a lugares totalmente desconhecidos onde os maus-tratos seriam, 
via de regra, redobrados – para além do psíquico, é muito nítida em 
nosso consciente coletivo.

Apesar de, nos dois últimos versos da letra, assistirmos à 
transmutação da pele dos escravos em “bandeira da liberdade”, o 
encerramento dessa alegoria da escravidão nos coloca diante da 
infeliz realidade: o da distância que separa o poema (o sonho) de 
sua concretização:

Pelo processo de epidermização e de racialização 
de luta de classes (e de suas representações na 
consciência social de nossos povos), as realidades 
reificantes do capitalismo, que, nos tempos 
modernos, determinaram, em todo o mundo, 
as relações entre opressores e oprimidos, 
modelaram, nas sociedades escravistas das 
Américas, um tipo de condição negra marcada por 
níveis de opressão, de reificação, de alienação, 
mais complexos, mais constrangedores que os 
que pesavam sobre as outras camadas oprimidas 
da sociedade colonial. (DEPESTRE, 1980, p. 9)

O cotejo de La lune de Gorée com Refavela nos permite, então, 
verificar que o processo de colonização, no Brasil, bem como em 
outros países da América, se fez sentir não apenas em termos 
físicos ou políticos, mas também psicológico, levando o negro a se 
considerar duplamente inferior: do ponto de vista socioeconômico 
e racial.
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Na verdade, o sistema colonial cria, por um lado, as condições 
para que conflitos sociais se disfarcem sob a aparência de 
conflitos raciais:

Representantes de diferentes etnias africanas: 
yorubas, ibos, bambaras, angolanos, guineenses, 
sudaneses, bantos, dahomeanos, senegaleses, 
e outros de diversas condições sociais: 
agricultores, caçadores, pescadores, artistas, 
bruxos, guerreiros, griots, chefes e notáveis das 
tribos, foram feitos negros por um dogma racial 
que os desvalorizava, rebaixando ao extremo a 
cor da pele, suas culturas, seus cultos religiosos 
e o conjunto de sua história pré-colonial. 
(DEPESTRE, 1980, p. 10)

Por outro lado, percebe-se que esta ‘semiologia somática’ 
promove uma dupla simplificação:

Membros das diferentes nações europeias: 
espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, 
portugueses, dinamarqueses, etc., de diversas 
condições sociais: comerciantes, financistas, 
camponeses, artistas, sacerdotes, militares, 
marinheiros, clérigos, prostitutas, plebeus ou 
nobres, foram feitos brancos por um mito racial 
que valorizou e idealizou ao extremo a cor 
da pele, seus traços físicos, sua história, suas 
crenças e sua cultura. (DEPESTRE, 1980, p. 10)

Daí a recusa do negro e, mesmo, do mestiço, que renega o lado 
negro de sua origem, valorizando apenas o lado branco.

Em seu discurso de posse, Gilberto Gil declarava:

O Brasil não pode continuar sendo sinônimo 
de uma aventura generosa, mas sempre 
interrompida. Ou de uma aventura só 
nominalmente solidária. Não pode continuar 
sendo, como dizia Oswald de Andrade, um país 
de escravos que teimam em ser homens livres. 
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Temos de completar a construção da nação. De 
incorporar os segmentos excluídos. De reduzir 
as desigualdades que nos atormentam. Ou não 
teremos como recuperar a nossa dignidade 
interna, nem como nos afirmar plenamente 
no mundo. Como sustentar a mensagem que 
temos a dar ao planeta, enquanto nação que se 
prometeu o ideal mais alto que uma coletividade 
pode propor a si mesma: o ideal da convivência 
e da tolerância, da coexistência de seres e 
linguagens múltiplos e diversos, do convívio 
com a diferença e mesmo com o contraditório. 
E o papel da cultura, nesse processo, não é 
apenas tático ou estratégico é central: o papel 
de contribuir objetivamente para a superação 
dos desníveis sociais, mas apostando sempre na 
realização plena do humano. (LEIA..., 2003, s.p.)

Percebemos, nesse discurso, o mesmo ideal de “convivência 
e tolerância”, de “coexistência de seres e linguagens múltiplos e 
diversos” presente em Touche pas à mon pote.

Aliás, é relevante a observação feita pelo próprio autor em 
relação à canção:

Meu francês era limitado, mas ainda assim eu 
quis ousar fazer, e acabei me deparando com 
essas surpresas que o próprio desdobrar-se 
das manifestações da poesia acaba trazendo. 
[...] A canção tornou-se conhecida na França. 
Os franceses ficaram admirados de ver que 
um fenômeno interno deles pudesse ter sido 
revelado a partir de fora; vários jornalistas me 
disseram: “Mas como é que você fez?”. “Eu fiz” 
(RENNÓ, 2003, p. 366)

Indubitavelmente, Gilberto Gil é um dos grandes pensadores 
de nosso tempo. Para Antonio Risério, aliás,

Gil é uma variante do ‘intelectual orgânico’ 
gramsciano – ‘intelectual orgânico’ não de uma 
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classe social tipo Lula ou Golbery, mas de uma 
etnia e de uma cultura, num momento decisivo 
da história brasileira e mundial das relações 
interraciais. Opera aperta, caldeirão cultural, 
melting pot de signos e símbolos, Gil é intelleto 
d’amore, introduzindo enzimas democráticas no 
metabolismo social brasileiro. (1982, p. 286-287)

É interessante pensar que, no momento em que escrevia esse 
texto, o organizador de Gilberto Gil – Expresso 2222, uma das obras 
que, a despeito de seu pequeno volume (apenas 288 páginas), 
melhor sintetizam a carreira e a obra do autor de Touche pas à 
mon pote, não imaginaria que, passados onze anos da publicação, 
Gil aceitaria o cargo de Ministro da Cultura no primeiro mandato 
de Lula.

E é em 2003, já titular da pasta, que Gilberto Gil não apenas 
toca ao violão, mas também interpreta Touche pas à mon pote, no 
Show da Paz, na sede da ONU:

Le slogan ‘Touche pas à mon pote’ de l’association 
est également le titre d’une chanson de l’album 
Dia Dorim Noite Neon de 1985 du chanteur 
brésilien Gilberto Gil. Il s’est produit en 2003 
pour son concert Show da paz au siège de l’ONU, 
à New York, lors duquel il a chanté cette chanson, 
après avoir lu un petit discours à propos du 
mouvement SOS Racisme. (SOS..., s/d., s.p.)

De acordo com o jornal O Estado de São Paulo (18 de 
setembro de 2003), a apresentação de Gilberto Gil teria duração 
de aproximadamente uma hora e ele cantaria quinze canções. A 
ideia teria partido do Secretário Koffi Annan com o objetivo de 
que os ambientes oficiais tivessem um pouco “a atmosfera que 
vem das ruas, dos lares e dos corações das pessoas”, declarou, à 
época, ao jornal, Gilberto Gil.

E é o próprio Gilberto Gil que explica seu desempenho à 
frente do ministério em artigo intitulado “Eu tenho um sonho”, 
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escrito para o jornal alemão Die Zeit e publicado em 28 de julho 
de 2005:

No campo de batalha da política, o poeta não se 
encontra em melhor ou pior situação do que os 
outros. A poesia tem seu próprio domínio. Mas eu 
gosto quando as duas esferas se misturam. É como o 
pêndulo entre dois polos. Assegura um movimento 
contínuo. Fazer política poeticamente e poetar 
politicamente – os pensamentos e sentimentos de 
ambos os lados ganham com isso. Não se deve negar 
aos políticos o seu lado poético. Políticos podem ser 
poetas e vice-versa. (GUEDES, 2020, s.p.)

Apesar de ter desempenhado papel de grande relevo junto ao 
Ministério da Cultura, em 2008, Gilberto Gil decide pedir demissão 
para se dedicar à carreira musical.

“Nunca um ministério experimentou um 
crescimento tão expressivo, ainda que, 
insuficiente, dos seus recursos. Nunca houve um 
ministro da Cultura com um capital simbólico 
dessa amplitude”, resumiu o professor da UFBA 
Paulo Miguez, assessor especial do ministro Gil e 
secretário de políticas culturais do MinC, de 2003 
a 2005. (GUEDES, 2020, s.p.)

Em 2013, Gil será o primeiro brasileiro a receber o prêmio 
Musiques du Monde no evento Grand Prix SACEM (Sociedade de 
Compositores, Autores e Editores de Música na França) para laurear 
profissionais da música. Durante o evento, Gil cantou Touche pas à 
mon pote e foi homenageado pela diretora de cinema e ministra 
Yamina Benguigui (GILBERTO GIL..., 2013).

A citada canção, em que pese a menção a Brigitte Bardot que, 
hoje, faz duras críticas à “islamização da França”, continua sendo uma 
importante manifestação pela paz e pelo entrelaçamento de culturas.

Assim, em recente gravação para uma emissora estatal 
francesa, TV5, Gil revisita Touche pas à mon pote:
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“A música acabou ficando atualíssima com o 
Black Lives Matter (Vidas Negras Importam)”, 
diz Gil. O grito de ordem ganhou força nas ruas 
e nas redes sociais após o assassinato de George 
Floyd, negro morto por um policial branco nos 
EUA. (RÉ, 2020, s.p.)

Parece incrível que, trinta e seis anos depois de lançada, Touche 
pas à mon pote reflita, ainda, quer no Brasil, quer na França ou no 
Estados Unidos, o sonho, nas palavras de Antonio Risério, de “um 
espaço social exemplar, onde já se realizou o ideal da democracia 
racial e onde a palavra integração perdeu as aspas” (1982, p. 287).

Em todo caso, em 1982, Risério (p. 286) já delineava, com muita 
clareza, a importância do que denominava a “performance de Gil”:

O sentido sociocultural de sua presença na cena 
histórica brasileira é claríssimo. Gil explicita 
e radicaliza a dialética da presença negra na 
história do Brasil. Aposta no sonho de sua gente, 
como ele mesmo diz. (RISÉRIO, 1982, p. 286)

E acrescenta:

Ao invés de se entrincheirar autodestrutivamente 
em qualquer gueto político-cultural, é 
democrático e internacionalista, comprometido 
com a realização concreta do grande sonho da 
mitologia social brasileira – a construção de uma 
complexa, radical e profunda democracia política, 
racial e cultural. (RISÉRIO, 1982, p. 287)

Que o sonho de Gil – que é o de todos aqueles que, vivendo 
um dos momentos mais críticos da vida brasileira, lutam para “mudar 
o rumo da história”, “refazendo tudo” “com real teor de beleza” – 
possa, apesar de todas as adversidades, se tornar, enfim, realidade.
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“eU (NÃO) SOU cOVeiRO”: eSTAR eNTRe 
MUNdOS, MiSTÉRiOS e MORTeS – iMAGiNÁRiOS 
BRASiLeiROS e cARiBeNHOS dO cOVeiRO

Vanessa Massoni da Rocha (UFF)

O que há de tão repulsivo, tão estranho, na 
figura do coveiro, que ninguém nunca se 

importou com ele?1

Raphaël Confiant, 2002

PREâmbuLO
20 de abril de 2020. O mundo sofria atônito a pandemia do novo 

Coronavírus (Covid-19) que, até aquele momento, havia vitimado 
40.581 brasileiros. Em Brasília, o maior representante do executivo 
brasileiro responde da seguinte forma à contestação dos jornalistas 
sobre o tema: “Eu não sou coveiro”. Os órgãos de imprensa insistem e 
a bravata se repete: “Eu não sou coveiro”.

A frase ecoa por dias, semanas, meses. Torna-se “meme”, 
ilustra charges (como as de autoria de Janete, Gê, Custódio, 
Latuff, Ivan Cabral, Duke, Genin, dentre muitos outros), figura em 
diversas moções de repúdio do campo progressista e é replicada 
à exaustão nas redes de comunicação e de imprensa. No campo 
cultural, o poeta, rapper e slammer Lucas Afonso (2021) reage à 
assertiva entoando os versos “Aliás, não é coveiro mesmo / Não 
tem capacidade para exercer esta função / Por que coveiro tem 
a sensibilidade / Com a família diante de um ente querido num 
caixão”, do poema Brincadeira tem hora. Sua vídeo-performance foi 

1  São de minha autoria as traduções para o português de textos literários e teóricos 
referenciados em língua francesa. 
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visualizada por milhões de brasileiros tão perplexos quanto o artista 
paulista diante do “pronunciamento” presidencial.

Destarte, a frase “Eu não sou coveiro” passa a integrar o rol das 
fanfarronices2 vituperadas a esmo por aquele que ocupa o Palácio 
da Alvorada. De início, salta-me aos olhos o desprezo da sentença. 
Desprezo com a vida, certamente. Mais, também, desprezo aos 
coveiros3. Havia na frase de efeito mais do que insensibilidade e 
impropérios. Pairava, no tom de voz áspero e na expressão de 
contrariedade, um desprezo agudo pelos sepultadores, definidos 
como aqueles condenados a conviver com a morte, o rebotalho, 
o fúnebre. E ocorreu-me que, no Brasil, os coveiros ocupam, 
lamentavelmente, algum lugar bastante subterrâneo na afetividade 
e no reconhecimento das profissões. Anônimos, homogeneizados, 
invisíveis, mal remunerados, sujos de terra; cavam covas, cimentam 
carneiros, embrenham-se em ruelas transportando caixões, 
organizando coroas de flores. Ganham o pão de cada dia num espaço 
marcado por dores, lutos e despedidas inconformadas. Trabalham 
ao ar livre sujeitos às intempéries do tempo e movidos tanto soar 
de sinos quanto pelo ritmo de choros. Seu lugar de trabalho é onde 
quase ninguém deseja estar, lugar definido pelo senso comum como 
repugnante, mal-assombrado, capaz de despertar arrepios e frissons.

A pandemia trouxe à tona imagens dilacerantes, como a de 
milhares de covas sendo abertas às pressas no cemitério Nossa 

2  A este respeito, ver “O monstruário das frases de Jair Messias Bolsonaro sobre 
a covid-19”, elencados pela jornalista Eliane Brum, em 23 de janeiro de 2021. 
Disponível em: http://elianebrum.com/desacontecimentos/o-monstruario-das-
frases-de-jair-messias-bolsonaro-sobre-a-covid-19/. Acesso em: 4. mar. 2021.
3  Adoto ao longo do artigo dois termos para esta profissão, coveiro e sepultador. Fica 
a ressalva, contudo, de que nem todos os profissionais reconhecem nestes termos 
o ofício que exercem, como informa o jornalista Thiago Alonso, na reportagem 
“Coveiro: o enterro de uma profissão”, de 2008. “A profissão está deixando de 
existir – ao menos com este nome. Quem afirma são os próprios profissionais. [...] 
Os funcionários da morte já não se sentem mais à vontade ao ser chamados de 
coveiros. Hoje, preferem ser chamados de pedreiros. ‘Coveiro é quem faz a cova, 
cavada direto na terra. Nós não fazemos mais. Agora são gavetas, feitas com tijolos 
e placas de cimento”, defende Ismael Stella, funcionário do cemitério Nova Orleans, 
em Curitiba” (ALONSO, 2008).

about:blank
about:blank
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Senhora Aparecida, em Manaus; imagem que, aliás, rodou o mundo 
e mostrou o colapso ligado ao altíssimo número de sepultamentos 
diários. Na contramão desta omnipresença da morte em nosso 
cotidiano, o silenciamento em torno da proteção aos coveiros 
impera. Na reportagem “Sepultadores pedem prioridade da 
categoria na vacinação contra a Covid-19 em SP”, de Ira Romão e 
Lucas Veloso, de 2 de fevereiro de 2021, o coveiro James Gomes 
da Silva, que atua no Cemitério Vila Formosa, o maior da América 
Latina, faz um apelo para que os sepultadores sejam incluídos 
no grupo prioritário para a vacinação: “Fechamos o ciclo da vida 
e acabamos esquecidos. Espero que olhem para a gente e para a 
importância do trabalho que a gente faz”.

Na mesma reportagem, lê-se “Carlos é nome fictício de um 
sepultador no cemitério São Luís, na zona sul, que não quis se 
identificar. Ele afirma que o preconceito das pessoas sempre foi 
percebido, mas aumentou na pandemia. ‘As pessoas nos tratam mal 
faz tempo, mas com esse vírus deu uma aumentada porque as pessoas 
achavam que a gente ia infectar [os demais]’”. Os testemunhos 
de James e Carlos descortinam o descaso, a indiferença, o não-
reconhecimento e o preconceito de parte da população brasileira 
em relação aos coveiros. Ambos relatam as agruras da profissão e 
a imagem de desconfiança a qual estão, infelizmente, submetidos.

Inscrito neste contexto desconcertante, este artigo privilegia 
os imaginários brasileiros e caribenhos de expressão francesa sobre 
a figura do “coveiro” e se organiza em duas partes. A primeira, 
nomeada de “No Brasil, os coveiros não cantam”, perscruta, alguns 
textos canônicos da literatura brasileira no intuito de propor linhas 
de força acerca da representação literária dos coveiros. Narrativas 
de Machado de Assis, de Erico Verissimo e de Jeferson Tenório 
e poemas de Augusto dos Anjos e de João Cabral de Melo Neto 
ajudarão a compor um repertório mínimo que permitirá colocar em 
xeque os sentimentos negativos enumerados pelos sepultadores 
James e Carlos, entrevistados por Romão e Veloso, a saber: o 
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descaso, a indiferença, o não-reconhecimento e o preconceito. 
A análise tem como ponto de partida o imaginário brasileiro 
tanto para fazer eco à frase-lapidar-lamentável pronunciada pelo 
presidente, quanto para promover cotejamentos que permitam 
observar pontos de contato e de divergência entre as realidades 
brasileiras e antilhanas. Por certo, foi o genocídio instalado aqui que 
despertou o interesse em cartografar a presença dos coveiros na 
tessitura romanesca de lá.

A segunda parte, intitulada “O bailado dos coveiros no Caribe 
francófono”, transita entre narrativas dos guadalupenses Gisèle 
Pineau e Ernest Pépin e dos martinicanos Patrick Chamoiseau, 
e, sobretudo, de Raphaël Confiant, no intuito de analisar como a 
tessitura literária antilhana espelha a etnografia caribenha. Trata-
se de observar diversas facetas do coveiro, tais como: operador 
de identidades, mestre do cemitério, mobilizador de sincretismos 
religiosos e expoente de tradições crioulas.

Raphaël Confiant, no trecho acolhido na epígrafe deste artigo, 
interroga acerca da repulsa provocada pelo coveiro. Em alguma 
medida, estas reservas aproximam os imaginários brasileiros e 
antilhanos. Entretanto, Confiant, formidável retratista de tipos, 
transforma a inquietação da pergunta em ponto de partida para 
elucidar a questão, colocando-se à escuta de coveiros, no âmbito 
de pesquisas de campo para suas narrativas, e para a elaboração 
do dicionário de crioulo martinicano. Sob as égides da escuta 
atenta, do interesse, do acolhimento e da curiosidade, haverá um 
salto expressivo do anonimato do coveiro para seu reconhecimento 
como membro importante do imaginário crioulo.

NO bRAsiL, Os COvEiROs NÃO CANTAm
Lembrei-me de que uma das mais canônicas obras literárias 

brasileiras, Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), de Machado 
de Assis, escandalizou o cenário romanesco nacional ao dar voz a 
um narrador-defunto que não se furta a discorrer sobre cemitérios, 
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epitáfios, velórios e covas. Nenhuma palavra, todavia, sobre os 
coveiros. Não há menção aos coveiros em Brás Cubas. No capítulo 
150, o protagonista revela: “No cemitério, principalmente quando 
deixei cair a pá de cal sobre o caixão, no fundo da cova, o baque 
surdo da cal deu-me um estremecimento passageiro, é certo, 
mas desagradável” (2008a, p. 255). Ora, não seria atribuição dos 
coveiros lançar a pá de cal sobre o caixão? Por que coube a Brás 
Cubas a tarefa? Por que, em Brás Cubas, os cemitérios prescindem 
de sepultadores?

Alguns anos mais tarde, Machado de Assis finalmente nomeia, 
em Esaú e Jacó (1904), os coveiros. Naquele momento, salienta 
a monotonia de seu trabalho e suas tristes resignações: “Ainda 
uma vez, não há novidade nos enterros. Daí o provável tédio dos 
coveiros, abrindo e fechando covas todos os dias. Não cantam, 
como os de Hamlet, que temperam as tristezas do ofício com as 
trovas do mesmo ofício” (1904, p. 327). O trecho explicita as fricções 
que Machado de Assis promove entre suas obras e as do escritor 
inglês William Shakespeare (1564-1616), autor da peça teatral 
Hamlet, escrita provavelmente entre 1599 e 1601. Não pretendo 
elencar exaustivamente as aparições da figura dos coveiros no 
âmbito da literatura brasileira, tampouco estudar cotejamentos 
entre os coveiros em tessituras machadianas e shakespearianas. 
Interessa-me, no entanto, observar algumas representações 
que demonstram que, no cenário literário brasileiro, a figura do 
coveiro, quando não é obliterada por completo, assume contornos 
esmaecidos. De fato, no Brasil, os coveiros não cantam.

Em 2020, o escritor Jeferson Tenório subscreve a representação 
mitigada dos coveiros na malha literária brasileira, à maneira dos 
romances machadianos. Em O avesso da pele, livro muito bem 
posicionado na lista de apostas para o Prêmio Jabuti de Romance 
Literário de 2021, Pedro, o narrador cujo pai acaba de ser assassinado 
em uma desastrosa abordagem policial, faz menção ao enterro do 
pai, professor afrodescendente de português de uma escola pública: 
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“abracei minha tia Luara enquanto víamos as pás jogarem terra sobre 
o caixão. Era o fim. Saímos em silêncio. Estávamos todos cansados, 
chorosos e ofendidos. A morte é sempre uma ofensa. Ela nos reduz a 
poeira. Nos reduz a nada, pensei” (TENÓRIO, 2020, p. 180).

A despeito dos contextos diversos e distantes nos quais se 
inscrevem as produções de Machado de Assis e de Tenório, a 
aproximação entre ambos os escritores remete ao apagamento da 
figura do coveiro. Enquanto Brás Cubas joga ele mesmo a cal sobre 
o caixão, no romance de 2020 vemos as pás personificadas e, de 
algum modo, se apresentando como metonímias dos coveiros. Tudo 
leva a um processo de obliteração, de redução: o corpo mutilado 
no qual só importam as mãos que seguram os instrumentos para 
cavar ou mãos que renegam o corpo. Além disto, a maneira poética 
como Tenório tece o texto torna mais alarmante a disparidade entre 
o abraço dos familiares, o aconchego e o afeto por eles manifestado 
e as mãos que lançam a terra sobre o esquife. O texto opera uma 
dicotomia entre afeto e trabalho, entre sentimento e ação. Se o 
coveiro não canta, parece que neste momento também dissente 
ou pelo menos não sente; ou, se sente, seu sentimento não gera 
interesse, não precisa ocupar as páginas do romance.

A ênfase textual repousa no gesto de um corpo mutilado 
a executar mecanicamente o ato de abrir covas na terra. E, mais 
do que isso, se ‘a morte ofende’, ‘reduz a nada’, para retomarmos 
as palavras do escritor carioca radicado em terras gaúchas, como 
devemos imaginar aqueles que com ela convivem e trabalham 
diariamente? Uma série de indagações me interpelam: seriam os 
coveiros ofendidos eternos? Ou seriam imunes aos caprichos da 
morte? Estariam acostumados à morte? É possível se acostumar à 
morte? Assumiriam os coveiros a relevância de poeiras? Penso que 
os textos sugerem um mecanismo de refração posto em jogo pelos 
coveiros, movimento fundamental para o desempenho de tão duro 
ofício. O ponto que me causa incômodo incide sobre a linha tênue 
entre o alheamento-protetor e entre a desumanização. Persegue-
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me a ideia de que os escritores brasileiros, e me restrinjo aos 
elencados neste curto panorama, acabam por exagerar na pátina 
da frieza e da indiferença que atribuem ao coveiro. 

Na crônica machadiana “A cena do cemitério”, de 3 de junho 
de 1894, encontramos a gênese desta cena dos coveiros que não 
cantam. Trata-se de um pesadelo provocado pela leitura do ato final 
de Hamlet. Nele, Machado de Assis concede aos coveiros um lugar de 
maior relevância do que os observados em Memórias póstumas de 
Brás Cubas e em Esaú e Jacó. Eis alguns trechos: “Como na tragédia, 
deixamos que os coveiros falassem entre si, enquanto faziam a cova 
de Ofélia. Mas os coveiros eram ao mesmo tempo corretores, e 
tratavam de ossos e papéis. A um deles ouvia bradar que tinha trinta 
ações da ‘Companhia Promotora das Batatas Econômicas’” (2008b, 
p. 8) Mais adiante, se lê: “os coveiros, fazendo saltar caveiras do 
solo, iam dizendo graças e apregoando títulos [...] foram indo com o 
trabalho de cavar e vender [...] ‘Pronto alívio!’ Meus senhores! Dez 
do ‘Banco Pronto Alívio’! Não dão nada, meus senhores? – Pronto 
Alívio! Senhores... [...]” (2008b, p. 8). De fato, estes coveiros “faziam 
trocadilhos, como os coveiros de Shakespeare” (2008b, p. 8) e eis a 
cena final: “Como espírito, não era grande coisa; daí a chuva de tíbias 
que caiu em cima do autor. Foi uma cena lúgubre e alegre ao mesmo 
tempo. Os coveiros riam, as caveiras riam, as árvores, torcendo-
se aos ventos da Dinamarca, pareciam torcerse de riso, e as covas 
abertas riam, a espera que fossem chorar sobre elas” (2008b, p. 9).

Nesta crônica machadiana, chamam a atenção os fatos de os 
coveiros exercerem o ofício de corretores e de mencionarem tal 
atividade enquanto abrem túmulos. Para além da incoerência de 
gestos e falas, como veremos mais adiante, a cena nos permite 
supor os modestos – e insuficientes – proventos dos coveiros. 
Deste modo, eles abrem covas e não se furtam a apregoar 
acerca de títulos para o público presente. A iniciativa parece, 
no mínimo, desrespeitosa e inadequada; os coveiros rompendo 
o silêncio do luto e da homenagem ao falecido com tratativas 
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capitalistas. Soma-se ao teor inoportuno da conversa as graças e 
os trocadilhos, que culminarão em risos e joça. A cena compõe, 
assim, um todo burlesco inverossímil ao recolhimento exigido na 
cerimônia de sepultamento.

A curiosa cena matemática dos coveiros remete ao soneto 
“Versos a um coveiro” (1920), do poeta Augusto dos Anjos. 
A primeira estrofe se atém à tarefa aritmética dos coveiros, 
apresentados como “empilhadores” de corpos: “Numerar 
sepulturas e carneiros, / Reduzir carnes podres a algarismos, 
/ Tal é, sem complicados silogismos, / A aritmética hedionda dos 
coveiros!” (1994, p. 350), enquanto a segunda estrofe propõe uma 
definição para a morte: “Um, dois, três, quatro, cinco... Esoterismos 
/ Da Morte! E eu vejo, em fúlgidos letreiros, / Na progressão dos 
números inteiros / A gênese de todos os abismos!” (1994, p. 350).

O poeta João Cabral de Melo Neto, em Morte e vida Severina 
(1956), nos permite aprofundar esta breve observação das 
representações literárias dos coveiros. Aproximando-se de Augusto 
dos Anjos, na definição do trabalho dos coveiros como um cara-a-
cara com o abismo da morte, a estética cabralina recorre aos coveiros 
para demonstrar como a morte dita os rumos no sertão nordestino. 
A primeira menção a eles ocorre durante a conversa entre o retirante 
Severino e uma mulher, enquanto este parte em direção à Zona da 
mata em busca de ocupação. Eis a cena: “Como aqui a morte é tanta, 
/ só é possível trabalhar / nessas profissões que fazem / da morte 
ofício ou bazar. / Imagine que outra gente / de profissão similar, / 
farmacêuticos, coveiros, / doutor de anel no anular, / remando 
contra a corrente / da gente que baixa ao mar, / retirantes às avessas, 
/ sobem do mar para cá” (MELO NETO, 2007, p. 105-106).

Deste modo, pode-se aludir à figura do coveiro como o mau 
agouro da derradeira hora. Em um lugar repleto de seca, de 
sofrimento e de aridez, a profissão de coveiro progride diante 
da farta demanda; é o coveiro um dos únicos a lucrar com a 
morte. A segunda evocação dos coveiros, no poema intitulado 
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“Chegando ao Recife, o retirante senta-se para descansar ao pé 
de um muro alto e caiado e ouve, sem ser notado, a conversa de 
dois coveiros” (2007, p. 113), retoma o mote literário já presente 
na crônica de Machado de Assis. Faz-se relevante atentar para 
a representação dos coveiros enquanto aqueles cuja conversa 
é ouvida por terceiros, que passam adiante o que ouviram. A 
conversa entreouvida de maneira fortuita sugere que, por um 
lado, os coveiros despertam a curiosidade dos demais e que, por 
outro lado, os coveiros falam entre eles, parecendo afastados da 
interação com outras pessoas, reclusos em um mundo à parte. Em 
outras palavras, os coveiros são aqueles de quem se fala e quem 
se observa. São alvos de olhares conduzidos por um misto de 
morbidez e indiscrição. Parecem, se nos valermos – e invertermos 
– as ponderações acerca do protagonismo propostas por Grada 
Kilomba, mais “objetos” do que “sujeitos” (2019, p. 27).

Ouçamos o início da conversa dos coveiros em Cabral: “Deviam 
dar um aumento, / ao menos aos deste setor de cá. / As avenidas 
do centro são melhores, / mas são para os protegidos:/ há sempre 
menos trabalho / e gorjetas pelo serviço; / e é mais numeroso o 
pessoal (toma mais tempo enterrar os ricos)” (2007, p. 113). Um 
e outro comparam os cemitérios de Santo Amaro com o de Casa 
Amarela no que concerne o volume do trabalho, o perfil do defunto 
e as gratificações. É inegável a importância da conversa para se 
evidenciar que a morte reproduz desigualdades. Graças ao diálogo, 
se esvai o pretenso nivelamento que a morte promoveria sobre 
todos, como propaga o dito popular. Assim, a morte não opera 
na igualdade; ao contrário, ela escancara os sulcos díspares das 
engrenagens sociais.

A se observar, igualmente, neste diálogo, como a malha 
literária brasileira mobiliza as reclamações dos coveiros. Em 
alguma medida, os coveiros parecem sempre fora do tom na breve 
amostragem contemplada: ou reclamam, ou vendem produtos 
enquanto manuseiam suas enxadas, ou são indiferentes e riem, 
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ou pedem aumentos, ou fazem graça, ou desejam gorjetas, 
ou preferem enterrar os ricos, ou pretendem trabalhar longe 
dos subúrbios. Vê-se que a linha de força dos textos consiste 
em mencionar os coveiros como metonímias da morte e como 
operadores do óbito. Em todos os textos citados, não há sequer 
menção aos nomes dos coveiros, não há informações subjetivas, 
não há pessoas por detrás de uniformes empoeirados. Deles 
quase nada se sabe. No campo das conversas reproduzidas, não 
há palavras empáticas; suas falas assumem tons mercenários (ou 
vitimistas) e despropositados.

Por fim, incluo nesse breve panorama o romance Incidente em 
Antares (1975), de Erico Verissimo, cuja intriga concede aos coveiros 
um lugar de certa relevância social e política que ainda não tinha 
sido demonstrado nos textos aqui elencados. No que tange ao 
desenrolar da narrativa, eclode, no dia 11 de dezembro de 1963 
(em plena ditadura militar no Brasil), na pequena cidade gaúcha de 
Antares, uma greve geral deflagrada por operários das indústrias. 
Os coveiros aderem ao movimento reivindicatório “— Os coveiros 
estão em greve” (2005, p. 200), para desespero do prefeito, que 
vocifera: “— Ridículo! São empregados públicos” (2005, p. 200). 
Devido à greve, sete corpos ficam à espera de enterro, dentre os 
quais o da matriarca dos Campolargo, família que rivaliza com os 
Vacariano pelo controle da cidade. A cena do embate entre os 
coveiros grevistas, o líder Geminiano Ramos, o padre Pedro-Paulo e 
o prefeito se revela bastante contundente:

Três vultos destacaram-se da fileira de grevistas e 
deram alguns passos à frente. [...] Os três coveiros 
aproximaram-se de Geminiano e permaneceram 
a seu lado. Eram homens magros de pele e 
vestes encardidas, em mangas de camisa e calças 
remendadas. Recendiam a suor muitas vezes 
dormido. Um deles estava de pés no chão e os 
outros dois calçavam velhas alpargatas.
— Eis os seus “funcionários”, major Vivaldino. 
Estão em trajo de gala, como todos podem ver.
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— Mas que negócio é esse? – perguntou o 
major, dirigindo-se aos coveiros. — Vocês são 
empregados da prefeitura. Abram já-já a porta 
do cemitério e sepultem o caixão da D. Quitéria 
Campolargo. É uma ordem do prefeito!
Os três homens olhavam para o chão, sem 
coragem de encarar seu chefe. — Eles também 
querem um aumento – disse o Pe. Pedro-Paulo. 
— Vivem com um salário de fome. Todos os três 
têm famílias numerosas. Há anos que ganham o 
mesmo ordenado miserável.
— E isso será da sua conta? – gritou o cel. 
Vacariano, olhando com rancor para o jovem 
padre. — Isso é da conta de toda a população 
de Antares – replicou Pedro-Paulo. O prefeito 
continuava a encarar o líder grevista. — Mas 
que é que vocês industriários têm a ver com os 
coveiros? — Eles aderiram à nossa greve. Nós 
os protegeremos até o fim. — Não acredito! – 
exclamou Tibério. — Esses homens estão sendo 
forçados a se meterem na greve. Eles nem 
sequer sabem direito o significado dessa palavra. 
(VERISSIMO, 2005, p. 200-201)

É flagrante o protagonismo dos coveiros, cuja entrada em greve 
foi decisiva para o fechamento do cemitério e, para o colapso da 
cidade. Os coveiros ousaram desrespeitar as ordens do prefeito e 
deixaram na porta do cemitério o corpo de uma das mulheres mais 
importantes de Antares, mostrando força na queda de braço com 
uma família oligárquica de renome. Contudo, é preciso constatar 
que os coveiros não são nomeados ao longo da intriga. O narrador 
se refere aos grevistas como vultos. Ocorre que outros vultos, 
como Geminiano ou o padre Pedro-Paulo, deixam de ser espectros 
quando se destacam na massa dos grevistas. Para os coveiros, 
entretanto, o epíteto de “vultos” seguirá colado à pele.

Este anonimato literário se aproxima do drama de Carlos, 
pseudônimo adotado por um coveiro que não quis se identificar, na 
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reportagem de Ira Romão e Lucas Veloso, de 2 de fevereiro de 2021, 
que figura na parte inicial do artigo. Ao fazer uma crítica ao modo 
como a sociedade despreza os sepultadores, o coveiro rasura seu 
nome, teme por represálias e opta por esconder sua identidade. O 
episódio não parece anódino: um coveiro intimidado e com receio 
de proferir críticas. A rigor, um coveiro com receio de ser coveiro. E 
não se trata de medo de ser acometido pela Covid-19. Trata-se de 
um desejo de proteção em meio ao “linchamento” social acentuado 
em tempos pandêmicos. De fato, no Brasil, coveiros não podem 
cantar e, mais do que isto, parecem não poder existir plenamente.

Retomando os comentários acerca do trecho de Incidente 
em Antares, é mister notar que, além de anônimos, os coveiros 
beneficiam da proteção de expoentes da cidade – estes, sim, 
nomeados, quer seja do líder grevista Geminiano Ramos, que 
impede que o caixão de D. Quitéria seja levado para sepultamento 
em outro lugar: “Guardaremos o corpo de D. Quita como refém” 
(VERISSIMO, 2005, p. 205), quer seja o padre Pedro-Paulo, capelão 
da Vila Operária, que faz reivindicações acerca do salário dos 
sepultadores. Os coveiros parecem tutelados, sob o jugo do 
sindicalista e do religioso, e estão a léguas de demonstrar domínio 
da situação.

A se mencionar, igualmente, a aparência vulnerável dos 
coveiros, que mais parecem farrapos. Apresentam-se descalços ou 
com calçados velhos, acabando por destoar dos demais grevistas 
e se tornam objeto de troça de terceiros por causa do “traje de 
gala” com o qual se apresentam. Carregam junto a si fragilidade 
extrema e vulnerabilidade aterradora que os relegam a espaços 
subalternizados no rol dos ofícios e da respeitabilidade no seio 
da sociedade. Assinala-se, também, o fato de olharem sempre 
em direção ao chão, sem conseguir encarar as autoridades da 
cidade e, sobretudo, o dado de não tomarem a palavra. Para além 
do anonimato, como já vimos em textos brasileiros anteriores, 
não menosprezemos o fato de serem três coveiros agindo em 
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bloco, todos com a mesma aparência desleixada e expressão 
cabisbaixa, o que reitera tanto a rasura da subjetividade quanto o 
apequenamento, aos quais já aludimos.

Em Incidente em Antares, os coveiros podem até fazer greve, 
mas não falam, não reagem verbalmente, não impõem a voz; 
continuam, como sentencia Machado de Assis, sem cantar. Mais 
uma vez, é deles que se fala, é por eles que se fala, numa atitude 
opressora que os cantona – e, até, os pulveriza – nas relações de 
poder. Não percamos de vista o imaginário dos poderosos sobre 
eles: Tibério, por exemplo, denuncia serem os coveiros massas de 
manobra dos demais grevistas, e acusa os coveiros de não saberem 
a definição de “greve”.

Mais adiante na narrativa de Verissimo, diante do imbróglio, 
eis a solução aventada: “— Está bem. Senhor prefeito, sugiro que 
se dispensem os coveiros. Nós mesmos sepultaremos D. Quitéria” 
(2005, p. 203). A proposta se alinha aos atos de Brás Cubas e das 
‘pás que jogam a terra’, de Jeferson Tenório. Nas três narrativas, 
o anonimato, a mutilação – do corpo e da função social – e a 
substituição laboral fazem ecoar a desimportância dos coveiros, 
cujas funções podem ser repentinamente executadas por terceiros 
sem formação e sem conhecimento técnico.

Por fim, há uma menção à greve como instrumento de luta 
trabalhista largamente utilizado por coveiros nos Estados Unidos: 
“— Nos Estados Unidos – diz Jefferson Monroe III – temos tido 
muitas greves de coveiros mas nunca, que me lembre, nenhum 
cadáver se ergueu de seu caixão para vir perturbar os vivos” 
(VERISSIMO, 2005, p. 366). E eis aqui a reviravolta fascinante do 
romance: o levante dos cadáveres insepultos, que chegam à cidade, 
provocam pânico, assumem a praça pública e trocam acusações e 
denúncias acerca dos moradores de Antares. Neste momento, a 
intriga bebe na fonte do insólito e do realismo-mágico que tanto 
ressoa nas literaturas caribenhas.
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O bAiLADO DOs COvEiROs NO CARibE FRANCóFONO
Defendo a tese de que as literaturas antilhanas, principalmente 

da ilha da Martinica e do arquipélago de Guadalupe, traçam o 
retrato de alguns “tipos”, como escravos marrons (quilombolas), 
contadores de histórias, comerciantes diversos, imigrantes de 
origem asiática em Fort-de-France, escritores antilhanos, mascates, 
djobeurs (trabalhadores autônimos vivendo de biscates), soldados, 
driveurs (andarilhos), quimboiseurs (feiticeiros/curandeiros), 
feitores, cortadores de cana, escravizados, cafeicultores, policiais, 
professores, religiosos e... coveiros.

Os coveiros se inscrevem em diversas obras antilhanas. Patrick 
Chamoiseau acolhe os coveiros de relance em L’esclave vieil homme 
et le molosse [O velho escravo e o mastim] (1997), quando o 
narrador discorre acerca do Inominável e seus feitiços, salientando 
que “mais de um coveiro deve ter lançado fatias de limão e água de 
coco pura” (2014, p. 97). Já em Chronique des sept misères [Crônica 
das sete misérias] (1986), o autor cria o personagem Phosphore, “o 
único imortal por aqui” (1997, p. 232). Ao longo da leitura, pode-
se acompanhar como o negro voluntarioso Phosphore se torna 
coveiro. Uma cena chama em especial a atenção:

Phosphore cuidou das sepulturas, limpou-as, 
reacendeu as velas, reconstruiu os buquês 
desgrenhados pelo vento. Um dia, ele cavou 
os poços dos cadáveres de última hora. O novo 
pároco [...] nomeou-o um domingo no púlpito, 
coveiro titular. O negro Phosphore tornou-
se então Phosphore-o-Coveiro e foi tratado 
como tal. Ninon era agora a esposa do coveiro: 
isso quebrou definitivamente a venda de suas 
vassouras. O filho deles, Anatole-Anatole, em 
virtude do princípio de que filho de peixe, peixinho 
é, tornou-se o pequeno coveiro, o que, minha 
cara, lhe deixou poucas opções quando procurou 
emprego. (CHAMOISEAU, 1997, p. 30-31)
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O trecho assinala características importantes dos 
coveiros: a descrição detalhada de suas variadas atividades, 
o reconhecimento religioso e a adoção de coveiro como nome 
de guerra, sobrenome. Tal aspecto se mostra muito relevante, 
pois, ao contrário do anonimato brasileiro, o coveiro antilhano, 
em Chamoiseau, cola à pele e à identidade o ofício que exerce. 
Tornar-se coveiro em uma cerimônia configura uma espécie de 
batismo, um ato simbólico aos olhos da sociedade. Não por um 
acaso o escritor grifa o termo “coveiro” com letras maiúsculas, 
ressaltando que ser coveiro, nas Antilha consiste em receber 
alcunha, distinção social. Ocorre que esta alcunha atinge toda a 
família e se torna hereditária, o que pode vir a causar dificuldades: 
a esposa vê seu comércio ruir e o filho não encontra outras 
ocupações, o que corrobora a desconfiança social em torno desta 
figura que flerta com o sobrenatural, a magia, o desconhecido, 
o “Inominável” (CHAMOISEAU, 2014, p. 96). Em alguma medida, 
o coveiro se torna uma figura reservada que só é procurada por 
aqueles dispostos a ingressar nos mistérios de outros mundos. 
Talvez esteja aí a explicação para a sentença de Chamoiseau 
quando enfatiza que, após tomar posse, o coveiro foi “tratado 
como tal”. Existiria, deste modo, protocolos sociais bem-definidos 
em torno do coveiro, tanto no que diz respeito à respeitabilidade 
e às missões com o além, quanto no que diz respeito às reservas 
que a população em geral pode por ele desenvolver.

A escritora guadalupense Gisèle Pineau, que exerceu a 
profissão de enfermeira psiquiátrica, faz menção aos coveiros em 
pelo menos duas oportunidades. Em L’âme prêtée aux oiseaux [A 
alma emprestada aos pássaros] (1998), declara: “os movimentos dos 
coveiros me lembravam uma coreografia que tinha me divertido um 
dia na televisão” (PINEAU, 2016, p. 10) e em Le parfum des sirènes 
[O perfume das sereias] (2018), o narrador menciona: “Sob a chuva 
torrencial, com grandes pás, os coveiros completaram o trabalho, 
para torcer rapidamente seus bonés, enxaguar sua garganta” 
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(PINEAU, 2018, p. 15). Por sua vez, o também guadalupense Ernest 
Pépin, evoca no romance L’Homme-au-bâton [“O homem e o pau”] 
(1992) o personagem pai Élie, o coveiro que “tinha a reputação de 
deter a receita das metamorfoses. Às vezes, vinha-se procurá-lo e 
se ficava cara a cara com um gato preto gordo ou um lagarto verde 
ou um sapo que voava zombando” (PÉPIN, 2010, p. 180).

Nestas obras, outras características do coveiro na tessitura 
literária caribenha despontam. De início, o movimento corporal 
para abrir covas rechaça a repetição mecânica enfadonha e a 
premissa do corpo mutilado-homogeneizado-desinteressante, 
comumente atribuída ao ofício, para ganhar contornos de dança, 
bailado, apresentação, coreografia. Há uma arte em ser coveiro, 
uma arte corporal, um corpo robusto que se exibe, que desliza, 
que se impõe. Além disto, se reiteram os infortúnios do trabalho 
ao ar livre sob as intempéries do tempo, o que não ameaça a 
qualidade do desempenho. O rigor e o profissionalismo persistem 
como características fundamentais dos sepultadores. Por fim, Pépin 
sublinha os conhecimentos mágicos do coveiro e o imaginário de 
que são, de alguma forma, bruxos e detentores de mil segredos e 
magias, como veremos mais adiante ao falarmos do coveiro Bati, em 
Raphaël Confiant.

E, por falarmos no escritor martinicano Raphaël Confiant, 
eis, sem sobra de dúvidas, um cartógrafo etnográfico da mais 
alta envergadura, que conferiu aos coveiros um protagonismo 
romanesco inédito. Seu olhar acurado para a riqueza humana da 
Martinica advém de caminhos e interesses culturais entrecruzados. 
Como escritor, iniciou a carreira, em 1971, com livros escritos em 
crioulo martinicano, e centrados na realidade local. Como professor 
na Université des Antilles, campus Schœlcher, e membro do GEREC 
(Groupe d’Etudes et de Recherches en Espace Créolophone), 
se dedica à pesquisa acadêmica em torno da celebração e da 
preservação da crioulofonia. Neste âmbito, publicou, em 2004, o 
primeiro Dicionário do crioulo martinicano [Dictionnaire créole 
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martiniquais-français] online com mais de 15.000 verbetes. A 
versão impressa, com dois tomos, foi lançada três anos depois.

Acerca deste trabalho de campo, o próprio autor explica: “Tive, 
pessoalmente, de investigar no meio dos antigos contadores de 
histórias crioulos, depois no dos quimboiseurs, isso nos anos 80-
90 do século que acaba de terminar” (CONFIANT, 2007, s.p.). Ao 
análisar o dicionário, Daniel Dobat nos lega pistas sobre o trabalho 
“colossal”, “implacável e solitário” de Confiant:

Ele não agiu como fazem todos os lexicógrafos 
do mundo, ou seja, construiu questionários 
e saiu a campo para questionar os falantes. 
Procedeu “lateralmente”, como ele próprio 
diz, isto é, aproveitando os levantamentos 
etnográficos que vinha realizando para a escrita 
de romances como “Commandeur du Sucre” 
ou “Régisseur du rhum”. Enquanto questionava 
um gerente de fazenda sobre sua profissão, 
aproveitou para notar ao mesmo tempo as 
palavras relacionadas ao corte da cana-de-
açúcar, por exemplo. (2007, s.p.)

De fato, o método insólito de Confiant traz à tona a imbricação 
de suas verves de escritor e de pesquisador e realça a maneira como 
os estudos para a concepção dos romances o lançaram em exercício 
etnográfico de largo espectro. No texto de acompanhamento 
da versão digital do Dicionário, o autor faz um chamamento à 
participação dos leitores: “deve-se entender que nosso objetivo 
é completá-lo, corrigi-lo, alterá-lo por meio da interatividade” 
(CONFIANT, 2004, s.p.). Ao inscrever seu trabalho sob a égide do 
coletivo, das trocas e do diálogo acerca do universo crioulo, Raphaël 
Confiant demonstra, na prática, algumas das diretrizes do manifesto 
bilíngue Éloge de la créolité4 [Elogio da crioulidade], escrito em 

4  A palavra coveiro aparece uma vez no manifesto, na parte acerca das línguas, 
mais precisamente quando se defende o não-monolinguismo da crioulidade e a 
importância do “interlecto”, ou seja, a interlíngua. Neste momento, os autores 
dizem: “em uma palavra, depositária de um gênio múltiplo, o interlecto pode 
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1989 a seis mãos por ele, pelo escritor Patrick Chamoiseau e pelo 
linguísta Jean Bernabé. O livro elenca diretrizes da literatura crioula, 
dentre as quais destaca-se:

aceitar sem divisões nossas crenças populares, 
nossas práticas mágico-religiosas, nosso 
realismo maravilhoso [...] Buscar como nós 
vivemos o amor, o ódio, o espírito que temos 
da melancolia, nossos modos na alegria e na 
tristeza, na inquietude e na audácia; Buscar 
nossas verdades; Afirmar que uma das missões 
desta escrita é dar voz aos heróis insignificantes, 
aos heróis anônimos, aos esquecidos da Crônica 
colonial; [...] Viver, reviver, fazer viver tudo 
isto intensamente. (BERNABE; CHAMOISEAU; 
CONFIANT, 2015, p. 40)

A presença dos coveiros na tessitura de Confiant dialoga de perto 
com as premissas elencadas no Éloge no que tange ao mergulho 
no cerne cultural da ilha, afinal “toda indagação sobre a morte nas 
Antilhas se torna indagação sobre as fundações da cultura antilhana” 
(DOMI, 2001, p. 2). No artigo “Savoir et pouvoir des morts. Paroles 
d’un fossoyeur en terres créoles” [Saberes e poderes dos mortos 
Palavras de um coveiro em terras crioulas], publicado em 2000 em 
livro organizado pelo GEREC, e acessível, igualmente, no prestigioso 
Potomitan, site de promoção das culturas e das línguas crioulas, 
Confiant explicita como a religiosidade o levou à escuta dos coveiros: 
“Nosso interesse estava inicialmente focado menos na prática da 
profissão de coveiro como tal e no desejo de fazer uma fotografia do 
sincretismo religioso crioulo entre 1987 e 1992” (2000 s.p.).

Assim, na contramão da presença mitigada percebida no 
sucinto panorama brasileiro, a figura do coveiro em Confiant depõe 
sim, se não forem tomadas as precauções, ser o coveiro puro e simples do gênio” 
(BERNABE; CHAMOISEAU; CONFIANT, 2015, p. 49). Chama a atenção o emprego dos 
adjetivos “puro e simples” para caracterizar o coveiro, figura que aparece nas obras 
de Confiant e de Chamoiseau como bastante complexa, como ilustraremos mais 
adiante. Existiriam categorias de coveiro ou seria esta menção a fotografia de um 
movimento anterior, que será revisto nos romances.
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acerca da crioulidade, da ancestralidade, da relação com a terra, da 
preservação dos ritos religiosos e da escuta do povo martinicano 
como mecanismo fundamental de autoconhecimento. Partindo-se 
do princípio de que “a morte esconde os segredos fundamentais 
da vida; é a fonte de conhecimento e sabedoria” (HURBON, 1980), 
o autor se debruça na figura do coveiro para melhor compreender 
o binômio morte e vida, o aqui e o lá, o presente e o passado. 
Reconhece-se, nesta toada, a sabedoria ímpar do coveiro como 
aquele que opera a passagem entre mundos, aquele que escuta os 
falecidos e que pode, pelo comércio de crânios, ajudar a enfeitiçar 
os vivos, mudando a ordem das coisas.

Ao esmiuçar o trabalho de campo empreendido junto a 
contadores de histórias e quimboiseurs, Confiant revela: “devo dizer 
que tive muito menos dificuldades, embora não tenha sido uma 
tarefa fácil, de trabalhar com eles que com os coveiros. Na verdade, 
só encontrei recusas destes últimos” (2007, s.p.). Relembrando a 
gênese do projeto de entrevista com os coveiros, Confiant confessa:

Apenas um, Bati, um coveiro em uma cidade no 
norte da Martinica, que morreu recentemente 
em outro lugar, concordou em se abrir comigo, 
depois que eu demonstrei muita paciência e 
astúcia. Ele publicou o seguinte livro: Mémwè an 
fonséyè ou os 90 poderes de um morto, composto 
por uma introdução minha em francês e um 
diálogo em crioulo com o coveiro. (2007, s.p.)

O fato é que cinco anos após esta empreitada, em 1995, 
Confiant publica a novela Mémoires d’un fossoyeur [Memórias 
de um coveiro], no âmbito da coletânea Noir des îles, que reúne 
escritores oriundos de Guadalupe (Fortuné Chalumeau, Ernest 
Pépin e Gisèle Pineau), da Guiana Francesa (Christiane Taubira) 
e do Haiti (René Depestre). Raphaël Confiant é o única voz 
martinicana na obra polifônica. Bati está presente, igualmente, no 
livro L’émerveillable chute de Louis Augustin et autres nouvelles 
[A queda maravilhosa de Louis Augustin e outras novelas], de 
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2010, ano em que Raphaël retorna definitivamente à temática 
dos coveiros com o romance La jarre d’or [O jarro de ouro]. De 
fato, as novelas e o romance se interpenetram para contar a 
importância dos coveiros no cenário antilhano, em uma ação 
circular que encontra ecos na conferência “Vivre avec les morts: 
les travaux et les jours du fossoyeur créole” [Viver com os mortos: 
os trabalhos e os dias do coveiro crioulo], proferida por Confiant, 
em Fort-de-France, em 2002. Ao longo deste percurso, Confiant 
ainda faz referência aos coveiros no livro Nègre marron [Negro 
quilombola], de 2006, no qual o narrador declara: “ainda posso 
ouvir o som assustador da enorme pedra que os coveiros rolaram 
para bloquear a entrada” (2006, p. 74).

Alguns aspectos chamam a atenção quando Raphaël Confiant 
menciona Bati. Para começar, o fato de o coveiro ser nomeado. Bati, 
além de entrevistado nos estudos de campo do autor, assumirá 
a narrativa em primeira pessoa de Mémoires d’un fossoyeur, 
cuja frase de abertura é “chamem-me de Bati! É assim que o 
mundo me designa: Bati o coveiro, o que acompanha os mortos” 
(CONFIANT, 1995, p, 75). Bati ocupa o protagonismo da narrativa, 
revelando detalhes do início da profissão, aos “51 anos” (p. 77), 
como coveiro “substituto” (p. 77), período em que pode “fazer um 
longo aprendizado para conhecer a fundo as diferentes categorias 
de terra que se vai enfrentar” (p. 77). Ele menciona sua filiação 
ao “maître Augustin, que permaneceu quarenta coveiro principal 
da nossa comuna de Rivière-Bambou” (p. 76); este lhe ensinou a 
importância dos “gestos” (p. 76) e o fez descobrir que “o morto cava 
seu próprio buraco” (p. 77), “eu apenas seguro a pá para o morto” 
(p. 77). Além disto, Bati ensina os rituais de proteção dos quais o 
coveiro não pode abrir mão na hora do sepultamento, tais como 
tecidos de cabeça e orações.

Ele insiste no fato de que “quando alguém morre, é seu corpo 
que pegou a morte mas o saber que ele possuía na terra, este, não 
está morto” (p. 78). Deste princípio emerge toda a crença em torno 
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da “cabeça do morto” (p. 78), que, quando exumada às escondidas, 
pode ser comercializada e deve ser cuidada no mais completo sigilo 
em uma minúscula capela com copos de água e vela por aquele que 
com ela firmou um pacto.

Bati revela, ainda, que “realiza uma tarefa útil para a sociedade, 
um trabalho que mais ninguém quer fazer nos dias de hoje” (p. 83). 
Apesar disto, confessa que as pessoas lhe detestam e que “já fizeram 
vários atentados” (p. 84) contra ele. Neste ponto, os percursos 
destoantes entre a representação dos coveiros nas malhas literárias 
brasileiras e caribenhas francófonas se retraem. Fato é que tanto 
Carlos, o pseudônimo do coveiro anônimo entrevistado por Ira 
Romão e Lucas Veloso, quanto Bati assumem o receio por suas 
próprias vidas e se ressentem pela insegurança e pelas ameaças a 
eles dirigidas. Se, no caso brasileiro, o mal-estar se deve ao medo 
da morte projetado nos coveiros e certa aversão pela profissão, no 
caso antilhano, estamos diante do desejo de espoliar os segredos 
do coveiro. Nestes termos, Bati pondera: “imaginam que adquiri 
poderes secretos, uma força, pelo contato com os mortos e alguns 
querem me roubá-la. Eles ignoram que um morto dispõe de 90 
poderes a mais que um vivo e que eu sou apenas um miserável 
intercessor entre a alma dos mortos e o Além” (p. 85).

O coveiro Bati desenvolveu uma concepção muito particular de 
vida e morte. Confiant afirma que, para o coveiro,

nossa existência se divide em 3 etapas que são 
Vida, Morte e Desaparecimento Total. A morte 
é, portanto, apenas um interlúdio que dura mais 
ou menos tempo dependendo dos indivíduos e 
de sua posição na sociedade durante sua vida. 
Bati é muito claro nisso: enquanto um morto for 
lembrado, enquanto a memória, seja individual, 
familiar ou coletiva, continuar a evocá-lo, a amá-
lo ou, ao contrário, odiá-lo, o morto não passa 
para o estágio final, o do Desaparecimento Final, 
quando ele se torna uma alma. A concepção 
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de Bati é, portanto, clara: existem os vivos, os 
mortos e as almas, três entidades diferentes. 
(CONFIANT, 2007)

A visão de Bati é retomada tanto no conto Mémoires d’un 
fossoyeur, onde o narrador afirma que “a vida é então tudo o que 
se vive sobre a terra mais um certo número de anos sob a terra. A 
vida é muito mais longa que os vivos creem e é ao longo da vida sob 
a terra que os mortos dispõem destes famosos noventa poderes 
que é proibido que eu revele” (1995, p. 93), quanto no romance La 
jarre d’or:

De fato, não contamos nosso tempo de vida e de 
morte da maneira dos brancos. Para nós, a vida 
de alguém é todo o tempo que nós vivemos na 
terra mais todo o tempo em que nossos pais ou 
amigos se lembrarão de nós, falarão de nós, nos 
invocarão quando um problema se apresentar 
na frente deles. [....] Assim, há pessoas que 
não morrem jamais. Os grandes intelectuais, 
os papas, os redatores de livros de sucesso, os 
profetas, claro (CONFIANT, 2012, p. 193)

Bati não está presente em La jarre d’or. Nesta obra, há dois 
coveiros, Zocklet e Charlemagne, que assumem parte da narrativa. 
Um dos narradores, o escritor fracassado Augustin Valbon, define 
a fala dos coveiros como “solilóquio em forma de parábola que 
tinha embalado sua infância algumas décadas atrás e que tinha se 
impresso de forma durável em sua memória” (CONFIANT, 2012, p. 
157). Desta forma, em alguma medida, coveiros se aproximam dos 
contadores de histórias.

O título desta narrativa de Confiant aponta diretamente para 
o trabalho dos coveiros. O jarro de ouro consistia em jarros com 
riquezas que os ricos enterravam em lugares secretos durante o 
período colonial. A ideia era preservar economias e títulos no caso de 
possíveis insurreições escravistas. O escravo que enterrava o jarro 
era assassinado imediatemente após o serviço, para não revelasse 
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o segredo. Conta-se que estes jarros se tornaram mágicos, se 
deslocando sob o chão e pregando peças em quem se aventurava 
a buscá-los. Verdadeiras odisseias eram arquitetadas em busca do 
jarro de ouro perdido.

Em La jarre d’or, Confiant dá vida a um escritor frustrado em 
busca de livros proibidos que estariam escondidos em um jarro. 
Para tal, a intriga coaduna o realismo maravilhoso à uma verdadeira 
caça ao tesouro, que revelará serem os livros a maior das riquezas 
possíveis. O romance se apresenta como uma ode à literatura, 
definida como arte que mobiliza a ausência e manipula a morte, 
escavando histórias. Neste aspecto, seriam coveiros e escritores 
aqueles que conscientes de que “a morte era uma presença” 
(CONFIANT, 2012, p. 55) que joga com o “eterno” (p. 194) e burla 
a morte, afinal personagens são eternos “ela vive nos livros que eu 
escrevo” (p. 235). Não percamos de vista que o escritor pode ser 
atormentado por pedidos dos mortos (p. 122) e pode encarnar a 
faceta de “médium” (p. 138). Por certo, “a escrita é, às vezes, uma 
reveladora do Invisível” (p. 173) e “ler é como se afundar num sonho 
acordado” (p. 91).

Através do espaço concedido à figura do coveiro ao longo de 
narrativas, estudos e alocução de Raphaël Confiant, observamos 
que, na contramão do que foi observado em textos brasileiros, 
os coveiros antilhanos cantam, bailam, falam, apresentam sua 
história e possuem memórias e ensinamentos dignos de serem 
compartilhados. Eles tecem elogios aos mestres que tudo lhe 
ensinaram sobre o ofício, e aqui, precisa ser ressaltado o epíteto 
de “mestre” para um trabalhador que fora cantonado ao espaço 
de “vulto” (em Erico Verissimo) ou escondido atrás de sentenças 
imprecisas como “dois coveiros” (em João Cabral), “três coveiros” 
(em Erico Verissimo), detentor da aritmética (Augusto dos Anjos) ou, 
ainda, atrás de pás que se movem sozinhas (em Jeferson Tenório).

Na conferência proferida em 2002, o martinicano oferece uma 
definição detalhada do coveiro, delineando suas atividades:
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Desde o início, percebemos uma figura 
fantasmagórica, quase invisível, desprezada 
e temida ao mesmo tempo: o coveiro é, de 
fato, a última pessoa viva a entrar em contato 
com os mortos. É ele quem desce na escuridão 
da cripta para guardar o caixão, movendo-se, 
empilhando, às vezes quebrando os restos do 
falecido anterior para abrir lugar. Ele atua como 
uma espécie de barqueiro, um ‘psicopompo’ 
para o além. Nos apertados cemitérios das 
Antilhas, esses famosos ‘cemitérios dos pobres’, 
onde existem principalmente túmulos simples 
cavados na terra, cobertos com areia e rodeados 
por conchas, sobre os quais se colocam 
cruzes rudimentares onde o nome do falecido 
dificilmente pode ser distinguido com uma mão 
desajeitada, o coveiro tem a formidável tarefa 
de mover os mortos. (CONFIANT, 2007, s.p.)

Logo,
este contato permanente com a morte faz do 
coveiro um provedor permanente de ossos, 
parcelas ou suco de cadáver para todos aqueles 
que, mèltjô (melchiors), manntô (mentores) 
e outros quimboiseurs, na Martinica, fazem 
a profissão de se comunicar com o além e 
convocar os espíritos. Às vezes acontece que ele 
próprio é um feiticeiro ou é suspeito de o ser 
pela comunidade. (CONFIANT, 2007, s.p.)

Neste caminho, a técnica da cremação não encontra 
muitos adeptos na Martinica, onde persiste o encanto da terra 
“provedora-maternal” (CHAMOISEAU, 2016, p. 58) que “envelopa” 
(CHAMOISEAU, 2016, p. 58) o falecido. Como nos ensina o filósofo 
francês Michel Foucault,

era natural que, num tempo em que se cria 
realmente na ressureição dos corpos e na 
imortalidade da alma, não se preocupassem 
em demasia com os despojos do cadáver. 



413

Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas

Contrariamente, no momento em que já não se 
crê com tanta segurança que se tem uma alma 
ou que o corpo alguma vez recupere a vida, é 
talvez importante assegurar maior atenção ao 
corpo morto, que é, em última instância, o único 
traço da nossa existência, quer no mundo quer 
na linguagem. (1967, p. 5)

A vigília, a manifestação da solidariedade, os rituais de 
lavagem de corpos, os avisos de obséquio (inclusive nas rádios), o 
uso da concha de lambi5 para anunciar o falecimento, a ideia da 
“mortalidade” (CHAMOISEAU, 2016, p. 72) – maneira como a língua 
crioula designa a morte, e os rituais do sepultamento (roupas 
negras e flores, por exemplo) se tornam elementos incontornáveis 
da identidade crioula, com um todo, e da vivência do luto, em 
particular. Muito desta tradição se alicerça nas heranças africanas e 
ameríndia que forjaram a “identidade compósita” (GLISSANT, 1996, 
p. 59) e o mosaico caribenho.

Por sua vez, de acordo com Patrick Chamoiseau, os “coveiros 
parecem meio apagados desse mundo. Uma fronteira os atravessa. 
Isto os confere um tipo de poder” (2016, p. 42), “parecem iniciados 
a perigosos mistérios” (2016, p. 42). “Reinando sobre o vazio, a 
perda, a falta e o silêncio, os coveiros estavam na linha de frente 
de um campo de batalha invisível” (2016, p. 43), são os “Mestres 
do cemitério” (2016, p. 43). Ele faz eco à fala de Raphaël Confiant 
acerca da aproximação entre coveiros e feiticeiros, ao ponderar que 
“com os coveiros, os feiticeiros comercializavam pregos de caixão, 
crânios com mandíbula, sisos ou outras necessidades mágicas a 
base de ossos ou de pele” (CHAMOISEAU, 2016, p. 43).

É fundamental valorizarmos as intrínsecas relações entre 
o coveiro, a colonização e a resistência. Neste contexto, “o 

5  O lambi é um molusco encontrado em águas quentes e junto aos recifes. O 
uso da concha do lambi como meio de comunicação entre “o mundo daqui e os 
mundos invisíveis” (CHAMOISEAU, 2016, p. 76) retoma uma técnica ameríndia capaz 
de modular sons emitidos pelo sopro na concha. A este respeito, ver La matière de 
l’absence, de Patrick Chamoiseau (p. 72-76).
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reaparecimento do defunto tem, nas Antilhas um significado 
histórico-antropológico muito particular: o sonho e a morte são, 
pela impalpabilidade / invisibilidade, quase as únicas áreas que a 
colonização não pode colocar sob seu controle” (CONFIANT, 2007, 
s.p.). De acordo com o pesquisador haitiano Laënnec Hurbon, cujas 
pesquisas se voltam a tríade religião, cultura e política,

da África às Antilhas, a deportação para o 
escravo é um processo de autodepreciação, que, 
em princípio, vai até a perda de toda a memória. 
No porão dos navios, começa a provação do 
desenraizamento irremediável. Fora da África, 
isto é, da terra, de sua linhagem, de seus 
costumes, portanto de seus ancestrais e de seus 
mortos, há miséria absoluta. Uma catástrofe, 
de fato. Nesse contexto, os primeiros sinais 
de resistência aparecerão na atenção especial 
dada aos mortos…. Na formação da cultura das 
Antilhas, o ritual de enterrar os mortos parece 
ser uma das primeiras manifestações da recusa 
de adaptação à escravidão. (1980, p. 13)

Entretanto, é preciso notar que “a literatura etno-religiosa 
deu pouca atenção ao caráter do coveiro, embora ele tenha 
desempenhado, e continue a desempenhar, um papel central nos 
ritos fúnebres” (CONFIANT, 2007, s.p.). Fato é que

o coveiro está em toda parte – seja ele um status 
socialmente reconhecido ou seja uma função 
assumida de forma não regulamentada – um dos 
primeiros fundadores do grupo, o clã, a tribo ou 
a nação, pois pelo ato de sepultar, não só forja 
“antepassados”, falecidos que se tornam tais 
depois de um ritual de elevação, estabelecendo 
uma linhagem que os vivos podem reivindicar, 
mas ao mesmo tempo santifica o espaço de 
convivência do grupo, definindo os contornos do 
território que este pode reivindicar como seus. 
A observância de um período de luto é, neste 
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sentido, um dos primeiros fundamentos da 
memória coletiva (CONFIANT, 2007, s.p.)

Neste momento, vem à tona outra incontornável função dos 
coveiros caribenhos, a de reconectar o antilhano com seu espaço, 
lugar onde se inscreve um palimpsesto complexo de histórias, povos 
e culturas. Este espaço foi palco da espoliação dos caraíbas – os 
primeiros habitantes, de massacres coloniais e de nova configuração 
geo-identitária com a presença de colonos e escravizados 
“transplantados” (GLISSANT, 2012, p. 175) marcados pelas reiteradas 
“depossessões” (GLISSANT, 2012, p. 95) da empreitada colonialista 
fomentada pelo império francês. Este espaço não-ancestral, foi por 
muito tempo associado ao “estranhamento” (DAMATO, 1995, p. 148), 
ao “dinheiro” e ao “sofrimento” (DAMATO, 1995, p. 150).

No desempenhar de seu ofício, o coveiro evidencia o caminho 
percorrido de transplantados a filhos da terra, o trajeto de espaço 
vazio de marcas identitárias até um espaço de memórias dos 
que habitaram a terra e se foram. O cemitério, neste sentido, 
se ergue como espaço que mobiliza a identidade, que provoca 
ancoragens, que ajuda a transformar a terra em lar, proteção, 
memória, reminiscências. Quando enterrados em terra antilhana, 
os transplantados ressignificam esta terra, a ela se associam, como 
húmus que deixará lembranças e que também frutificará, como 
ensinam várias cosmogonias de origem africana. Enterrar seus 
entes queridos nesta terra é a ela se unir, é embaralhar os tempos, 
reinventar as temporalidades.

É pertinente ponderarmos que os povos originários não 
desapareceram por completo. Como defende Glissant, ao propor 
o termo “désapparition” (apud BERNABÉ, 1998, p. 13) no lugar de 
“disparition” eles estão apenas fora dos nossos primeiros olhares, 
fora de alcance, escondidos, enterrados, ocupando os subterrâneos. 
Assim, ao revolver a terra, o coveiro reúne mundos, aproxima os 
de hoje e os ontem, criouliza os espaços, mascara hierarquias e, 
finalmente, povoa desaparecimentos.
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Nesta perspectiva, ao analisar mecanismos da geografia humana, 
Michel Foucault cunhou o conceito de “heterotopia”, definido como 
sítios “que se relacionam com todos os outros sítios, de uma forma que 
neutraliza, secunda, ou inverte a rede de relações por si designadas, 
espelhadas e reflectidas. Espaços que se encadeiam uns nos outros, mas 
entretanto contradizem todos os outros” (1967, p. 3). Neste universo, 
o filósofo erige o cemitério como um dos lugares mais flagrantes de 
heteropia. Ouçamos suas palavras:

Exemplificarei com a estranha heterotopia que 
é o cemitério. Um cemitério é, em absoluto, um 
lugar diverso dos espaços culturais comuns. É, 
porém, um espaço intimamente relacionado 
com todos os outros sítios da cidade ou estado 
ou sociedade, etc., uma vez que cada indivíduo 
e cada família tem familiares no cemitério 
(FOUCAULT, 1967, p. 4)

Com a associação entre as doenças e os cemitérios, houve um 
deslocamento destes para zonas mais afastadas dos centros das 
cidades, “os cemitérios tornaram-se assim, não já no imortal e 
sagrado coração da cidade, mas na ‘cidade-outra’, em que cada 
família possui o seu tenebroso cantinho de descanso” (FOUCAULT, 
1967, p. 5).

Aprofundando esta relação entre o coveiro e o cemitério, 
Raphaël Confiant ensina que:

Quando você morre, o coveiro não está lá. Ele 
não está por perto. Não tem nada a ver com os 
preparativos para o enterro. É hora do funeral, 
então, na igreja, e novamente o coveiro está 
invisível. Onde ele está? Muitas vezes ele está no 
cemitério onde empunha a pá e a enxada para 
cavar a sepultura do falecido se ele estiver sem 
um tostão ou para preparar o cofre do falecido 
se ele estiver bem de vida. O cemitério é seu 
reino. O coveiro reina sobre um império de 
sombras que ele é o único a perceber e às vezes a 
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ver. Chega a hora do enterro e essa hora é sua: é 
o coveiro, às vezes auxiliado por um acólito, que 
“gira” o caixão para dentro da sepultura ou desce 
para dentro da cripta para arrumar o caixão. É 
ele quem fecha a sepultura e é o último que fica 
no cemitério depois que os pais do falecido vão 
embora. Sozinho, portanto, vivendo entre um 
exército de mortos. Sozinho vivo entre gerações 
e gerações de mortos. (2007, s.p.)

Por fim, ao estar sozinho entre gerações e gerações de 
mortos, o coveiro intervém na reconciliação com o espaço e na 
adoção afetivo-identitária de uma terra marcada pelos traumas 
coloniais e pela diáspora africana. Como etnógrafo, o coveiro 
cartografa a cidade, sabe distinguir seus defuntos e reconhecer 
hierarquias sociais. Neste sentido, a suposta solidão do coveiro 
promove reconexões coletivas. Digo suposta, pois acolho as 
palavras do narrador de L’Homme-au-bâton, de Ernest Pépin, cujo 
olhar poético transforma o cemitério e seu mais ilustre agente, 
o coveiro. Em Pépin, “nossos cemitérios nunca conheceram a 
paz. Os mortos não dormem nunca. Eles se se misturam às idas 
e vindas dos vivos, compartilham seus gestos, seus amores, 
seus sustos, suas dores e suas alegrias” (2010, p. 140). Nestes 
termos, o coveiro antilhano se alça como operador de encontros, 
mobilizador de espaços e tempos, experienciador de narrativas 
plurais e diversas vivências. Valendo-se da premissa de que 
“no reino dos mortos somente conta o poder mágico” (PÉPIN, 
2010, p. 141), o coveiro é aquele que maneja o sobrenatural, os 
mistérios, o desconhecimento. Ele se equilibra perspicazmente 
entre diferentes esferas e maneja o insondável.

Se, no âmbito brasileiro, o coveiro ainda não revelou plenamente 
sua história, habita um corpo mutilado, se pulveriza no anonimato 
e não sabe cantar, no espaço antilhano francófono, ele canta, fala, 
ensina, coaduna, se metamorfoseia e exibe coreografias. O coveiro, 
com letra maiúscula, impõe sua biografia, reconhece seu ofício, 
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valoriza sua formação e alude aos ensinamentos para o exercício 
pleno de seu ofício. No mar caribenho, o coveiro consiste em um 
operador da identidade coletiva e da relação com o espaço e com 
a paisagem. Tirando partido da “heterotopia”, ele articula espaços, 
se nutre de ambiguidades e rasura o que entendemos de maneira 
estanque e não-impermeável como o aqui e o lá, o passado e o 
presente e a vida e a morte.
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eNTReViSTA cOM MARTiNe KUNZ
Laura Barbosa campos e Luciana Persice Nogueira-Pretti 

entrevistam a professora, pesquisadora e escritora Martine Kunz, 
autora de cherrizinho, “autobiografia mestiça” lançada pela editora 

Armazém da cultura em 20141.

Laura Barbosa campos: Martine Kunz, você é uma franco-brasileira 
radicada no Brasil há mais de 40 anos. Na ocasião, você conheceu e se 
casou com uma figura de grande carisma e destaque no meio cultural 
cearense, o jornalista Cláudio Pereira, guru de toda uma geração e 
importante ativista cultural. O título do seu livro, Cherrizinho, remete 
à forma afetuosa como você e Cláudio se tratavam. Cabe esclarecer, 
sobretudo para o nosso público não francófono, que chéri é uma 
palavra francesa que significa querido ou querida. A presença do 
diminutivo -zinho, sufixo tão absolutamente brasileiro, transforma 
esse vocábulo francês em uma palavra que pertence a dois países, 
assim como é o casal. Segundo suas palavras, o termo cherrizinho 
contém as “ambivalências não antagônicas do amor”. Mas você 
também adverte: “Atenção! Não é uma palavra composta, 50% 
daqui, 50% de lá, não. É uma palavra nova que não se pode analisar 
pela fragmentação ou pela adição. É uma palavra só, ligada, soldada” 
(KUNZ, 2014, p. 10). Penso que essa definição corresponde muito, 
também, ao espírito agregador de Cláudio Pereira e do casal. Você 
poderia nos falar um pouco sobre essa questão?

martine Kunz: A palavra em si é mestiça, Cherrizinho é um título 
totalmente mestiço. Eu não usei a grafia francesa porque a 

1  Essa entrevista foi divulgada durante o V SELIFRAN/I SEILIFRAN, em novembro de 
2020, e pode ser visionada, como as mesas e mesas-redondas do evento no nosso 
canal no Youtube https://youtube.com/channel/UC2rpZO6zlv9aBLg2cBFTSRw.
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pronúncia seria equivocada para os brasileiros e o acento tônico 
modificaria a pronúncia. Precisei transmitir pela grafia a pronúncia 
daqui pra recuperar a pronúncia de lá, da França. Essa foi a minha 
a intenção e penso que talvez toda forma de amor seja mestiça na 
medida em que permite ir além das diferenças.

LbC: E quanto à sua opção pelo português, que não é a sua língua 
materna. Foi algo analisado ou se deu de forma espontânea? 
Como aconteceu esse processo?

mk: Escrever em português do Brasil era incontornável. Amo essa 
língua e vivo nela há quarenta anos, ela é minha também, como 
digo no livro “as línguas não pertencem a ninguém”, retomando 
Tahar Ben Jelloun. Eu penso também que língua é afeto, então não 
imaginei em nenhum momento escrever esse livro em francês. 
Eu teria a impressão de nos transformar em personagens e, na 
verdade, eu escrevi para me lembrar, para abraçar o Cláudio. Todo 
o nosso amor, toda a nossa história foi vivida em português. Então 
foi incontornável essa escolha e sem hesitação, não houve dúvida 
nenhuma quanto à língua.

Luciana persice nogueira-pretti: Na primeira página de Cherrizinho, 
você explica como resolveu escrever o livro. Lê-se: “Só sei que 
preciso deste livro”. Por que você precisava escrever este livro? 
Quer dizer, qual foi a motivação inicial da escritura?

mk: Foi pra me salvar. Eu acho que é isso... Acho que em alguma 
parte do livro tem a frase: “a ausência é a busca”. Penso que, 
nesse sentido, escrever e amar são muito parecidos. Escrever e 
amar, ou então qualquer outra expressão artística também. Há 
sempre uma tensão entre a ausência e a busca. Eu precisava fazer 
esse livro de modo artesanal, como faço tudo ao longo da vida. 
Faz setenta anos que me construo de modo muito artesanal e 
nunca tive uma trajetória linear, não faço projetos a longo prazo. 
O livro também é assim, quando eu digo “fabricar o livro”, é 
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porque eu realmente tenho muito mais a impressão de fabricá-lo 
do que de escrevê-lo.

LbC: É interessante esclarecermos para os futuros leitores, como 
você explica na parte inicial do livro, que o primeiro projeto era 
fazer uma autobiografia a quatro mãos, você e Cláudio, o que 
infelizmente não foi possível, devido ao agravamento do seu estado 
de saúde. Apesar disso, você decidiu manter o projeto. Como 
Luciana observou, o livro se impôs como uma necessidade, mais 
do que um mero desejo. Essa escrita parece relacionada à dor da 
ausência, apesar de ser também um texto permeado de humor e 
afeto. Essa escrita foi também uma forma de elaboração do luto?

mk: Em 2008, nós projetamos o livro a quatro mãos, e o Claudio 
faleceu em 2010. Eu faria entrevistas e editaríamos juntos. Quando 
aconteceu a primeira hospitalização, o fato de ter um futuro 
atravancado fez com que a gente adiasse as entrevistas. Nós 
fingíamos ter muito tempo pela frente e que não era necessário 
um cronograma fixo. Foi uma estratégia para escapar da angústia. 
O Cláudio já havia ultrapassado todos os prazos de vida previstos 
pela medicina. Ao mesmo tempo, muita gente queria escrever 
sobre ele. Como você disse, Laura, ele foi o guru de uma geração, 
representava um coletivo e essa é uma característica fundamental 
de sua personalidade. Claudio representa o coletivo de luta contra 
a ditadura militar e de luta pela cultura em Fortaleza. Ele batalhou 
à frente da Secretaria de Cultura da cidade em uma época em que 
não havia nem orçamento. Contava-se apenas com seu entusiasmo 
e espírito empreendedor que permitiu uma verdadeira gestão 
cultural na capital do Ceará. Há um coletivo também na maneira 
de viver, na Casinha Azul de Bolinhas Brancas, onde eu o conheci, 
em 1979. Era uma casa aberta a todos a todo momento do dia 
ou da noite, um lugar de boemia, de encontros, de eventos, de 
resistência, de contestação. Enfim, o Cláudio era um agregador. 
Para além do pertencimento partidário (ele era do PCB), queria 
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reunir na época da ditadura todas as siglas partidárias, diferentes 
tendências democráticas. Todos que lutavam para recuperar a 
democracia no Brasil encontravam as portas abertas. Ele realmente 
era um agregador. Havia então muita gente interessada em 
escrever a biografia de Cláudio, decidimos fazê-la juntos, mas 
não conseguimos passar da primeira entrevista (que reproduzo 
no final do livro). Essa primeira e última entrevista se concentrou 
no ano 1979, data do nosso encontro. O ano de 2010, quando 
do falecimento de Cláudio, me remeteu brutalmente a 1979. Daí 
surgiu essa necessidade de escrever o livro, pela necessidade 
de me lembrar, pela necessidade de abraçá-lo novamente e 
ainda pela necessidade de honrar esse coletivo. Essa geração da 
resistência, da contestação, da luta durante o período da ditadura 
de 1964 a 1985. Não tenho a pretensão de fazer nenhuma análise 
sociológica no livro, eu falo do coletivo porque Claudio era a sua 
personificação, era através dele que o grupo se expressava, por 
isso acho importante a presença desse aspecto no relato.

LbC: Você fez jus ao projeto inicial. Tive a sensação de ler um livro 
a quatro mãos. A voz do Cláudio está presente, vocês dialogam de 
forma direta, através da entrevista, das interpelações em segunda 
pessoa e a voz dele também é sentida de forma subliminar. A 
obra me parece ser a autobiografia de um encontro, uma escrita 
de si fronteiriça, ou ainda uma autobiografia compartilhada. Essa 
categorização é o que menos importa, o essencial é que se trata 
de uma escrita com muito valor literário e, também, afetivo. É 
uma leitura muito agradável. Apesar de você afirmar não ter tido 
uma intenção sociológica, não deixa de ser também o retrato de 
uma geração em determinado contexto sócio-político-cultural. 
Cláudio Pereira foi muito importante em termos políticos, vítima 
da perseguição da ditadura civil-militar, sofreu inúmeras injustiças. 
Precisamos tanto de “Cláudios” atualmente, pessoas agregadoras 
e corajosas como ele são raras.
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Voltando ao início do livro, a narrativa parte do seu lugar de infância 
que é Grand-Fort-Phillippe, um lugarejo no norte da França. O texto 
é marcado por muitos deslocamentos espaciais e é interessante 
observar que o ponto de partida é Grand-Fort-Phillippe e, em 
seguida, haverá a presença da cidade de Fortaleza, ou seja, dois 
lugares marcados pela presença de um forte. Há os vestígios e 
ruínas da Segunda Guerra Mundial no norte da França, e a presença 
de dois pontos de embates. Você se refere a “lugares limite”. Esse 
percurso é muito interessante.
Eu me lembrei que o escritor Oswald de Andrade diz que descobriu 
o Brasil na Place Clichy. Em uma viagem a Paris, do alto de um ateliê 
na Place Clichy, ele descobre com deslumbramento a sua terra. Você 
acha que, assim como Oswald, descobriu o seu lugar de origem a 
partir do afastamento? Você se identifica com essa afirmação do 
escritor brasileiro?

mk: Eu diria que respeito a França, mas a minha pátria realmente 
é Grand-Fort-Philippe. Não é Paris, não é 1789, não é hino, não é 
bandeira. Aliás, no Brasil também não. Eu não sou muito chegada 
a hinos, nem a bandeiras. Há lugares fundadores da minha 
personalidade e da minha sensibilidade, que remetem à minha 
infância, lugares de pertencimento. É o caso também de Calumbi, 
no sertão pernambucano. Os lugares fundamentais pra mim: Grand-
Fort-Phillippe, Calumbi e a Casinha Azul de Bolinhas Brancas, onde eu 
conheci o Cláudio. Esse último foi para mim um local de aprendizagem 
em Fortaleza. Era uma casa muito diversa, frequentada por pessoas de 
diferentes classes sociais e horizontes. A Casinha Azul de Bolinhas 
Brancas, onde o Claudio morava, ficava na Avenida Beira Mar [em 
Fortaleza]. Na época, havia mais restaurantes e lugares comerciais 
por lá, não havia tantos prédios residenciais. A casa do Cláudio era 
pintada de azul claro com bolinhas brancas por fora e por dentro, 
inclusive os móveis. Parecia que ela ia voar! Era muito peculiar, aliás 
como tudo do Cláudio. Era uma casa muito aberta, sem grades, muros 
baixos de frente para o mar, um local privilegiado.
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Esses três lugares mencionados foram importantes e, de certo 
modo, algo dentro de mim encontrou eco ali. Dialogamos de forma 
privilegiada, às vezes de forma conflituosa também, como no caso 
da Casinha Azul de Bolinhas Brancas, porque realmente era um 
lugar de alta boemia.

LbC: Realizar algum trabalho intelectual por lá devia ser difícil...

mk: Impossível!

LbC: Os lugares são determinantes na obra, os títulos dos capítulos 
expressam essa centralidade. Temos, por exemplo, capítulos 
intitulados: “Grand-Fort-Phillippe”, “Calumbi”, “A Casa”, “Em 
Paris com Antônio Banderas”, “Casa Casulo”, “A Casinha Azul de 
Bolinhas Brancas” e vários outros. Os lugares exercem um papel 
importante na obra, assim como os deslocamentos são igualmente 
importantes. Há muitas imagens de deambulações. Vejo uma tensão 
entre fixidez e movência, por exemplo, a passagem da temporada 
em Paris, quando você estudava lá e fazia trabalhos como modelo 
vivo para ser pintada por artistas. Essa atividade é essencialmente 
estática, no entanto é descrita através de imagens de movimento. 
O relato também é permeado por incessantes deambulações. 
A deficiência física de Cláudio, que o impede de caminhar, não 
limita seus movimentos, ele se desloca em uma cadeira de rodas 
carinhosamente apelidada de “cadeira voadora”, corroborando com 
essa ideia de fixidez-movência. Você acha que esse aspecto está 
relacionado à sua experiência de migração? A que você atribuiria 
essa característica tão marcante?

mk: Eu não tinha pensado nisso. Além da tensão relacionada à 
fixidez e ao movimento, dos lugares, há a questão do corpo também.

LbC: Perfeito. Aliás, a sua experiência como modelo é algo 
diretamente ligado ao corpo, obviamente. O corpo é outro eixo 
central da narrativa.
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mk: Essa experiência como modelo ensinou muito sobre o 
corpo e o olhar do outro, sobre o que é a nudez. Eu não tenho 
muitos pudores com relação a isso, caso contrário não poderia 
ter exercido essa atividade. Eu via muito mais nudez nas pessoas 
que desenhavam, pintavam, esculpiam do que em mim mesma, 
porque o rosto deles transmitia tudo que eles buscavam.
Essa experiência foi muito importante porque educou meu olhar. 
Vejo beleza muito além de uma cadeira de rodas, de pernas finas 
ou de coletor de urina. Eu simplesmente vejo a beleza! Cláudio 
era magnífico para mim e permaneceu assim até o fim. Acredito 
que essa aprendizagem tenha sido importante. O movimento 
introspectivo que você mencionou, quer dizer, meu corpo tem 
que sustentar a pose, não pode se mexer e, ao mesmo tempo, o 
pensamento viaja. Há sim um movimento para dentro. No caso 
do Cláudio, havia uma leveza extraordinária. Vê-lo beber era uma 
coreografia absolutamente deliciosa, ele dançava com o corpo 
dele (e com a Cuba-libre, que ele adorava). Era um passo de dança 
de extrema leveza, tudo era leve no Cláudio! É curioso como uma 
pessoa parafusada numa cadeira, que não pode ficar em pé, nos 
transmite tanto movimento, tanta fluidez. Essa leveza de um corpo 
que morreu pela metade é fantástica. Foi e ainda é um grande 
privilégio para mim viver com o Cláudio.

LPNP: Martine, eu queria fazer uma pergunta com relação ao 
livro: uma vez escrito, como você fez para publicá-lo? Já havia uma 
contratação prévia com alguma editora ou você batalhou pela 
publicação, uma vez o texto escrito?

mk: Devo agradecer à Albanisa Dummar, da Editora Armazém da 
Cultura, de Fortaleza. Ela soube que eu estava escrevendo o livro 
e se interessou pela publicação. Isso foi um grande conforto, sou 
péssima para batalhar qualquer coisa minha. Foi muito importante 
essa confiança, algo fundamental porque me permitiu prosseguir 
com o livro com a certeza de que ele se tornaria um objeto editorial. 
Isso não tem preço.
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LPNP: Algo que chama a atenção, uma vez que se conhece a história 
da Casa Azul com Bolinhas Brancas, é o fato de o livro ser branco e 
azul. Há uma sintonia entre o objeto livro e a história contada. É um 
objeto muito bonito, assim como a história é muito bonita.

mk: Tenho muita gratidão por toda a equipe do Armazém da 
Cultura. A capa traz a obra La tendresse, especialmente concebida 
para nós pelo artista Jean Pierre Bayeux e a foto na quarta capa do 
livro, de José Albano, também é muito representativa. Há um grupo 
de personagens de barro, simbolizando a força do coletivo.

LPNP: Martine, o livro está sendo traduzido para o francês?

mk: Eu tinha mandado o livro em português para uma pessoa que 
não entende bem português. Ela tentou traduzi-lo informalmente, 
de forma aproximativa. Acabei ficando amiga da tradutora. Esse 
livro desencadeou belas histórias de amizade e de confiança. A 
tradução já está feita. Eu acho que agora estou pronta pra cortar, 
reformular junto com a tradutora. Vamos rever o texto do ponto de 
vista do leitorado francês.

LbC: É um livro impregnado de referências brasileiras. Você 
menciona Mário de Andrade, Cecília Meireles, Leminsky. Há muitas 
citações diretas ou indiretas. Na área da música, temos Nara Leão. 
É uma escrita também muito musical, cheia de sonoridade. O 
leitor ouve o mar do Ceará e o Mar do Norte através de sua escrita 
poética. Além disso, o texto é polifônico, temos a voz intensa de 
Cláudio Pereira, mas também a voz do cordelista por exemplo. A 
música é muito presente na sua vida, Martine? Você afirma que a 
alma brasileira é música. E a alma de Martine?

mk: Eu não tenho essa relação com a música que o brasileiro tem. 
Adoro e valorizo esse aspecto, a música era muito presente em sua 
vida. Ele cantava com amigos. Fiquei maravilhada de ver homens 
que se reuniam uma vez por semana para cantar.
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LbC: Quais são suas leituras de predileção? Você é leitora de 
escritas de si?

mk: Eu sou muito eclética nas minhas leituras. Li alguns livros 
da Annie Ernaux, por exemplo: La Place, Une Femme. Les Années 
também. Achei La Place um livro muito interessante, mas algo me 
incomoda na escrita de Annie Ernaux. Talvez porque, na verdade, 
não sei se a gente pode chamar de autobiografia. E passa também 
pelo coletivo: Les Années é mais um estudo sociológico de uma 
época. Eu gosto e leio com prazer, mas não me interpela tanto. 
Em Cherrizinho, a narradora e a pessoa que escreve se fundem, é 
claro isso, é uma escrita lírica, engajada, as palavras são pregadas 
em mim. Diferentemente de Annie Ernaux, o meu itinerário não foi 
linear. A minha construção é mais artesanal e com muitas guinadas.

LPNP: Para concluir, você poderia nos contar um pouco sobre 
a recepção do livro? Como foi a reação das pessoas que foram 
homenageadas por você no livro?

mk: A noite de lançamento foi absolutamente maravilhosa, 
inesquecível! Muita gente no bar Estoril, na beira do mar. Trata-se 
de um lugar emblemático da boemia dessa geração que evoco no 
livro. Todos se sentiram contemplados com meus relatos. Em um 
certo sentido, mais uma vez, Cláudio foi capaz de reunir as pessoas 
em um lugar bonito. Foi um momento de celebração, alegria e 
reencontro das pessoas presentes no livro.
Penso que lembrar o Cláudio, um grande brasileiro, um grande 
cidadão e um grande companheiro, é um ato de cidadania, 
sobretudo neste período que o Brasil atravessa.

LbC: A memória de Claudio Pereira subsistirá também graças ao 
seu trabalho de memória. Mais uma vez agradeço e parabenizo-a 
pelo trabalho.

LPNP: É um livro emocionante. Escrito em um belo português, 
um português brasileiro, como Martine destaca. Os sotaques 
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nordestino e francês estão presentes, a voz de Cláudio e de tanta 
gente que Martine homenageou. Foi muito prazeroso conversar 
com você. Obrigada Martine!

Figura 1 – Capa do livro Cherrizinho

Fonte: Martine Kunz (2014)
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UFRJ, atuando na graduação. Orientador de iniciação científica, 
já atuou também no Programa de pós-graduação em Letras 
Neolatinas, orientando mestrado e doutorado na linha de pesquisa 
identidade, cognição e ensino nas línguas neolatinas. Dedica-se 
às áreas de letras e linguística, subáreas de linguística aplicada, 
sociolinguística e dialetologia e línguas estrangeiras modernas/ 
especialidade: língua francesa. Tem como áreas de interesse em 
pesquisa o ensino de línguas estrangeiras, política linguística, 
contato de línguas e francofonia. Participa do grupo de pesquisa 
“Ensino e Aprendizagem de Línguas: Abordagens, Metodologias 
e Tecnologias”. Produções importantes: “Rupturas e Retomadas: 
motores constantes da evolução do ensino-aprendizagem de 
línguas estrangeiras”. In: GULLO, Annita; RODRIGUES, Luiz Carlos 
Balga. (Orgs.). Ensinando e Aprendendo Línguas Neolatinas. v. 1. 
Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, p. 9-19, 2016; “Jovens 
e Idosos juntos numa Turma de Francês Língua Estrangeira: Isto 
é Possível?”, Signum. Estudos de Linguagem, v. 14, p. 297-309, 
2011; “Formação do professor de língua estrangeira no século XXI: 
entre as antigas pressões e os novos desafios”, Signum: Estudos da 
Linguagem, v. 19, p. 13-34, 2016.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9166665063881317
E-mail: lcbalga@letras.ufrj.br

marilia santanna villar é professora adjunta de Língua e Literatura 
Francesa na UFRJ. Cursou sua graduação e mestrado também na 
UFRJ, tendo feito o doutorado na Université Catholique de Louvain 
(Bélgica), com tese sobre André Baillon. Atuou como Professora de 
Francês no CAp-UERJ e no Colégio Pedro II. No momento, desenvolve 
sua pesquisa acadêmica sobre Literatura francesa e Literatura belga 
francófona, com foco nos escritos autobiográficos.

melissa raquel zanetti franchi christofoletti é mestre em Teoria 
e História Literária (Unicamp). Atualmente, cursa doutorado em 
Teoria e História Literária na mesma instituição, com apoio da 
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FAPESP (Processo 2018/13314-7). É membro do grupo de pesquisa 
História do Romance (IEL/Unicamp).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8967775693451744
E-mail: melissa.rzfranchi@gmail.com

miguel angel de Barrenechea é professor Titular de Filosofia, da 
Faculdade de Filosofia do Departamento de Filosofia (DEFIL) da 
UNIRIO. doutor em Filosofia pelo IFCS-UFRJ. Professor Colaborador 
do Departamento de Filosofia (DEFIL) da Unirio. Professor da 
graduação em Filosofia, coordenador de disciplina “Filosofia 
e Educação” da graduação em Pedagogia à Distância, Lipead, 
Cederj-UNIRIO. Foi Docente e Pesquisador dos Programas de 
pós-graduação em Memória Social e em Educação, da UNIRIO. 
Publicações: Nietzsche e o corpo (7Letras, 2009 e 2017 2ª ed); 
Nietzsche e a alegria do trágico (7Letras, 2014); Nietzsche e a 
liberdade (7Letras, 2000 e 2008 2ª.ed). Integrante da Sociedade 
Iberoamericana Nietzsche (UBA-ARG) desde 2000; do GT Nietzsche 
da ANPOF (desde 2000); do GT Nietzsche da UFMG (desde 2009); do 
Grupo Nietzsche da UECe (GENi) de Fortaleza-Ceará (desde 2019); 
do Grupo NINA de Educação da UNIRIO (desde 2019); Interfaces 
da UNIRIO (desde 2012). Prêmios: Concursado Professor Titular de 
Filosofia da UNIRIO (2017); Moção de aplausos pelos relevantes 
serviços prestados à educação, pela Prefeitura de Duque de Caxias-
RJ (2013); eleito representante dos profs. Associados no CONSUNI 
da UNIRIO (2011). Áreas de interesse: Nietzsche, Memória Social, 
Educação, Arte, Ética e Filosofia Política.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9532934569467912
E-mail: miguelangelbf12001@yahoo.com.br; miguelangelb@ig.com.br

pedro armando de almeida magalhães é professor adjunto do 
Instituto de Letras da UERJ. Doutor em Literatura Comparada (UERJ), 
possui pós-doutorado em Letras (USP). Ministra cursos de francês 
no Bacharelado e Licenciatura em Letras (Português-Francês) e na 
pós-graduação Lato Sensu (Especialização). Seus trabalhos mais 
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relevantes são: “Vestimentas e astúcia feminina: intertextualidade 
em Esaú e Jacó” (Editora da Unicamp, 2016) e “O sol se põe em 
São Paulo: teatro de sombras e seres fora do lugar” (Dialogarts, 
2016). É Membro dos Grupo “Ensino e aprendizagem de línguas: 
abordagens, metodologias e tecnologias”. Também é Membro 
associado da Société Internationale d’Etudes Yourcenariennes 
(SIEY). Atualmente é Diretor da Associação dos Professores de 
Francês do Estado do Rio de Janeiro (APFERJ) e Primeiro Secretário 
da Federação Brasileira dos Professores de Francês (FBPF – Biênio 
2020-2022). Atua principalmente nos seguintes temas: romance 
e história, literaturas contemporâneas, ensino/aprendizagem de 
francês língua estrangeira, francês jurídico.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7116626146780881
E-mail: magalhaes.pedro67@outlook.com

rosária cristina costa ribeiro é doutora em Estudos Literários pela 
Universidade Estadual Paulista (UNESP). Atualmente, é docente na 
UFAL, Campus Maceió. Atua no nível da graduação e desenvolve 
trabalhos nas subáreas de estudos literários, língua e literaturas 
em língua francesa e formação de professores. Publicações em 
periódicos: “A estrada em Les Chouans de Honoré de Balzac”, 
Revista Topus (2019); “Élémir Bourges e o cânone decadentista 
e simbolista na literatura francesa”, NON PLUS (2016); e capítulo 
de livro: “O romance histórico francês” In: SILVA, Régia Agostinho 
da; BACCEGA, Marcus Vinícius (Org.). Letras e Veredas da História: 
diálogos e convergências. São Luís: Café & lápis/Edufma, p. 63-81, 
2018, (os dois últimos em colaboração com Sidney Barbosa). Áreas 
de interesse em romance histórico, categorias do romance em 
especial o espaço narrativo, e literaturas em língua francesa.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5652254413784107
Página pessoal: https://sites.google.com/fale.ufal.br/rosariacostaribeiro
E-mail: rosaria.ribeiro@fale.ufal.br
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renato venâncio henriques de sousa é doutor em Literatura 
Comparada pela UFF, professor adjunto da UERJ atuando na 
graduação e na Especialização. Publicações: SOUSA, R. V. H. “Os 
espaços da tradução nas aulas de línguas estrangeiras”. In: GULLO, 
Annita; BALGA, Luiz Carlos. (Orgs.). Ensinando e Aprendendo 
Línguas Neolatinas. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras - UFRJ, p. 
31-39, 2016; SOUSA, R. V. H. “Meus encontros com a tradução: 
Relatos de experiência”. In: ANTUNES, Maria Alice; PESSOA, Davi 
(Orgs.). Diferenças e singularidades: pesquisa em tradução no 
Instituto de Letras da UERJ. Rio de Janeiro: Dialogarts, p. 121-128, 
2018; SOUSA, R. V. H. “Apontamentos para uma leitura de Le grand 
cahier de Agota Kristof tendo como pano de fundo a crise atual”. 
In: NOGUEIRA, Luciana Persice (Org.). Literaturas Francófonas 
II: debates interdisciplinares e comparatistas. Rio de Janeiro: 
Dialogarts, p. 214-234, 2018; SOUSA, R. V. H. “En pleine terre, Le 
Survenant e Marie-Didace: uma leitura do universo ficcional de 
Germaine Guèvremont”. In: NOGUEIRA-PRETTI, Luciana Persice 
(Org.). Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e 
comparatistas. Rio de Janeiro: Dialogarts, p. 443-462, 2020, p. 
443-462. Principais interesses: Ensino e aprendizagem de línguas: 
abordagens, metodologias e tecnologias; Francês Língua Estrangeira, 
Literaturas francófonas, Literatura canadense de língua francesa, 
Estudos de tradução.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3050844629926190
E-mail: rvhsousa@gmail.com

sabrina Baltor de oliveira é doutora em Estudos Literários 
Neolatinos, com ênfase em literaturas de língua francesa pela 
UFRJ. É professora adjunta (UERJ). Atua na graduação no curso 
de português-francês e na especialização em Ensino de Francês 
Língua Estrangeira. Publicou os capítulos de livro: Théophile Gautier 
e Joaquim Manuel de Macedo: o olhar fantástico (2014); Gautier, 
Wilde e João do Rio: estetas (2006) e Théophile Gautier, prefaciador 
(2006). Participa do grupo de pesquisa ARS - Arte, Realidade e 
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Sociedade – vinculado à Biblioteca Nacional. Consagra-se sobretudo 
ao estudo dos seguintes temas: Arte pela Arte, romance-folhetim, 
relação entre literatura, imprensa e campo literário.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9058152714180995
E-mail: sabrinabaltor@gmail.com

stela maria sardinha chagas de moraes é doutora em Letras 
(UFF) e professora associada pela UERJ. Atua na graduação e na 
Especialização em FLE, Tradução e Literatura. Últimas publicações: 
“Louis Jouvet: a odisseia do teatro francês na América Latina”. In: 
NOGUEIRA-PRETTI, Luciana Persice (Org.). Literatuas Francófonas IV: 
debates interdisciplinares e comparatistas. Rio de Janeiro: Dialogarts, 
p. 503-522, 2020. “Do outro lado do Atlântico: Jouvet e a América 
Latina”. In: CHAVES DE MELLO, Maria Elizabeth (Org.). A literatura 
no encontro com o outro. Curitiba: Editora CRV, 2018; “Jacques le 
fataliste e Memórias póstumas de Brás Cubas: entre plágios, paródias 
e palimpsestos”. In: CHAVES DE MELLO, Maria Elizabeth et alii (Org.). 
Cruzamento de olhares Brasil/Europa: entre experiências literárias 
e textualidades contemporâneas. É membro do grupo de pesquisa 
“O passado no presente: releituras da modernidade”, coordenado 
pela professora Maria Elisabeth Chaves de Mello. Áreas de interesse 
de pesquisa: Literatura Comparada, Literatura Brasileira, Literatura 
Francófona, Teatro, Música Popular Brasileira.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0961659478592481
E-mail: stelamoraes@globo.com

Teresa cristina de andrade gomes da costa é graduanda em 
Letras: Português/Francês e suas respectivas literaturas (UERJ, 
campus Maracanã). Bolsista no projeto de iniciação científica 
“Relevância e recepção da tradução junto ao meio intelectual 
francês da Belle Époque”.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6353792798686627
E-mail: teresaassis@gmail.com
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vanessa massoni da rocha é professora de Língua francesa e de 
Literaturas francófonas no Instituto de Letras da UFF. É doutora 
em Estudos de Literatura (UFF) e fez estágio de pós-doutoramento 
em Literatura comparada na UERJ, com período de cooperação 
na Université des Antilles, campus Schœlcher, Martinica. Autora 
dos livros Por um protocolo de leitura do epistolar (EdUFF, 2017) 
e Tradução em (ent)revista: Simone Schwarz-Bart e as tradutoras 
brasileiras (EdUERJ, 2021), coorganizadora dos livros Literatura, 
História e Pós-colonialidade: vozes em diálogo (Dialogarts, 2019) 
e África, Caribe e Américas: histórias e narrativas entrecruzadas 
(Dialogarts, 2018) e do número O Atlântico Sul na Literatura: fluxo e 
refluxo da Revista Criação & Crítica (USP, 2018). Vice-líder do grupo 
de pesquisa Identidades em trânsito: estéticas transnacionais. 
Suas pesquisas acadêmicas se inscrevem no âmbito da Literatura 
comparada e da Francofonia, mais precisamente no estudo de 
obras de expressão francesa do Caribe. Desenvolve atualmente a 
pesquisa “Narrativas do avesso e avesso da História: vozes da (pós)
colonialidade nas Antilhas francesas e no Brasil”. Idealizadora e 
coorganizadora do Encontro Literatura, História e Pós-colonialidade 
e do Seminário Internacional de Literaturas Caribenhas.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2977695504057703
E-mail: vanessamassonirocha@gmail.com
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