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APreseNtAçãO
Dando sequência à publicação anual da série Literaturas 

Francófonas: debates interdisciplinares e comparatistas, temos o 
prazer de apresentar esse terceiro livro, resultante das apresentações 
e discussões que, de maneira renovada e recorrente, propomos a 
professores e pesquisadores de instituições brasileiras, que trabalham, 
direta ou indiretamente, com literaturas de língua francesa.

Consideramos ser importante abrir ou recuperar espaços de 
divulgação, conversação, reflexão e trabalho acadêmico envolvendo 
os estudos literários francófonos – ponto de partida de muitas 
pesquisas ou interface de abordagens interdisciplinares e/ou 
comparatistas que, muitas das vezes, encontram pouca expressão 
em eventos predominantemente voltados para o trabalho com a 
língua, ou, então, de grande vulto e interesses mais abrangentes.

Inicialmente dirigida aos colegas do Rio de Janeiro, temos 
ampliado nossa proposta a outros estados do país – e a afluência 
vem se tornando, progressivamente, marcadamente nacional. Esse 
contato entre as diferentes instituições, áreas, e origens geográficas 
vem aumentando o interesse dos próprios participantes por 
apresentarem seus resultados de pesquisa a um conjunto de colegas 
cada vez mais numeroso, mas coeso. 

Outra consequência palpável que se detecta com o passar dos 
anos é o maior comparecimento dos estudantes e da comunidade 
externa da UERJ – público alvo que nos interessa, inclusive enquanto 
evento ligado à Sub-Reitoria de Extensão e Cultura (SR-3) da UERJ.

O registro desse trabalho sequencial pode ser acompanhado em 
nossos ebooks publicados pela editora Dialogarts (UERJ), importante 
apoio dentro de nossa própria Universididade: Literaturas Francófonas: 
o século XX em debate (Dialogarts: Rio de Janeiro, 2017, 234p)1 e 
Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas 
(Dialogarts: Rio de Janeiro, 2018, 490p).2 

1  Acessível pelo link https://tinyurl.com/y5b36lxr.
2  Acessível pelo link https://tinyurl.com/y645gwwa.
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Desde a primeira edição de nosso Seminário, o Setor de Francês 
do Departamento de Letras Neolatinas do Instituto de Letras da UERJ 
operou em parceria com a APFERJ (Associação de Professores de 
Francês do Rio de Janeiro), cuja colaboração é preciosa em termos 
de divulgação e financiamento – fundamentais para o sucesso da 
realização dos trabalhos. Aspectos dessa parceria serão expostos na 
Nota do Presidente dessa Associação, nosso colega do Setor de Francês 
Pedro Armando de Almeida Magalhães, co-organizador do evento.

Já no segundo ano, passamos a contar com a parceria de nosso 
vizinho no 11° andar do Campus Maracanã: o Instituto de Artes 
da UERJ, que, como nós, também integra o Centro de Educação 
e Humanidades. Essa primeira aliança interdisciplinar ampliou 
os horizontes dos debates e permitiu trocas e questionamentos 
que nos levam para além do domínio das letras e ao contato 
mais direto com as outras artes – com as quais a literatura tanto 
dialoga. Nossa principal interlocutora no Instituto de Artes, e co-
organizadora de nosso evento, é Vera Beatriz Siqueira, e aspectos 
dessa parceria serão expostos pelo Diretor do Instituto de Artes, 
Alexandre Sá.

Os participantes do III Seminário de Literaturas Francófonas 
da UERJ buscaram, atendendo ao nosso convite, expor 
suas reflexões em mesas temáticas ou, ao menos, de temas 
complementares, apostando na possibilidade de diálogo e debate 
entre seus membros. Assim, pudemos abordar as literaturas 
francófonas de língua francesa de maneira interdisciplinar e/ou 
comparatista, em relação com o ensino da literatura em cursos de 
FLE (Francês Língua Estrangeira), a história, a sociologia, a tradução, 
as artes e a história da arte. Tivemos o prazer de contar com a 
colaboração de professores e pesquisadores de distintas origens e 
orientações: Instituto de Letras da UERJ (Setores de Francês e de 
Teoria), Instituto de Artes da UERJ, Colégio de Aplicação da UERJ, 
Instituto de Letras da UFF, Departamento de Letras Neolatinas da 
UFRJ, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, Consultado 
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Geral Francês do Rio de Janeiro e Casa de Rui Barbosa (RJ), além 
de universidades de outros estados: Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Minas Gerais e Alagoas.

Nosso intuito é dar prosseguimento e fôlego a esse projeto 
cooperativo, interdisciplinar e comparatista, que permite colocar em 
foco e em relevo, dentro do âmbito acadêmico, os estudos literários 
e, mais especificamente, os estudos das literaturas de língua francesa, 
na esperança de atrair novos leitores, novas leituras e novas vocações 
– tanto para o estudo literário quanto para o debate acadêmico.

Os artigos seguem em ordem alfabética de autor, desestruturando 
a organização inicial em torno de mesas, o que permite uma melhor 
apreciação da heterogeneidade dos interesses e perspectivas. Em 
seguida, porém, na rubrica “Relatos de pesquisas e seus processos”, 
são expostas e detalhadas pesquisas atualmente em andamento, 
incluindo as que envolvem estudantes da graduação, em projetos de 
Iniciação Científica, e pesquisas de Pós-Doutorado – numa sequência 
(Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado) que, 
acreditamos, exemplifica o grau crescente de complexidade de cada 
etapa sucessiva da pesquisa acadêmica. No caso das pesquisas de IC, 
foi facultado ao professor-pesquisador responsável abrir sua sessão 
apresentando seus orientandos individualmente, ou integrar-se à voz 
dos estudantes, e redigir com eles um texto coletivo.

Em nome do Setor de Francês, nossos agradecimentos a todos os 
que colaboraram para a realização de mais essa edição,

Luciana Persice Nogueira
Professora do setor de Francês (ILe-UerJ)

coordenadora do evento
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NOtA dO dIretOr dO INstItUtO de Artes dA UerJ
Alexandre sá

É sempre com enorme felicidade que o Instituto de Artes da 
UERJ participa das edições do Seminário de Literaturas Francófonas. 
Em 2018, não foi diferente. A possibilidade de atravessamentos, 
encontros, desencontros, aproximações e distanciamentos entre 
as Artes Visuais e a Literatura sempre se deu ao longo do tempo. 
Contudo, na concretude eventualmente fatídica do ambiente 
acadêmico, tal parceria nem sempre pôde ser realizada pelos mais 
diversos motivos: agenda, horários, disponibilidade e interesse. 
Nesse caso específico, no III Seminário de Literaturas Francófonas, 
conseguimos ultrapassar todas as dificuldades operacionais para 
estabelecermos um intenso diálogo em seu devir desterritorializado. 
Diálogo relevante pela possibilidade de contribuição e estruturação 
mútuas que reinventam e retomam um laço intelectual, praticamente 
natural e inquestionavelmente, histórico.

Para além de uma lógica espacial que nos aproxima dentro 
da estrutura física da UERJ, já que ocupamos o 11 º andar da 
universidade, sempre houve um interesse epistêmico e político 
de conciliarmos as pesquisas de dois institutos que em certo 
sentido, se tangenciam e sabem claramente de suas respectivas 
responsabilidades dentro da área de humanas. Ou, de outra forma, 
que se complementam a partir de uma articulação muito elegante 
entre a palavra e a imagem, sendo inundados pelo universo da 
cultura e suas inevitáveis imbricações.

Esse evento é mais um esforço de democratização e pluralização 
de saberes. E mesmo que tenhamos tido um desafio inevitável 
de conjugar tal diversidade e inerente dicotomia, inclusive 
metodológica; o resultado, além de extremamente recompensador, 
evidencia uma tendência natural de transdisciplinaridade e de 
fratura das já obsoletas margens que pressupostamente nos 
apartavam de nós mesmos. Por certo, faz-se fundamental explicitar 
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que a proposta inicial feita pelo Instituto de Letras, se revelou 
além de generosa, extremamente profícua, incutindo em nós, do 
Instituto de Artes, a potencialização de tal parceria e sua respectiva 
continuidade ao longo dos próximos anos.
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NOtA dO PresIdeNte dA APFerJ
Pedro Armando de Almeida Magalhães

Presidente da APFerJ - Primeiro secretário da FBPF
Professor Adjunto – setor de Francês

co-organizador do evento

A Associação dos Professores de Francês do Estado do Rio de 
Janeiro (APFERJ) se orgulha de apoiar mais uma vez o Seminário de 
Literaturas Francófonas da UERJ, evento acadêmico interdisciplinar 
que fomenta o diálogo dos estudiosos de literatura e cultura 
francófonas. Agradecemos a parceria com a colega Luciana Persice 
Nogueira (coordenadora do evento), do Instituto de Letras da UERJ, e 
Vera Beatriz Siqueira (co-organizadora), do Instituto de artes da UERJ.

Nesta terceira edição do Seminário contamos inclusive com a 
participação da Adida de Cooperação linguística do Consulado da 
França no Rio de Janeiro, Adriana Davanture, em mesa-redonda 
sobre ensino/aprendizagem do francês língua estrangeira. Adriana 
Davanture é uma interlocutora privilegiada da APFERJ, pois o 
governo francês tem especial relevância na elaboração de projetos 
de nossa associação.

Em um contexto político bastante desfavorável para o 
plurilinguismo em nosso país, o III Seminário de Literaturas 
Francófonas da UERJ é um encontro de resistência. Resistência a 
medidas recentes que favorecem o inglês nas escolas de ensino 
fundamental e médio. Resistência à tentativa reiterada de 
desvalorização das literaturas de uma maneira geral. Resistência 
à precarização do trabalho do professor/pesquisador de línguas-
culturas, infelizmente aprofundada no momento de crise ética que 
continuamos a atravessar.

Em suma, parabenizamos Luciana Persice Nogueira e Vera 
Beatriz Siqueira pelo trabalho conjunto na organização de um 
evento que, acreditamos, terá vida longa e tende a se ampliar.
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dO reAL PArA AO reAL. 
ALGUMAs PersPectIVAs dA PrOdUçãO 
cONteMPOrÂNeA eM Artes VIsUAIs

Alexandre sá (UerJ)

Primeiramente, é fundamental explicitar que essa pesquisa 
é parte de um processo que envolve alguns eixos específicos. Um 
segundo pós-doutoramento em filosofia na UFRJ sob supervisão 
de Rafael Haddock-Lobo, o seminário sobre arte e psicanálise na 
Biblioteca Parque de Niterói, as aulas do programa de pós-graduação 
em Artes Visuais aqui na UERJ, além do grupo de pesquisa que 
coordeno chamado “A arte contemporânea e estádio do espelho”, 
certificado pelo CNPQ. Em termos muito simplórios, meu desejo 
inicial era pesquisar processos artísticos que conseguissem fraturar 
e/ou provocar um refluxo na estrutura biopolítica e sua consequente 
articulação de biopoderes a partir de uma perspectiva foucaultiana 
aliada ao debate psicanalítico, especificamente sobre a ética e o 
discurso capitalista.

Por outro lado, como todo e qualquer desejo é atravessado 
por um conjunto infinito de meandros, e como meu interesse 
específico é pensar a produção contemporânea, inclusive a minha, 
achei importante inicialmente problematizar um pouco a lógica 
sublimatória. Ou melhor, refletir sobre qual maneira ainda é possível 
considerar a sublimação nos dias atuais nos quais a experiência 
estética é atravessada pelo mercado.

Inicialmente o que me incomodava era uma abordagem da arte 
feita por Freud, que, em termos gerais, pareceu acreditar muito 
fortemente numa relação de aderência entre a vida do artista e 
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sua produção, como se houvesse sempre uma relação direta e/
ou indireta entre o que foi vivido pelo artista e sua obra. Denise 
Maurano e Doris Rinaldi (2014) apontam que, embora seja uma 
estrutura de pensamento que comporte contradições, trata-se, em 
certo sentido, de um processo conceitual extremamente ambíguo 
onde, na maioria dos casos, a arte surge apenas como um elemento 
que ilustra algumas teorias psicanalíticas.

Acredito que tal análise feita por Freud ainda é interessante por 
provocar a possibilidade de discorrermos sobre a sublimação como 
um processo de transformação da pulsão sexual, próxima de uma 
transmutação substancial de estados, como uma mutação matérica, 
seguindo uma lógica substitutiva. Joel Birman, em Criatividade e 
sublimação na psicanálise (2008), nos lembra de uma oposição 
fundamental e intermitente entre o belo e o sublime, já que esse 
último teria como devir a transformação, praticamente absoluta, de 
uma potência sexual abjeta, ao contrário do belo, que evidenciaria 
ainda a presença erótica enunciada por uma figura de sedução.

Por outro lado, se considerarmos o processo de construção e 
pensamento da produção contemporânea em artes, é impossível 
realizarmos qualquer tipo de mapeamento que aponte para uma 
lógica fundamental e fundadora de tal prática. Ou seja, é impossível 
aproximar, de maneira precisa, a lógica sublimatória em Freud do 
processo atual de produção em Artes Visuais, já que esse raciocínio 
hoje é, de acordo com as mutações epistemológicas e simbólicas 
iniciadas no final dos anos 1960, aliado a ampliação do seu campo de 
atuação que promove uma pluralidade de práticas em um processo 
rizomático, minado, entrópico e sem nenhuma certeza possível que 
possa ser apontada como prática lógica.

Exatamente por isso, essa aposta feita por Freud limita-se 
claramente a um recorte temporal específico e que, por certo, já 
guarda em si um conjunto considerável de problemas, pois aposta 
em uma abordagem consideravelmente generalista, apesar de 
partir de um processo particular, íntimo e pessoal.
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Ou seja, é impossível equiparar a intimidade da vida do artista 
ao seu processo criativo; principalmente se considerarmos a 
instauração do modernismo que ocorre na virada do século XIX para 
o século XX. Contudo, é inegável a importância dada no pensamento 
freudiano ao universo da cultura, sendo esta imprescindível para 
estabelecer um vínculo entre a prática artística e seu devir social.

Lacan, por sua vez, aprofundará tal problemática em alguns dos 
seus seminários. Aqui, me interessa especificamente o seminário 
VII, ministrado entre 1659 e 1960, que consegue estabelecer um 
entrecruzamento entre sublimação e pulsão de morte, além de 
aproximar o conceito de Real de Das Ding (a coisa), privilegiando 
o primeiro na experiência analítica em detrimento dos outros 
registros. Isto é, é no seminário VII que o registro do real é priorizado 
em relação aos outros: o imaginário e o simbólico.

Importante destacar que nessa mesma época já tínhamos a 
produção em Arte Contemporânea, iniciada com a Pop Art. Talvez, 
por alguma afinidade eletiva, o debate e o embate com tal produção, 
que fraturava a lógica material, semântica e simbólica da tradição 
em arte, não aconteceu; infelizmente. É possível que essa pesquisa, 
em algum momento, também se destine a isso.

Nesse seminário, Lacan estabelece uma relação muito estreita 
entre a dor e Das Ding, do Projeto de uma psicologia científica (1895) 
de Freud. A Coisa seria responsável pela dor da impossibilidade da 
completude em seu âmago. Das Ding é diferente do objeto em si 
que, por sua vez, estaria atrelado ainda a uma economia libidinal.

Para Lacan, Das Ding indica a falta na origem. 
[...] A falta, portanto, não é relativa a um objeto 
primordial, mas está ela mesma na origem da 
experiência do desejo, ou seja, é a condição de 
possibilidade dessa última. Assim, das Ding se 
configura como uma falta central no registro 
do desejo, consistindo em centro e índice de 
exterioridade a um só tempo. (DARRIBA, 2005, s/p)
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Das Ding seria então a falta inerente ao desejo que, por sua vez, 
só é capaz de existir se houver falta, gerando uma paradoxal relação 
de interdependência. Das Ding é a mola propulsora do desejo. Moto-
contínuo do desejo, que, como sabemos, jamais se completará em 
sua inteireza. Desejo esse de busca incessante ao preenchimento de 
sua falta que, por sua vez, jamais será preenchida. Exercício infinito de 
perda e fracasso. A ação que Das Ding alimenta não é o reencontro, 
mas a busca em sua epopeia. Busca pelo reencontro com o objeto 
primordial perdido antes do registro do simbólico. Busca pela suspensão 
confortável do silêncio anterior à língua. Busca pela inércia-útero da 
poesia onde as palavras escapam ou talvez não sirvam para nada. Para 
Lacan, o que há em Das Ding é o verdadeiro segredo.

O Ding como Fremde, estranho e podendo 
mesmo ser hostil num dado momento, em todo 
caso como o primeiro exterior, é em torno do que 
se orienta todo o encaminhamento do sujeito. 
É sem dúvida alguma um encaminhamento de 
controle, de referência, em relação a que? – ao 
mundo de seus desejos. Ele faz a prova de que 
alguma coisa, afinal, encontra-se justamente 
aí, que, até um certo ponto, pode servir. Servir 
a que? – a nada mais do que referenciar, em 
relação a esse mundo de anseios e de espera 
orientado em direção ao que servirá, quando for 
o caso, para atingir Das Ding. Esse objeto estará 
aí quando todas as condições forem preenchidas, 
no final de contas – evidentemente que o que se 
trata de encontrar não pode ser reencontrado. 
É por sua natureza que o objeto é perdido como 
tal. Jamais ele será reencontrado. Alguma coisa 
está aí esperando algo melhor, ou esperando 
algo pior, mas esperando. (2008, p.68)

Lacan também define aqui, de maneira exemplar, a lógica 
sublimatória. O objeto é elevado à dignidade da Coisa (p.138). Ou 
seja, a sublimação em Lacan é um processo de substituição de 
posturas e posições entre o objeto e a Coisa. Pensando na produção 
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contemporânea e em seu esvaziamento, seria possível considerar 
então esse objeto ou proposição em arte, em sua inata névoa de 
instabilidade, dúvida e angústia como um suplente da Coisa? Por 
outro lado, tal processo não seria paradigmático da própria criação 
artística ao longo da História da Arte? Se assim for, haveria então 
alguma particularidade na arte contemporânea?

Se o real é aquilo que frustra a representação e sempre se 
revela na ruína de um semblante (BADIOU, 2017), as práticas 
recentes em Artes Visuais não estariam mais próximas de um 
atravessamento do real para, após seu mergulho na experiência 
estética junto ao espectador, retornar e retomar um outro real, já 
não mais o mesmo, como se fosse possível pensar em um eterno 
retorno do real (entendido como vazio), no sentido nietzschiano? 
Apesar de sabermos que, para Lacan, o Real é aquilo que sempre 
retorna, seria possível construir uma hipótese de que a obra de arte 
é o atravessamento do vazio para o vazio? Um vazio já outro, apesar 
de ser sempre o mesmo? Um outro vazio que guarde uma memória 
do seu vazio inicial e intransponível, mas que tenha conseguido 
transformar-se em outrem, como diria Rimbault?

Ou de outra forma, a criação em arte contemporânea não seria 
erigida através de um motor de atravessamento do real para um 
outro real? Ou mais, não seria seu sintoma, a repetição de uma 
busca infinita e intermitente entre a Coisa e o objeto? Haveria então 
uma relação de afeto possível entre o objeto em sua busca inefável 
à pura perda inerente à Coisa? Seria possível, como outra hipótese, 
aproximar a criação contemporânea da sublimação lacaniana a 
partir do legado da Coisa e do objeto de arte como um substituto 
para o objeto A? Seria então a criação movida pela falta do objeto, 
e o objeto de arte, por sua vez, o objeto da falta?

Para Maria Angela Maia, no texto “Três tempos da arte em 
Lacan”, a questão fundamental dessa aporia estética é refletirmos 
sobre qual maneira a Coisa subsiste no objeto. Ou como 
sugeri anteriormente, arriscando trazer tal questão para a arte 
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contemporânea, sobre quais maneiras o objeto em si persegue 
em sua estrutura recôndita o desejo e a saudade da Coisa. “Isso 
se deve justamente ao fato de o artista dar vida a um objeto que 
não tampona o vazio da Coisa: o objeto organiza o vazio em outra 
forma, como outra coisa” (p.195).

Mas talvez cheguemos a um impasse. De qual maneira tal 
estudo pode interessar a um seminário de literaturas francófonas? 
Ou melhor, como tal pensamento pode abarcar uma reflexão sobre 
literatura? Talvez a minha hipótese primeira de que a obra de arte, 
dentro de uma perspectiva contemporânea, seja um movimento 
de atravessamento de um real para um outro real e que se trata 
de uma busca inefável do objeto ao vazio inelutável e angustiado 
da Coisa, possa ser aplicada com alguma presteza à Mallarmé e ao 
seu poema “Um lance de dados jamais abolirá o acaso”. E é possível 
encontrar ali, se pensarmos no entrecruzamento da letra como 
presença e do branco da página como presença de uma ausência, 
uma relação intermitente de objeto gráfico e o oco da escrita, num 
movimento de eterno retorno, considerando inclusive os abismos 
que se estabelecem e que nutrem a construção atmosférica e não 
simbolizável do objeto A.

Por outro lado, eu prefiro, pelo menos por agora, diminuir um 
pouco a ousadia e opte por trazer uma questão que parece ser 
importante em um seminário como esse. Questão ampliada que 
surge apenas como um comentário a ser compartilhado. A partir 
de um autor completamente distinto: Marcel Proust. Embora 
Elisabeth Roudinesco tenha detectado que em uma confidência 
feita a Maria Bonaparte em 04 de janeiro de 1926, Freud achasse 
que a obra de Proust era fadada ao fracasso, e que as chances de 
tal obra durar fosse mínima, em virtude de um desejo de ir sempre 
às profundezas e jamais terminar as suas frases (ROUDINESCO, 
posição 2311), o descaso mútuo gerou uma série de conferências 
proferidas por Jacques Rivière, diretor de “La Nouvelle Revue 
Française” em 1924, onde tentou explicitar as formas paralelas e 
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dessemelhantes pelas quais Freud e Proust exploraram o sonho, 
o inconsciente, a memória e a sexualidade. Portanto, desde 
a primeira metade do século XX, já há um movimento claro de 
aproximar a escrita proustiana da psicanálise.

Mas, além disso, é Lacan que cita Proust algumas vezes; raras, 
é verdade. Apesar de haver por parte de Lacan um interesse maior 
na lógica da perversão, há algo que merece atenção para essa 
pesquisa. Segundo Norton Cezar da Rosa Jr, Proust escreve em Em 
busca do tempo perdido sempre a partir de um conjunto de imagens, 
ou melhor, de uma atmosfera em que as imagens em conjunto 
provocam e também são capazes de provocar no leitor. Em certo 
sentido, o objeto nunca é visto em sua singularidade concreta. Há, 
para além da rememoração inevitável, uma sequência não uniforme 
de lembranças, ligações e consequentemente, perdas. O objeto é 
um elemento de uma cadeia de imagens que ativa um conjunto de 
sensações no narrador.

Em No caminho de Swann é possível afirmar que o próprio 
campo de visão é tensionado e subvertido, pois a visão revela-
se como um exercício impossível, repleta de furos e de abismos. 
Não se trata mais de um olho que vê, mas de uma visão que se 
revela inóspita em virtude da impossibilidade de abarcar o conjunto 
erigido de referências subjetivas. A visão se dá de maneira enevoada 
e sempre a partir do olhar do outro. Há algo de perda no exercício 
da visão. Perda inclusive inerente ao próprio objeto visto, da ordem 
do não-simbolizável, ou seja, do real. Talvez aqui real-madeleine.

Se para Alain Badiou, o real no cinema é tudo aquilo que 
acontece para fora da tela e no fora da projeção, é possível 
arriscar que, em Proust, o real é tudo aquilo que ocorre para fora 
da palavra, ou melhor, nas margens da palavra, para além de sua 
presença significante? A questão aqui, por fim, seria pensar ou 
erigir uma nova provocação: haveria também em Proust um eterno 
retorno da perda, inerente ao objeto a que se daria no encontro e 
no desencontro entre a palavra e a imagem?
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JAcQUes cHesseX e O QUestIONAMeNtO dO 
FAZer LIterÁrIO AtrAVÉs dA IrONIA

Ana Amélia Gonçalves da costa (UerJ)

Em Le Vampire de Ropraz, romance escrito por Jacques Chessex 
em 2007, dois anos antes de seu falecimento, a imortalidade do 
vampiro pode exprimir justamente uma crise perene do fazer 
literário, crise essa compreendida em seu sentido positivo, de 
renovação. O questionamento, em Jacques Chessex, é sinônimo de 
ironia, traço marcante em muitos de seus escritos e que ilustra sua 
postura de provocador. Em Le Vampire de Ropraz, essa estratégia 
literária é tomada a pulso através da paródia ao estilo romântico.

A estrutura do romance, a exemplo de muitos outros do autor, é 
concisa, e a narrativa factual de Le Vampire de Ropraz é fortemente 
ancorada no tempo e no espaço. A primeira frase do romance, 
reiterando o título, situa o leitor em Ropraz, cidade do Alto Jura, 
no cantão de Vaud. Seguindo a sucessão cronológica, a jovem Rosa 
Gilliéron morre em 17 de fevereiro de 1903 e seu túmulo é violado 
em 21 de fevereiro. Um segundo episódio semelhante ocorre em 
14 de abril, no vilarejo de Carrouge, a oito quilômetros de Ropraz.

A exemplo de outras obras de Jacques Chessex, o horror não 
encontra limites estilísticos: um professor, vigiando a recreação de 
seus alunos, descobre que a “bola” do jogo de futebol é o crânio de 
outra jovem da localidade, Nadine Jordan. “Na hora seguinte, todo 
o horror do ritual fúnebre é descoberto. Túmulo aberto, caixão 
sem lacre, ali também, cadáver violado, manchas de esperma e de 
saliva ao redor do umbigo e nas coxas”1 (CHESSEX, 2007, p.37-38). O 

1  Todas as traduções das obras de Jacques Chessex aqui citadas foram feitas pela autora.
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túmulo da terceira vítima, Justine Beaupierre, é também violado no 
mês de abril. O tipo físico das três jovens é o mesmo, fazendo supor 
que o necrófilo escolhe antecipadamente as suas vítimas.

Onze de maio de 1903. É nesse ponto que o autor nos 
apresenta Charles-Augustin Favez, de 21 anos, que tem o costume 
de praticar sexo com os animais da fazenda: Ropraz é pintada 
como um local “de lobos e de abandono no começo do século 
XX”. Na zona rural, trata-se de uma cidade marcada por altos 
índices de enforcamento dentro das fazendas: “As ideias não 
circulam, a tradição pesa, a higiene moderna é desconhecida. 
Avareza, crueldade, superstição, não estamos longe da fronteira 
de Friburgo, onde a bruxaria aflui” (CHESSEX, 2007, p.11). A lei é a 
do medo. Medo do sobrenatural, dos lobos e dos ursos. Por isso, 
as armas estão sempre carregadas, as armadilhas montadas. À 
noite, preces de conjuração ou de exorcismo enchem o ar, apesar 
do protestantismo reinante.

Na cidade agrícola e pobre, a ameaça vem de fora, e o 
estrangeiro é o indiscreto e o ladrão. A miséria, entretanto, 
não se resume a questões econômicas, já que “a miséria sexual, 
como será designada mais tarde, se une à errância do medo e da 
imaginação do mal” (CHESSEX, 2007, p.13). A culpabilidade por 
esses exacerbados instintos sexuais vem, obviamente, dos “quatro 
séculos de calvinismo imposto”. Paralelamente, o inverno, com sua 
melancolia, atiça os nervos. Assim, os rituais, as preces e as poções 
negras da descrição chessexiana sobrepujam e escondem qualquer 
possível rastro de beleza do lugar. Com essa ambientação macabra, 
o autor constrói um clima de chegada da ameaça, naquele que é o 
espaço de vitória da loucura e do medo.

Jacques Chessex, em seu fazer literário, posiciona-se como 
agente desafiador de tudo o que parece culturalmente óbvio e 
iluminado. O tempo-verdade ambíguo é revelado por uma ironia 
que nasce com o gosto pelo sacrilégio e pela blasfêmia. É nesse 
espaço paradoxal, portanto, que Jacques Chessex propõe um 
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diálogo entre passado e presente, em que a relação temporal é 
crítica e não nostálgica.

Tal postura crítica-dialogal é por si só pós-moderna, se 
considerarmos com Linda Hutcheon, em Poética do pós-modernismo: 
história, teoria, ficção (1991), que a “poética”2 do pós-modernismo 
é válida enquanto “estrutura conceitual flexível que possa, ao 
mesmo tempo, construir e conter a cultura pós-moderna e nossos 
discursos tanto a seu respeito como adjacentes a ela” (HUTCHEON, 
1991, p.11). A teórica canadense – para quem “o pós-moderno é um 
fenômeno contraditório, que usa e abusa, instala e depois subverte, 
os próprios conceitos que desafia” (1991, p.19) – argumenta que, 
no seio das contradições do autorreflexivo e do histórico, “o que 
há de mais novo é a constante ironia associada ao contexto da 
versão pós-moderna dessas contradições, bem como sua presença 
obsessivamente repetida.” (1991, p.13).

É nessa trilha, portanto, de relevo das contradições, em um 
tempo-espaço contextualizado,3 que utilizamos o conceito de pós-
moderno. É na “presença do passado”, enquanto “uma reavaliação 
crítica, um diálogo irônico com o passado da arte e da sociedade” 
(1991, p.20), que relacionamos pós-modernismo à produção literária 
de Jacques Chessex. Na obra do suíço, o passado não é recuperado 
melancolicamente, mas memoriado através de seus rastros, na 
experiência temporal da reelaboração crítica. Ou seja, o passado 
helvético, desconhecendo silêncios e encarceramentos, é recuperado 
por Chessex através do processo autoral que Linda Hutcheon resume 
como o “irônico repensar pós-moderno sobre a história”.

O personagem do vampiro construído por Jacques Chessex 
personifica à perfeição esse apagamento de fronteiras entre o 
histórico e o ficcional. A ideia, acompanhando Linda Hutcheon, é de 

2  Aspas do original.
3  Enfatizamos aqui a ideia de Hutcheon de que o pós-modernismo “não pode 
ser utilizado como sinônimo para o contemporâneo”, já que “não descreve um 
fenômeno cultural internacional, pois é bastante europeu e (norte- e sul-) americano” 
(HUTCHEON, 1991, p.20).



25

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

que, se anteriormente a história era utilizada na crítica de romances, 
enquanto modelo da visão realista da representação, “a ficção pós-
moderna problematiza esse modelo com o objetivo de questionar 
tanto a relação entre a história e a realidade quanto a relação entre 
a realidade e a linguagem” (1991, p.34).

Na escritura, a tradução dessa recuperação temporal, ou seja, 
a tradução dessa memória, é erguida através de apropriações 
e citações paródicas, através de referências muitas vezes 
deformadas. Linda Hutcheon qualifica essa tendência literária 
como “metaficção historiográfica”: 

A metaficção historiográfica incorpora todos 
esses três domínios, ou seja, a autoconsciência 
teórica sobre a história e a ficção como criações 
humanas (metaficção historiográfica) passa a ser 
a base para o seu repensar e sua reelaboração das 
formas e dos conteúdos do passado4 (1991, p.22)

A relação entre tempo vivido e narração é justamente o tema 
de Paul Ricoeur em seus três volumes de Tempo e narrativa. No 
segundo volume de Tempo e narrativa (2010), Ricoeur explicita que 
narrar é refletir sobre os acontecimentos narrados, de maneira 
que “a ficção [...] não cessa de fazer a transição entre a experiência 
antes do tempo e a experiência depois dele” (2010, p.125). Isto 
é, a narrativa não está afastada do vivido, a ele retornando em 
uma operação de mútua transformação, traduzida como nova 
“experiência fictícia do tempo” (2010, p.129).

Podemos dizer, assim, que a âncora no tempo, de 1903 a 1920, 
e no espaço, a pacata cidade suíça de Ropraz, aprisiona o leitor 
do romance de Jacques Chessex a uma limitação aparentemente 
confortável. No coração da Europa mergulhada em sua primeira 
guerra mundial, até mesmo um espaço perdido no continente 
precisa revolver suas camadas de terra para fazer emergir um 
significado temporal. Jacques Chessex, em boa parte de sua obra, 

4  Itálicos do original.
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reabre a ferida da memória coletiva negada, apagada, escamoteada. 
Em Le vampire de Ropraz, o processo de desvelamento da memória 
coletiva é construído através de elementos como a paródia de 
artifícios românticos e a ironia como viés de estabelecimento de 
acasos, estando o primeiro contido no segundo e vice-versa.

Linda Hutcheon, em livros como Poética do pós-modernismo 
(1991) ou Uma teoria da paródia (1989), recusa a dimensão 
ridicularizadora da paródia, propondo uma reformulação do termo 
e preferindo a sua utilização, no lugar de pastiche, nos escritos 
da dita pós-modernidade: “Se os teóricos pós-modernistas não 
utilizam com frequência a palavra paródia, eu diria que é por causa 
da forte interdição negativa sob a qual a paródia se encontra ainda 
e por causa da sua trivialização, devida à inclusão do ridículo na sua 
definição” (HUTCHEON, 1989, p.146).

Para a teórica canadense, o complexo fenômeno que é a 
paródia não cabe em definições redutoras. Ela defende, assim, 
que a paródia, inserida em uma prática artística cuja tendência é a 
autorreferência e a autolegitimação, opera como “um método de 
inscrever a continuidade, permitindo embora a distância crítica” 
(1989, p.32). Indo ainda mais longe, Linda Hutcheon, em Poética 
do pós-modernismo, qualifica a paródia como uma forma pós-
moderna perfeita, “pois, paradoxalmente, incorpora e desafia 
aquilo a que parodia” (1991, p.28). É justamente na distância entre 
irônico e ridicularizador que reside a definição de Linda Hutcheon: 
“A paródia é, pois, uma forma de imitação caracterizada por 
uma inversão irônica, nem sempre às custas do texto parodiado” 
(1989, p.17). Assim, o que a paródia marca é a diferença, e não 
a semelhança, através da incorporação de uma obra na outra 
(“transcontextualização”), permitindo o comentário irônico.

Vamos definir, em Jacques Chessex, a paródia como a 
referência intertextual crítica, através da ironia. Em sua definição 
pós-moderna, essa função crítica da paródia não é, como foi visto, 
ridicularizadora. No caso de Le vampire de Ropraz, é parodiando o 
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estilo romântico que Jacques Chessex tece sua crítica à hipocrisia, 
aqui tomada tanto em seu sentido artístico, de falsa aparência, 
quanto em seu aspecto moral, de dissimulação.

No prefácio de Le Vampire de Ropraz, o narrador, em primeira 
pessoa, anuncia a veracidade dos fatos que serão relatados:

Quando me mudei para Ropraz, em maio de 
1978, o túmulo de Rosa Gilliéron ainda estava 
intacto na aleia do cemitério que se estende 
ao longo do caminho de minha casa. Era uma 
lápide de arenito sobre a qual havia uma coluna 
de mármore branco rodeada por rosas em cobre 
enegrecido, que tinha o nome e as datas da 
morta. A pequena coluna estava truncada, para 
mostrar a brevidade de uma vida interrompida 
cedo demais, agora trágica, no auge da pura 
promessa. O túmulo de Rosa foi transferido 
há dez anos, na ocasião da reestruturação do 
cemitério. (CHESSEX, 2007, p.9)

Considerando a noção genettiana de paratexto como um 
elemento ambíguo e até mesmo hipócrita, a postura romântica 
adotada pelo prefácio de Jacques Chessex só pode ser interpretada 
como irônica, mesmo antes de continuar a leitura da obra ou 
mesmo desconhecendo outros trabalhos do autor. Basta atenção 
ao paratexto anterior ao prefácio, as duas citações da página 
precedente. Trata-se de quatro versos do poema “Suppôt et 
supplications”, do poeta e dramaturgo surrealista Antonin Artaud, 
cuja obra é fortemente marcada por sua condição psiquiátrica, e 
um aviso à população da comuna de Ropraz, datado de 2006, com a 
advertência de que “não são elegíveis: os cidadãos interditados por 
causa de doenças mentais ou de imbecilidade”.

Jacques Chessex parodia o estilo romântico, pondo em xeque 
algumas das características do período, como a constituição do 
herói nacional incorruptível ou a proposição da nação redentora. 
Não apenas no prefácio. A descrição de Rosa Gilliéron é aquela de 
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uma heroína romântica, da mulher idealizada. A personagem, morta 
de meningite aos 20 anos, tem o frescor de uma flor, pele clara, 
grandes olhos, longos cabelos castanhos. Cantora afinada, devotada 
aos doentes e paroquiana ativa, a morte de Rosa obviamente causa 
comoção na pequena cidade. Virgem, a jovem é enterrada sob a 
neve branca.

A heroína perfeita é a vítima perfeita. O horror da violação do 
cadáver de Rosa transforma a virgem em mártir. A leitura analítica 
dos personagens de Chessex, no entanto, pode estender-se a ponto 
de uma reversão. A pura, bela e talentosa Rosa é a heroína que, a 
princípio, jamais poderia ser esquecida, para sempre reverenciada. 
Seu violador, portanto, fosse qual fosse a sua identidade, seria 
maniqueisticamente o retrato do mal, o vilão igualmente “perfeito”.

Esse jogo que opõe o celestial ao demoníaco, que na estética 
romântica pode ser traduzida pelo contraste claro-escuro, é uma das 
características da paródia, se cotejada à paráfrase. A comparação 
é feita por Affonso Romano de Sant’Anna, em Paródia, paráfrase 
e Cia (2003), através da proposta de que “a paráfrase faz o jogo 
do celestial, e a paródia faz o jogo do demoníaco” (s/p). A ideia 
de Sant’Anna é que, em relação às vozes presentes nos discursos 
paródicos e parafrásticos, “a paródia foge ao jogo de espelhos 
denunciando o próprio jogo e colocando as coisas fora de seu lugar 
‘certo’. Já a paráfrase é um discurso sem voz, pois quem está falando 
está falando o que o outro já disse” (2003, p.29).

Em sua paródia contemporânea, Jacques Chessex quebra a 
polarização herói/anti-herói, condenando o último a tornar-se o 
primeiro. Em sua linguagem do horror, Jacques Chessex instaura o 
conflito, “marca a expulsão da linguagem de seu espaço celeste”. 
Essa é a função da paródia, que, na análise de Affonso Romano 
de Sant’Anna, ética e misticamente “só poderia estar do lado 
demoníaco e do Inferno”. Diz ele:

E vejam só que não estou tresvariando 
sozinho. O místico Jacob Boehme considerava 



29

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

a linguagem de Adão como a linguagem sem 
pecado. Essa seria a linguagem sem mancha, 
sem temporalidade, celestial. Por isso acho que 
a paródia é a linguagem pecaminosa. Ela lembra 
o homem de sua temporalidade, coloca seus 
pés no chão, contrapõe a comédia ao sublime. 
(SANT’ANNA, 2003, p.33)

O lúdico de Chessex, em sua paródia, visa imitar a imitação da 
referência factual típica dos prefácios românticos. Da mesma forma, 
ele vai construir seus personagens no território da indiscernibilidade, 
no limiar da confusão entre o funcionamento dos mundos real 
e ficcional que está na própria origem do romance. Através do 
repensar irônico pós-modernista da história, há o confronto, 
de forma crítica, do passado com o presente, e vice-versa. Esse 
confronto, no entanto, não deixa nenhum dos dois impunes, já que 
passado e presente são julgados um à luz do outro.

O vampiro é, antes de tudo, a figura mítica da eternidade. 
Obviamente, ao recorrer a um termo tão carregado de significados 
quanto o vampiro, Jacques Chessex pretende se apropriar de um mito 
que remonta à memória dos tempos para construir literariamente 
uma dupla operação relacionada à memória: iluminar, com seu 
texto, um fait-divers macabro da ordem do não-dito e render um 
culto à memória através de sua negação, já que a memória da 
guerra passa a eternizar-se através do banido, do excluído, que 
ocupa o espaço do herói nacional.

O jovem alcoólatra e desajustado Charles-Augustin Favez tem o 
perfil perfeito para encarnar o vampiro de Ropraz. Paralelamente, 
o vampiro de Ropraz enterrará suas memórias em um túmulo 
eterno. Para que o horror da guerra jamais seja esquecido, é erigido 
o túmulo do herói desconhecido. Em uma circularidade temporal 
exemplar, nada mais irônico do que a qualificação de vampiro para 
esse herói de guerra anônimo. Assim, a memória eterna não terá 
como oponente o esquecimento, e sim, o anonimato. Esquecer não 
é o mesmo que desconhecer, parece nos revelar Chessex.
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Uma leitura simplificada da paródia romântica operada 
por Jacques Chessex em Le Vampire de Ropraz poderia nos 
conduzir, assim, à análise do personagem Favez como um anti-
herói plano, impossibilitado, portanto, de existir no interstício da 
imprevisibilidade, na comunhão entre herói e vilão. O protagonista 
que Jacques Chessex coloca em cena, no entanto, apenas assume 
a primeira pessoa do discurso para relatar uma cena de violência 
sexual. Nascido em um ambiente desfavorável, marcado por hábitos 
de alcoolismo e incesto, Favez é ele mesmo abusado sexualmente 
em sua infância, motivo pelo qual possuiria alguns momentos de 
“ausência”, se esquecendo de alguns fatos sofridos ou cometidos.

A Suíça precisa livrar-se do vampiro Charles-Augustin Favez, o 
“monstro” que envenena a existência da Helvécia. Esse “monstro” 
aprisionado, entretanto, tem tanto medo da população quanto 
esta última tem do culpado ideal. A comunidade pede a pena de 
morte; Favez, em sua cela, tenta enforcar-se. É o bode expiatório 
providencial. O medo do condenado reveste o personagem de 
humanidade, enquanto do lado de fora a população clama por 
vingança, se afoga em culpabilidades e esconde vergonhosos 
segredos: “Coisas sujas obscuramente caladas. Álcool. Superstição. 
Incesto. Antigas e furtivas fornicações nos estábulos e currais. 
Crueldade repetida com os animais enlouquecidos. Homicídios 
latentes. Vinganças preparadas em surdina” (CHESSEX, 2007, p.75).

Essa estrutura de correspondências opostas prepara o leitor 
para a grande reversão que marcará o último capítulo do romance 
Le Vampire de Ropraz: a transposição do anti-herói a herói, a 
transformação do túmulo-violado em túmulo-monumento. 
Condenado à prisão perpétua, em fevereiro de 1915, Favez foge do 
hospital psiquiátrico, atravessa a fronteira com a França e se engaja 
como voluntário no estrangeiro exército francês. O batalhão da 
Legião estrangeira é comandado pelo cabo suíço Frédéric Sauser5, 

5  Blaise Cendrars é o pseudônimo de Frédéric Louis Sauser, nascido na Suíça em 1° 
de setembro de 1887. No início da guerra, se alista na Legião estrangeira. Em 1915, é 
gravemente ferido em uma batalha e perde um braço.
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“que escreveu alguns poemas sob o nome de Blaise Cendrars” 
(CHESSEX, 2007, p.85). Favez morre no mesmo combate em 
que Cendrars perde o braço. O corpo do “vampiro de Ropraz” é 
abandonado no campo de batalha e seu rastro se perde.

O tempo de convivência entre Favez e Cendrars gerou a este 
último, a partir das confidências do ex-presidiário, material para 
a escritura de um livro futuro, que já possuía título: Moravagine. 
O romance de Blaise Cendrars, que diz ter sido inspirado em seu 
encontro com um louco perigoso internado por homicídio em uma 
clínica perto de Berna, será publicado em 1926.

O rastro de Favez é retomado em 21 de novembro de 1920, 
dia do sorteio do representante do Soldado Desconhecido: “Os 
restos de um único herói anônimo sobre o qual queimará a chama 
eternamente acesa, sob o glorioso Arco do Triunfo” (CHESSEX, 
2007, p.86). Exames de DNA posteriormente comprovarão que o 
corpo sorteado pertence ao soldado suíço Charles-Augustin Favez. 
Não se falará mais no assunto. “Dessa forma, poucos são os que 
desconfiam: no glorioso Arco do Triunfo, sob a chama do Soldado 
Desconhecido repousa Favez, o vampiro de Ropraz, que dorme de 
um só olho enquanto espera novas noites para correr” (2007, p.87).

Assim como um vampiro, Jacques Chessex sabe que incomoda, 
mas também sabe o que representa. Em reportagem ao jornal suíço 
“Le Messager”, em 15 de junho de 2007, na ocasião de lançamento 
do romance Le Vampire de Ropraz, a foto que ilustra a matéria tem 
como cenário o cemitério de Ropraz, com a legenda: “O escritor 
Jacques Chessex, 73 anos, mora em Ropraz há cerca de trinta anos, 
em frente ao cemitério que o fascina”.6 O cemitério, o mesmo em 
que está enterrada Rosa Gilliéron, era um local constantemente 
visitado pelo escritor, que, na mesma reportagem, declara: “Esse 
livro, eu poderia tê-lo escrito há quarenta anos, quando comecei a 
perambular em Ropraz. Antes mesmo de morar na cidade, já ouvia 

6  In http://lemessager.ch/Archives/messager07/Juin%2007/MESS%2015-06-07/
ME-15-06-01.pdf Acesso em 13.Jan.2019.
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a história do vampiro”. Curiosamente, é hoje o mesmo cemitério 
em que está enterrado o corpo de Jacques Chessex. Na mesma 
entrevista, o autor revela que sabe o nome do verdadeiro culpado 
dos crimes de Ropraz e que possui a arma do crime.

É também na ordem da ruptura e da transcendência que, de 
uma maneira geral, Jacques Chessex prefere enquadrar a sua obra. 
No livro de entrevista da jornalista e tradutora suíça Geneviève 
Bridel, Jacques Chessex – Transcendance et transgression (2002), o 
autor fala, em diversas ocasiões, de sua rejeição natural a qualquer 
imposição, obrigatoriedade ou limitação: “Já é bastante curioso, até 
mesmo escandaloso, que sejamos condenados a nascer, a crescer 
e a morrer. Esse já é um destino suficientemente pesado, para 
que ainda tenhamos que aceitar aprisionamentos circunstanciais, 
obrigações pontuais. Eu os recuso” (2002, p.12). Se podemos dizer, 
então, que nesse sentido a obra de Chessex é vampiresca, podemos, 
da mesma forma, comparar o autor ao próprio personagem.

Ao gosto de Flaubert, escritor de sua predileção e sobre o 
qual publicou, em 1991, o ensaio Flaubert ou le désert en abîme, 
Jacques Chessex escreve em Le Vampire de Ropraz: “vampiro de 
Ropraz, meu duplo, meu irmão!” (2007, p.78). Duplo na exclusão 
e fraterno no abjeto, Jacques Chessex tem profunda consciência 
pelo que pode ser compreendido como o patrimônio cultural de 
sua pátria, patrimônio este que inclui, ao lado de nomes ilustres e 
riquezas iconográficas, o posicionamento político e intelectual dos 
suíços. O escritor assume, em obras como Le Vampire de Ropraz, a 
postura do provocador, do blasfemador. Mesmo enraizada em sua 
pátria mínima e particular, que está lá, como cenário, personagem 
e fonte inspiradora, a obra do escritor atravessa temas universais.

Ao optar pelo tudo-dizer, pelo desvelar, Chessex mostra que 
o pior de uma cultura é também parte integrante dela mesma. É 
assim que o autor opta, em Le Vampire de Ropraz, pela estratégia 
da ironia. Se o clima do romance mergulha o leitor no sombrio, 
igualmente está imerso, em sua totalidade, no irônico enquanto 
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viés estilístico. O algoz do romance, Charles-Augustin Favez, é um 
jovem débil, que tem o costume de praticar sexo com os animais da 
fazenda e que é preso por esse flagrante. Claro, nos diz ironicamente 
o autor, ele é o sádico, o monstro, o vampiro de Ropraz.

Esse monstro medroso e tido como doente mental, abusado 
na infância, é aquele que envenena a existência do País. Finalmente 
condenado, na véspera de Natal, acaba se tornando combatente de 
guerra, protagonista involuntário de um romance e, enfim, “único 
herói anônimo sobre quem queimará a chama que não se apaga, 
sob o glorioso Arco do Triunfo”.

Chessex caminha na estrada da complexificação que caracteriza 
a ironia e começa o seu jogo na própria escolha do personagem 
vampiro. Vampiro que, como vimos, ele diz ser seu duplo, seu irmão. 
O vampiro é o personagem ambíguo, que, conforme assinala Claude 
Lecouteux em sua História dos vampiros: autópsia de um mito 
(2005), sob a ótica dos teólogos, “põe em causa a dualidade alma/
corpo, sendo uma ofensa às leis naturais, é um pecador morto sem 
remissão, um excomungado” (2005, p.161). Assim sendo, continua 
Lecouteux, é um ser “banido da sociedade dos mortos e dos vivos, 
maldito pela eternidade, e suas ações podem ser interpretadas 
como vingança” (2005, p.162).

A questão da ambiguidade também norteia o próprio discurso 
irônico. Assumindo integralmente o jogo interpretativo complexo 
que é abarcado pela leitura irônica do trabalho do escritor suíço, 
compreendemos que o sombrio em Jacques Chessex é explorado 
em sua vertente violenta. Um ambiente helvético em que não 
caberiam neutralidades ou evocações ao sublime. O radicalismo 
da violência registrada por Chessex, portanto, é aquele que tira do 
controle, para recuperar fagulhas do esquecimento então usado 
como estratégia de negação.

A ironia, enfim, sempre tem um alvo e seu fio é sempre cortante. 
No caso de Jacques Chessex, na totalidade de seu trabalho literário, 
interpretamos o uso da ironia como meio (poderoso) de criticar um 
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discurso hegemônico da nação-pai, que exige obediência de seus 
filhos, para os quais serve de modelo. Paralelamente, acreditamos 
que a ironia em Chessex é usada como questionamento a pretensas 
verdades. A postura literária do autor é aquela de combate ao 
não-dito. Para ele, revisitar o sombrio e o “esquecido” da sua 
história biográfica e patrícia é, ao mesmo tempo, transgressão e 
abertura. Uma reação a uma “espécie de nanismo” a que a Suíça 
estaria condenada, pela falta de audácia em romper suas barreiras 
geográficas e mentais.

Para ultrapassar a noite eterna do esquecimento imposto, 
Jacques Chessex põe em cena o seu duplo. Para o vampiro de Ropraz, 
não é exatamente um tempo imemorial que é buscado, mas outra 
forma de identidade, aquela que liga o mito e o homem. O vampiro 
de Ropraz representa, portanto, a busca da face sombria das coisas, 
o que inclui o medo traduzido em reescritura, a imortalidade 
traduzida em arte e a plenitude perdida traduzida em preservação 
de rastros.
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JOrIs-KArL HUYsMANs: O crÍtIcO cOMO ArtIstA
André soares Vieira (UFsM)

Figura incontornável do decadentismo francês, sobretudo a 
partir das duas últimas décadas do século XIX, Joris-Karl Huysmans 
ocupa posição inconteste nas diversas fases de busca pela autonomia 
e delimitação dos campos literário e artístico na França. Huysmans 
transita entre o romance e a crítica de arte, em uma via de mão 
dupla. Os textos que dedica a pintores e escultores não se reduzem 
à mera crítica ou ao mero julgamento, antes iluminam sua trajetória 
romanesca. Hubert Juin (1975, p.8) enumera algumas dessas 
iluminações mútuas, da hipertesia de um Des Esseintes, assombrado 
pelas pinturas de Gustave Moreau, Odilon Redon e Jan Luyken, em À 
rebours, passando pelos sonhos de Jacques Merle em En rade, pelas 
evocações de Felicien Rops e Matthias Grunewald em Là-Bas, de 
Degas em En ménage ou ainda de Raffaelli em Les soeurs Vatard.

Neste trabalho, pretendo refletir sobre os modos constitutivos 
e institucionalizantes da crítica praticada por um escritor em sua 
inserção num momento crucial de relações complexas entre 
literatura e pintura. Partirei de algumas das proposições para 
o estudo da crítica de arte do século XIX apontadas por Dario 
Gamboni, passando pelas especificidades de um esteta fin-de-
siècle, dividido entre a impossibilidade de criar uma obra pictural 
e a tentação de rivalizar com o artista por meio de uma renovação 
das formas literárias. Para tanto, cumpre apelar a algumas das 
ideias propostas por Dominique Maingueneau quanto aos lugares 
e comunidades paratópicas que gerem e produzem o discurso 
constituinte. Finalmente, tentarei aproximar tais considerações às 
noções, do crítico como artista, previstas por Oscar Wilde.
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POSIÇÃO E ESPECIFICIDADE DA CRÍTICA DE ARTE
Partindo do pressuposto segundo o qual para compreender 

a estrutura da crítica de arte do século XIX é preciso levar em 
conta antes o conjunto da “literatura de arte” do período, Dario 
Gamboni acrescenta uma terceira concepção de crítica de arte à 
tipologia apresentada por Catherine Lepdor. Para ela, haveria duas 
concepções antagônicas, associadas a tipos opostos de autores, 
meios e públicos, uma de caráter científico (objetiva, exata e 
acadêmica), e outra de caráter literário (subjetiva, sintética e 
poética) (LEPDOR, Apud GAMBONI, 1989, p.10). A hipótese de 
Gamboni acrescenta uma terceira concepção: a crítica de arte 
jornalística, publicada em jornais quotidianos por profissionais 
da imprensa:

Durante o século XIX e mais precisamente em 
sua segunda metade, aquilo a que chamamos 
de “crítica de arte” conhece um processo de 
profisssionalização ao longo do qual o pólo 
jornalístico torna-se dominante, enquanto 
que o pólo científico se torna objeto de uma 
especialização constituindo a “história da 
arte” – essencialmente consagrada às obras 
do passado – e que o pólo literário se vê 
marginalizado e relegado à “literatura pura” 
(1991, p.10)1

Dario Gamboni igualmente se interroga sobre o processo de 
dependência a que normalmente foram submetidos os estudos 
sobre a crítica de arte (facilidade de acesso, qualidade literária e 
reconhecimento literário de seus autores). A dupla dependência 
acadêmica da crítica de arte – da crítica e história literárias e da 
história da arte – seria derivada de sua natureza dual e de sua posição 
intermediária, entre a semiótica e a sociologia. “De um ponto de 
vista semiótico, ela (a crítica) está ligada, com efeito, tanto ao 
sistema icônico quanto ao sistema verbal que ela busca relacionar” 

1  Todas as citações de Dario Gamboni foram traduzidas pelo autor deste artigo.
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(1991, p.12). Já de uma perspectiva sociológica, é possível situá-la 
na intersecção do campo literário e do campo artístico, segundo a 
terminologia de Pierre Bourdieu.

Tomada como um campo, a crítica de arte do século XIX 
possuiria, assim, um fraco grau de autonomia, submetida aos 
campos literário e artístico dominantes. No interior do campo 
literário, a crítica de arte se vê em uma posição marginal, até mesmo 
inferior, por conta de sua associação com a imprensa (publicada 
em jornais), a “literatura industrial”, e da importância do referente 
extralinguístico (GAMBONI,1991, p.12).

Didi-Huberman se interroga sobre um aspecto que 
historicamente dominou a história da arte como disciplina: seu 
tom de certeza. Ao se constituir em ciência a partir do século XIX, 
integrando o referido polo científico, a história da arte perde o 
princípio da incerteza, criando uma problemática ao historiador 
da arte, uma vez que este não tem diante de si um objeto 
circunscrito, mas

algo como uma expansão líquida ou aérea – 
uma nuvem sem contornos que passa acima 
dele mudando constantemente de forma. 
Ora, o que se pode conhecer de uma nuvem 
senão adivinhando-a e sem nunca apreendê-la 
inteiramente? (DIDI-HUBERMAN, 2017, p.11)

Assim, tudo em um livro de história da arte parece visível, 
definitivo, discernido; todas as imagens são passíveis de serem 
lidas, decifradas, diagnosticadas segundo um modelo científico 
seguro. Seu método parte da certeza, própria à ciência, de que a 
representação se dá de forma unitária. Observar uma obra de arte 
passa então a ser o saber nomear tudo o que é oferecido à visão. 
Dentro desse modelo implícito de verdade absoluta, Didi-Huberman 
questiona o que teria levado a história da arte a essa retórica da 
certeza. Ao buscar na arte apenas a história e o saber universitário, 
o conhecimento específico da arte acabou impondo ao seu objeto, a 
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arte, sua própria forma específica de discurso. A partir da evidência 
e do tom de certeza que esse tipo de saber determina, compreende-
se que tal saber “não buscava na arte senão as respostas já dadas 
por sua problemática de discurso” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p.12).

As considerações de Didi-Huberman apontam, em um certo 
sentido, para este caráter conceitualizador da história da arte, como 
de resto da ciência, incompatíveis com o objeto de observação: a 
imagem de uma obra de arte. É contra esse caráter científico de 
abordagem da obra de arte que a crítica de arte do século XIX se 
volta, constituindo o pólo artístico a que se refere Gamboni, antes 
de se ver absorvida pela própria literatura. Espécie de elo entre 
os campos artístico e literário, gênero híbrido, entre a literatura 
e a pintura, a crítica de arte contribui para a autonomização dos 
campos. A especificidade de uma crítica de arte exercida por um 
escritor engendra uma tensão ainda maior, pois a “autoridade” 
não provém de um cientista ou historiador universitário, mas de 
um artista das palavras, de um artífice da linguagem poética. Em 
se tratando de um escritor simbolista como Huysmans, certezas e 
conceitos absolutos cedem lugar a sugestões, estados oníricos e 
contemplação mística do objeto, o oposto dos métodos científicos 
empregados pela história da arte. Com Huysmans, a crítica de arte 
se libera de tais preceitos e cria uma tensão no âmbito de sua 
inserção em um modelo genérico.

Desde a publicação de À rebours em 1884, Huysmans se volta 
para as ideias de Baudelaire quanto ao papel do crítico, aplicando-
as tanto a seus romances quanto aos seus textos sobre arte:

Acredito sinceramente que a melhor crítica 
é a que é divertida e poética; não uma crítica 
fria a algébrica, que, a pretexto de tudo 
explicar, não expressa nem ódio, nem amor e 
se despoja voluntariamente de toda espécie de 
personalidade, mas [...] aquela que seja esse 
quadro refletido por um espírito inteligente e 
sensível. Dessa forma, a melhor apreciação de 
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um quadro poderá ser um soneto ou uma elegia. 
(BAUDELAIRE, 1988, p.20)

Quanto à publicação de L’art moderne em 1883, livro que 
reúne suas críticas de arte publicadas anteriormente em jornais e 
periódicos, Huysmans, por um lado, reconhece a importância do 
fazer jornalístico e, por outro, defende o caráter literário dos textos 
críticos. Sua ambição é a de fazer crítica de arte como poemas 
em prosa, escrevê-la como se escreve um romance, no intuito 
de aproximar o sistema de descrição do quadro com a descrição 
do autor. Trata-se, como se percebe, da apropriação dos ideais 
baudelairianos sobre o fazer crítico.

Já em 1883, as passagens sobre o carácter feérico das pinturas 
de Gustave Moreau e sobre as “visões alucinadas” de Odilon Redon 
em sua primeira reunião de críticas em L’art moderne prefiguram 
seu distanciamento da escola de Médan. No entanto, conforme 
bem sublinhou Françoise Lucbert, é a partir da publicação de seu 
segundo volume de críticas de arte em livro, Certains, em 1889, que 
Huysmans opera uma mudança radical em seu sistema estético. 
Se, em seus primeiros textos, ainda encontramos a dura recusa a 
qualquer forma de classicismo nos temas picturais, vendo como 
anacrônicas as obras que buscam sua inspiração no passado, no 
final da década de 80, quando da publicação de Certains, passa a 
considerar como positivos os adjetivos “reacionário” e “arcaizante” 
utilizados por outros críticos ao se referirem à obra de Moreau. 
Assim, retomando os pressupostos de Baudelaire e de Villiers de 
L’Isle-Adam, para quem os poetas e os artistas de gênio somente 
podem produzir distanciados do mundo moderno, Huysmans 
defende uma estética passadista que demonstre seu desprezo 
profundo pelos tempos modernos (LUCBERT, 2005, p.88).

Alternando produção romanesca e crítica, Huysmans imprime 
cada vez mais um modelo literário às suas críticas de arte, assim 
como introduz no seio mesmo da diegese de seus romances não 
apenas os modelos picturais de descrição, mas a própria crítica de 
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arte. Em À rebours, e mesmo antes, em suas críticas posteriormente 
reunidas em L’art moderne, Huysmans contribui de forma decisiva na 
divulgação de pintores e escritores ainda imersos na obscuridade. É 
o caso de Gustave Moreau e de Odilon Redon entre os pintores e de 
Mallarmé e Verlaine, entre os poetas. A transformação estética da 
crítica de arte de Huysmans é facilmente percebida se compararmos 
o modo como se refere a quadros de Gustave Caillebotte, em L’art 
moderne, e de Félicien Rops, em Certains. A obra de Caillebotte, ao 
remeter diretamente à modernidade parisiense, suscita no crítico 
a atmosfera do quotidiano da vida privada burguesa: “a luz de 
Paris, em um apartamento de frente para a rua, a luz amortecida 
pelos tecidos das janelas, filtrada pela musseline das cortinas.” 
(HUYSMANS, 1975, p.107).2 E mais adiante:

O Sr. Caillebotte é o pintor da burguesia 
despreocupada, do comércio e das finanças, 
provendo amplamente suas necessidades sem, 
no entanto, ser muito rica, morando próximo da 
rua Lafayette ou nas imediações do boulevard 
Haussmann. (HUYSMANS, 1975, p.107)

Por sua vez, em Certains, a pintura prosaica da vida moderna, 
como aquela descrita por Baudelaire sobre Constantin Guys, 
dá lugar a uma pintura mais feérica e mística, já distanciada do 
mundo moderno. Moreau, Redon e Rops são alguns dos artistas 
que passam a merecer a atenção do crítico Huysmans. Sobre 
Moreau, assim se refere:

Uma impressão idêntica surgia dessas cenas 
diversas, a impressão de um onanismo espiritual, 
repetido, em uma carne casta; a impressão de 
uma virgem ornada em um corpo de uma graça 
solene [...] Salomés segurando imobilizadas, 
em uma bandeja, a cabeça do Precursor que 
irradiava ao luar fosforescente. (HUYSMANS, 
1975, p.290)

2  Todas as citações de Joris-Karl Huysmans foram traduzidas pelo autor deste artigo.
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O projeto huysmansiano baseia-se, sobretudo, nessa ideia 
de aproximar os dois domínios, o artístico e o literário, vistos 
como interdependentes, seguindo a teoria de Baudelaire sobre 
as “Correspondências” das artes. Huysmans seria o pintor que 
troca os pincéis pela pluma, que prefere a palavra, matéria-prima 
da arte literária, aos materiais da pintura. Sua ambição seria a de 
escrever com um pincel, o que, segundo ele, tornar-se-ia realidade 
ao fazer suas transposições de arte. Para ele, a pluma estaria em 
condições de lutar com o pincel, fazendo até melhor, o que viria 
a enriquecer a literatura do momento. Percebe-se, nitidamente, o 
caráter hierárquico do projeto estético ao afirmar a superioridade 
da literatura sobre a pintura. Conforme percebeu Joseph Jurt,

é nesse contexto significativo que [Huysmans] 
associa com frequência a produção dos artistas 
a obras literárias: encontra ancestrais para 
Redon entre os poetas, Baudelaire e sobretudo 
Edgar A. Poe; a arte de Gustave Moreau [...] 
sua Helena é comparável a Salammbô, o 
fazer pictural de Degas ao fazer literário dos 
Goncourt.3 (2003, p.93)

Nessa perspectiva, Certains, segunda compilação de críticas 
publicada em livro em 1889, segue ainda mais estritamente nessa 
trilha. Trata-se de fragmentos transformados em textos autônomos, 
além de “ensaios” inéditos, inspirados no Pintor da vida moderna, de 
Baudelaire, e consagrados a artistas como Félicien Rops, Jan Luyken, 
Degas e Puvis de Chavannes, entre outros. Literariedade da pintura 
e picturalização da língua, eis, grosso modo, o que vem particularizar 
o projeto estético e crítico de Huysmans. Para Gamboni, a crítica 
exercida por Huysmans, “essencialmente descritiva, privilegia 
sua dimensão iconográfica e visa abertamente a lhe conferir um 
equivalente literário” (1989, p.107). Além disso, Gamboni lembra 
que no conceito baudelairiano de crítica poética, artista e escritor 
ocupam posição de igualdade na criação e na liberdade com relação 

3  Tradução do autor.
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ao referente. No entanto, nesse caso, a criação de um torna-se o 
referente do outro, o que permite a Huysmans apropriar-se dessa 
função metadiscursiva da linguagem para afirmar a supremacia do 
escritor sobre o pintor.

A produção do valor da obra artística por meio da crítica 
seria, então, conforme observado por Jurt, antes de mais nada e 
principalmente, produção de sentido: “respondendo a uma obra de 
arte pela criação de um objeto literário autônomo, o escritor presta 
homenagem a esta primeira ao mesmo tempo em que demonstra 
e exerce a superioridade da literatura sobre as outras artes” (JURT, 
2003, p.94).

EM BUSCA DE UM ESPAÇO PARATÓPICO
Se a produção de uma obra literária deve remeter a um setor 

limitado da sociedade que, no século XIX, adquiriu a forma do 
que Bourdieu denominou de “campo”, literário e artístico, para 
Dominique Maingueneau, o ponto de partida para suas pesquisas 
trata o campo como lugar de confronto entre posicionamentos 
estéticos. Para além da constituição dos campos literário e artístico, 
interessa a Maingueneau a noção de campo com um valor restrito 
de “campo discursivo”: “um campo discursivo não é uma estrutura 
estável, mas uma dinâmica em equilíbrio instável” (MAINGUENEAU, 
2006, p.90). Da mesma forma, não existe uma homogeneidade 
do campo, mas antes posicionamentos dominantes e dominados, 
centrais e periféricos.

Entra, então, em cena, a ideia de discursos constituintes: 
discursos que conferem sentido aos atos da coletividade, garantindo 
a multiplicidade dos gêneros discursivos. Segundo Maingueneau, 
literatura e filosofia apresentar-se-iam como discursos constituintes 
que, desde a Antiguidade, diferem enquanto regime ficcional e 
regime especulativo. No entanto, suas fronteiras sempre oscilaram, 
pois não existem discursos puros, mas combinações que dependem 
de seus graus de “filosificidade” e de “literariedade”. O literário e 
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o filosófico seriam então definidos como tais por uma acentuação 
distinta da “constituência”: “o discurso filosófico tende a isolar a 
reflexividade especulativa ao expulsar a dimensão figurativa, que 
é apenas tolerada” (2006, p.67), enquanto que o discurso literário 
privilegiaria o caráter reflexivo da ficção, a ponto de essa última 
apagar-se completamente por trás do mundo que ela mesma cria 
(MACHEREY, Apud MAINGUENEAU, 2006, p.67).

As críticas de arte de Huysmans pertenceriam, portanto, 
ao conjunto dos discursos constituintes, estabelecendo pontos 
e zonas de interpenetração entre o literário, o comentário, o 
estético e o ensaístico-filosófico. Maingueneau lembra que essas 
interpenetrações podem ser observadas nos ensaios poéticos de 
Nietzsche ou no teatro de Sartre, bem como, de modo inverso, na 
“filosofia” às margens da literatura proustiana. É neste contexto 
que emerge o conceito de paratopia:

Localidade paradoxal, paratopia, que não é 
ausência de lugar mas uma difícil negociação 
entre o lugar e o não-lugar, localização parasitária, 
que retira vida da própria impossibilidade de 
estabilizar-se. Sem localização, não há instituições 
que permitam legitimar e gerir a produção e o 
consumo de obras, mas sem deslocalização, não 
há verdadeira “constituência”. (2006, p.68)

Ao contrário, no entanto, da forma do campo literário como 
espaço autônomo no século XIX, a paratopia representaria um 
espaço no qual os discursos constituintes devem delimitar um 
território, espécie de identidade discursiva, no qual se instauram 
os diversos posicionamentos concorrentes, e suas modalidades 
variam conforme o lugar e a época, segundo Maingueneau. A ideia 
básica seria a de que “não se pode falar de discursos constituintes 
na ausência de um espaço em que sejam comparáveis os agentes 
e os discursos em conflito pela legitimidade enunciativa” (2006, 
p.68). Para Huysmans, esse espaço é o da crítica de arte. É através 
da delimitação deste território que a relação de identidade entre 
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crítico e artista é reforçada por uma equivalência entre o autor da 
crônica de arte e seu destinatário.

As críticas de arte de um escritor dependem das relações 
intersubjetivas que implicam, por um lado, o crítico e o artista, e, por 
outro, o crítico e o leitor. Conforme observa Lucbert, partindo dos 
níveis de intersubjetividade apontados por Jean-Jacques Nattiez, se 
o primeiro nível, poiético, diz respeito às estratégias de produção e 
às relações entre o crítico e o artista, ambos vistos como criadores 
de obras de arte, é o segundo nível que pode melhor dar conta 
da crítica de arte no contexto do simbolismo. Estamos diante de 
um nível de intersubjetividade estésico, não mais apoiado sobre as 
relações entre o escritor e o artista, como ocorria nas críticas do 
romantismo, mas entre o escritor de arte e seu leitor, revelando 
assim estratégias de recepção.

A correspondência se apoia em uma analogia 
entre o ato de interpretar uma obra de arte 
plástica e o de ler um texto crítico sobre uma obra 
de arte: o leitor recebe a obra escrita do crítico de 
uma forma análoga àquela com que percebeu a 
obra pintada pelo artista. (LUCBERT, 2005, p.159)4

É dessa forma que o escritor e crítico simbolista se esforça em 
suscitar em seu leitor sensações e impressões próximas daquelas 
nele suscitadas pela contemplação das obras picturais, buscando a 
recriação dos efeitos do quadro em seu texto, conclui Lucbert.

Maingueneau distingue dois tipos de comunidades discursivas: 
as que geram e as que produzem o discurso, estreitamente 
imbricadas. Para ele, qualquer pesquisa que se debruce sobre o modo 
de emergência, circulação e consumo de discursos constituintes 
deve levar em consideração o modo de funcionamento dos grupos 
que os produzem e geram:

Com efeito, um discurso constituinte não mobiliza 
somente os autores, mas uma variedade de 

4  Todas as citações de Françoise Lucbert foram traduzidas pelo autor deste artigo.
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papéis sociodiscursivos encarregados de gerir os 
enunciados: por exemplo, no caso da literatura, 
as críticas literárias de jornal, os professores, as 
livrarias, os bibliotecários, etc. (MAINGUENEAU, 
2006, p.69)

A essa comunidade discursiva que gere a emergência, a 
circulação e o consumo podemos inserir as críticas de arte exercidas 
por Huysmans. No entanto, justamente por não se tratar de 
categorias estanques, a produção e o gerenciamento dos discursos 
encontram-se imbricados e suas fronteiras oscilantes. Ao produzir 
sua crítica de arte, Huysmans participa de ambas as comunidades 
discursivas, pois produz e gere seu discurso: “intaura-se [...] uma 
hierarquia entre os textos ‘primeiros’, que refletem sobre a questão 
de seu fundamento, e aqueles que os tomam para comentar, 
resumir, refutar, etc.” (MAINGUENEAU, 2006, p.70).

Ora pertencendo a um campo que produz discurso, ora a outro 
que gere o discurso, a crítica de arte de Huysmans estaria situada 
nesta paratopia criadora, neste intervalo, espaço de negociação 
entre o lugar e o não-lugar, “pertencimento parasitário que se 
alimenta de sua inclusão impossível” (MAINGUENEAU, 2006, p.92). 
E isso pode ser estendido a toda a obra de Huysmans: não apenas 
seus textos críticos, mas igualmente seus romances. A partir do 
momento em que sua produção crítico-literária (críticas de arte 
e romances imbricados nos temas e formas) se afasta do cânone 
estético naturalista, Huysmans adentra a comunidade paratópica 
de artistas “marginais”, pelo menos no sentido de estar à margem 
do mestre Zola. Seu fazer literário, sobretudo a partir de À rebours, 
assume características diversas daquelas preconizadas pelo autor 
de L’assommoir.

Para Maingueneau, o autor cria as condições de sua própria 
criação para ser inserido no espaço literário da sociedade. Trata-
se de um processo de autolegitimação das obras que tanto pode 
ser traduzido pelo afastamento solitário de seu criador, quanto pela 
participação em empreendimentos coletivos: “Sartre, animando 
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revistas políticas, desfilando em manifestações, e Thomas Bernhard, 
vituperando de sua cidade contra os ambientes culturais vienenses, 
dizem, cada qual a sua maneira, o que é para eles a literatura 
legítima” (MAINGUENEAU, 2006, p.93).

A crítica de arte huysmansiana ocuparia, portanto, este 
entre-lugar que extrai sua força dos quadros transpostos, seus 
referentes. Comenta e cria outra obra, imita os procedimentos 
da pintura para compor com palavras o que fora elaborado com 
tintas e pincéis. Assume muitas vezes um carácter literário ao 
tensionar os campos literário e artístico, colocando-os em relação 
direta, correlacionando-os em suas correspondências. Paratopia 
igualmente daquele que não encontrou seu lugar no canône 
cientificista e positivista, daquele que recusa, como Des Esseintes, 
o mundo burguês e utilitarista, se alimentando, conforme percebeu 
Maingueneau, “de um afastamento metódico e ritualizado do 
mundo, bem como do esforço permanente de nele se inserir, do 
trabalho da imobilidade e do trabalho do movimento” (2006, p.94).

É através dessas tensões do campo que a crítica de Huysmans 
surge. Ao reunir e publicar em forma de livro em L’art moderne 
e em Certains os textos críticos antes publicados em jornais e 
revistas, Huysmans concorre para sua legitimação institucional 
no campo literário. Em um contexto próprio ao século XIX, no 
qual a atividade jornalística é constantemente questionada pelos 
escritores, Huysmans não hesita em se apresentar como alguém 
que escreve melhor que os connaisseurs e jornalistas profissionais 
que, segundo ele, “apenas emitiriam um julgamento de conjunto 
sobre um quadro, [quando] o escritor de arte [possuiria] a 
capacidade de oferecer a sensação experimentada diante da obra 
pictural” (LUCBERT, 2005, p.56).

Na ocupação da paratopia, as obras romanescas e crítica de 
Huysmans se comunicam e se interpenetram na construção de 
um etos discursivo no interior do campo literário, esse também 
imbricado com o campo artístico sobretudo durante as duas últimas 
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décadas do século XIX. Huysmans escreve como um pintor, pinta 
com os meios técnicos de que dispõe, as palavras, ao praticar 
sua crítica poética em seus romances e críticas de arte. Afasta-
se sistematicamente do cânone naturalista em sua busca por 
novos paradigmas artísticos. Percebe o caráter intermidiático da 
correspondência das artes simbolistas na elaboração de um projeto 
estético capaz de fazer frente ao naturalismo agonizante, cada vez 
mais cientificista.

No que concerne a uma especificidade da crítica de arte praticada 
por escritores simbolistas, Françoise Lucbert faz referência a uma 
escrita da pintura, uma vez que seus autores preferem sugerir, pela 
linguagem verbal, o que fora percebido subjetivamente das obras, 
e não tanto escrever sobre as telas. A obra de arte plástica, pré-
existindo efetivamente ao texto que dela fala, é vista como pretexto, 
no sentido real da palavra, e o escritor, através de sua prosa poética, 
almeja, desta forma, igualar-se ao artista, e até mesmo superá-lo ao 
rivalizar com sua obra (LUCBERT, 1999, p.79-80). Colocando-se em 
posição de igualdade com o artista, “o escritor de arte reivindica de 
pleno direito o estatuto de criador. Ele se percebe como um ‘crítico 
poeta’ que cria uma obra literária a partir de uma obra pictural” 
(LUCBERT, 2005, p.157).

Ainda segundo Lucbert, em um nível mais abstrato, o processo 
de autonomização da crítica de arte implica uma interpretação 
subjetiva dos objetos pintados, ou seja, uma transposição criativa dos 
quadros. Tal processo atingiria seu ápice quando da experiência de 
Huysmans em relação à obra de Odilon Redon. Este último mantém 
laços fortes com a literatura e crê no processo de “conversibilidade” 
das artes, apoiado pela teoria das “correspondências” artísticas 
em suas formas mais sinestésicas. Para Redon, somente a palavra 
artística, na forma de um poema, por exemplo, seria capaz de 
reproduzir as impressões de um quadro. Em seu já célebre estudo 
sobre as relações de Redon com a literatura, Dario Gamboni destaca 
a transposição de arte de Huysmans do album de litogravuras de 
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Redon, Hommage à Goya (1885). Inicialmente publicado com o 
título Le nouvel album d’Odilon Redon na Revue indépendante, em 
fevereiro de 1885, o texto é retomado por Huysmans sob o título 
de Cauchemar na segunda edição dos Croquis parisiens em 1886, 
tendo sido suprimida a nota de rodapé fazendo referência ao álbum 
de litogravuras do pintor.

Ao ser retomado em Croquis parisiens, o texto de Huysmans 
sobre o álbum de Redon, agora batizado de Cauchemar, assume sua 
natureza de poema em prosa:

Desta água ensombrecida, sob este céu opaco 
eleva-se de repente o monstruoso caule de uma 
impossível flor. Dir-se-ia uma vareta de aço rígido 
sobre a qual teriam crescido folhas metálicas, 
duras e claras. Depois, brotos apareceram, como 
girinos, como cabeças de fetos em formação, 
como bolinhas esbranquiçadas, sem nariz, sem 
olhos e sem boca; enfim, um desses brotos 
irrompe, luminoso e como que untado de um 
óleo fosforescente, arredondando-se em uma 
cabeça pálida que se balança sobre a noite das 
águas. (HUYSMANS, 1996, p.180)

Neste caso, a crítica de arte leva ao paroxismo a ideia de uma 
crítica poética, literária, apresentando-se como um poema em 
prosa simbolista. A visão das litigravuras de Odilon Redon desperta 
no crítico uma série de sensações que só podem ser traduzidas pela 
evocação de mundos oníricos e fantásticos.

A CRÍTICA E A ARTE
Interessante perceber, por fim, o quanto tais posições teóricas 

já encontravam eco nos ensaios sobre estética de um escritor 
como Oscar Wilde. Em seu ensaio “O crítico como artista”, de 1890, 
desenvolve, em forma de diálogo entre dois amigos, a questão da 
crítica de arte. Para Wilde, a crítica é uma arte, uma vez que, a 
exemplo da criação artística que implica a existência da faculdade 
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crítica, sem a qual não poderia existir, também a crítica é criadora e 
independente. Elemento essencial para a criação artística, a crítica, 
assim como a obra do poeta, do pintor ou do escultor não deve 
ser julgada apenas por leis da imitação. Partindo de seu célebre 
aforismo segundo o qual “a vida e a natureza imitam a arte”, sendo 
a arte a verdadeira e única realidade, o crítico ocuparia “a mesma 
posição em relação à obra de arte que o artista em relação ao 
mundo visível da forma e da cor, ou o invisível mundo da paixão e 
do pensamento” (WILDE, 1994, p.117).

Arte criadora por excelência, a crítica de arte é vista como “uma 
criação noutra criação”. Para sustentar sua hipótese, Wilde apela 
aos grandes artistas, como Homero, Ésquilo, Shakespeare e Keats, 
que não trataram diretamente a vida, mas antes buscaram seus 
assuntos nos mitos, lendas e antigos contos orais. Por seu turno, 
a crítica se vale dos materiais que outrem para ela apurou. Em sua 
forma mais elevada, a crítica é, em sua essência, subjetiva, em sua 
busca pelo próprio segredo e não pelo segredo da obra “criticada”. 
Em sua subjetividade, em sua impressão pessoal, Wilde afirma o 
caráter muitas vezes mais criador que a própria criação, “pois que 
menos relações tem com tal ou tal ideal exterior a si própria, ela é 
sua razão de ser e, como afirmavam os Gregos, tem em si e para si 
o seu próprio fim” (1994, p.118).

Ocupando-se de si própria, a crítica elevada é mais criadora 
que a própria criação e o objetivo do crítico seria o de ver as coisas 
como elas não são, não como se apresentam na realidade, mas 
como foram tratadas pelo artista. A obra de arte é tratada pelo 
crítico como ponto de partida para uma criação: não pretende 
desvendar as intenções reais do artista, não se prende à realidade 
da obra, mas antes à subjetividade daquele que cria e daquele que 
a contempla. A obra de arte é vista como algo que engendra novas 
obras, novas criações, “pois o sentimento de toda a bela obra criada 
reside pelo menos tanto na alma que a contempla como na alma 
que a criou” (WILDE, 1994, p.121).
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A obra de arte serve, portanto, ao crítico, na medida em que 
lhe sugere uma nova obra pessoal que pode até mesmo não ter 
semelhança alguma com a obra criticada. A Beleza faz do crítico 
um criador e a ele revela uma infinidade de elementos que não 
foram representados pelo pintor. Para Wilde, tal fato se justifica 
pela própria natureza da pintura assim como pelos materiais de que 
dispõe o pintor. Ao poeta, a vida se apresenta por completo, pois 
ao trabalhar com a palavra abrange todas as sensações, mistérios, 
sentimentos, estados e psicologias. A crítica de arte, segundo 
Wilde, reproduz a obra sobre a qual escreve, sem imitá-la e mesmo 
rejeitando a semelhança, o que constituiria seu maior valor e 
encanto. Mostra não apenas o sentido da beleza, mas seu mistério: 
transformando cada arte em literatura, resolve o problema da 
unidade da arte.

Oscar Wilde, como podemos perceber, compartilha dos ideais 
estéticos de Huysmans quanto à tarefa do crítico de arte. Com 
efeito, o crítico esteta em Wilde e em Huysmans volta-se para obras 
que fascinam seu olhar, para artistas que fazem meditar, sonhar, 
pensar para a criação de outra obra de ordem verbal. Prefere as 
obras que sugerem a evasão, os estados oníricos, como os quadros 
de Moreau, Redon, Rops, Raffaelli, Luyken, Goya, “porque a beleza 
imaginativa destas últimas permite todas as interpretações, das 
quais nenhuma chega a ser a última” (WILDE, 1994, p.125). Nessa 
perspectiva, a obra que incita a criação de outra obra sob a forma 
de crítica de arte se aproxima da obra criadora do crítico, mas Wilde 
observa que “tal semelhança não lembrará a da Natureza com o 
espelho que o paisagista gosta de apresentar-lhe, mas sim a que 
existe entre a Natureza e a obra do artista decorador” (1994, p.125).

Finalmente, as críticas de arte de Huysmans representam 
uma das mais ricas formas de metatextualidade sobre a arte. Ao 
refletir sobre as regras da crítica de arte como gênero, Jean-Pierre 
Leduc-Adine observa que esse tipo de discurso desperta um duplo 
interesse da semiótica: por um lado diz respeito ao próprio texto 
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que as obras de arte constituem (pintura, escultura, arquitetura, 
música); por outro, remete ao metatexto que tenta analisá-las, 
“sobre o funcionamento do sentido em um texto que visa, ele 
também, a explicitar o funcionamento do sentido em um outro 
sistema semiológico” (LEDUC-ADINE, 1991, p.100).5

Com suas críticas de arte, Huysmans nos faz lembrar que é 
possível a contemplação do mundo pela arte. Como o artista, o 
crítico de arte cria uma nova obra cujo referente é a obra comentada. 
Crítico dotado de um espírito de artista exerceu influência decisiva 
no campo artístico da segunda metade do século XIX. Suas 
críticas de arte representam o melhor exemplo das relações entre 
literatura e pintura, doravante Sister Arts, conforme a expressão de 
Ruskin. Além disso, conseguem relativizar a separação estrita entre 
as “artes do espaço” e as “artes do tempo”, de Lessing, criando 
uma obra híbrida, intermidiática, espaço paratópico no qual são 
reveladas as infinitas possibilidades da arte. Arte que imita a arte, 
a arte como única referência possível para a criação literária de um 
crítico-escritor simbolista.
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ABeL e cAIM: O deUs tHOt dA AUtOBIOGrAFIA 
sArtrIANA

deise Quintiliano Pereira (UerJ)

A GEnESE SCRIPTURAL DE LES MOTS
A organização espacial da autobiografia sartriana Les mots articula-

se na divisão de dois capítulos, supostamente complementares – Lire 
e Écrire. O segundo termo habitualmente pressupondo o primeiro, 
conduz o leitor ao equívoco de considerar que, em Les mots, Sartre 
estabeleça um ordenamento baseado na cronologia histórica. Talvez, 
isso se deva ao fato de que o indivíduo seja constituído como sujeito 
apenas com relação ao outro, sendo, deste modo, natural que a 
cronologia – elemento constituinte da fundamentação histórica do 
homem – assuma um lugar central na narrativa biográfica.

A análise de Philippe Lejeune (1975, p.207) desmascara a 
prestidigitação da organização sartriana, pois onde parece haver 
sucessão, há simultaneidade porquanto, segundo Lejeune, só existe 
ordem cronológica, no sentido estrito, na introdução e conclusão do 
romance. A tese de Lejeune é a de que os elos lógicos que articulam as 
reminiscências do autor são maquilados por um vocabulário cronológico, 
disfarçado em sequência narrativa. Nesse sentido, a indicação binária 
das macro-seções – Lire e Écrire – que se subdividem em micro-seções, 
separadas por espaçamentos em branco, refletem um logro narrativo, 
trazendo à cena as peripécias do autor desde a idade de quatro anos 
(primeiras lembranças) até a idade de onze anos (1916).

Todos os elementos utilizados na primeira parte – Lire – situam-
se entre 1909 e 1914. Todavia, a narrativa referente à segunda 
parte – Écrire –, recobrindo os acontecimentos ocorridos entre 
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1912 e 1915, não estabelece uma sequência lógica com relação 
à primeira, à qual se sobrepõe, criando uma interseção quase 
completa em comparação ao período abordado na primeira parte. 
O esforço analítico de Lejeune consiste em destrinçar uma complexa 
organização que subjaz à linearidade aparentemente cronológica 
da estrutura narrativa.

Eliminando o logro de uma cronologia desordenada, 
Lejeune propõe-nos um ordenamento “real” do texto: “uma 
análise totalmente acrônica, que segue não a ordem temporal 
dos acontecimentos, mas a ordem lógica dos fundamentos da 
neurose sartriana” (1975, p.209) que, para Lejeune, preside ao 
desenvolvimento dos fatos. A ordem geral da narrativa, não se 
apresenta, então, como a de uma “história”, mas como a de uma 
“fábula dialética”.

Abandonando o artifício da divisão binária e a exemplo do que 
se já se verificara na composição de Le diable et le bon dieu, Lejeune 
considera que, consoante o modelo do teatro clássico, a estrutura da 
autobiografia seja dividida em cinco “atos” – ato I: situação e liberdade; 
ato II: as comédias primárias; ato III: tomada de consciência do vazio; 
ato IV: as comédias secundárias; ato V: a loucura. Acreditamos que 
possa ser estabelecida, assim, uma analogia entre a autobiografia e a 
dramaturgia sartrianas, justificada em função do caráter teatralizado 
com o qual Sartre reveste Les mots.

Encarregada do desenvolvimento do projeto genético da 
autobiografia sartriana, a equipe do ITEM/CNRS1, sob a direção 
de Michel Contat, publicou, em 1996, uma compilação dos 
manuscritos, em suas inúmeras versões, através de avant-textes, 
textos de apoio e rascunhos, submetidos a análises de especialistas 
sartrianos. Durante o decênio autobiográfico, iniciado em 
1953, que marca o processo de elaboração de Les mots, muitas 
transformações puderam ser verificadas com relação à primeira 

1  Instituto dos Textos e Manuscritos Modernos do Conselho Nacional de 
Pesquisa Científica.
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versão. Até o outono de 1963, pouco antes da publicação da versão 
pré-original pela revista Les Temps Modernes, todos os manuscritos 
conservados portavam o título de Jean Sans Terre, ao invés de Les 
mots. Conforme explica Jacques Lecarme (Apud, CONTAT, 1996, 
p.199), a partir do exame dos manuscritos, verifica-se a evolução 
terminológica dos títulos e subtítulos a seguir:

(1955)
Jean Sans Terre

1. “Abel”
2. [sem título]
[...]*

(1963)
Jean Sans Terre
1. “Abel”
2. “Écrire”

pré-original  e  original
(1963)

Les mots
1. “Lire”
2. “Écrire”

Com efeito, desde 1955, o primeiro capítulo intitulava-se 
“Abel”, o segundo, permanecendo sem título, permitia pressupor 
“Caim”. Apenas com o aparecimento do denominado manuscrito 
Vian2, surge o segundo termo do binômio – “Écrire” – compondo 
novo par com “Abel”, o qual é substituído pelo título definitivo – 
“Lire” – apenas às vésperas da publicação do texto final. O título 
geral, Jean Sans Terre, é igualmente substituído por Les mots, 
possivelmente por sugestão do editor, a pedido de quem Sartre já 
transformara Melancholia em La nausée e Lucifer em Chemins de la 
liberté. Todavia, como bem observa Lecarme (Apud CONTAT, 1996, 
p.199), não se sabe ao certo quem teve a ideia de transformar um 
título medieval, à Walter Scott, num título linguístico que precede 
Foucault (Les mots et les choses) e Leiris (Mots sans mémoire).

2  Último manuscrito de que se tinha notícia até a publicação do texto de 
Lecarme. Em 28/04/63, esse manuscrito foi oferecido por Sartre a Michele Vian, 
que o datilografara. Em junho de 1996, pouco após a publicação dos resultados de 
investigação do projeto genético de Les mots, pela equipe do ITEM/CNRS, na qual 
figura o referido texto de Lecarme, um manuscrito desconhecido foi arrematado em 
leilão pela Biblioteca Nacional da França, recebendo o título de Cahier Lutèce, datado 
provavelmente de 1954.
*  Não tendo sido estabelecido um roteiro prévio para a autobiografia, não há 
informações seguras de que esta devesse comportar apenas dois capítulos, na sua 
primeira versão.
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SARTRE SEM TERRA
Algumas explicações justificariam, basicamente, a eleição 

sartriana do cognome “Jean Sans Terre” para intitular a autobiografia. 
Dentre essas, a mais pertinente à história de Sartre, recuperando a 
noção de “fraternidade inimiga”, reporta-se ao quinto filho do rei 
plantageneta, Henri II. Denominado Jean, ele não herdou terras com 
a morte de seu pai. Todavia, Eléonore, sua mãe, doou-lhe alguns 
feudos, tendo ele, mais tarde, herdado muitas terras de seu irmão, 
Richard Cœur de Lion. Por ter ficado pouco tempo “desprovido”, 
muitos historiadores optaram por retirar-lhe essa alcunha.

O velho rei, “solitário e triste”, teria desejado repartir seu império 
entre seus filhos, que se odiavam e urdiam traições uns contra os 
outros. Interrogado por um mensageiro do rei sobre suas práticas 
políticas, um deles teria respondido: “você não sabe que é próprio da 
nossa natureza, plantada em nós por herança de nossos ancestrais, 
que todos os irmãos, em nossa família, lutem uns contra os outros e 
que todo filho lute contra o pai?” (MAUROIS, 1937, p.143).

Os três filhos mais velhos, Guillaume, Henri e Geoffroy, morreram 
antes do rei. O quarto, Richard Cœur de Lion, em aliança secreta, 
tramava contra seu pai com o jovem rei da França, Philippe Auguste. 
Restava ao rei o caçula, Jean, o único por quem nutria afeição. O 
desejo de deixar a Richard a Inglaterra e a Normandia e de reservar 
a Jean a Aquitânia recrudesceu ainda mais a ira de Richard contra 
o pai. Muito parecido com a mãe, Eléonore d’Aquitaine, Richard 
desejava essa província mais do que qualquer outra. Acuado por 
Philippe Auguste em Le Mans, cidade onde nascera e na qual o conde 
d’Anjou, seu pai, fora sepultado, Henri II foge a galope, trazendo no 
seu encalço o próprio Richard, falecendo ao término da perseguição. 
Antes, porém, recebe das mãos de seu chanceler uma lista contendo 
o nome dos traidores ingleses que haviam sido encontrados na corte 
francesa. Encabeçando a lista, figurava o nome de Jean, seu favorito.

Este, contudo, não seria o único ato de felonia praticado por 
Jean contra seu clã. Capturado por inimigos, quando de seu retorno 
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de uma cruzada, Richard também pôde experimentar essa espécie 
de maldição que pairava sobre sua família. Na sua ausência, Jean 
tentara usurpar-lhe o trono. Tal empresa foi facilitada pela morte de 
Richard, em 1199. Sem filho legítimo, abriu-se a disputa sucessória. 
Dois postulantes apresentaram-se: seu sobrinho Arthur, filho 
do irmão mais velho, conde da Bretanha e Jean, que se apossou 
rapidamente da Normandia e da Inglaterra. Sob ordens de Jean 
Sans Terre, o sobrinho foi assassinado e, somado a outros episódios, 
este fato permitiu que, evocando as recentes leis estabelecidas pelo 
direito feudal, Philippe Auguste destruísse o império plantageneta.

Tendo acusado Jean de felonia, após receber queixas 
dos príncipes poitevinos – Jean havia tomado para si Isabelle 
d’Angoulême, a herdeira que um deles destinara a seu filho e 
este ato, pelas leis feudais, também é considerado felonia – o rei 
da França privou o “vassal félon” de todos os feudos franceses, 
recuperando a Normandia, em 1204 e, dois anos mais tarde, o 
Anjou, o Maine, a Touraine e o Poitou. Dez anos após a morte do 
pai, estava quase terminado o império angevino (a Inglaterra era 
apenas uma província do império angevino, referente à casa de 
Anjou) e ratificada a alcunha atribuída a Jean, quando os irmãos 
mais velhos, contrariando um pedido do pai, recusaram-se a doar-
lhe parte de seus feudos.

Pouco pertinente para uma autobiografia, o título “Jean Sans 
Terre”, segundo Lecarme (1996, p.200), teria sido justificado 
por Sartre com base num fato simples: tendo sempre vivido sem 
“residência legítima” – na casa do avô materno e, posteriormente, 
na do padrasto, em decorrência da perda extremamente precoce 
do pai – Sartre teria desenvolvido a filosofia do locatário e não a do 
locador, donde seu posicionamento constante ao lado das minorias 
e dos menos favorecidos e sua decisão de jamais constituir qualquer 
propriedade, tendo vivido de aluguel até a sua morte.

Consideramos que essa interpretação não expresse uma 
atitude de benevolência gratuita do homem Sartre, sendo válida, 
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contudo, se apoiada no exercício dialético que lhe dá sustentação, 
como esclarece o escritor nos carnets: 

il y a d’autre part sur un autre plan toujours cet 
étrange et orgueilleux désir de me mettre avec 
les faibles contre les forts pour me sentir plus 
fort que les forts. Je dois le dire: j’ai une espèce 
de répugnance spontanée et irrationnelle 
contre ceux qui se plaignent quand ils souffrent. 
(SARTRE, 1996, p.242)

À Simone de Beauvoir, Sartre explica numa entrevista concedida 
em 1974: “Sans terre, ça voulait dire: sans héritage, sans possession. 
Ça voulait dire ce que j’étais” (BEAUVOIR, 1981, p.305). Este fato 
reflete-se igualmente em Les mots: “Dans mes rares minutes de 
dissipation, ma mère me chuchotait: ‘Prends garde! Nous ne sommes 
pas chez nous!’ Nous ne fûmes jamais chez nous: ni rue Le Goff ni 
plus tard quand ma mère se fut remariée” (SARTRE, 1964, p.74). 
Reincide ainda nas frases conclusivas da narrativa (auto)biográfica: 
“jamais je ne me suis cru l’heureux propriétaire d’un ‘talent’: ma 
seule affaire était de me sauver – rien dans les mains, rien dans les 
poches” (SARTRE, 1964, p.206).

A relação do escritor com a propriedade atravessa, igualmente, 
as rememorações do soldado Sartre: “je suis d’une famille qui n’a 
point de biens immeubles [...] personne ne possédait rien, chez 
nous, ni terre ni biens. Un appartement loué et c’est tout. [...] Je 
n’attends pas d’héritage et je n’en laisserai pas, je ne possède pas la 
chambre où j’habite” (SARTRE, 1996, p.485).

O tema do usufrutuário é também desenvolvido num rascunho 
de Les mots3:

Je n’avais pas de droit sur l’argent qu’on dépensait 
pour moi. Mon grand-père était à la retraite 
quand nous lui retombâmes sur le dos: pour nous 
entretenir il reprit du service. [...] Nous n’avions 

3  Esse rascunho foi adquirido em leilão no hotel Drouot, em 10.Mai.1995, e 
organizado pela equipe do ITEM/CNRS.
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rien à nous; nous étions tolérés. De cela résulte 
que j’ai vécu dans l’aisance sans être propriétaire. 
[...] L’usufruitier: je tenais tout de Dieu le père, 
du Dieu d’amour. J’appris à jouir sans posséder. 
(SARTRE, Apud CONTAT, 1996, p.10)

Esse acontecimento é amenizado, na versão final de Les mots: 
“Charles ne peut se permettre qu’une pointe délicate de chauvinisme: 
en 1911 nous avons quitté Meudon pour nous installer à Paris, 1 rue le 
Goff; il a dû prendre sa retraite et vient de fonder, pour nous faire vivre, 
l’Institut de Langues Vivantes” (SARTRE, 1964, p.33). Curiosamente, o 
personagem Jean Sans Terre não é mencionado na última versão de 
Les mots, embora a alusão ao seu rival vitorioso, Philippe Auguste, 
ao lado de Jean-Paul Sartre, remeta, de maneira indireta, ao herói 
epônimo: “Les grandes personnes [...] m’avaient appris l’existence 
de grands morts – un d’eux futur – Napoléon, Thémistocle, Philippe 
Auguste, Jean-Paul Sartre” (SARTRE, 1964, p.168-169).

Além disso, Jacques Lecarme (Apud CONTAT, 1996, p.201) 
percebe em JEAN SANS TERRE um anagrama quase perfeito de 
JEAN [– PAUL] SARTRE (mais exatamente de “Jean né Sartre”), no 
qual o significante acústico, mais do que as implicações semânticas, 
poderia estabelecer a equivalência SARTRE = SANS TERRE.

O manual de história de Albert Malet (1904), Le moyen âge et 
le commencement des Temps modernes, foi reeditado várias vezes 
desde 1902, sendo de uso frequente nas turmas francesas de primeiro 
ciclo. É bastante provável que entre 1916-1917, no liceu Henri-IV, 
Poulou tenha estudado nesse manual4, no qual, segundo Lecarme, 
a rivalidade fratricida de Richard Cœur de Lion e de Jean Sans Terre 
inspirava-se na versão bíblica de Abel e Caim (Apud CONTAT, 1996, 
p.201). Tal relação baseia-se na crença de que Deus teria colocado 
Jean no trono para a ruína da Inglaterra – que ele deixa desprotegida 
– e dos Plantagenetas – ainda mais dilacerados que os Atridas.

4  Essa hipótese é reforçada por Sartre em carta enviada ao Castor, em 03/08/1940: 
“J’ai des livres. Je lis Les Temps modernes d’Albert Malet, ouvrage pour la classe de 
quatrième” (SARTRE, 1983, p.294).
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ABEL E CAIM
Eleito como primeiro subtítulo da autobiografia, o personagem 

“Abel” traz à cena seu corolário obrigatório, “Caim”. No artigo 
“Sartre Palimpseste”, Jacques Lecarme (Apud CONTAT, 1996, p.201) 
demonstra como Sartre situa sua infância sob o signo de Abel e a 
adolescência sob o de Caim. O autor procede a uma análise que 
elucida a reescritura desses personagens bíblicos na obra sartriana, 
estabelecendo, ainda, relações intertextuais, como a que se verifica 
num dos episódios mais densos de Saint Genet comédien et martyr, 
também intitulado “Caim”.

O texto de Lecarme evidencia de que modo a história que 
Sartre nunca contou do Jean-Paul “noir” deveria ser sobreposta 
a que ele fez de Jean Genet, no que se refere à figura de Caim. 
Segundo Lecarme, algumas duplas “abelo-caínicas” teriam sido 
metamorfoseadas na ficção sartriana, como Mathieu e Jacques, 
nos Chemins de la liberté, Franz e Werner, em Séquestrés d’Altona e 
Achille Flaubert e Gustave, em L’idiot da la famille.

Já que o rendimento literário de Abel revela-se mais fraco do 
que o de seu irmão fratricida, consideramos que Sartre estaria 
apoiando essas transmutações numa tradição do séc. XIX que, de 
Byron a Baudelaire5, passando por Nerval6, inverte os valores da 
narrativa bíblica, fazendo de Abel um hipócrita burguês e de Caim 
um herói revoltado e transgressor, positivamente valorizado.

Ao procedermos a uma incursão nas exegeses bíblicas 
concernentes ao episódio de Abel e Caim (GÊNESIS 4), acreditamos 
que alguns pontos necessitem ser analisados mais detalhadamente. 
É de conhecimento público que Caim cometeu fratricídio, mas a 
memória coletiva muitas vezes amputa ou ignora alguns elementos 
5  Conforme confirmam os versos finais do poema “Abel et Caïn”, que compõe Les 
fleurs du mal: “Race d’Abel, voici ma honte: le fer est vaincu par l’épieu! / Race de 
Caïn, au ciel monte, et sur la terre jette Dieu!”. (BAUDELAIRE, 1972, p.147).
6  Notadamente no soneto “Antéros”, no qual se reflete a importância atribuída 
por Nerval à tentação caínica: “Oui, je suis de ceux-là qu’inspire le Vengeur, / Il m’a 
marqué le front de sa lèvre irritée, / Sous la pâleur d’Abel, hélas! Ensanglantée, / J’ai 
parfois de Caïn l’implacable rougeur”. (NERVAL, 1986, p.699).
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substantivos dessa passagem. Muitos esquecem que Caim foi o 
primeiro agricultor, o iniciador de sacrifícios, o fundador da primeira 
cidade e o progenitor de uma linhagem de homens que inventou a 
metalurgia e as artes, incluindo a música. Intimamente ligado ao 
“ato criador”, também ele “Kayin” foi “criado” “kanithi” por Eva, 
sob a forma de “homem” “ish”. Por outro radical hebreu, “kanah”, 
Caim traz na letra o ato de “possuir”.

Sendo apresentado no Gênesis como o “irmão” de Caim, Abel 
tem seu nome designado profeticamente através da ideia de “sopro 
que desaparece”. Do hebreu “‘abhel”, “lamentação” e pela versão 
revisada do texto, “ebhen”, “pedra”, o nome de Abel é atribuído à 
grande pedra sobre a qual, no campo de Josué, a arca de Deus é 
colocada: “segundo o número de todas as cidades dos filisteus [...] 
desde as cidades fortes até as aldeias, e até Abel, a grande pedra 
sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de 
hoje no campo de Josué, o bet-semita” (I SAMUEL, 6:18).

Caim lavrará a terra, enquanto Abel, o pastor, apascentará as 
ovelhas. A lida com a terra requer sagacidade, esperteza, talento e 
muita disciplina física. A agricultura associa-se à posse da terra e ao 
assentamento de moradia, conduzindo a autossuficiência do homem 
que consegue “prover-se”, levantando cercas e estabelecendo 
uma área privada de terra para si. Porque mistura seu labor com 
a terra, o lavrador reivindica a posse não apenas do rebanho, 
como também da própria terra que trabalha. Por essa razão, ele 
está frequentemente inclinado a vislumbrar-se como responsável 
– “criador criativo” – pelo produto, possuindo um caráter assertivo 
e audacioso, consoante à natureza de seu trabalho muito pesado.

Em contrapartida, o pastor leva uma vida mais simples e menos 
beligerante. Seu modo de vida é gregário, seu trabalho mais leve 
e as regras que o definem mais brandas. O pastor não alimenta 
ilusões de autossuficiência, podendo vaguear pelo mundo como 
melhor lhe aprouver, em busca de novas pastagens. Em suma, 
o estilo de vida de Caim é mais complexo, possessivo, astucioso 
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e potencialmente perigoso do que o de Abel, embora encerre a 
possibilidade de maiores e mais audaciosas realizações para a 
sociedade. Por outro lado, o modo de viver de Abel é permissivo, 
inofensivo e, até certo ponto, vulnerável, visto que demonstra sua 
incapacidade de alcançar grandes feitos e sua indisposição para 
tarefas mais árduas.

O fratricídio fundamenta-se nessas diferenças, bem como 
numa compreensão equivocada de Caim das palavras divinas, em 
face da oferta que faz ao Senhor de frutos da terra que semeava. 
Também Abel presenteou o Senhor com a primogênita de suas 
ovelhas, a mais gorda e vistosa. O Senhor atentou para a oferta de 
Abel, não dando importância para a de Caim, o que intensificou a 
ira do lavrador contra seu irmão, o qual considerava um usurpador 
improdutivo, por viver eternamente só pastoreando seu rebanho. 
Não tendo ainda fixado seus mandamentos, a indagação que o 
Senhor lança ao enfurecido Caim revela-se plena de ambiguidade: 
“por que te iraste? E por que o teu rosto está tão abatido? Não é 
assim: se fizeres o bem, o levantarás, e se não fizeres bem, o pecado 
agachado à tua porta te deseja? Mas tu, domina-o” (GÊNESIS, 4:6 e 
4:7). Para muitos exegetas, essa passagem é uma das mais obscuras 
de toda a Bíblia. Sem maiores instruções sobre as noções de bem 
e mal, sem qualquer definição das ideias de crime ou castigo, Caim 
poderia não ter identificado nessas palavras a interdição capaz de 
impedi-lo de cumprir o seu “ato”.

Realizado o fratricídio, outra ambiguidade marcaria a trajetória 
caínica. Após receber o castigo dado pelo Senhor: “E agora maldito 
és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o 
sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais 
a sua força; fugitivo e errante serás na terra” (GÊNESIS, 4:11 e 4:12), 
e acreditando que Deus protegesse apenas as pessoas consideradas 
“de bem”, Caim supõe que o Senhor deseje sua morte: “se hoje me 
expulsas da extensão desse solo, serei expulso da tua face, serei 
errante e vagabundo sobre a terra, e qualquer um que me encontrar 
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me matará” (GÊNESIS, 4:14). Entretanto, Deus pôs na fronte de Caim 
uma marca de proteção: “e pôs o Senhor um sinal em Caim, para 
que ninguém, ao encontrá-lo, o ferisse” (GÊNESIS, 4:15). 

FELOnIA E AUTOBIOGRAFIA
Explicitando o processo escritural da (auto)biografia sartriana, 

alguns elementos entrelaçam-se na evolução dos títulos e 
subtítulos de Les mots. Tanto na história de Jean Sans Terre, quanto 
na referência a Abel e Caim, dois pontos comuns sobressaem-se: a 
sublevação contra o pai e o concurso para a ruína do irmão. Presente 
na passagem bíblica e nos episódios concernentes à saga dos 
plantagenetas, a ideia de morte e de assassinato leva ao paroxismo 
a noção de “fraternidade inimiga”, nas relações entre irmãos.

Observando as etapas de evolução dos subtítulos, verificamos 
que, num primeiro momento, Caim não é nomeado e que, na 
segunda fase (1963), o subtítulo “Abel” interpola-se a um outro, 
ligado ao processo escritural – “écrire”. Assim, Abel, o pastor 
improdutivo, surgiria na representação de “lire”, enquanto Caim, 
o produtor marginalizado, cuja nomeação é suprimida nos avant-
textes de Les mots, sinalizando para os interditos inerentes à própria 
escritura, figuraria implícito na acepção de “écrire”.

Cumpre lembrar que Caim é o personagem que recebe o 
primeiro signo escrito de Deus, sob a forma de um sinal na fronte, e a 
incompreensão de seu significado reforça o aspecto de ambiguidade 
que caracteriza toda escritura. Também Jean Sans Terre traz consigo 
a representação de uma marca escrita fundadora – a assinatura da 
primeira Carta Magna da Inglaterra, em 1215. Assinada sob pressão 
dos barões ingleses, essa carta é de suma importância histórica, 
pois instaura a noção de constitucionalismo britânico, no séc. XIII, 
enquanto todos os outros Estados Modernos ainda permaneceriam 
presos ao absolutismo, até o século XVIII ou até mesmo XIX.

A primazia do “falar” sobre o “escrever” associa-se a uma 
tradição metafísica que reconhece, na precedência do primeiro 
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sobre o segundo termo, um ordenamento lógico, mais do que uma 
simples imposição cronológica. Tal determinação possibilitaria 
o exercício de um controle maior sobre os fatos narrados, bem 
como reforçaria o estatuto de “verdade” que subjaz à proposta 
autobiográfica. Entretanto, a (auto)biografia sartriana implica 
menos a pintura de um autorretrato do que uma investigação das 
causas que levaram o autor a tornar-se efetivamente um escritor. O 
discurso que ela encerra é, então, menos um discurso autobiográfico 
do que uma narrativa de conversão à literatura: “je fus préparé de 
bonne heure à traiter le professorat comme un sacerdoce et la 
littérature comme une passion” (SARTRE, 1964, p.39).

Desde o nascimento de Poulou – apelido do jovem Sartre –, o 
retrato da criança maravilhosa, da criança modelo, vítima inocente 
destinada a cumprir os desígnios que lhe eram impostos pelos 
outros, surge na representação de Abel:

Ma vérité, mon caractère et mon nom étaient 
aux mains des adultes; j’avais appris à me voir 
par leurs yeux; j’étais un enfant, ce monstre 
qu’ils fabriquent avec leurs regrets. [...] Absents, 
ils laissaient derrière eux leur regard, mêlé à la 
lumière; je courais, je sautais à travers ce regard 
qui me conservait ma nature de petit-fils modèle. 
(SARTRE, 1964, p.70)

Essa imagem é ratificada nas memórias de guerra de Sartre: 
“Dans mon enfance j’ai été joli. Joli et choyé, c’est-à-dire bénisseur. 
J’avais des ‘fiancées’ dans toutes les villes où je passais et les 
familles attendries patronnaient ces fiançailles. J’avais six ou sept 
ans” (Sartre, Apud CONTAT, 1996, p.502).

Todavia, a exemplo de Caim que na condição de agricultor 
lidava com a terra, o narrador liberta-se desses grilhões pelo 
investimento no trabalho de escritor. A natureza pesada do trabalho 
com a terra metaforiza a atitude laboriosa do escritor no ato da 
criação, diante de uma folha em branco. Mediante esse labor: “mes 
livres sentent la sueur de la peine” (SARTRE, 1964, p.135), Poulou 
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poderá desenvolver o seu lado de “criador criativo”, tornando-se 
um “inventor” das histórias que cria, eivadas de fantasia. Nesse 
sentido, o narrador recorre à imaginação na tentativa de “possuir” 
o mundo pelas palavras, uma vez que sua relação com a terra 
anuncia-se igualmente simbólica, já que se insere no universo dos 
livros e da ficção:“Je n’ai jamais gratté la terre ni quêté des nids, je 
n’ai pas herborisé ni lancé des pierres aux oiseaux. Mes livres ont 
été mes oiseaux et mes nids, mes bêtes domestiques, mon étable 
et ma campagne; la bibliothèque, c’était le monde pris dans un 
miroir”. (SARTRE, 1964, p.42)

As características caínicas de sagacidade, talento e de disciplina 
física representam-se igualmente na atividade do jovem escritor: 
“J’allais chercher le tome ‘Pr-Z’ du Grand Larousse, je le portais 
péniblement jusqu’à mon pupitre, l’ouvrais à la bonne page et 
copiais mot pour mot en passant à la ligne. [...] Je prenais tout mon 
temps pour transcrire l’article” (SARTRE, 1964, p.119). O valor da 
disciplina física na atividade do escritor adulto seria explicitado 
numa entrevista sartriana: “on ne peut pas écrire une œuvre un 
peu abondante sans discipline de travail” (1976, p.166).

A revolta de Caim concretiza-se no crime, a de Poulou é 
metaforizada pela escritura, por intermédio da qual o narrador 
efetua a morte simbólica de seus mandatários biológicos. Além 
disso, pela escritura, o narrador faz tábula rasa de toda a herança 
cultural que lhe é outorgada, com o objetivo de “criar-se”, também 
ele, sob uma forma específica de homem – a do adulto solitário:

Mes premières histoires ne furent que la 
répétition de l’Oiseau bleu, du Chat botté, des 
contes de Maurice Bouchor. [...] J’abandonai ma 
famille: Karlémami, Anne-Marie furent exclus de 
mes fantaisies. [...] J’inventai un univers difficile 
et mortel [...] je devenais un adulte solitaire. 
(1964, p.94-96)

Espécie de leitura palimpsesto de Les mots devido à quantidade 
de concordâncias literais existentes entre o percurso de Poulou e o 
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do protagonista Lucien Fleurier, no seu incipit, a novela L’enfance 
d’un chef delineia os traços físicos que caracterizam Lucien, como 
modelo do “enfant merveilleux”: “‘Je suis adorable dans mon petit 
costume d’ange’. Mme Poitier avait dit à maman: ‘Votre petit garçon 
est gentil à croquer. Il est adorable dans son petit costume d’ange’” 
(SARTRE, 1939, p.152). A exemplo de Poulou, também Lucien – para 
alguns críticos o personagem mais detestável da ficção sartriana – 
é introduzido na narrativa com características de Abel, revelando 
progressivamente sua face caínica – “antisémite”, “casseur de 
métèque”, etc.

Nesse sentido, o primeiro capítulo da biografia dedicada a 
Genet, intitulado “L’enfant melodieux mort en moi” (SARTRE, 1952, 
p.9-22), também dialoga com o sepultamento do Abel que Poulou 
fora. Por outro lado, a acusação traumática que Jean Genet lança 
contra si mesmo: “Il répète le mot magique: ‘voleur! Je suis voleur!’ 
Il va jusqu’à se regarder dans la glace, jusqu’à se parler comme à un 
autre: ‘tu es un voleur’” (1952, p.45), anuncia a transformação de 
Poulou no Caim da adolescência.

Pela autossuficiência inerente ao seu trabalho de agricultor, Caim 
reivindica uma área privada para si. Filho único, na infância, também 
o narrador de Les mots tem sua singularidade – tão necessária 
no livre exercício do ato criador – preservada pelo isolamento: 
“je n’imaginais pas que mon isolement pût finir” (SARTRE, 1964, 
p.148). Para Michel Contat (1996, p.206), a renegação do culto dos 
grandes escritores, bem como a difamação do avô numa narrativa 
blasfematória, reproduzem igualmente atitudes caínicas. Ao lançar-
se no projeto da biografia de Flaubert, Sartre destaca a “inimizade” 
que marcava a relação entre os irmãos Gustave e Achille:

Il suffit d’étudier attentivement les contes de 
jeunesse de Flaubert pour déceler partout des 
thèmes qui montrent les très mauvais rapports 
que les deux frères entretenaient. Achille, le 
frère aîné, a toujours été indiqué comme modèle 
par sa famille à Gustave, d’où le sentiment 
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d’infériorité de celui-ci qui sait son frère 
inégalable” (SARTRE, 1976, p.97-98)

Na sua intertextualidade, Les mots abriga, do mesmo modo, 
elementos que se reportam à noção de “fraternidade inimiga”, 
inferida a partir dos irmãos bíblicos. Denominado por Racine, 
Éliacin, na tragédia Athalie (RACINE, 1935), o percurso de Joas-
Éliacin, apresenta convergências com a trajetória de Poulou, sendo 
referido em duas passagens: “Moi, l’enfant prophétique, la jeune 
pythonisse, l’Éliacin des Belles-Lettres, je manifestais un penchant 
furieux pour l’infamie” (SARTRE, 1964, p.64); “La Comédie du 
Mal se jouait contre la Comédie du Bien; Éliacin prenait le rôle de 
Quasimodo” (1964, p.91).

Ambos os protagonistas são educados pelo avô, o qual a 
narrativa sartriana nomeia “grand prêtre”: “car elle était réelle, 
ma vocation, je ne pouvais en douter puisque le grand prêtre s’en 
portait garant” (1964, p.139). As incursões frequentes ao templo 
sagrado de Karl tampouco são negligenciadas pelo narrador: “La 
bibliothèque, j’y voyais un temple” (1964, p.51); “on me laissa 
vagabonder dans la bibliothèque et je donnai l’assaut à la sagesse 
humaine” (1964, p.42).

Assim como Poulou revela-se traidor do avô, recusando-se a 
aceitar seu legado cultural, também Éliacin trairá seus salvadores 
ao mandar executar Zacharie – filho (e sucessor) de Joad e Josabet 
–, seu primo biológico e irmão de leite. Esse fato é profetizado por 
Joad, que percebe o momento em que o ouro puro transforma-se 
em chumbo vil e Abel em Caim, despertando a cólera divina contra 
os judeus, originando os infortúnios que acometeram esse povo 
posteriormente. Traidor assumido, a causa semita parece sensibilizar 
Poulou: “j’ai cent fois entendu les antisémites reprocher aux juifs 
d’ignorer les leçons et les silences de la nature; je répondais: ‘En ce 
cas, je suis plus juif qu’eux’” (1964, p.42).

A remissão aos personagens bíblicos Abel e Caim insinua-se, 
ainda, na transfiguração dos “irmãos imaginários” de Poulou. Estes 
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apresentam-se como figuras simbólicas de “irmãos biológicos” 
inexistentes, já que em Poulou identificamos também a inscrição 
metafórica de “Jean sans frère”: “j’aimais Bercot. Fils de veuve, 
c’était mon frère” (1964, p.182). A construção de uma “fraternidade 
ficcional” apoia-se num fato igualitário: “en ce temps-là, nous étions 
tous plus au moins orphelins de père” (1964, p.184). Nesse sentido, 
merece destaque a encarnação do “irmão-Abel”, representado pelo 
amigo Bénard: “[Il] était doux, affable, sensible; avec cela premier 
partout” (1964, p.183).

Expressão da verdade, da bondade e da justiça: “je le vénérais 
[...] nous lui étions reconnaissants de pousser la perfection jusqu’à 
l’impersonnalité, [...] la Vérité parlait par sa bouche” (1964, p.183-
184), Bénard encarna a ideia de “sopro que desaparece”, devido à 
sua fragilidade, consoante à de seu correlato bíblico: “sa fragilité 
nous séparait de lui” (1964, p.183). Esse reflexo positivo de Poulou 
não resiste: “à la fin de l’hiver, il [Bénard] mourut” (1964, p.184).

A narrativa atribui a Poulou uma duplicidade ambígua: “je 
me dédoublai” (1964, p.121); “nous étions deux, pourtant” (1964, 
p.121); “j’ai décidé que j’étais double” (1964, p.177) e esses 
desdobramentos possibilitam a criação de um segundo “irmão 
imaginário” – “o irmão-Caim” – encarnação satânica, duplo 
invertido do “irmão-Abel”:

Pendant le cours de latin la porte s’ouvrit, Bénard 
entra [...] je crus que Dieu nous le rendait. [...] 
Bénard répondit qu’il s’appelait Paul-Yves Nizan. 
[...] Un détail pourtant me fit pressentir que je 
n’avais pas affaire à Bénard mais à son simulacre 
satanique: Nizan louchait [...] j’avais aimé dans 
ce visage l’incarnation du Bien; je finis par 
l’aimer pour lui-même. J’étais pris au piège, mon 
penchant pour la vertu m’avait conduit à chérir le 
Diable. A vrai dire, le pseudo-Bénard n’était pas 
bien méchant: il vivait, voilà tout. Il avait toutes 
les qualités de son sosie, mais flétries. En lui, la 
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réserve de Bénard tournait à la dissimulation 
[...] ce n’était pas la vérité qui s’exprimait par sa 
bouche mais une sorte d’objectivité cynique et 
légère (SARTRE, 1964, p.185)

Embora as acusações de traição política lançadas sobre o 
escritor Paul Nizan sejam duramente contestadas por Sartre, 
que procede à reabilitação do amigo no prefácio a Aden Arabie 
(NIZAN, 1932), a trajetória de escritos de Nizan seria atravessada 
por essa simbologia:

Il est vrai: ce fils de traître parle souvent de 
trahison; il écrit dans Aden: “J’aurais pu être 
traître. J’aurais pu étouffer.” Et dans Chien de 
garde: “Si nous trahisons la bourgeoisie pour les 
hommes, ne rougissons pas d’avouer que nous 
sommes traîtres”. Traître aux hommes, Antoine 
Bloyé; traître encore, dans La conspiration, le 
triste Pluvinage, fils d’un flic et flic lui-même 
(SARTRE, 1964b, p.178)

A exemplo da felonia de Poulou, a de Nizan justifica-se pela 
traição de seus progenitores: “Traître au prolétariat, M. Nizan 
avait fait de son fils un bourgeois traître” (SARTRE, 1964b, 
p.179). Nesse sentido, todo o processo da escritura sartriana 
emerge como uma intensa força resultante do embate mortal de 
pares assemelhados. O poder beligerante contido na felonia, no 
fratricídio e na iconoclastia produz a energia vital que determina 
a gênese do ser escritor que brota do nada existencial, da vida 
de papel e tinta que suplanta a sucessão de mortes físicas ou 
simbólicas do mundo real. Criador e ao mesmo tempo criatura, 
Sartre palmilha assim a cartografia do mundo passando em 
revista eventos históricos, políticos e estéticos que forjaram o 
século XX, com destemida rebeldia, apoiado apenas na liberdade 
de constituir-se como personagem de sua própria ficção.
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trAVessIAs e cONFLUÊNcIAs: A PINtUrA de 
WIFredO LAM e Os POetAs dA NeGrItUde

elena O’Neill (UerJ/cAPes/PNPd)

Quando o cubano Wifredo Lam (1902-1982) chegou a Madri 
em 1923, ele já era um pintor talentoso. Entrou na Escuela 
Profesional de Pintura e Escultura, Academia de San Alejandro 
de Havana, onde estudou de 1918 a 1923. Nesse ano, com 
uma beca da Municipalidade de Sagua la Grande, partiu para 
Espanha, frequentou os cursos na Academia de Belas Artes de 
San Fernando com o então diretor do Museu do Prado, Fernando 
Alvarez de Sotomayor, e participou dos eventos políticos da 
época. Embora o clima artístico em Madri estivesse dominado 
pelo academicismo, Lam se interessou pela modernidade de 
pintores como Velázquez, Goya, Brueghel, Dürer, entre outros. 
Para justificar sua bolsa, os copia e envia as telas à Cuba. Entre 
1934-1935, influído pela obra de Matisse, experimenta com a 
cor; em 1937 se instala em Barcelona e rompe definitivamente 
com o academicismo.

A travessia de Cuba à Espanha; a passagem da emergente 
República Espanhola à Guerra Civil; da ocupação alemã na França 
ao exílio de seus amigos na América; o retorno ao seu país 
natal; foram acontecimentos que, sem dúvida, lhe permitiram e 
encorajaram a estabelecer cruzamentos frutíferos entre mundos 
plásticos europeus e não europeus. Em Madri, Lam frequentou o 
Museu do Prado e os museus arqueológicos; conheceu a obra de 
Picasso na exposição organizada no Jardim Botânico, sobre artistas 
residentes em Paris (1929), assim como na mostra organizada pela 
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associação Amigos da Arte Nova (1936).1 Também de regresso 
a Madrid em 1933, junto com Balbina Barrera “frequentam 
assiduamente círculos sociais e culturais onde se acotovelavam 
com pessoas de renome: Azorin, Valle-Inclán, Alejo Carpentier, 
Nicolás Guillén, Miguel Angel Asturias ou Carl Einstein” (BORRÁS, 
1992, p.45).2 Ao chegar a Paris em 1938, alentado pelo escultor 
catalão Manolo (Manuel Martinez Hugué), visitou Pablo Picasso. 
Sua primeira exposição individual em Paris foi na Galerie Pierre, 
em 1939, e logo depois, vários guaches seus foram exibidos em 
Nova York na Perls Galleries, junto com desenhos de Picasso.3 Sua 
chegada a Paris coincide com o ano em que Aimé Césaire escreveu 
o “Caderno de um retorno ao país natal”.4

Autores como William Rubin e Evan Maurer, entre outros, 
consideram a obra de Lam a partir de uma perspectiva eurocêntrica, 

1  A “Exposición de esculturas y pinturas de españoles residentes en París” (20-25 
de março de 1929), organizada pela Sociedad de Cursos y Conferencias, teve lugar 
no Pavilhão Carlos III do Jardim Botânico, do lado do Museu do Prado. Contou com 
88 obras de 19 artistas entre os quais, além de Picasso, estavam Manolo Hugué, Joan 
Miró, Juan Gris e Salvador Dalí.
Em 1936, a associação Amics de L’Art Nou (ADLAN) organizou uma exposição de 35 
obras (pinturas, aquarelas, pasteis e papier-collés) de Picasso realizadas entre 1908 
e 1935, selecionadas pelo próprio artista. A mostra, coordenada por Luis Fernandez 
em colaboração com a Galerie Pierre, passou por Barcelona (Sala Esteva, 13-30 de 
janeiro, 1936), Madrid (Centro de la Construcción, 10-18 de fevereiro, 1936) e Bilbao 
(Sala Arte, março, 1936).
2  Encontramos também outras referências do encontro de Lam com Carl Einstein: 
“Segundo a cronologia estabelecida por Lowery Stokes Sims e François Guegen em 
Lou Laurin-Lam: Wifredo Lam – Catalogue Raisonné of the painted work. 1923-1960, 
vol.1 (Lausanne: Acatos, 1996, p.178), em 1932 Einstein frequentou a simpatizantes 
do Partido Republicano em Madrid, entre os quais estavam Lam, Federico Garcia 
Lorca, Alejo Carpentier e Miguel Angel Asturias”. (MEFFRE, 2002, p.292, nº.158). 
Anos mais tarde, em 1938, Einstein visita o ateliê de Lam em Paris em companhia de 
Victor Sérge. (MEFFRE, 2002, p.217, n.59).
3  Por uma resenha biográfica detalhada, ver https://www.wifredolam.net/index.
html Acesso em 9.Nov.2018; (PAUDRAT, 2016, p.202-221).
4  Uma primeira versão do texto de Césaire foi publicada na revista parisiense 
Volontés em agosto de 1939; em Cuba (1943), traduzido por Lydia Cabrera, com um 
prefácio de Benjamin Péret, e depois em edição bilíngue francês/inglês em Nova York 
(1947), com prefácio de André Breton. A editora Présence Africaine publicou a edição 
definitiva em 1956.

https://www.wifredolam.net/index.html
https://www.wifredolam.net/index.html
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desatacando a “influência inicial e contínua de Picasso” (RUBIN, 
1968, p.171), ou considerando A selva como uma homenagem 
a Picasso e às Demoiselles d’Avignon (MAURER, 1988, p.583). 
Porém, para o artista cubano de ascendência chinesa, congolesa-
africana e espanhola, a África não foi uma revelação como foi 
para os vanguardistas europeus que “descobriram” as máscaras e 
esculturas africanas. Embora tenha visto tais objetos pela primeira 
vez em Madri, para Lam, as culturas africana, chinesa e espanhola, 
juntamente com a religião dos Lucumi, eram parte inerente do seu 
ser cubano e do contexto ao qual pertencia. Conforme Paudrat,

Criado num entorno no qual coexistem a prática 
do catolicismo e os cultos dedicados a deidades 
africanas, o jovem Lam está familiarizado com 
a religião dos Lucumi (afro-cubanos de origem 
Iorubá), ainda que não se inicie verdadeiramente 
nela. A sacerdotisa Ma’Antoñica Wilson (Ochun 
Funké, segundo seu nome litúrgico), descobre 
que Lam está situado sob a tutela de Sàngó, 
deidade do raio, e possui as qualidades mentais e 
espirituais que exige o exercício da adivinhação. 
(PAUDRAT, 2016, p.203 – tradução da autora)

As obras e a própria coleção de máscaras e esculturas de Picasso 
estimularam Lam a colecionar artefatos africanos, assimilando sua 
estrutura formal, revigorando-as e reintroduzindo-as em suas pinturas 
por meio de transposições e transfigurações.5 Mas analisar a obra 
5  Picasso recebeu Lam em seu ateliê da rue des Grands-Augustins pouco depois de 
sua chegada em Paris, e lhe mostrou sua coleção de máscaras e esculturas da África e 
Oceania. Nesse encontro também estava presente Michel Leiris, a quem Picasso lhe 
encomendou a tarefa de “ensinar a arte negra” a Lam (PAUDRAT, 2016, p.205). Em 
relação a autores que situam o momento em que Lam poderia ter visto esculturas 
africanas pela primeira vez, Jean-Louis Paudrat afirma que, contrariamente ao que 
declara Fernando Ortiz (que teria visto obras da Guiné e do Congo em Madrid, 1928), 
“nenhum testemunho do artista ou de suas relações da época, nenhuma fonte 
realmente fundamentada além de alguns efeitos eventuais na sua pintura da época 
em Madrid suportam essas afirmações” (PAUDRAT, 2001, p.74).
Se bem Lam poderia ter conhecido a produção daquelas culturas em Madrid, ele 
lidou artisticamente com elas após conhecer a obra de Picasso e o interesse de vários 
modernistas pela alteridade.
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de Lam, a partir das similitudes com Picasso, é passar por alto a 
diferença existente entre o modernismo criado por artistas brancos e o 
modernismo criado por artistas negros. Analogamente, considerar Lam 
um surrealista e validar sua obra a partir da sua amizade com André 
Breton é afirmar que sua identidade artística foi moldada pelas mesmas 
influências que constituíram o Surrealismo. Tal distinção demanda 
analisar a obra de Lam a partir do horizonte da vanguarda literária 
representada por Alejo Carpentier (Cuba), Aimé Césaire (Martinica), 
Edouard Glissant (Martinica), entre outros, para depois comparar sua 
obra com a de Picasso, e distingui-la das propostas surrealistas.

Sem dúvida, Lam levou o senso religioso e a abstração 
representativa da cultura afro-cubana a seus limites e consequências 
mais profundos; criou diretrizes originais no campo da expressão 
plástica; contrariou uma parte significativa da herança e do discurso 
da pintura cubana, até então enraizada na tradição europeia; 
tensionou o visível europeu com o invisível afro-cubano. E se bem 
dialoga com a proposta cubista, sua arte privilegia a revelação e 
o mistério mais do que a relação entre superfície e profundidade. 
Utilizando referências pertencentes à cultura cubana, suas 
invenções plásticas se basearam em códigos até aquele momento 
inexplorados e subestimados, geralmente sujeitos a preconceitos 
e superstições. No entanto, para o antropólogo Fernando Ortiz, a 
predisposição de Lam para o simbolismo resulta do convívio direto 
com seu pai chinês, sua mãe de ascendência africana e da atmosfera 
social de Sagua la Grande na sua juventude. Contudo, mais do que 
um paradigma formal ou um imaginário fantástico, o que está em 
jogo é uma intuição do que é o Caribe. Ortiz chama a atenção para o 
que é cubano no pensamento plástico de Lam, consolidado a partir 
da cultura de seus progenitores durante sua infância e adolescência 
em Cuba, e mais tarde na Europa, onde alcançou a potência e 
destreza técnica. Segundo o antropólogo,

Todos aqueles que estudam Lam sempre 
apontam para sua miscigenação, descendente 
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de chineses, brancos e negros, atribuindo uma 
causalidade básica às diretrizes presentes na sua 
arte. Sem dúvida, convergem várias inspirações 
étnicas no pintor e no seu trabalho; mas 
devemos evitar toda inferência de raiz genética. 
A ciência não pode fazer a infundada afirmação 
“racista” de conceder à mitologia das “raças” 
a determinação de certos caracteres humanos 
que não são nada além de culturais, de feitura e 
não de natura. [...]

Neste pintor cubano coincidem os fluxos das 
escolas de Paris mencionadas, que ele domina, 
com certos elementos africanos que ele sentia 
próprios e que só podem ser assimilados 
por meio do convívio mental com eles, tão 
prolongado e intenso que se sedimentaram no 
subconsciente. Só então podem emergir, não 
por uma arte “intelectualista” e sofisticada, 
que compreendeu seus valores e deseja 
premeditadamente tirar proveito deles, mas sim 
pela manifestação ingênua da mente; quando 
ela, por seu livre impulso e habilidade que o 
estudo forneceu, pode traduzir suas profundezas 
íntimas quase automaticamente, mesmo sem 
as compreender ou precisar além da forma 
vaga com que elas emergem, como concreções 
estalactíticas no escuro do cérebro. Da África sua 
pintura, muito embrionária, nem mesmo a pré-
histórica que é de tanto interesse, deu pouco a 
Lam; mas sua arte escultórica, na qual os negros 
africanos, junto com outros povos igualmente 
não-ágrafos ou anteriores à escritura, mostram 
fatores estéticos genuínos que já entraram 
na arte universal. As contribuições da África à 
pintura de Lam podem, talvez, ser estudadas em 
três aspectos: sua simbologia, seu primitivismo 
e sua religiosidade. (ORTIZ, 1950, s/p – tradução 
da autora)
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“Retorno ao país natal”
A ocupação alemã em Paris e o governo de Vichy fizeram 

com que Lam, André Breton, Benjamin Péret, Claude Lévi-Strauss, 
Victor Sérge e outros 300 intelectuais embarcassem rumo à 
América em 24 de março de 1941. Numa escala da viagem, em 
Fort-au-France, Martinica, Lam conheceu Aimé Césaire. Uns anos 
antes, Césaire, Leopold Senghor (Senegal) e Leon Damas (Guiana 
Francesa) tinham criado o jornal Etudiant Noir. Esse grupo de 
intelectuais negros e francófonos, inspirado no movimento 
americano Harlem Renaissance,6 desenvolveu o conceito de 
“Negritude”, conjunto de modos de pensar e sentir afirmativos 
da existência da civilização negra, seja na diáspora africana ou 
americana, seja francesa ou inglesa.7 Foi também em 1941 que 
Césaire, junto com Suzanne Césaire e René Ménil, criou a revista 
Tropiques, com o fim de divulgar a cultura e literatura africana 
e da Martinica, assim como para denunciar o colonialismo e o 
regime de Vichy. Vários artigos decorrentes desse encontro com 
Lam foram publicados na revista.

6  As origens do Harlem Renaissance residem na Grande Migração do início do 
século XX, quando centenas de milhares de negros migraram do Sul na busca de 
melhores condições económicas e liberdade, assim como da perseguição resultante 
das leis segregacionistas Jim Crow. Na época, o Harlem Renaissance foi conhecido 
também como “New Negro Movement”, em homenagem a uma antologia de 
importantes obras afro-americanas, intitulada The New Negro e publicada pelo 
filósofo Alain Locke em 1925. Além de Locke, Marcus Garvey, fundador da Universal 
Negro Improvement Association (UNIA) e W. E. B. Du Bois, editor da revista The Crisis, 
foram figuras chave na criação do movimento. Embora conhecido como Harlem 
Renaissance, o período teve impacto no pensamento e expressão afro-americano 
em todo o país. Nos inícios, apelou a escritores especificamente para estimular a 
comunidade negra e combater o racismo institucional, encorajando a comunidade 
negra a “elevar-se da desilusão social ao orgulho racial”. O movimento social deu 
origem a um movimento literário, entre os quais ensaístas, romancistas e poetas 
como Zora Neale Hurston, Countee Cullen e Langston Hughes, que na época viveram 
e trabalharam no Harlem.
7  Seguindo Jacques d’Adesky, para Césaire “o essencial era que, junto com a 
negritude, se iniciasse um processo de reabilitação de nossos valores por nós 
mesmos, de uma história, de uma geografia e de uma cultura. Tudo isso traduzindo-
se, não por um passadismo arcaizante, mas por uma reativação do passado em 
busca de sua própria superação” (D’ADESKY, 2018, p.110).
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Durante a escala em Martinica, Césaire organizou excursões na 
ilha que fizeram com que o pintor cubano enfrentasse a vegetação 
exuberante, cheia de vida, depois de 18 anos morando na Europa. 
Enquanto Lam descobria o exaltado mundo da imaginação de Césaire, 
este, por sua vez, afirmou que “Lam é um poeta” e “um homem das 
Antilhas” prestes a mergulhar em sua identidade afro-cubana. A obra 
poética de Césaire, documento da realidade brutal da colonização do 
século XX, àqual ele responde com toda a energia de uma cultura que 
se reivindica para além do sofrimento e da marginalidade a que fora 
submetida por séculos, constitui um pensamento crítico que tem seu 
equivalente plástico na obra de Lam.

De volta a Cuba, o pintor enfrentou e reconfigurou os 
estereótipos de corte eurocêntricos com que Michel Leiris, 
Picasso, Breton e Varian Fry adjudicavam o primitivismo da arte 
de Lam à sua etnicidade, um desafio inacessível para aqueles não 
familiarizados com a modernidade europeia e suas construções 
sobre o “outro”, o “primitivo” e o “primitivismo”.8 O resultado 
é uma incursão primitiva e multicultural com uma expressão 
plástica contemporânea. E primitivo diz respeito à maneira original 
como Lam contorna a padronização e alcança camadas arcaicas, 
misteriosas e coletivas que caracterizam não só a sua Cuba natal, 
mais também todo o Caribe.

Foi também em seu retorno a Cuba que Lam convenceu Lydia 
Cabrera de traduzir o poema “Caderno de um retorno ao país 
natal”, de Césaire, texto que foi publicado em 1942 com desenhos 
de Lam. Foi nessa época também que Lam pintou A selva (1943); 
por sua vez, Césaire publicou textos poéticos e críticos sobre o 
pintor. De regresso a Cuba depois de quase 20 anos de ausência, 
tendo assimilado as contribuições da modernidade europeia e da 
arte africana, Lam entrou em contato direto com o debate em curso 
sobre a identidade cubana e a contribuição da cultura afro-cubana.

8  Ver ORTEGA ALVAREZ, Javier. “Notions of Identity and Transculturality in Wifredo 
Lam’s The Jungle”. In https://www.academia.edu/249073/Notions_of_Identity_
and_Transculturalism_in_Wifredo_Lams_The_Jungle Acesso em 11. Nov.2018.
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Além de participar ativamente do contexto da Escola de Paris 
ou da diáspora da vanguarda de entre-guerras, Lam também se 
relacionou com o escritor Alejo Carpentier, o poeta Nicolás Guillen, 
os antropólogos Fernando Ortiz e Lydia Cabrera, que defendiam 
a recuperação das raízes culturais afro-cubanas num contexto 
moderno local.9 A rede intelectual com a qual o pintor interagiu 
na época do seu regresso a Cuba resultou numa proposta plástica 
nada ingênua por parte de Lam, atravessada pelo estranhamento, 
pela assimilação dos procedimentos cubistas e surrealistas e pela 
dimensão sensível das máscaras e esculturas africanas. Para além 
de qualquer abordagem exótica do que era autóctone, em Lam, o 
local era o ponto de partida. Nas suas próprias palavras,

O que eu vi ao meu redor parecia o inferno. 
Tráfico com a dignidade de um povo é, para 
mim, o inferno. Em Cuba, a poesia da época era 
politicamente comprometida, como a de Nicolás 
Guillén e alguns outros, ou escrita para turistas 
[...]. Minha pintura não seria um equivalente de 
uma música pseudo-cubana para clubes de baile 
[...] Eu queria de todo coração pintar o drama do 
meu país e expressar em detalhes o espírito negro 
e a beleza da arte negra. Desta forma, poderia 
agir como um cavalo de Tróia do qual surgiriam 
figuras alucinantes, capazes de surpreender e 
perturbar os sonhos dos exploradores. (LAM, 
Apud DAVID, 2016, p.17 – tradução da autora)

A partir de seu retorno a Cuba, as obras de Lam se tornam 
subversivas: incorporam tradições afro-cubanas e metabolizam o 
cubismo de uma maneira original. Ele integra símbolos religiosos 
antilhanos; suas criações figurativas estimulam visões primitivas 
que são expressão da – e tem significado para a – comunidade. 
Tal é o caso de espadas e sabres, que são simultaneamente armas, 

9  À diferença do que acontecia na arte moderna europeia, qualquer indício africano 
na cultura cubana foi profundamente contestado durante os períodos colonial e 
neocolonial (1902-1958).
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símbolos de poder e acessórios ritualísticos, ou o machado duplo 
identificado com Sàngó, rei ancestral da Nigéria e orixá do fogo, 
da justiça, do trovão e do raio. Lam explode o conforto do que 
é conhecido e familiar na pintura cubana da época ao apoiar o 
surgimento de forças comunitárias ancestrais em diálogo aberto 
com as diferentes culturas. Ao nomear suas pinturas de acordo com 
os espíritos tutelares, ele interroga uma cultura crioulo-europeia de 
origem colonial a partir do entendimento da mitologia afro-cubana.

No entanto, a herança paterna de Lam também deve ser levada 
em consideração, uma vez que na cultura chinesa os sinais gráficos 
nem sempre são imediatamente legíveis e podem ser objeto de 
interpretações diversas. Ortiz destaca que a escrita chinesa carece 
de conexão fonética, razão pela qual cada ideograma pode ser 
compreendido em diferentes idiomas, mesmo que a comunicação 
falada seja impossível entre eles. Embora o significado de cada 
signo não esteja necessariamente disponível para a população 
média, é possível traçar tanto as conexões metafóricas quanto as 
origens subjacentes de cada ideograma. Seguindo o paralelismo 
estabelecido por Fernando Ortiz entre a escrita chinesa e a pintura 
de Lam, “as formas não dizem nada além do que é arcaico e ainda 
está mentalmente por trás delas, invisível ou não dito, mas conhecido 
e compreendido, com aquela expressividade inteligível, porém 
inefável, que a música também possui” (ORTIZ, 1950, s/p). É o caso 
da diversidade de signos que se tornam familiares devido à aparência 
recorrente e às metamorfoses e conexões estabelecidas entre eles. 
Ao evocar esculturas, máscaras, relicários e totens, os ecos dos signos 
plásticos de Lam transmitem aspectos mágicos e míticos, instituindo 
assim uma intimidade transcultural com o observador.

Apesar de muitos aspectos da obra de Lam estarem presentes 
desde seus primeiros trabalhos, talvez seja La Jungla (1943)10 aquele 
que resulta decisivo no que diz respeito à presença absoluta e a sua 

10  Wifredo Lam, La Jungla, 1943, Guache sobre papel sobre tela, 239,4 x 229,9 cm. 
MOMA, New York. In https://www.moma.org/learn/moma_learning/wifredo-lam-
the-jungle-1943/
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contribuição a arte e à construção da cultura contemporânea; apenas 
por mencionar um exemplo, os elementos não-ocidentais não são 
mais inspirações formais exóticas em termos de primitivismos, mas 
sim formas alternativas de se aproximar à realidade desde dentro. 
Em Lam, a cultura afro-cubana é integrada como uma realidade 
cognoscível através de fatos plásticos, mudando a forma como essa 
cultura e seus representantes foram retratados e considerados 
até esse momento. Nesse sentido, o pintor vai além do Cubismo 
analítico: formula uma nova abordagem estética descentrada 
ao introduzir elementos de origem africana que sobrevivem na 
cultura cubana; cores, ritmos e estruturas revelam a presença 
cultural africana no Caribe.11 Ainda: se bem utiliza um símbolo caro 
ao Surrealismo – o olho –, em Lam não remete ao onírico ou ao 
inconsciente reprimido. Muito pelo contrário: a multiplicidade de 
olhos são luminosos e dizem respeito a um assombro visionário, a 
um saber ver, a uma visão primitiva que sabe captar uma expressão 
sensível para além de uma realidade visível.

Lam transita um caminho próprio ao introduzir elementos 
determinados por funções religiosas, representacionais ou 
comemorativas, ao tornar a presença da cultura afro-cubana um 
fator decisivo de expressão. Por meio da metamorfose, apela a 
espaços liminares que inserem o homem no mundo; por meio da 
multiplicidade de signos e símbolos, remete tanto a um presente 
vivenciado tanto quanto a um passado imemorial. Muito mais do que 
uma renovação americanista do Cubismo, trata-se da articulação 
de um multiculturalismo caribenho baseado na diáspora, seja esta 
africana ou chinesa, pois, em 1914, os trabalhadores chineses 
das cidades de Matanzas e Cienfuegos se reuniam na irmandade 
Abakua, a Fi-Etete-Efi.

11  Um precedente desta abordagem seria “Paisaje zapatista” (1915), de Diego 
Rivera. O pintor mexicano incorpora referências latino-americanas numa pintura de 
corte cubista. (Muito obrigada a Roberto Conduru pela referência). Por sua vez, na 
década de 1930, Joaquin Torres Garcia integra referências pré-colombianas a sua 
obra. Ver, por exemplo, “Estructura” (1935).



82

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

É possível que os trabalhadores tenham 
constituído uma versão transcultural12 das antigas 
sociedades secretas chinesas na época em que 
as potências ou cabildos de nación13 cresciam 
em número ao mesmo tempo que aumentava 
a opressão social e racial colonial após 1860. A 
deidade guerreira chinesa Xan-Fan-Kon, em Cuba 
chamada de Sanfancon, foi sincretizada com 
Sàngó, a divindade Iorubá da guerra. (ISHEMO, 
2002, p.265 – tradução da autora)

Realidades múltiplas, como as manifestadas em La jungla 
(1943), refletem, participam e resistem a um determinado contexto. 
O escritor da Martinica, Edouard Glissant, encontra, nas pinturas 
de Lam, uma consciência da estética e da ontologia antilhanas. De 
acordo com Glissant (2001), para o povo antilhano e caribenho, a flora 
local é tanto uma ascensão inextricável de raízes e vegetais quanto a 
manifestação consolidada de um campo de cana-de-açúcar. Mas no 
quadro de Lam não há floresta tropical nem luz deslumbrante nem 
riqueza de vegetação; na arquitetura verde de La Jungla há apenas 
cana-de-açúcar, folhas de palmeira, tabaco, bromélias, mas nenhum 
emaranhado de trepadeiras. Por um lado, essa malha intricada de 
folhagem escapa da representação do espaço segundo a perspectiva 
renascentista e rejeita a origem de uma verdade dissimulada no 
horizonte infinito, conforme estabelecido pelo Quattrocento italiano. 
Ainda em La Jungla, para Glissant um “objeto absoluto”, o mato, como 
abrigo sagrado, ou a plantação de cana-de-açúcar, como indício 

12  As potencias ou cabildos de nación eram associações de ajuda mútua de diferentes 
grupos étnicos africanos formados a partir de 1568, e depois, sob a supervisão e 
controle do estado colonial espanhol. Na década de 1850, esses cabildos se tornaram 
o que foi chamado de “associações pan-afrocubanas”, que não se baseavam mais em 
origens étnicas ou línguas específicas.
13  Remetemos à noção de “transculturación”, termo cunhado por Fernando 
Ortiz, que afirma que “é impossível entender a evolução do povo cubano, tanto 
no econômico como no institucional, jurídico, ético, religioso, artístico, linguístico, 
psicológico, sexual e nos outros aspectos de sua vida, sem conhecer os fenômenos 
muito variados que se originam em Cuba, devido às transmutações muito complexas 
das culturas que ocorrem aqui” (ORTIZ, 1987, p.93).
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da tragédia da população escravizada, nos lembra a fronteira que 
oscila (não a proximidade ou distância) entre dois espaços: aquele 
que se apresenta frente ao quadro, a cana-de açúcar recolhida em 
primeiro plano, e a massa de vegetação, facas, tesouras, máscaras 
e luas que denotam as dificuldades do trabalho manual durante a 
safra (GLISSANT, 2001). Essa tensão é evidente na maneira como os 
pés e as mãos tocam o solo nu, em contraste com a abundância e a 
extravagância dos elementos distribuídos em uma paisagem vertical.

Contudo, o que está em jogo não é a representação da 
profundidade como terceira dimensão do espaço, mas sim a 
fronteira e a coexistência de múltiplas realidades em uma totalidade 
indivisível – símbolos e mitos, articulados com a experiência 
do espaço. Estreitamente ligado a esta totalidade indivisível, o 
conceito de relação de Glissant se revela mais do que oportuno: 
a variável fixa e incomensurável de todas as sensibilidades, a 
simbiose de todas as representações plenamente realizadas e sem 
descartar nenhuma, da qual temos uma consciência fulgurante e 
que daqui em diante toma conta de nós a uma velocidade fatal. 
Ainda, o poeta da Martinica nos incita a olhar para uma fotografia 
de Lam frente a La Jungla ou qualquer outra obra relacionada a 
ela, e afirma que

o pintor é simultaneamente o cortador e o 
amarrador frente à taxa (uma expressão que 
na Martinica designa e pauta o tributo exigido 
ao trabalhador agrícola, termo terrivelmente 
concreto, tantos feixes de cana por dia, e 
nenhum a menos), que ele deverá por sua vez 
realizar. (GLISSANT, 2001, p.15 – tradução da 
autora, grifo do original)

A coexistência dessas múltiplas realidades e a possibilidade de 
atravessar a fronteira entre esses espaços nos permitem acessar a 
espiritualidade do “monte”, lugar sagrado por excelência. Segundo 
Lydia Cabrera,
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No negro cubano persiste, com incrível tenacidade, 
a crença na espiritualidade do monte. No mato 
e nas ervas de Cuba habitam, como nas selvas 
da África, as mesmas divindades ancestrais, os 
poderosos espíritos que ainda hoje, como nos dias 
do tráfico de escravos, mais temem e veneram, 
e cujos sucessos ou fracassos dependem de sua 
hostilidade ou benevolência.

O negro que entra na manigua, que penetra 
completamente num “coração de monte”, não 
duvida do contato direto que estabelece com as 
forças sobrenaturais que ali o rodeiam, em seus 
próprios domínios: qualquer espaço do monte, 
pela presença invisível ou às vezes visível de 
deuses e espíritos, é considerado sagrado. “O 
monte é sagrado” porque nele moram, “vivem”, 
as divindades. “Os santos estão mais nos montes 
do que nos céus”. (CABRERA, 1993, p.17 – 
tradução da autora)

Por meio de uma construção tectônica, desconfiando da 
perspectiva renascentista, recuperando a diagonal como modo de 
contornar a profundidade e afirmando uma estruturação do espaço 
na verticalidade, sem nenhuma abertura para um plano de fundo, 
Lam transcende uma visão dada do mundo. Ao introduzir elementos 
que remetem à simbologia e à religiosidade afro-cubana, enfiando 
formas abstratas e primitivas que recuperam ideias fundamentais 
esquecidas nas camadas da mente humana, institui um processo no 
qual cada figuração é uma ampliação da realidade, ou pelo menos 
aponta para uma nova realidade. Sua pintura lida com o desvendar 
do poder dos mistérios que coexistem com os seres humanos. Por 
meio de elementos plásticos, assim como pelos títulos de suas 
obras, Lam torna visível o que era invisível para muitos, dentro e 
fora de Cuba, sua terra natal.

Para concluir, há um aspecto da obra de Lam que interessa 
destacar. Sua pintura defende firmemente a possiblidade da 
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existência de um Caribe negro e multicultural, não mais apenas em 
termos do passado ou do olhar do branco. Uma dimensão sobre a 
qual o próprio Lam se posiciona em 1946 ao declarar que

As pessoas acreditam sem motivo que meu 
trabalho tomou sua forma final no Haiti. A 
minha estada só a alargou, como a viagem que 
fiz na Venezuela, na Colômbia e no Mato Grosso 
brasileiro. Eu poderia ter sido um bom pintor da 
Escola de Paris, mas me senti como um caracol 
fora de sua concha. O que realmente acionou 
minha pintura foi a presença da poesia africana 
(http://www.wifredolam.net/fr/biographie.html 
Acesso em 11.Nov.2018 – tradução da autora)

Para além da presença de traços da cultura africana, a 
subversão, desde dentro, do academicismo europeu é outro 
aspecto presente na obra de Lam, nos retratos de mulheres, e 
nos títulos desses retratos. Neles, embora a postura e as mãos 
dessas mulheres lembrem apintura acadêmica, os elementos 
expressivos revelam claramente o pertencimento de Lam a um 
universo antilhano. Por outro lado, mais do que um enraizamento 
no Caribe, os títulos das obras sugerem um horizonte que inclui 
a Polinésia, a América indígena, os rios da África; constituem 
verdadeiramente uma “poética da Relação”, tal como entendida 
por Édouard Glissant. Ainda, o empenho do pintor em dissolver 
uma tautologia subserviente que impede a liberdade humana foi o 
que possivelmente levou o poeta Aimé Césaire a garantir em 1945 
que Wifredo Lam fosse “o primeiro das Antilhas que soube saudar a 
liberdade. E livre, livre de qualquer escrúpulo estético, livre de todo 
realismo, livre de qualquer preocupação documental” (CÉSAIRE, 
Apud QUINTANA, 2011, p.241 – tradução da autora).

A contemporaneidade de sua obra está fundamentada não 
apenas nesses aspectos, mas também na atualização – e atualidade 
– das palavras do Césaire, “a pintura é uma das poucas armas que 
temos hoje contra a sordidez da história” (CÉSAIRE, 1946, p.357).



86

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

REFERênCIAS
BORRÁS, Maria Lluïsa (1992). “Lam en España (1923-1938)”. In: GONZALEZ 
ORBEJOZO, Marta (Coord). Wifredo Lam. Madrid: Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía.

CÉSAIRE, Aimé (1946). “Wifredo Lam”. In Cahiers d’Art 1945-1946. Paris: 
Éditions Cahiers d’Art. p.357-359.

CABRERA, Lydia. El monte (1993). La Habana: Ediciones Letras Cubanas.

D’ADESKY, Jacques (2018). “Um humanismo com duas faces: Senghor, 
Césaire, Fanon e as raízes do pensamento pós-colonial”. In: ______. 
Percursos para o reconhecimento, igualdade e respeito. Rio de Janeiro: 
Cassará. p.101-122.

GLISSANT, Édouard (2001). “Iguanes, busardes, totems fous. L’art 
primordial de Wifredo Lam”. In: PAUDRAT, Jean-Louis; FALGAYRETTES-
LEVEAU, Christiane (Orgs). Lam métis. Paris: Musée Dapper. p.13-49.

ISHEMO, Shubi (2002). “From Africa to Cuba: a Historical Analysis of 
the Sociedad Secreta Abakua (Ñañiguismo)”. Review of African Political 
Economy. Sheffield: ROAPE Publications Ltd. 29(92), 253-272. In http://
www.roape.org/pdf/9204.pdf Acesso em 15.Fev.2019.

MAURER, Evan (1998). “Dada and Surrealism”. In: RUBIN, William 
(Ed.).“Primitivism” in the 20th Century Art. New York: Museum of Modern 
Art. p.535-594.

MEFFRE, L (2002). Carl Einstein 1885-1940: itinéraires d’une pensée 
moderne. Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne.

ORTIZ, Fernando (1950). Wifredo Lam y su obra vista a través de significados 
críticos. La Habana: Ministerio de Educación.

______ (1987). Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Caracas: 
Biblioteca Ayacucho. In https://libroschorcha.files.wordpress.
com/2018/04/contrapunteo-cubano-del-tabaco-y-el-azucar-fernando-
ortiz.pdf Acesso em 15.Fev.2019.

PAUDRAT, Jean-Louis (2001). “Afriques en confluence”. In: PAUDRAT, Jean-
Louis; FALGAYRETTES-LEVEAU, Christiane (Orgs). Lam métis. Paris: Musée 
Dapper. p.73-100. 



87

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

______ (2016). “Biografía”. In: DAVID, Catherine. Wifredo Lam. Madrid: 
Museo Nacional Reina Sofía. p.202-221.

RUBIN, William (1968). Dada, Surrealism and their Heritage. New York: 
Museum of Modern Art.

UGALDE QUINTANA, Sergio (2011). “Aimé Césaire y Wifredo Lam: un 
diálogo caribeño entre la poesía y la pintura”. Anuario del Colegio de 
Estudios Latinoamericanos 2008-2009. México. 3(28), 241. In http://hdl.
handle.net/10391/2930 Acesso em 06.Nov.2018.



88

POesIA e cONcretO
Guilherme Bueno (UFMG)

Que, na era da reprodutibilidade técnica, o escritor tenha se 
resignado a ver seu texto dividindo espaço com um anúncio (capaz de 
suscitar um inédito fluxo da leitura; Aragon o incorpora em Le Paysan 
de Paris) é um fato inescapável; igualmente perceptível é o empenho no 
século XX de “subjugar” a poesia a esse novo modelo produtivo (como 
nas parceiras entre Maiakovski e Rodchenko). O que acontece com 
a poesia que encarna cada vez mais esses “meios modernos”, vistos 
na época com uma precisão crítica (e desconfiada) por pensadores 
como Kracauer e Benjamin? Um caso nos interessa em particular: a 
contribuição de Robert Desnos para o filme Les bâtisseurs (1938), 
realizado por Jean Epstein para o Front Populaire, numa produção que 
conta ainda com os compositores Arthur Honneger e Arthur Hoeree. 
Desnos já vivera experiência similar na colaboração entre ele e Man 
Ray em L’Étoile de Mer (1927), ou ainda em seu flerte com a música, 
na função de letrista. No entanto, a década que separa as duas obras 
é indicativa das transformações vividas pelo Surrealismo, o qual, 
após a sessão de debates capitaneada por André Breton (coadjuvado 
por Aragon e Eluard) no final de 1926, vive a indecisão de aderir em 
bloco ou não ao Partido Comunista Francês, a fim de acelerar sua 
meta de promover a “revolução”, como se depreende do relatório de 
abertura da sessão, lido por Roland Tual: “nosso idealismo é de origem 
revolucionária [...] A constatada intervenção do maravilhoso é da 
mesma ordem que a ação revolucionária que tem seu fim no [advento] 
do comunismo” (BONNET, 1992, p.19).

A discussão não decorria somente do imbróglio gerado por 
Légitime Défense, ensaio redigido por Breton após o desencontro 
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com Marcel Fourrier (do grupo Clarté) e em resposta a posição 
do romancista Henri Barbusse, cujos artigos publicados no jornal 
L’Humanité (órgão do partido) causaram a indignação do líder 
surrealista. Hesitava-se entre liberdade individual e submissão 
coletiva à disciplina partidária, por conseguinte tornava-se 
premente a avaliação da sobrevivência de seu ideário em face dos 
novos dogmas e, de modo geral, expunha-se a hostilidade à ideia 
de “literatura”, misturando-se questões políticas e artísticas. Dessa 
época em diante há afiliações ao partido (dentre elas as curtas 
passagens de Breton e Éluard e a fidelidade longeva de Aragon), 
bem como, após as publicações do segundo e terceiro manifestos, 
a definitiva cisão interna – até então havia expurgos pontuais 
como os de Artaud e Soupault. Em 1929, Desnos é afastado. No 
decorrer da década de 1930, Aragon e Éluard decidem-se por uma 
postura engajada, a ponto de o primeiro renunciar ao surrealismo. 
Desnos, apesar de em 1926 afirmar sua participação artística “num 
plano revolucionário, porém anarquista” e na mesma ocasião ser 
um daqueles que mais desconfia com sinceridade de sua aptidão 
militante, a partir de 1933 intensifica sua proximidade com a política: 
é quando ele apoia jovens revolucionários cubanos na redação de Le 
Terreur à Cuba e nos anos seguintes se engaja ao movimento anti-
fascista Front Commun (1934), participando da Maison de la Culture 
da Associação de Escritores e Artistas Revolucionários (AEAR) e 
da Associação Amis de Commune, ambas em 1935. Em diversas 
oportunidades manifesta-se a favor dos republicanos espanhóis, 
e adapta partes do hino No Pasarán. Em 1937, ele cria para coral 
(musicado por outro parceiro seu, Darius Milhaud) a Cantata para a 
inauguração do Museu do Homem.

Esse quadro nos revela indícios da diferença entre sua 
abordagem em Les Bâtisseurs e a lírica de Éluard e Aragon. Os últimos, 
por mais importantes e combativos que fossem, mantiveram-se fiéis 
à “poesia” (ocasionalmente exortativa, até). Desnos que se virava 
como radialista, jornalista, compositor, crítico de cinema e outros 
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afazeres, convivia rotineiramente com a comunicação em massa e 
vislumbrara nela novos recursos poéticos:

Em uma época na qual se procura por cartazes 
de Daumier, de Toulouse-Lautrec, de Chéret, 
de Capiello e tantos outros [reconhecidos 
retrospectivamente com o status de arte], 
convém atemorizar-se a respeito de uma nova 
forma de atividade artística? O transcorrido 
ano de 1938 nos trouxe diferentes elementos 
radiofônicos novos. Sabemos a fortuna trazida 
pela frase “Vin de Frileuse: votre pharmacien 
vend le Vin de Frileuse” murmurada pela 
locutora na orelha de cada ouvinte. A câmara de 
eco, que permite dar a uma frase a amplitude de 
um chamado numa catedral ou numa cordilheira 
de montanhas, permitiu também um tanto 
de realizações interessantes; mas a gravação 
elétrica é tão rica de possibilidades quanto 
outras inovações, inovações puramente técnicas 
em sua realização, mas de um efeito artístico 
certo. (DESNOS, 1999, p.791)

Sua contribuição nas letras para o filme se faz sur le champ, 
devotada a uma urgência: falar às multidões “por meio da 
poesia” sobre edifícios coletivos e empregos em risco. Veiculada 
nos dispositivos de um ciclo de produção industrial da cultura, o 
ingresso nesse território simbólico, somado ao sentimento de 
representatividade, insufla o orgulho da condição trabalhadora; 
essa reunião de cinema, poesia e música numa nova versão de obra 
de arte total, configura não menos uma nova cultura material. O 
relacionamento entre arte, mecanização e circulação em escala 
exponenciada corresponde à própria “estética das máquinas” 
procurada pela arquitetura.

Todavia, a situação, ponderados os antecedentes programáticos 
do surrealismo, não poderia ser mais exemplar de seu notório 
“direito de se contradizer”, assim como dos descaminhos acima 
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relacionados. Afinal, o movimento, com sua ressalva a racionalidade, 
era por excelência anti-arquitetônico, como ilustra a paródia a 
“máquina de morar” feita por Breton em L’Amour fou (com a foto de 
um cristal de sal legendada “La Maison que j’habite, ma vie, ce que 
j’écris”) e os verbetes “arquitetura” e “arranha-céus” publicados 
no Dictionnaire da revista Documents, nos quais aos dois termos se 
entrelaçam ordem, poder, autoridade e falocracia, testemunhada 
na nota redigida por Michel de Leiris:

Como no mito dos Titãs, aqui encontramos a 
tentativa de escalar o céu – isto é, destronar 
o pai e se apoderar de sua virilidade – seguido 
do esmagamento das revoltas: castração 
do filho por seu pai, de quem é rival. Além 
disso, o acasalamento, mesmo casual, dessas 
duas palavras – o verbo “arranhar” de um 
lado e o substantivo “céu”, do outro – evoca 
imediatamente uma imagem erótica, na qual 
o building (que arranha) é um falo ainda mais 
nítido que aquele da Torre de Babel e o céu, que 
é arranhado (objeto de avidez do tal falo), a mãe 
desejada incestuosamente (assim como ela o 
é em todas as tentativas de rapto da virilidade 
paternal). (1930, p.433)

Leiris ratifica a opinião de Bataille, que denunciara o 
monumentalismo inato da arquitetura (adiante veremos que essa 
relação com o arcano pode ser acessada de diferentes modos no filme):

A arquitetura é a expressão da própria 
sociedade, do mesmo modo como a fisionomia 
humana é a expressão do indivíduo. Todavia, 
esta comparação deve se relacionar sobretudo 
com as fisionomias de personagens oficiais 
(prelados, magistrados, almirantes). Com 
efeito, apenas o indivíduo ideal da sociedade, 
aquele que ordena e proíbe com autoridade, 
se exprime nas composições arquitetônicas 
propriamente ditas. Assim, os grandes 
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monumentos se elevam como barragens, 
opondo a lógica da majestade e da autoridade 
sobre todos os elementos perturbadores: é sob 
a forma das catedrais e dos palácios que a Igreja 
e o Estado se endereçam às multidões e lhes 
impõem silêncio. Com efeito, é evidente que 
os monumentos inspiram a sabedoria social 
e frequentemente até mesmo um verdadeiro 
temor. A tomada da Bastilha é simbólica 
desse estado de coisas: é difícil explicar 
esse movimento de multidão senão pela 
animosidade do povo contra os monumentos 
que são seus verdadeiros mestres. Do mesmo 
modo, cada vez que a composição arquitetônica 
se encontra em outros lugares além do 
monumento (seja na fisionomia, na roupa, na 
música ou na pintura), podemos inferir um 
gosto predominante da autoridade humana 
ou divina. [...] a ordem matemática imposta 
a pedra não é outra coisa senão a conclusão 
de uma evolução das formas terrestres, cujo 
sentido é dado – na ordem biológica – da 
passagem da forma simiesca à humana, esta 
última já apresentando todos os elementos da 
arquitetura. Os homens aparentemente não 
representam no processo morfológico senão 
uma etapa intermediária entre os macacos e os 
grandes edifícios. As formas se tornaram cada 
vez mais estáticas, cada vez mais dominantes. 
Assim, a ordem humana é desde a origem 
solidária à ordem arquitetônica, outra coisa 
senão o [seu] desenvolvimento. Atenhamo-nos 
a arquitetura, cujas produções monumentais 
são atualmente os verdadeiros mestres sobre 
a terra, agrupando a sua sombra multidões 
servis, impondo a admiração e o espanto, a 
ordem e a coação; de certo modo aí temos o 
homem. (BATAILLE, 1929, s/p)
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Diante de uma eventual disputa até acerca de a quem caberia 
L’Esprit Nouveau (slogan empregado tanto por Breton em uma 
passagem de Nadja quanto por Le Corbusier em seu pavilhão de 
1925), a única chance plausível de contato entre tais extremos era 
deflagrar uma transvaloração fantasmática – afora isso, só restava 
ruptura com o passado poético recente. A tarefa de Desnos, 
em meio a essas abordagens antitéticas, pode ser interpretada 
numa perspectiva múltipla: vista para além de providenciais 
quebra-galhos, aponta para um comprometimento lúcido que 
não abdicaria, no entanto, de reminiscências surrealistas, se 
considerarmos os trechos em que suas canções são inseridas no 
filme e o modo como ele, pelas técnicas de escrita, explora nelas 
um poder subliminar. Por outro lado, acreditamos que, se nesses 
vestígios não se extingue a estética surrealista, ela é sepultada 
enquanto ação. Ao dilema entre o surrealismo e a revolução, 
mesmo que momentaneamente, Desnos opta “poeticamente” 
pelo último.

É plausível que a multifacetada atividade profissional e 
artística do poeta por nós apresentada lhe garantisse as melhores 
credenciais práticas para criar os poemas-hinos Grand-père Michu 
e Ohé, les gars du bâtiment (creditado no filme como Hymne au 
travail) entoados pelo coro infantil de Villejuif-Gentilly e por vozes 
masculinas adultas, respectivamente (afora isso, o radicalismo de 
Aragon, não muito concorde ao Front Populaire, não seria a melhor 
primeira opção e Desnos estava à mão). O manuseio das palavras 
desfaz-se das induções e extravagâncias imagéticas cultivadas 
nos anos anteriores e arranja malabarismos rápidos de decorar, 
descobrindo rimas para cimento, concreto, andaimes e palavras 
congêneres, até então pouco praticadas na poesia (como devem 
ter sido aquelas para as quais fez seus anúncios comerciais de 
aperitivos, digestivos, vermífugos, laxantes, pomadas e o que mais 
lhe viesse da clientela), afora outras como aquelas em que bife e 
pacifismo se misturam na casa-escola:
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dans ma maison, quand midi tombe/ on y 
mange un bifteck aux pommes

dans ma maison, quand le soir tombe/ on y rôtit 
une colombe

[…]
dans ma maison, qu’il fait bon vivre/ entre mon 

feu et mes bons livres
dans ma maison, on y travaille / le cœur joyeux 

loin des batailles
(DESNOS)

Assim como outrora servira meio subalterno, meio a 
contragosto ao capitalismo, agora o poeta oferecia seu talento ao 
“consumo” socialista de uma era que parecia promissora.

Qual voltagem encontraríamos nesta poesia, e o que ela 
oferece de original frente as outras situações em que o gosto 
burguês foi confrontado ou, por outro lado, quando se buscou 
falar com a “alma de um povo”? Nos versos, Desnos foi quem 
melhor sintetizou na França naquele momento a polaridade 
entre a atitude política e a estética de vanguarda. Valhamo-nos 
de algumas comparações: se no século XIX o choque era sentido 
na “imoralidade” e no macabro individual de Baudelaire em As 
Flores do Mal, numa situação como Les Bâtisseurs, o desconforto 
passava a existir a um só tempo na definitiva “impureza” da arte 
(que não se refugia na melancolia como resistência ao capitalismo, 
mas tenta se apoderar de suas armas; a poesia não se incomoda 
se virar trilha de fundo ou existir como legenda à imagem) e na 
imersão na escala da luta de classes. Aquela inconveniente horda 
que já havia adentrado as telas de Courbet e maculara os Salões 
no século anterior tornava-se agora ubíqua e substituía a mais 
do que decaída experiência sagrada da arte pelos divertimentos 
vulgares do cinema. A isso se complementa outra especificidade 
significativa no que diz respeito à relação com o “popular”: não se 
trata da compilação folclórica de um Robert Burns no romantismo 
inglês, por exemplo; as letras de Desnos lidam com uma noção 
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urbana e ideologicamente articulada de “massa”, que engloba uma 
tradição de hinos do proletariado (correntes desde os luditas, pelo 
menos) e uma nascente indústria cultural presente nas melodias 
de operetas ou no cancioneiro da era do rádio, nisso distinguindo-
se dos versos alexandrinos de Aragon pós-surrealismo.

Esse novo perfil politicamente ativo da multidão e sua 
consciência em favor de uma autodeterminação serão uma das 
marcas narrativas da película de Epstein. Para esse agregado 
social produzido pelo concreto, só mesmo aires popularescos – 
algo estimado por Desnos na sua poética, quando relembrada a 
“moral” de sua parcela de publicitário por sua companheira Youki: 
“A ambição de Robert [...] era, para além de sua obra poética pura, 
criar canções que pudessem correr as ruas, serem assobiadas por 
um sujeito conduzindo um triciclo de carga [...] ou murmuradas de 
uma orelha a outra por amantes” (DESNOS, 1999, p.752).

Antes de prosseguirmos a análise da contribuição do poeta, 
descrevamos o filme. Ele começa com dois pedreiros no canteiro de 
restauração da catedral de Chartres numa conversa sobre a história 
do edifício a partir das memórias política, histórica e social que o 
envolvem. É a brecha para mencionar a tradição dos ofícios que 
o ergueram. Desse lugar nascido de uma experiência comunitária, 
passa-se para as grandes propriedades burguesas e Versailles, a 
Paris de Napoleão I, Napoleão III e Haussmann, as feiras mundiais, 
até ambos chegarem à conclusão no presente de que nada similar 
jamais fora feito para o povo. É a hora em que surgem os projetos de 
edifícios escolares da prefeitura comunista de Villejuif (o principal 
que figura no filme foi desenhado por Lurçat e na sequência 
que o apresenta surge uma das canções de Desnos), complexos 
hospitalares e os depoimentos conceituais, programáticos, técnicos 
e reformistas de Auguste Perret e Le Corbusier. Após as estatísticas 
reveladoras das disparidades entre bairros populares e nobres de 
Paris e seus arredores (mortalidade infantil, tuberculose, doenças 
e índices de natalidade) e as precárias condições de moradia, o 
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filme termina com a encenação de um congresso de delgados 
da CGT em defesa dos vários métiers vinculados aos canteiros 
(principalmente aqueles vitimizados pela inexorável adoção de 
novas tecnologias, como, por exemplo, os entalhadores e pintores 
decorativos) sucedido pelo grand finale, no qual ressoa de novo o 
hino ao trabalho (que abre o filme) como fundo para mais cenas de 
canteiros e passeatas.

Podemos dizer que mesmo em sua linguagem franca, as 
canções de Desnos, que pontuam trechos específicos da película, 
catalisam o imprevisto encontro do arranha-céu babélico de 
Documents (Michel de Leiris) com o cristal vítreo bretoniano de sua 
“casa” e os panos de vidro horizontais puristas das escolas. Essa 
horizontalidade flatbed, se me é permitido o empréstimo do termo 
oriundo das artes plásticas, exemplifica o momentoso destronar do 
simbolismo do arranha-céu (que nunca foi renegado, mas precisaria 
ser reinventado) e a demolição de uma ordem e autoridade da 
arquitetura do passado, justamente no que a partir de agora a 
sociedade deve se nivelar nas suas formas (na prática induz-se que 
o partido adotado se justifica por questões de custo e para facilitar 
o deslocamento das crianças). Esse é não menos um nivelamento 
da poesia – ao adotar soluções (supostamente) fáceis, ela também 
acentua seu impasse de experiência de classe vindo desde o século 
XIX nas artes de um modo geral (isso constitui inclusive uma das 
possíveis chaves de Desnos, preservar certos recursos surrealistas, 
mas abdicar do criticado esnobismo anárquico-pequeno-burguês 
do movimento, como alegara o PCF). E, especulemos, a linguagem 
antiga (igualmente uma forma de poder e logos estruturada 
arquitetonicamente) também tomba como a antiga Torre de 
Babel, decaindo o nível das vozes e da poesia (retomaremos 
essa questão). Cabe mesmo uma analogia: a elementaridade da 
poesia traduz a concisão e crueza dos volumes arquitetônicos – e, 
sem ironia, constitui uma “poesia funcional”, por sua persuasão 
propagandística. Em paralelo, há um subtema condutor da obra 
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que não poderia ser mais caro ao surrealismo (mesmo que ele 
perpasse por outros caminhos algumas das demais teorias de 
outras vanguardas): a sobreposição de temporalidades narrativas, 
advinda da interpolação da sequência dos dois pedreiros e a sessão 
dos delegados, cuja tradução é o contraste entre edifícios coletivos 
de diferentes épocas que se espelham e se antagonizam, aludindo 
à reinvenção dos lugares sociais (e de sociabilidade) da arquitetura. 
O cantochão é rebatido pelas vozes entusiásticas e mecânicas do 
coral proletário. No todo, o Unheimlich emerge: com a gravação 
fonográfica da trilha sonora, a voz humana robótica deixou de 
ser natural (além de pioneiros efeitos de estúdio) e respira-se a 
atmosfera de um fantasmático “inconsciente cultural”. Chartres 
(vale lembrar que em um de seus textos de juventude, Bataille 
discorre sobre a ruína de Nôtre-Dame de Rheims como cenário de 
martírios do passado e da atualidade) complementa e antagoniza 
o presente: sua presença pode ser aniquiladora, estranhamente 
mortificante e/ou libertadora dos vestígios do passado, conforme 
alternam-se as possibilidades de vê-la junto a ville radieuse de Le 
Corbusier. Tudo se traduz imageticamente no contraste entre a luz 
mística da primeira e a “objetiva” dos edifícios modernos. É um 
encontro incidental da dialética histórica da arquitetura racionalista 
com o inconsciente surrealista – de um modo ou outro, o labor e 
a casa são alvos de trabalho e desrecalque. A sequência inicial de 
Chartres envolta em andaimes, por fim, não passa despercebida 
de comparação com a foto de Brassaï da Tour Saint-Jacques, 
publicada em L’Amour fou no ano anterior ao filme. Sobressaltos 
que, afinal, foram praxe no cinema experimental da época e, em 
termos narrativos, acentuavam a estranha, fantasmagórica vida dos 
objetos do passado no presente.

Um último adendo antes de retomarmos especificamente as 
composições para o filme. A lírica retornar à música fora outrora 
testada pelo Dadá (que se pense nas Ursonate de Hugo Ball) e, 
em outro extremo, por Pound, deslocando-a tanto da declamação 
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quanto do bel canto. Sua rítmica interfere na linguagem tomada 
como ordenadora “pura” do pensamento, sobrecarregando-o de 
sensorialidade. Este dispositivo, reforçado pela incorporação do 
cinema na vida das multidões, foi percebido por Desnos. E o que 
ele de fato escreveu para seu público-plateia-espectador? Estrofes 
e refrães colantes como:

Entendues les voix, s’honnorent tous les outils, 
les chantiers, 

nous travaillons dès de l’aube, chacun suivant 
son métier.

Nous avions palais, trésors, des peintures et des 
chimères;

C’est -ne pas pour chercher de l’or, que nous 
dépensions la terre.

Nôtre travail est une joie de combat
Nous travaillons pour un juste équilibre 

Entre sa corde et sa attache, “où tu vas? ”
Nous travaillons pour être d’êtres libres.

Avec le bois, avec la pierre, avec le fer et le 
ciment,

Nous construirons la maison ferme, ohé, les 
gars du bâtiment! 

Avec ces murs, sans quoi ça [...], pense: où tous 
puissent vivre librement?

Nous construirons la maison fort, ohé, les gars 
du bâtiment!

(ohé, les gars du bâtiment!)
Tirons des échafaudages, à nos curés montre 

des fronts
Réclamant tant des visages, qu’intéressent tous 

nous vivants
Le travail donn’honneur et gloire, à chacun son 

libre passe,
Sa lumière et son sauvoir.

Chacun embrasse sa propre place
Nous construisons une maison travaillère, nous 

avons fait des palais de béton
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Oui nous vivons pour la paix, non des guerres
Oui, nous vivons pour un avenir de gloire1

Que eles abram e encerrem o filme é uma técnica típica de 
fixação mnemônica. Sonoramente, há o apelo às rimas internas e 
simetrias (como no espelhamento entre o verbo être e o substantivo 
homônimo), empregado por Desnos desde seus anos surrealistas. 
O hino ao edifício, posicionado nas duas pontas do filme, reforça 
a operação de retorno proporcionada pelas imagens, ao unir os 
extremos anti-clássicos dos mundos gótico (pré-renascentista, 
anti-ilusionista e até certo ponto “mágico”) e moderno e a 
substituição da Igreja (onde se rezava a missa, se fazia teatro e 
toda a vida contada pelos pedreiros no canteiro de restauro) pelo 
palácio de concreto erguido pelos trabalhadores sindicalizados 
(cuja dinâmica de assembleias chegara a ser incorporada pelos 
surrealistas entre 1925 e 1927). Na composição poética, a questão 
chamativa – afora a temática – é a desse vocabulário com cara 
de manual técnico e odor de rua, fábrica ou sindicato, quando 
inserido numa sequência de palavras “ágeis” e numa pontuação 
cadenciada (que permite a cada uma ser capturada), reprogramar 
os deslizamentos explorados na época de Corps et biens pela 
reincidência e distorção sonora de algumas sílabas pontuadoras 
do compasso.

Como examinar tal correnteza de imagens e versos? Persisto 
livremente na complementaridade dessas sequências justapostas 
para especular sobre o repertório vocabular e seus manejos, 
tal como “aplicados” por Desnos. As aliterações exploradas 
nos primeiros anos surrealistas, tirando proveito de trocadilhos 
produzidos no interstício entre uma palavra e outra, embaralhavam 
a leitura em si, bem como a estrutura discursiva de uma poética 
“cartesiana” ou da língua como o dom divino pré-babélico – que se 
pense na sua versão do Pai Nosso de 1923, tão anticlerical como o 
espírito posterior de Les Bâtisseurs:

1  A transcrição da letra foi realizada pelo autor do artigo a partir do filme.
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Notre paire quiète, o yeux!
que votre «non» soit sang (t’y fier?)

que votre araignée rie,
que votre vol honteux soit fête (au fait)

sur la terre (commotion)
Donnez-nous, aux joues réduites,

notre pain quotidien
part, donnez-nous, de nos œufs foncés

comme nous part donnons
a ceux qui nous ont offensés.

Nounou laissez-nous succomber à la tentation
Et d’aile ivrez-vous du mal

(DESNOS, 1930, p.54)

Dito de outro modo, era uma intencional sabotagem das formas 
de “representação” (linguística e imagética) cambaleantes desde o 
século XIX. Esse expediente, assim como a escrita automática, anti-
retórico por excelência, produzia sentença “clandestinas” (o jogo de 
palavras), cujo efeito desconcertante redundava no constrangimento 
de emergir dali um significado imprevisto e indesejado. Esta língua 
em “estado de indecisão”, ou talvez de “instabilidade”, “errância” 
e “desvio” – sei que uso termos infelizes, mas provisoriamente 
úteis – eram explorados na mesma época em outro extremo pelo 
“imagismo” de Ezra Pound e seu retorno aos poetas provençais 
do século XII, como se ali existisse uma ur-form da língua, anterior 
aos vícios e estagnação da retórica posterior (mas que também já 
havia se descolado do latim clássico) que precisavam ser destruídos. 
Não intento forjar convergências, apenas assinalo a disponibilidade 
de experimentações seja com uma língua “histórica e arcaica”, seja 
com uma supermoderna que, nos dois casos, abalroariam estruturas 
normativas acusadas de enrijecer e tentar viver a língua como algo 
“congelado”, “definitivo” (o cânone, atemporal), ou, objetivamente 
falando, a língua como a apoteose moribunda das expressões de 
ideologia outrora aristocrática e agora burguesa. Se o provençal 
parecia o idioma em estado embrionário (pré-formado), anterior ao 
mundo burguês, os jogos de palavras surrealistas miravam situações 
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de estremecimento intempestivo (uma língua performada). O que 
isto teria a ver com o Desnos de Les Bâtisseurs? Minha sugestão 
– induzida pela edição do filme – é a dupla indexação do Hino ao 
edifício ao momento da “antiga” língua (são os pedreiros que nos 
lembram isso em sua conversa sob os andaimes: “você já pensou 
sobre aqueles que como nós estavam aqui [sob os andaimes]? [...] 
Há ainda outra coisa: as pessoas sequer falavam francês quando 
começaram a construir essa catedral; eles falavam um tipo de dialeto 
[patois] ou de latim”) e daquela nova que dará forma ao mundo 
moderno sonhado pelos sindicalistas – cuja tessitura, assinalada por 
mim acima, é a do nivelamento. Essa volta a uma “simplicidade” é 
atualizada na estrutura mesma da canção, orquestrada nas variações 
de palavras-chave (être / être; travail /on travaille/ nous travaillons 
/ maison travaillère; libre / librement; avenir etc), algo notável já em 
1923 no Élégant Cantique de Salomé Salomon:

Aime haine
Et n’aime

haine aime
amai ne 

M N
N M
N M
M N

(DESNOS, 1930, p.99)

Em 1938, essa simulação de uma poesia ingênua converte aquela 
deflagração do estímulo dos devaneios do “inconsciente individual” 
em verbalização de uma consciência coletiva; língua socialista.

Concluo com um apontamento historiográfico despertado por 
uma obra como essa. Ele não é inédito, mas precisa ser relembrado 
de tempos em tempos. Trata-se de rever em duas instâncias nossa 
compreensão das vanguardas. A primeira delas, desvencilhando-
se de uma certa abordagem fixada pelas leituras retrospectivas 
do modernismo (mas alimentada pelos seus próprios manifestos), 
é a de relativizarmos uma ortodoxia que, com seus sectarismos, 
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obstruíra contatos – o que reforçou a mitologia da “especialização” 
modernista e seus autorreflexivos “domínios de competência”. Se 
as diretrizes programáticas as enunciavam como incompatíveis, 
na prática notamos intercâmbios e até tangências, principalmente 
quando entra em cena a suspensão de dinâmicas produtivas 
canônicas (seja o racionalismo, seja o acaso dadá ou o psiquismo 
automatista do surrealismo, todos lançam operações que retiram 
da estética a primazia de condução do processo criativo e da 
origem primária da forma). A detecção desses intercâmbios nos 
permitiria, inclusive, avaliar uma organicidade mais complexa na 
história da modernidade, ao invés de se ater individualmente em 
cada uma daquelas plataformas.

A segunda instância se debruça sobre o deslocamento interno 
vivenciado em ocasiões como Les Bâtisseurs. É o ingresso efetivo em 
um território sociocultural que transpunha os limiares produtivos 
e de circulação da vanguarda boêmia e da metalinguagem, como 
a própria arquitetura tentava (as demais artes sempre tiveram sua 
presença pública; o que mudava aqui era como sua intervenção 
participava). O século XX aprofunda a ruptura produzida na noção 
de público desde a segunda metade do século XVIII, na medida em 
que no Entre-Guerras o espetáculo já tem consolidado seu campo 
na cultura, além de arregimentar um novo extrato (e perfil) de 
espectador. Isso conduz a uma reestruturação de parte de suas 
operações – não exatamente um abandono, mas o desafio da 
comunicabilidade/experimentação frente uma multidão estranha, 
porém repentinamente convocada –, inevitável para uma poesia 
que ainda se acreditava responsável e investida da missão de 
erguer a língua dos novos tempos, para os quais a riqueza de 
Mercúrio e o trovão de Zeus, metáforas evocadas por Marx um 
século antes, haviam mais do que exaurido, se extinguido.
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A LIterAtUrA “BeUr” e A OrALIdAde FIccIONAL 
eM Le GONe dU cHAÂBA

Kall sales (UFAL)

La France c’est comme une Mobylette, pour avancer, il faut 
du mélange (WIEVIORKA, 1999, p.210).Entre os anos 2013 e 2018, 
no programa de pós-graduação em Estudos da Tradução, da 
Universidade Federal de Santa Catarina, orientado pela professora 
Dra. Marie-Hélène Catherine Torres, apresentei uma dissertação e 
uma tese com objetivo de analisar a literatura categorizada como 
“beur”. Além disso, era também objetivo de meu trabalho traduzir 
o romance Le gone du Chaâba (1986) de Azouz Begag, entendido 
como um dos romances referência da chamada literatura “beur”. 
Tanto minha dissertação, No limiar da tradução: paratextos e 
paratraduções de Le gone du Chaâba de Azouz Begag (2014), 
quanto minha tese, Traduzindo a Literatura “beure”: francês-árabe 
para o português-árabe na tradução anotada de Le gone du Chaâba 
de Azouz Begag (1986) (2018), foram os textos que serviram de 
base para apresentar alguns desdobramentos encontrados sobre 
a literatura beur, oralidade ficcional e sua tradução que serão 
apresentados ao longo deste capítulo. Para iniciarmos nossas 
reflexões, precisamos começar apresentando o termo “literatura 
beur”: o que quer dizer “beur”?

Durante a década de 1980, algumas cidades francesas 
foram palco para o surgimento de diversos escritores de origem 
magrebina. Vivenciando a marginalização, a xenofobia e o racismo, 
muitos desses jovens escritores, unindo-se aos movimentos sociais, 
foram para as ruas para protestarem contra a violência policial, 
contra os crimes de racismo e contra a xenofobia do Estado 
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francês. Estes jovens, além do engajamento político, “pixaram”, nas 
letras francesas, suas histórias com uma literatura subversiva que 
denunciava a falha política de integração dos imigrantes na França. 
Estes autores ficaram conhecidos como “beur”, uma palavra que, 
há muito tempo, vem sendo questionada, revisitada e, muitas 
vezes, negada, por tentar enquadrar um grupo de escritores em 
um possível gueto literário (BEGAG; CHAOUITTE, 1990). O termo 
ficou amplamente conhecido e, ainda na França, a marcha pela 
igualdade e contra o racismo, de 1983, ficou conhecida nos diversos 
telejornais como a “marcha dos beurs”. Sendo a primeira de seu 
gênero, esta marcha teve como pauta a luta contra as segregações 
religiosa e racial sofridas pelas comunidades de imigrantes que 
viviam nas cidades francesas. Como afirma a citação extraída do 
livro de Wieviorka que introduz este capítulo, um dos slogans da 
marcha defendia que “a França é como uma mobilete que, para 
avançar, precisa da mistura” (1999, p.210), uma visão política que 
evidenciava a necessidade de miscigenação da sociedade francesa 
e que era defendida pelos “beurs”.

Sobre a origem da palavra “beur”, a explicação mais difundida 
apresenta-a como resultado da pronúncia invertida da palavra 
francesa “arabe”. Por exemplo, o Nouveau Le Petit Robert (1996, 
p.216) apresenta o termo oriundo da pronúncia invertida da 
palavra francesa “arabe”, usado para designar jovens magrebinos 
que nasceram em solo francês e que são filhos de imigrantes. 
Esse vocábulo possui, também, uma forma feminina “beurette”, e 
ainda com as desinências de feminino “e”, “beure”, e de plural “s”, 
“beurs”. Essa forma de falar que inverte a pronúncia das palavras 
é conhecida em francês como “verlan”, uma forma particular de 
falar dos jovens, que produz novas palavras através da inversão 
fonética das palavras, daí a origem de seu nome próprio em francês 
“l’envers” que se torna “verlan”.

Já no livro de François Laplantine e Alexis Nouss, Métissage, un 
exposé pour comprendre un essai pour réfléchir (1997), o verbete 
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que apresenta o termo “beur” traz uma historiografia política e 
identitária, pois esse termo, em sua origem, é “uma autodesignação 
dos jovens com origem na imigração africana na França” (1997, 
p.108) e essa autodesignação vai ganhar força na mídia a partir de 
1981, por causa da grande publicidade em torno dos rodéos de la 
colère1, difundindo o termo na mídia como identificação dos jovens 
magrebinos (LARONDE, 1993, p.51). Neste verbete, os autores 
elencam diversos acontecimentos e atos de violência policial que 
vão culminar na grande marcha de 83. As ações contra a violência, 
na luta contra os crimes de racismo e de intolerância sofridos pelas 
comunidades de imigrantes e seus descendentes, a revolta e os 
incêndios de carros nas periferias de várias cidades foram as diversas 
formas de enfrentamento contra os ideais defendidos por diversos 
representantes da Frente Nacional, partido de extrema direita.

Além disso, relatos como a morte de um jovem magrebino 
que roubou comida de uma padaria, casos de tortura e morte dos 
jovens em Lyon (BEGAG; CHAOUITE, 1990, p.18), a morte de uma 
garota de programa que foi queimada viva por duas concorrentes 
(1990, p.16) transformam a periferia, através dos noticiários, em um 
cenário de constante violência urbana. Ainda segundo Laplantine e 
Alexis Nouss, é dessa periferia, mais precisamente com os jovens 
de Vénissieux, apoiados também pelo padre Christian Delorme, que 
se concebe a ideia de fazer uma marcha para lutar pela igualdade e 
contra o racismo.

Dessa forma, podemos perceber que a construção do beur 
exprime “uma saída da imigração” (1997, p.108) e que o fenômeno 
beur será responsável por colocar na história da França a palavra 
imigrante (BEGAG; CHAOUITE, 1990, p.20), mesmo que seja para se 
diferenciar dela. Com essas manifestações em solo francês, os anos 

1 Segundo Michel Wierviorka, os rodéos eram um racha ou pega com carros 
roubados, preferencialmente BMW, que tiveram início no fim dos anos 70. Essas 
corridas ficaram bastante conhecidas e divulgadas na mídia, principalmente em 
1981, período no qual os rodéos de Minguettes em Vénissieux e de outras periferias 
de Lyon chamaram a atenção dos noticiários (1999, p.29).
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80 foram fundamentais para pautar diversos questionamentos sobre 
identidades, sobre a heterogeneidade da comunidade europeia, em 
especial a comunidade francesa e sobre as falhas nas políticas de 
integração. Essa década foi, em tese, o nascimento de uma década 
entendida como beur, pois a movimentação política dos jovens com 
origem na imigração reverberou não apenas no panorama político 
da sociedade francesa, mas também em seu sistema literário. 
A partir dessas manifestações, teremos uma produção literária 
que será entendida e classificada como literatura beur por causa 
de diversos elementos diegéticos, sua estética, sua ambientação 
e seus autores. Dentre estes numerosos autores, destacamos a 
figura singular de Azouz Begag, apresentados em alguns estudos 
(LARONDE, 1993), (DURMELAT, 2001) como um dos representantes 
mais conhecidos dos autores ditos beurs.

AZOUZ BEGAG E A LITERATURA DA DÉCADA DE 1980
Azouz Begag é um dos mais notórios autores que escreveram 

sobre as vivências das comunidades magrebinas na França. Filho dos 
imigrantes Messaouda e Bouzid Begag, mulçumanos e argelinos, 
orinários de El-Ouricia, cidade próxima a Séfif, Azouz nasceu em Lyon 
em 1957, período no qual se intensificaram os conflitos entre França 
e Argélia. Quando criança, Azouz morou em um bidonville chamado 
Chaâba, em Villeurbane, na periferia de Lyon. Aos dez anos, deixou 
a vida neste bidonville para morar nos HLM, habitações de aluguel 
moderado, em Duchère. Ao lado de outros autores e autoras que 
são muitas vezes classificados como beurs, tais como Medhi Charef, 
Farida Belghoul, Faïza Guène, o engajamento político de Begag 
sempre esteve unido à sua produção literária. Em 2002, na edição 
de comemoração de dez anos da revista Écarts d’Identités, Begag 
foi convidado para escrever um artigo sobre sua experiência. Em 
seu artigo Mort et Identités dans les cités, o autor relata sobre a 
morte de seu pai em abril de 2002, relembrando alguns fatos que 
aconteceram na França contra os imigrantes magrebinos. Tanto 
sua produção acadêmica quanto sua produção literária foram 
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tão representativas para a causa dos imigrantes que, em 2005, o 
então primeiro ministro, Dominique de Villepin, convidou Begag 
para assumir o recém-criado cargo de Ministro de Igualdade de 
Oportunidades, cargo que ocupou até 2007. Ao escrever em língua 
francesa, e com a criticidade de seu humor, ele descreve aos 
leitores e às leitoras as dificuldades experenciadas pelos argelinos 
que moravam nas cidades francesas na década de 60. Atualmente, 
o autor é pesquisador de sociologia e política, trabalhando no 
Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNPC) e também na Casa de 
Ciências Sociais de Lyon. Além de seu trabalho na academia, Begag 
escreveu mais de trinta obras literárias, dentre elas os aclamados 
romances Le gone du Chaâba, de 1986 e Béni ou le paradis privé, 
de 1989, obras que escreveram o nome de Begag na literatura de 
expressão francesa, ao apresentar como protagonistas de suas 
narrativas jovens franceses de origem magrebina, além de abordar 
temas como violência, imigração, pobreza, xenofobia e desemprego, 
condições sociais, muitas vezes, impostas aos imigrantes que viviam 
em solo francês.

Um de seus livros mais célebres é o romance autobiográfico 
objeto deste artigo: Le gone du Chaâba, publicado em 1986 pela 
editora Seuil. Esta obra relata a história de sua infância em Lyon. 
As ações do romance se passam entre sua casa no Chaâba e suas 
escolas, trazendo para o livro universos culturais diferenciados, pois 
enquanto em sua casa o jovem é ensinado a ser um muçulmano, na 
escola ele aprende as matérias da escola francesa. O press-realese, 
publicado em 2001, de uma das edições do romance deixa evidente 
os contrastes vividos pelos jovens filhos de imigrantes:

Le Chaâba? Un bidonville au bord du Rhône, 
près de Lyon, il n’y a pas si longtemps [...] Un 
amas de baraques en bois, trop vite bâties par 
ces immigrants qui ont fui la misère algérienne. 
Ici comme ailleurs, les éclats de rire des enfants 
résonnent dès le lever du soleil. Les « gones » 
se lavent à l’eau du puits et font leurs devoirs à 
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même la terre. Mais chaque matin, ils enfilent 
leurs souliers pour se rendre à l’école avec les 
autres…Là, derrière les mots inscrits sur le cahier 
d’écriture, de nouveaux horizons apparaissent. 
Un monde de connaissances, de rêves et 
d’espoirs à découvrir. (BEGAG, 2001)

No entorno de placas de madeira, barracos sem eletricidade 
ou água corrente, Begag é criado como uma criança árabe, com 
um dialeto árabe argelino e seguindo as tradições muçulmanas 
de seus pais. O romance se passa nos anos 60, período no qual 
muitos argelinos vão à França em busca de oportunidades para 
trabalhar na construção civil que empregava mão-de-obra com 
baixos salários. Nas décadas de 50 e 60, imigrantes da Argélia, 
da Tunísia e do Marrocos começam a viajar juntamente com suas 
famílias, criando um cenário de imigração que não parava de 
crescer. Com o cenário econômico favorável, bairros inteiros de 
imigrantes surgiram e eram poucos os que viam a possibilidade de 
retornar para o Magrebe.

Os principais eventos do romance têm como lócus o Chaâba, 
em Villeurbanne, o bidonville próximo ao rio Ródano. É em uma 
atmosfera na qual Oriente e Ocidente se encontram que temos as 
narrativas sobre a vida dos imigrantes: o modo como as mulheres 
lavam as roupas, a hora em que os homens saem para trabalhar, o 
momento em que as crianças vão à escola, e as crianças que vão 
trabalhar no mercado. Entretanto, ao contrário destes jovens que 
vão trabalhar, o jovem Begag, instigado por seu pai, Bouzid, vai à 
escola todos os dias e sempre se senta na primeira fila. Atento, 
não deixa passar nenhuma informação dada pelo professor e 
se esforça para acompanhar todas as matérias. Os livros não o 
assustam. Sua mãe, Messaouda, entretanto, considera a escola 
algo desnecessário e, muitas vezes, usa os colegas de Azouz, que 
trabalham vendendo flores, como exemplo para que o filho possa 
deixar de ir à escola e trabalhar no mercado como os outros gones 
[meninos] do Chaâba.
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Contudo, é a forma como o autor narra os diálogos do romance 
que deu a este romance o prestígio de ser um dos mais conhecidos 
romances ditos “beurs” da década de 80. Azouz Begag brinca com a 
língua francesa e com transcrições que fogem às regras daquilo que se 
espera da escrita, uma produção de escrita não-legítima que se torna 
sua marca e que também parodia as relações presentes na imigração 
pela narrativa. O texto de Begag apresenta algumas técnicas para 
demonstrar no romance a alteridade dos personagens, por isso, 
durante a narrativa, encontramos: contextualizações, reformulações 
pela tradução, parênteses, apostos e os glossários ao final do texto 
(SALES, 2018, p.41).

Assim como outros autores “beurs”, Begag elabora a narrativa 
de Le gone no entre lugar do imigrante e de seus descendentes: a 
língua francesa. O autor já afirmava que “antes de habitar as cidades 
francesas, os imigrantes deveriam habitar sua língua” (2018, p.41). 
Esse habitar a língua francesa é mostrado na narrativa no momento 
em que o autor se propõe a criar uma representação da pronúncia de 
seus pais, como nos exemplos abaixo:

— J’veux déménager! J’veux déménager!

De temps à autre, je portais mon regard vers mon 
père, langoureusement bercé par ma mélodie.

II s’est levé avec peine pour prendre le 
cendrier posé sur l’armoire. Brusquement, il 
s’est retourné, a fait trois pas décisifs dans ma 
direction. En un éclair, il m’a saisi le bras puis les 
deux oreilles.

— Ti vous dinagi? J’vas ti douni di dinagima! 
(BEGAG, 1986, p.152 – grifo do autor)

Il se leva de sa chaise en souriant, tendit la main 
à mon père avant de lâcher:

Heureusement que vous êtes un homme 
intelligent, sinon cette histoire se serait mal 
terminée.
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Bouzid se leva à son tour, les yeux hagards, pleins 
de vide et d’effroi. En tendant sa main, il tenta un 
sourire de bonne éducation et dit:

Merci!

Y a pas de quoi, répondit l’homme. Alors, quand 
c’est que vous repartez dans votre pays?

Hou là là ! fit mon père en levant les bras au ciel. 
Ci Allah qui dicide ça. Bi titre, j’va bartir l’anni 
brouchaine, bi titre li mois brouchain.

(BEGAG, 1986, p.240 – grifo do autor)

Em algumas passagens, o autor modifica a escrita de algumas 
palavras para oferecer ao leitor um contato com a pronúncia do 
pai. As frases “Ti vous dinagi? J’vas ti douni di dinagima!” são 
modificações na escrita que mostram como existem interferências 
dos fonemas do árabe quando as personagens falam a língua 
francesa. No caso dos excertos acima, o pai troca alguns sons, como 
os fonemas de “eu” para “ou”, de “e” para “i”, de “ment” para “ma”. 
As frases “tu veux démenager ? J’vais te donner du démenagement”  
evidenciam o contato com a língua materna do pai, o árabe de Sétif, 
pois, como alguns fonemas da língua francesa não existem na língua 
árabe, o pai prontamente os pronuncia com fonemas que lhes são 
mais familiares.

Pode parecer cômico construir uma personagem que não 
pronúncia bem o francês e carregada de clichês e estereótipos sobre 
os imigrantes, entretanto não podemos deixar de lado que a ironia é 
uma das marcas predominantes na escrita de Begag já que “em seu 
romance, predominantemente, os pais falam francês com sotaque 
e percebemos isso no texto. Apesar de ser uma realidade oral, há 
uma quebra de paradigma em Begag, que faz os sotaques existirem 
na escrita” (SALES, 2018, p.64). Além disso, suas personagens ora 
utilizam a norma culta da língua, ora seu falar é carregado de 
sotaque, ora falam em árabe, quando a narrativa informa: “C’est 
en effet sur ma sœur que repose le sort de chaque écolier, au 
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Chaâba. Elle traduit en arabe les appréciations du maître.” (BEGAG, 
1986, p.91). Por isso, podemos afirmar que Begag faz com que a 
construção das personagens imigrantes seja mais complexa do que, 
propriamente, um ser que repouse no lugar comum do imigrante, 
sem educação formal e que não domina a língua francesa. Essas 
personagens imigrantes, como viventes do “entre lugar”, transitam 
entre culturas que dialogam, e esse trânsito é marcado pelo contato 
de duas línguas. Ao marcar o sotaque, o romance também marca um 
lugar de fala e, portanto, a representação dessa oralidade no texto 
literário faz com que a língua árabe esteja em constante diálogo 
com a língua francesa, mostrando que o contato da língua materna 
com uma língua estrangeira é um processo natural que propicia 
o dinamismo e reflexões criativas na língua estrangeira. Ademais, 
a representação da oralidade é via de mão dupla, não é apenas 
característica do ser migrante, mas também dos personagens 
franceses que possuem suas falas modificadas no intuito de 
evidenciar as modificações de fonemas que todo e qualquer falante 
apresenta: “Il faut faire quek chose, m’sieur Begueg” (BEGAG, 1986, 
p.50) On va pas se laisser marcher sur les pieds par ces putains [...]”.

Por causa deste aspecto de criptografar as falas através da 
representação da oralidade, o romance foi criticado por alguns sob 
o pretexto de reforçar uma “caricatura lingüística”. Porém, acredito 
que a representação de oralidades no texto evidencia o cruzamento 
de mundos que também se manifesta pelo uso constante de 
palavras oriundas da variante do árabe de Sétif, falada pelos adultos 
do Chaâba e de regionalismos de Lyon falados pelos jovens. São 
abundantes nesta narrativa, construções em que o leitor se depara 
com uma palavra estrangeira, oriunda da variante do árabe falada 
no Chaâba que “tempera” a língua francesa com o multiculturalismo 
linguístico do território francês:

Même ma mère [...] elle n’est pas la dernière au 
classement. A chaque fois que la guerre éclate, 
elles se déchirent la peau et les binouars, elles 
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s’arrachent les scalps, elles jettent dans la boue du 
jardin les draps et le linge tout juste lavé, raclent 
le fond de leur gorge pour sortir leur mépris le 
plus expressif et le plus coloré; (2001, p.9)

São palavras como os “binuar”, a “chorba”, a “kaissa” que 
trazem não só palavras estrangeiras, que são explicadas em um 
dos glossários ao final do romance, mas também palavras do árabe 
que já estão “integradas” à língua francesa como “harissa”, “caïd”, 
que desenham sutilmente a relação da língua árabe com a língua 
francesa. Portanto, é imprescindível aos leitores de romances 
“beurs” o conhecimento de que estes romances serão um espaço 
de experimentação para o que chamaremos de oralidade ficcional.

A REPRESEnTAÇÃO DA ORALIDADE nA LITERATURA BEUR
O romance beur da década de 80 é constituído por uma 

diversidade cultural e linguística que surge de contextos de pós 
independência, nos quais diversas línguas e nações se encontram 
e, dessa forma, ele cria uma malha textual heterogênea. Uma das 
formas que compõe essa malha textual heterogênea é a maneira 
pela qual diversos autores aventuram-se em representar a oralidade 
na escrita.

Ao representarem as oralidades através da escrita, os autores 
ditos beurs trazem para a literatura uma fonética artesanal (BUCLEY, 
2000) que busca representar a pronúncia dos imigrantes. Segundo 
Buckley, a fonética artesanal seria a forma pela qual autores 
utilizam a manipulação da língua escrita para criar efeitos sonoros 
e variações dos sons das palavras, por exemplo, quando um autor 
busca representar um sotaque na fala de uma personagem. Esta 
fonética artesanal, presente em diversos romances de diferentes 
épocas, foi conceituada de diversas formas por teóricos e, para 
exemplificar esses conceitos, apresento, primeiramente, o conceito 
de oralidade ficcional, ou de oralidade inverossímil, trazidos por 
Marcos Bagno (2017). Estes conceitos foram elaborados através da 
leitura dos textos publicados por Brumme, Resinger e Sinner em 
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2008. Nesse ano, houve a realização de um projeto de pesquisa 
intitulado La oralidad Fingida: Descripción y Traducción, que foi 
financiado pelo Ministério da Educação e Ciência e que teve 
como organizadora da coleção a professora Jenny Brummer da 
Universidade Pompeu y Fabra. Neste documento, os trabalhos 
são divididos em dois volumes: o primeiro, La oralidad fingida: 
descripción y traducción. teatro, cómic y medios audiovisuales, cujas 
pesquisas eram voltadas aos estudos das traduções de oralidades 
ficcionais no teatro e em produções audiovisuais; e o segundo, 
cujas pesquisas versavam sobre obras literárias: La oralidad fingida: 
obras literarias. Descripción y traducción, destinado às pesquisas 
de textos literários eà representação da oralidade na prosa. Estes 
primeiros volumes versam sobre o que os autores chamam de 
oralidade fingida.

Essa “oralidade fingida” tem uma razão de ser, pois, como os 
romances são escritos pelos filhos dos imigrantes, marcar o sotaque 
dos pais é, também, reconhecê-los como Outro, já que a percepção 
do sotaque só existe na relação do Eu e do Outro. Ao transformarem 
a malha literária de língua francesa numa confluência de línguas e de 
culturas, estes escritores permitem que seus romances, assim como 
os filhos de imigrantes, sejam exemplos de um lugar indefinido na 
sociedade, pois se eles olham para os pais e reconhecem nestes o 
sotaque, colocam-se em um lugar diferente do deles.

O uso de um falar jovem, dinâmico e extremamente 
diversificado da periferia francesa, bem como o uso recorrente 
de palavras de outras línguas, principalmente do árabe no caso 
dos romances de Begag, são recorrentes entre os autores. Nesse 
contexto de escritas em meio à pluralidade de línguas, Confïant 
traz uma importante reflexão sobre o que ele denomina de 
“escritas em diglossia”, pois esta reflexão pode ser um ponto de 
partida para compreendermos os percalços na construção dessas 
“literaturas entre línguas”. Confïant, ao analisar os escritores 
haitianos, qualifica a escrita da negritude, ou do crioulo como 
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uma escrita tradutora e, dessa forma, uma escrita marcada pela 
desterritorialização da língua francesa (2017, p.96). Ao perceber 
um constante diálogo entre duas línguas nos textos haitianos, 
ele afirma que construções orais, ou o que ele denomina de 
“crioulofonia”, que reinam no meio oral, são marginalizados em 
contexto escrito (2017, p.97). Em uma escrita que caminha ao lado 
dos escritores citados por Confïant, os autores beurs também 
possuem uma escrita tradutora e sofrem com a marginalização 
de seus textos. Apesar dessa marginalização existir em diversos 
contextos, Casanova, embora não tenha usado nenhum texto 
literário beur em seu livro República Mundial das Letras, afirma que 
“muitos são os que tentaram criar dessa maneira diferenças mais 
ou menos marcadas (no uso, na pronúncia, nos idiomatismos, nas 
incorreções reivindicadas, na subversão das correções lingüísticas 
que são também sociais)” (2002, p.341). Ainda segundo Confïant 
(2017), os diversos estudos existentes sobre as línguas na literatura, 
geralmente, apresentam os textos literários como “ecossistemas 
linguísticos”, um termo da biologia que, ao ser empregado para 
os estudos literários, deixa evidente a existência de um conflito 
de narrativas das línguas em que algumas são entendidas como 
“dominantes” ou “predadoras”, e outras que são entendidas 
como “dominadas”, ou “presas”. Entretanto, para o teórico, que 
fala especificamente das literaturas das Antilhas e da Guiana, 
o crioulismo assume um papel estilístico, o que denomina de 
“crioulismo literário”, que pretende deixar marcas textuais para 
que o leitor perceba que naquela obra existe “uma língua que fala 
em voz alta” e “uma língua que murmura” (2017, p.98).

Da mesma forma, nesse encontro de línguas que “se abraçam”, 
quando os escritores beurs constroem as vozes das personagens 
imigrantes temperadas com o sotaque do árabe, é um verdadeiro 
desafio para os tradutores que não podem simplesmente fingir que 
esse encontro de línguas não existe, apagando essa “fricção de 
línguas” (2017, p.101).
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Apesar de estar se referindo à produção literária de autores 
haitianos, a reflexão de Confïant é de grande valia para refletirmos 
sobre a importância da oralidade ficcional na literatura, e 
a construção da narrativa dos romances beur que, além de 
incorporarem às narrativas um francês coloquial da periferia, 
constroem uma narrativa de extensas fricções entre francês e árabe 
marcadas pelo o que eu denominei, segundo a pesquisa de Keil-
Sagawe (2002), de xenoleto, elementos ímpar na caracterização 
das personagens. Mesmo que existam aqueles que defendem que 
nunca há uma autenticidade ao incorporar o coloquial ao literário, 
já que há uma manipulação usada para intensificar o realismo da 
ficção e caracterizar as personagens, essa forma de manipular a 
escrita para representar a oralidade faz parte do estilo dos autores.

Essa manipulação é importante por dois aspectos: um deles é 
que no final dos anos 80 e início dos anos 90 a língua era o centro de 
debate nas propostas de integração do governo francês. O segundo 
é que este debate continuou tanto na literatura quanto na política, 
já que, em 2004, surgem novas políticas linguísticas estatais de 
integração que compreendiam cursos quase obrigatórios aos 
imigrantes que quisessem trabalhar, pois para obter o diploma 
deveriam fazer provas de línguas. Por isso, os contatos linguísticos 
são marcados nas narrativas, seja para mostrar que as personagens 
estão falando em outra língua, seja para mostrar uma língua que 
“murmura” pela construção de uma oralidade fingida.

Na literatura beur, “a representação do sotaque se torna 
elemento estético, dando ao texto características outras, sejam elas 
para marcar as variantes de determinada classe social, determinados 
grupos linguísticos ou de tirar a centralidade de uma escrita que 
busca ser unificada” (SALES, 2018, p.73). Entretanto, não se pode 
negar que, geralmente, existe um padrão de articulação dentro 
de cada dialeto, e é o desvio de tal padrão que ocasiona o que 
denominamos de sotaque, já que o “termo técnico para sotaque 
é simplesmente a forma de pronúncia” (LAVER, 1995, p.55), sendo, 



118

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

por isso, tecnicamente impossível para qualquer falante pronunciar 
alguma palavra sem sotaque. Por isso, esse falar marcado configura 
um discurso “descentrado” na literatura beur e faz com que o texto 
mantenha certa distância ideológica e linguística de uma cultura 
centrípeta, fazendo com que o escritor seja entendido como a 
torsão da forma e do valor canônico da mensagem.
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dO estrANHAMeNtO AO PerteNcIMeNtO: 
IMAGeNs dA ÁFrIcA eM scHOLAstIQUe MUKAsONGA

João Marcos reis de Faria (cAp-UerJ)

Com três de seus sete títulos traduzidos e publicados no Brasil 
entre 2017 e 2018 e após duas visitas ao país para participar de 
feiras literárias, debates e encontros com leitores, Scholastique 
Mukasonga se firmou como uma das mais importantes escritoras 
contemporâneas de origem africana a circular em nosso mercado 
editorial, sendo, possivelmente, a primeira escritora originária de 
Ruanda a contar com uma notável recepção no Brasil. Na imprensa 
e nas redes sociais, é comum encontrarmos nas apresentações 
de sua obra a indicação de uma compreensão fundamental a 
respeito do genocídio dos tutsis (1994), que vitimou cerca de um 
milhão de pessoas. Para a escritora, que perdeu mais de trinta 
parentes no massacre, trata-se do ponto culminante de um longo 
processo que encontra origens na conversão de grupos sociais 
em etnias estratificadas, consequência da instalação de alemães 
e (posteriormente) belgas no território conhecido como Ruanda-
Urundi, para a qual contribuíram decisivamente superinterpretações 
de textos bíblicos, métodos pseudocientíficos e uma forte 
burocratização da administração colonial. A posterior radicalização 
da questão étnica em Ruanda veio atrelada à racialização das 
diferenças entre hutus e tutsis, baseada em

uma história fantasiada, maquiada de maneira a 
alimentar esse imaginário que invadia o presente: 
um racismo étnico que produzia as figuras dos 
opressores e dos oprimidos (aqueles de antes e 
os de agora) como quase eternas e indubitáveis, 
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um ser tutsi, um ser hutu, que qualquer gesto 
ou qualquer pensamento significa totalmente. 
(VIDAL, 2017, p.217-218)

Para o leitor brasileiro, criado em uma cultura que 
tradicionalmente desconhece a história e a geopolítica africanas, 
a circulação da obra de Mukasonga tem contribuído para iluminar 
aspectos ligados não somente ao genocídio dos tutsis em si, mas 
também ao terrorismo de estado e às condições de desumanização 
que dele decorrem, temas centrais para diversos grupos do 
movimento negro em nosso país. Da mesma forma, a literatura 
de Mukasonga promove reflexões sobre a situação de Ruanda no 
interior do continente africano e nos dá pistas sobre elementos 
de uma cultura distante da nossa, oferecendo, ao mesmo tempo, 
visões bastante particulares da África, centro do nosso interesse no 
presente artigo.

PAnORAMA DA OBRA DE SCHOLASTIQUE MUKASOnGA
Abril de 1994: poucos meses após o cessar-fogo do conflito 

entre o regime pró-hutu e rebeldes tutsis, a morte do ditador Juvénal 
Habyarimana inflama seus partidários a massacrar os civis tutsis 
e hutus moderados, uma matança que durará cerca de cem dias. 
Naquele período, que o jornalista e escritor Jean Hatzfeld intitulou 
de saison de machettes [“temporada dos facões”], Scholastique 
Mukasonga já se encontrava radicada na Normandia – exilada de 
Ruanda desde 1973, ela havia passado pelo Burundi e pelo Djibuti 
antes de desembarcar com o marido e os filhos na França –, e a 
distância física potencializou seu sentimento de impotência. Os 
meses seguintes ao genocídio foram de grande desespero pela 
espera de notícias dos parentes. Apenas três membros da família 
foram localizados, e o retorno a Ruanda só aconteceria dez anos 
mais tarde, após seguidos adiamentos. A visita aos locais de sua 
juventude despertou em Mukasonga o temor pelo desaparecimento 
definitivo da memória dos parentes mortos em 1994: as ruínas 
da casa da família foram dificilmente reconhecidas em razão da 
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vegetação que havia crescido no local, e o negacionismo dos 
moradores da região não fez senão aumentar a sensação de que o 
luto seria incompleto. Pressentindo essa possibilidade, Mukasonga 
recupera suas anotações e as organiza a fim de compor um relato 
com o objetivo de impedir o apagamento de histórias que haviam 
sido barbaramente interrompidas.

Publicado em 2006, Inyenzi ou les Cafards é a obra que responde à 
urgência na reabilitação daqueles nomes e vozes silenciados. Narram-
se ali as experiências de infância da escritora em meio à deportação 
da família, sua subsequente instalação na temida região do Bugesera, 
o percurso da jovem que descobre na escolarização seu único escape 
das privações impostas aos tutsis e do destino trágico que viria a se 
concretizar duas décadas mais tarde, bem como a reconstrução de 
sua vida no exílio, o choque vivido a distância durante o massacre 
de 1994 e o difícil retorno ao país, já pacificado mas confrontado a 
cicatrizes para sempre ardentes.

Ocupando cerca de metade do volume de texto, as memórias 
de infância são fundamentais para a elaboração desse discurso de 
memória. As cenas da adolescência – marcada pelo progresso de 
Mukasonga nos estudos – e da vida adulta – com a partida para o 
exílio, a reconstrução da vida, o choque do genocídio e o retorno 
a Ruanda – se distribuem de maneira mais espaçada. Contudo, 
Inyenzi ou les Cafards não se limita ao relato das experiências 
pessoais e familiares da escritora. Se, por um lado, desenha-se 
pela ótica infantil todo um retrato da desumanização imposta à 
população tutsi, por outro, o registro do retorno de Mukasonga ao 
país abre espaço para uma longa enumeração de conhecidos que 
desapareceram sem deixar notícias nem vestígios, fazendo com que 
a obra comporte uma dimensão testemunhal atenta à experiência 
coletiva da repressão.

Esse procedimento é ressignificado na segunda publicação de 
Scholastique Mukasonga, La femme aux pieds nus (2008), relato 
no qual a autora-narradora observa sua mãe, Stefania, nas mais 
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variadas atividades cotidianas, inclusive atuando como articuladora 
de casamentos e de relações comunitárias. Para a autora-narradora, 
Stefania simboliza a resistência das mães ruandesas em razão de 
sua luta para manter condições mínimas de humanidade para a 
família no contexto do regime de repressão. Assim como ocorrera 
em Inyenzi ou les Cafards, no último capítulo de La femme aux pieds 
nus, intitulado “Des histoires de femmes”, Mukasonga reconhecerá 
os traços que caracterizaram Stefania em diversas mulheres que 
atuaram da mesma forma.

Com o terceiro livro, L’Iguifou (2010), Mukasonga adentra 
o território da ficção. As novelas recuperam temas e imagens 
dos relatos anteriores, como as cenas de uma infância difícil, o 
despojamento material que acometeu os tutsis tão logo começaram 
as perseguições dos grupos pró-hutu, o destino de mulheres 
obrigadas a deixar Ruanda, o reencontro com um país totalmente 
diferente e a visita a um memorial do genocídio.

Notre-Dame du Nil (2012), primeiro romance de Mukasonga 
e vencedor do Prêmio Goncourt, tem o núcleo de sua ação 
desenvolvido num liceu administrado por missionários católicos e 
narra o acirramento das tensões entre hutus e tutsis nas vésperas 
do golpe de estado que, em 1973, derrubou o governo de Grégoire 
Kayibanda e conduziu Juvénal Habyarimana a uma duradoura 
presidência, tão repressiva quanto a anterior. A narrativa integra 
acontecimentos da adolescência da própria autora, como a ida 
para uma instituição escolar destinada a formar a elite feminina do 
país, a perseguição às alunas tutsis, a fuga diante da iminência dos 
ataques e a onipresença do discurso desumanizador sobre os tutsis.

Em 2014, é publicado um novo volume de novelas, Ce que 
murmurent les collines. Um elemento liga entre si a maioria das 
narrativas: o retorno empreendido pelos narradores ao passado 
colonial, e mesmo pré-colonial, de Ruanda para esclarecer 
determinados aspectos do presente. Com notas ao leitor que 
sucedem a maior parte dos textos, a autora reforça a introjeção 
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de dados históricos e particularidades da cultura ruandesa na 
trama ficcional, mas as remissões a elementos encontrados nas 
obras de teor autobiográfico, como os relatos da vida escolar e 
a relação entre a religião tradicional ruandesa e a penetração do 
cristianismo como braço fundamental do processo de colonização, 
inscrevem a coletânea na continuidade do procedimento adotado 
nas obras anteriores.

O romance Cœur tambour, lançado em 2016, também traz uma 
protagonista tutsi que cursa o ensino secundário em Kigali e vê seu 
futuro restringido pelas práticas segregacionistas do poder central, 
mas as inovações de forma – como a emulação de diferentes 
gêneros textuais em cada uma das três partes que compõem 
a narrativa – e de conteúdo – pois se integram ali elementos 
estranhos à cultura ruandesa – o tornam um caso peculiar na 
obra de Scholastique Mukasonga. O movimento de saída de 
Ruanda buscado pela protagonista cruza o percurso de retorno 
concreto e simbólico à África de um grupo de percussionistas 
formado no Harlem – composto pelo jamaicano Leonard Marcus 
Livingstone, pelo guadalupense Baptiste Magloire e pelo ruandês-
ugandense James Rwatangabo. Os personagens são animados por 
suas relações particulares com um espírito rebelde – Nyabingui, 
segundo a tradição ruandesa, e Nyabinghi, uma reelaboração do 
mito realizada por um ramo homônimo do movimento rastafári. O 
diálogo entre a cultura de Ruanda e as culturas caribenhas passa 
também pelo uso, por parte dos músicos, de tambores africanos 
e afro-caribenhos ligados à resistência, à colonização europeia em 
Ruanda e à escravidão no Caribe.

A publicação mais recente de Mukasonga, Un si beau diplôme! 
(2018), marca o retorno da autora ao relato autobiográfico e detalha 
seu difícil percurso em busca de um diploma de assistente social. Se 
La Femme aux pieds nus tinha como personagem central a mãe da 
escritora, o relato agora se desenvolve a partir da figura de seu pai, 
apontado como principal incentivador da escolarização da filha. À 
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diferença das duas obras inaugurais, Un si beau diplôme! abrange 
integralmente a vida adulta de Mukasonga, desde sua fuga para o 
Burundi até a obtenção de um diploma válido que lhe permitisse o 
exercício da profissão na França. Narram-se também a reconstrução 
da vida no exílio, a passagem pelo Djibuti e a chegada à França, 
onde escritora se instala com a família em 1992 e recomeça seu 
périplo pela certificação profissional. O relato também compreende 
cenas do retorno a Ruanda, com uma densa observação sobre as 
condições de vida da população no contexto de reconstrução do 
país. Assim como em Inyenzi ou les Cafards e em determinadas 
novelas, o retorno traz à tona o conflito entre as lembranças da 
juventude e as percepções da adulta sobre um país que passou 
por uma catástrofe humanitária e busca reerguer-se. Porém, desta 
vez, o acerto de contas com o passado abre caminho para um 
registro mais otimista, refletindo, de certo modo, a apoio público 
da escritora à reeleição de Paul Kagame1 – líder da Frente Patriótica 
Ruandesa (FPR), guerrilha que enfrentou o regime de Habyarimana 
e, após o genocídio, converteu-se no principal partido político do 
país – poucos meses antes da publicação do livro.

A leitura em conjunto dos livros de Scholastique Mukasonga 
revela em que medida as experiências pessoais da escritora 
fornecem material narrativo e são estruturantes para os aspectos 
mais abrangentes de sua obra, com destaque para a reelaboração 
de significantes de acordo com os diversos enquadres narrativos que 
a escritora explora – sejam eles testemunhais ou ficcionais, sem que 
haja uma verdadeira separação entre o que há de autobiográfico e 
imaginativo. Assim, a escrita de Mukasonga ganha em complexidade 
1  Em debate com o historiador Christian Thibon sobre as eleições ruandesas de 
2017, veiculado pela rádio France Inter em 4 de agosto do mesmo ano, Scholastique 
Mukasonga afirmou: “Eu não sou pró-Kagame enquanto homem como todo mundo; 
sou a favor do que ele fez até hoje para nos tirar da... [hesitação] já se passaram 
23 anos, mas 23 anos depois de um genocídio não são nada [...], é como se fosse 
ontem. [...] Perguntar por que os ruandeses querem continuar com Paul Kagame é 
como perguntar ao povo francês, em 1945, se eles querem ter o general de Gaulle 
à frente da França.” In http://www.scholastiquemukasonga.net/home/france-inter-
invite-8h20-rwanda Acesso em 22.Fev.2019.
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à medida que avança pelo território ficcional e estabelece diferentes 
contratos de leitura em comparação com os acordos subjacentes 
ao discurso de memória de Inyenzi ou les Cafards e La femme aux 
pieds nus, encontrando em Cœur tambour suas realizações mais 
inovadoras. Adiante veremos como as recorrências de personagens, 
objetos, situações e imagens sustentam a hipótese de que as 
representações da África encontradas nos diferentes livros da 
escritora se associam de forma bastante coerente às experiências 
de sua galeria de personagens.

Assim, parece razoável propor perguntas cuja formulação leve 
em conta a relação entre as representações culturais e os pontos 
de vista das personagens que se referem à África no interior 
da obra de Scholastique Mukasonga. Em outras palavras, isso 
significa que é possível ir mais além da questão “que imagens da 
África são encontradas na obra de Mukasonga?” É preciso inquirir 
como essas imagens se relacionam com o complexo o trabalho 
de memória da escritora, com a denúncia da repressão contra 
os tutsis, com as marcas deixadas pela colonização da cultura e 
na política ruandesas e, finalmente, o que elas apontam para a 
reflexão sobre o resgate de elementos culturais especificamente 
ruandeses – reflexão que também faz parte do projeto mais amplo 
de estudo da obra da autora de Inyenzi ou les Cafards. Para uma 
primeira tentativa de abordagem, portanto, parece promissor 
pensar as representações da África como correlatas das diferentes 
perspectivas das protagonistas infantis, adolescentes e adultas, 
entendidas como imagens refletidas da própria escritora, o que 
reforça a indicação de Viviane Azarian sobre a integração de uma 
dimensão autoetnográfica a uma “escrita híbrida e transgenérica 
que apaga as fronteiras entre referencialidade e ficção” (2011, 
p.424 – tradução do autor).

Os limites entre as três faixas etárias são facilmente rastreáveis 
na obra de Scholastique Mukasonga: a passagem da infância para a 
adolescência é narrada em Inyenzi ou les Cafards e Notre-Dame du 



127

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

Nil, situando-se no momento da saída das meninas da casa familiar 
e da comunidade em que vivem para cursar o ensino secundário; 
já a passagem da adolescência para a vida adulta se dá como 
efeito da interrupção do percurso escolar das personagens por 
meio da perseguição aos tutsis escolarizados. Como veremos, cada 
faixa possui uma coerência interna no que se refere à atitude das 
personagens diante dos acontecimentos e do mundo que as cerca e 
que se abre à interpretação.

InFÂnCIA: UMA ÁFRICA ESTRAnHA “QUE nÃO ERA RUAnDA”
Sendo mais numerosas em Inyenzi ou les Cafards e em La 

femme aux pieds nus, as cenas de infância estão presentes também 
nas narrativas das coletâneas L’Iguifou e Ce que murmurent les 
collines. Na obra inaugural, o registro abarca desde a primeira 
infância e está centrado na representação da construção do olhar 
da menina sobre o mundo que a cerca. As pessoas, as situações e os 
objetos ganham em dimensões e densidade ao serem examinados 
pela ótica infantil. Os cenários mais importantes frequentados pela 
personagem infantil, isto é, mais decisivos para o desenvolvimento 
de sua compreensão de mundo, são a casa familiar e seus 
espaços circundantes e a missão católica (esta, responsável pela 
escolarização e pela catequização das crianças do local). Embora 
seja um ambiente marcado pela precariedade material, a escola 
primária é retratada como um espaço de descoberta do outro – 
especialmente por meio do contato com um manual de leitura em 
francês que, ao contrapor-se à Bíblia que o pai de Mukasonga tem, 
instaura um contraste com os espaços familiares. A forte impressão 
que o manual causa na menina está ligada tanto à preciosidade do 
objeto quanto ao efeito causado pelos textos ali coligidos sobre o 
olhar da menina sobre o mundo. Sendo assim, considerando que a 
casa familiar representa a ancoragem em valores tradicionais e é o 
palco dos esforços de Stefania para manter condições mínimas de 
humanidade, como leremos em La femme aux pieds nus, a escola 
simboliza a descoberta da possibilidade de um mundo mais amplo 
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que o dos tolhimentos decorrentes do estado de repressão. É 
nesse contexto que a personagem infantil de Inyenzi ou les Cafards 
vislumbrará a África pela primeira vez:

Na escola, o professor, de tempos em tempos, 
distribuía-nos os livros que mantinha, 
preciosamente, sobre sua mesa. Havia um para 
cada dois ou três alunos. O livro chamava-se 
“Matins d’Afrique”. Mas a África da qual se falava 
ali não era a nossa. Em todo caso, não aquela onde 
ficava Ruanda. Havia muitas coisas estranhas, 
baobás, esteiros... As crianças chamavam-se 
Mamadou, Fatoumata. “Fatoumata”, dizíamos, 
“isso não existe, é Fortunata. Esse é um 
verdadeiro nome de menina.” [...] Graças a esse 
livro, no entanto, pressentíamos que o mundo 
era mais vasto do que podíamos imaginar. 
(MUKASONGA, 2018a, p.55-56)

O episódio será retomado com descrições e comentários bastante 
semelhantes em “Titicarabi”, uma das novelas de Ce que murmurent 
les collines. À diferença da Bíblia, aberta e lida ao acaso por seu pai, 
Matins d’Afrique parecia aos olhos da menina um livro de verdade, 
com histórias “que se passavam em uma África estranha que não era 
Ruanda, em países que deviam ser ainda mais esquisitos que os países 
dos brancos.” (MUKASONGA, 2014, p.80 – tradução do autor).

Desta vez, a reação das crianças aos nomes exóticos será 
reforçada pela estranheza de substantivos profundamente ligados 
às culturas e à geografia da África ocidental, descobertos após 
sua integração a uma língua europeia – numa sutil antecipação 
do que acontecerá com as personagens adolescentes em outros 
momentos da obra de Mukasonga. A difícil compreensão desses 
nomes estranhos à cultura ruandesa é marcada pela variação de 
uma fórmula já encontrada no trecho citado anteriormente:

A história de Titicarabi era engraçada. Ela 
se passava naquela outra África que não 
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era Ruanda, onde havia esteiros, baobás, 
marabutos, griôs, palavras que até mesmo 
Félicien se enrolava para explicar, às vezes 
confundindo-se, e que nós nos arriscávamos a 
usar na redação seguinte, escrevendo que os 
homens se reuniam à sombra do esteiro e que 
as meninas iam buscar água no baobá. 

Naquela outra África que não era Ruanda, 
havia uma vila na qual as pessoas viviam muito 
felizes. Os campos que elas cultivavam davam 
colheitas tão fartas que na língua delas não 
existiam palavras como “fome” ou “penúria”. As 
chuvas eram frequentes. Havia abundância de 
milho (Félicien explicou que era como o sorgo), 
inhames e taros. (MUKASONGA, 2014, p.82 – 
tradução e grifos do autor)

A assimilação desses elementos estranhos se dá lentamente, 
por meio de processos característicos da transmissão oral, em que 
a narrativa é remexida, reformulada e enriquecida a cada narração 
e a cada apropriação por uma pessoa distinta:

As meninas falavam do livro do professor, de 
“Matins d’Afrique”, e das belas histórias que 
elas liam. “Conte, conte”, imploravam as mais 
novas. A estudante não se fazia de rogada 
e contava, à sua maneira, o que tinha lido na 
aula. As histórias de “Matins d’Afrique” eram 
adaptadas segundo a inteligência, o humor, 
a fantasia e o talento de cada narradora e, 
após tantas mutações, às vezes ficava difícil 
reconhecer a história original. Mesmo as 
mães, curiosas, se misturavam discretamente 
ao círculo de ouvintes. [...] Após alguns dias, 
eu percebia, habilmente inserido na trama de 
um conto já conhecido, algum episódio inédito 
que mamãe havia tomado emprestado das 
histórias de “Matins d’Afrique” que eu contava. 
(MUKASONGA, 2014, p.86 – tradução do autor)



130

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

Se é verdade que o testemunho de algo não vivido diretamente 
“determina uma postura enunciativa específica, paratópica” 
(AZARIAN, 2011, p.425 – tradução do autor) e de feições 
bastante distintas da natureza dos relatos de sobreviventes, não 
devemos ignorar que o discurso de Mukasonga se legitima como 
testemunho na medida em que se fundamenta como reelaboração 
de experiências compartilhadas com toda a comunidade de 
deportados, sendo cabível uma diferenciação entre as experiências 
das crianças e as experiências dos adultos apenas em razão de 
um campo de percepção dessemelhante. Nas palavras de Jeanne 
Marie Gagnebin, a criança “vê aquilo que o adulto não vê mais, os 
pobres que moram nos porões cujas janelas beiram as calçadas, 
ou as figuras menores nas bases das estátuas erigidas para os 
vencedores.” (1997, p.182). Para a filósofa, a importância do olhar 
infantil no discurso de memória decorre da possibilidade de dar voz 
àquele que foi considerado desprovido de fala – sentido etimológico 
da palavra infância. Ao resgatar pelo ponto de vista infantil não 
apenas a sua própria história, mas também as de outras pessoas, 
Mukasonga realiza esse propósito assinalado e prepara terreno 
para a atuação das personagens adolescentes, que, com sua maior 
independência, se encontrarão frente a frente com discursos sobre 
a África elaborados por não africanos.

ADOLESCênCIA: O COnTATO COM DISCURSOS EXÓGEnOS
Em 1968, contra todas as suas expectativas, a jovem Mukasonga 

é aprovada no exame de admissão para o ensino secundário. Ela 
ocupa uma das vagas da cota étnica que era reservada aos tutsis, 
sendo designada para o liceu Notre-Dame-des-Cîteaux, localizado 
na capital ruandesa, Kigali. A entrada no ensino secundário 
marca, portanto, a necessidade de deixar a casa familiar, cenário 
de acolhimento e ancoragem nas tradições ruandesas. A ruptura 
é tamanha que, em “La rivière Rukarara”, novela que abre Ce que 
murmurent les collines, a travessia da ponte sobre o rio Nyabarongo, 
vigiada por militares que tratavam de dificultar a passagem dos 



131

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

tutsis que iam e vinham de Kigali, evoca para Mukasonga a travessia 
do Estige na mitologia grega. Uma vez no liceu, Mukasonga relata ter 
sofrido das colegas hutus uma perseguição abertamente favorecida 
pelos professores – em sua maioria, europeus.

Um novo concurso, em 1971, abre para Mukasonga, então 
com 15 anos, as portas da Escola de assistentes sociais de Butare, 
cidade do sul de Ruanda, próxima à fronteira com o Burundi. Nessa 
instituição de perfil mais liberal, a estudante se sente, enfim, ao 
abrigo do ambiente discriminatório do restante do país. Contudo, 
o acirramento das tensões sociais e o golpe de estado de 1973 
fomentam a perseguição aos tutsis escolarizados, considerados pelo 
regime intermediadores de ruandeses exilados. Um violento ataque 
à Escola obriga Mukasonga a fugir; após passar pela casa dos pais, 
ela e um dos irmãos partem para o Burundi a fim de prosseguir os 
estudos e escapar ao destino que acometeria o restante da família 
duas décadas mais tarde.

As experiências de juventude em Kigali e Butare narradas em 
Inyenzi ou les Cafards fornecem um rico material para a escrita de 
Notre-Dame du Nil, primeiro romance da escritora e responsável por 
sua consagração literária na França. A narrativa acompanha o cerco 
que progressivamente se fecha em torno das estudantes tutsis até a 
invasão do local por partidários do regime no encalço de estudantes 
tutsis. O suporte dos corpos diretivo e docente aos atos repressivos 
é outro elemento que ecoa o relato de Inyenzi ou les Cafards. A 
consolidação do discurso de desumanização dos tutsis por parte 
do regime aponta o alastramento da hipótese hamítica, segundo 
a qual os tutsis eram originários da Abissínia e tinham ancestrais 
caucasianos – algo positivo para os colonizadores europeus, mas 
negativo para os grupos que valorizavam a identidade dos hutus, 
de origem banto e, por isso, considerados “verdadeiros” ruandeses.

Em Notre-Dame du Nil, Scholastique Mukasonga detalha 
igualmente a estrutura do liceu, governado por missionários católicos, e 
a repartição do currículo segundo uma visão fortemente eurocêntrica:



132

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

A irmã Lydwine era professora de história-e-
geografia, mas ela fazia uma distinção clara 
entre as duas disciplinas: segundo ela, a história 
se referia à Europa, a geografia, à África. A irmã 
Lydwine era apaixonada pela Idade Média. Em 
suas aulas, só havia fortalezas, calabouços, 
seteiras de muralhas, mata-cães, pontes 
levadiças, guaritas... Os cavaleiros abençoados 
pelo papa partiam em cruzada para libertar 
Jerusalém e massacrar os sarracenos. Outros 
se enfrentavam com lanças, lutando pelo amor 
de damas de belos olhos e chapéus pontudos. 
[...] Para a África, não havia história, pois os 
africanos não sabiam ler nem escrever antes 
de os missionários trazerem as escolas para cá. 
Além disso, foram os Europeus que descobriram 
a África e a colocaram na história. E, se houve 
reis em Ruanda, seria melhor esquecê-los, 
pois hoje em dia vivíamos em uma República. 
(MUKASONGA, 2017b, p.42-43)

O romance traz um personagem peculiar que também maneja 
elementos da hipótese hamítica – no entanto, em favor dos tutsis. 
Trata-se de Fontenaille, um francês que fez fortuna em Ruanda com 
plantações de café e que mantém conservadas pretensões artísticas 
que jamais haviam sido incentivadas na Europa. Fontenaille 
construiu em sua propriedade um templo dedicado ao resgate 
da ancestralidade egípcio-abissínia que os tutsis carregavam sem 
saber. Com esse intuito, atrai Veronica e Virginia, alunas tutsis do 
liceu, que deveriam posar para pinturas que glorificavam aquela 
herança. Diante do delírio de Fontenaille, as secundaristas se veem 
expostas a um confuso conjunto de ideias sobre a ancestralidade 
perdida dos tutsis:

Ele repetia sem parar que ia revelar um grande 
segredo, um segredo que dizia respeito a elas, o 
segredo dos tutsis. Em seu longo êxodo, explicou 
ele, os tutsis tinham perdido a Memória. Eles 
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conservaram as vacas, a postura nobre, a 
beleza de suas filhas, mas perderam a Memória, 
não sabiam mais de onde vinham, nem quem 
eram. Ele, Fontenaille, sabia de onde vinham 
os tutsis e quem eram eles. [...] As histórias que 
lhe contaram sobre os tutsis o convenceram, 
por exemplo, de que não eram negros. Era 
só reparar no nariz fino e na pele, com brilhos 
avermelhados. Mas de onde eles vinham? 
O mistério dos tutsis lhe incomodava. Ele 
interrogou os missionários barbudos, leu tudo o 
que pôde sobre o assunto. Ninguém estava de 
acordo. Diziam que os tutsis vinham da Etiópia, 
ou que eram uma espécie de judeus negros, ou 
coptas emigrados de Alexandria, ou romanos 
espalhados, ou primos dos fulas ou dos massais, 
ou sumerianos sobreviventes da Babilônia, ou 
então, que tinham descido diretamente do 
Tibete, eram verdadeiros arianos. Fontenaille 
jurou a si mesmo que descobriria a verdade. 
(MUKASONGA, 2017b, p.77-79)

Essas noções sobre a origem dos tutsis já haviam sido evocadas 
em La femme aux pieds nus, relato majoritariamente dedicado à 
observação da mãe de Scholastique Mukasonga pela perspectiva 
infantil. Em meio à lembrança dos contos narrados por Stefania 
diante das filhas, a narradora faz irromperem as histórias trazidas 
pelos colonizadores europeus como determinantes para a cisão e a 
conversão de hutus e tutsis em etnias em estado de conflito:

Os brancos pretendiam saber melhor do que 
nós quem éramos e de onde vínhamos. Eles 
nos apalparam, nos pesaram, nos mediram. As 
conclusões a que chegaram foram categóricas: 
nossos crânios eram caucasianos, nossos 
perfis, semíticos, nossa estatura, nilótica. 
Eles conheciam até mesmo nosso ancestral, 
estava na Bíblia e se chamava Cã. Nós éramos 
quase brancos, apesar de algumas mestiçagens 
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repugnantes, um pouco judeus, um pouco 
arianos. Os cientistas (a quem devíamos ser 
gratos) tinham feito até uma raça sob medida 
para nós: nós éramos os Camitas! (MUKASONGA, 
2017a, p.121)

Assim como no conto “Titicarabi” em relação aos textos de 
Matins d’Afrique, Mukasonga identifica lascas da hipótese hamítica 
no repertório de Stefania: “Businiya! A Abissínia! De quem minha 
mãe tinha escutado essa história? Para ela, os limites do universo 
coincidiam com os limites de Ruanda. [...] Businiya, Abissínia, Etiópia, 
como minha mãe podia prever que essas palavras decidiriam a 
nossa morte?” (MUKASONGA, 2017a, p.123).

As associações entre os tutsis e a Etiópia como relatos 
transplantados em Ruanda por estrangeiros estão no centro 
do segundo romance de Mukasonga, que também traz uma 
personagem em sua juventude. Em Cœur tambour, a protagonista 
Prisca conta em seu caderno de memórias como se deu a 
aproximação do espírito Nyabingui, associado pelos moradores da 
região com um demônio que assediava pessoas de personalidade 
esquiva. Nyabingui enfim revela a Prisca sua verdadeira natureza: 
trata-se do espírito feminino e insubmisso da rainha-amazona 
Kitami, que, posteriormente, habitou o corpo de Muhumuza, uma 
guerreira que comandou a resistência à instalação dos europeus 
na região fronteiriça entre Ruanda e Uganda, e que agora desejava 
incorporar-se na adolescente. Animado pelo toque de tambores 
no meio de uma apresentação do coral do qual Prisca faz parte, o 
espírito desperta nela um canto e movimentos que escandalizam 
o público. Aluna de alto desempenho desde pequena, Prisca é 
admitida no ensino secundário pelo sistema de cotas étnicas e parte 
para Kigali. Ao retornar a sua vila, nas férias, é encarregada pelo 
padre que a preparara para o exame admissional da organização 
da biblioteca da missão, na qual descobre os manuscritos de um 
religioso francês que vivera na região e relatara os embates entre os 
autóctones liderados por Muhumuza/ Nyabingui e os colonizadores. 
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À semelhança do que Mukasonga realizara em Notre-Dame du Nil, 
Cœur tambour tematiza a confrontação de uma jovem ruandesa 
com discursos exógenos sobre a África, carregados de ideologia 
eurocêntrica e pretensões científicas:

O padre Régis parecia ter-se empenhado para 
encontrar no quiniaruanda vestígios de todas as 
línguas antigas, passando pelas da Etiópia e do 
Chifre da África. [...] Ele compilou estudos, muitos 
igualmente manuscritos, pois se correspondia 
com outros missionários convertidos em 
linguistas ou etnólogos sobre os costumes e as 
línguas dos povos sudaneses: os galas, os nueres, 
os dincas, os shilluk etc. (MUKASONGA, 2016, 
p.120 – tradução do autor)

A ironia da descoberta do relato do padre fica por conta 
da miopia do religioso diante da consubstanciação – noção 
fundamental para grande parte da cristandade – em torno de 
Nyabingui: “‘Mas’, concluiu o padre Régis, ‘o que eu não entendo, é 
que Kitami é Nyabingui e é Muhumuza’. E eu, frei Rogatien, afirmo: 
sobre o diabo não há nada a se compreender” (MUKASONGA, 2016, 
p.126 – tradução do autor).

Como mencionado anteriormente, a primeira parte de Cœur 
tambour emula o prefácio do caderno de memórias de Prisca/
Kitami e recompõe os caminhos que levaram os percussionistas 
que acompanham a cantora a se encontrar no Harlem, em Nova 
Iorque, berço do movimento de valorização das culturas negras 
no início do século XX, e a partir em busca das raízes africanas de 
sua música. Cada percurso individual toca em elementos ligados à 
diáspora negra e ao anticolonialismo: o pan-africanismo de Marcus 
Garvey (1887-1940) e o movimento rastafári, no caso do jamaicano 
Livingstone; o vodu haitiano, para o guadalupense Baptiste; e 
a resistência à colonização no espaço fronteiriço entre Ruanda e 
Uganda para James, que aprende a tocar com o tambourinaire da 
antiga realeza de Ruanda. Sob a influência de Livingstone, o grupo 
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passa a reivindicar pertencimento a um ramo do rastafarianismo 
conhecido como “nyabinghi”, caracterizado por um forte sentimento 
messiânico centrado na figura do negus Haile Selassie:

Nós pertencemos à ordem de Nyabinghi, o ramo 
mais antigo do rastafarianismo, e nossa única lei 
é a liberdade. Os ritmos dos nossos tambores 
vêm diretamente daquele que os escravos que 
buscaram a liberdade, os marrons, tocavam nos 
morros inacessíveis aos senhores, aos cachorros 
e aos lacaios. Nós somos pretos livres como 
foram nossos ancestrais que escolheram morrer 
em liberdade em vez de viver na servidão. Nossa 
fé proclama que o Deus negro encarnou no corpo 
negro do ras Tafari, chamado Haile Selassie I, Rei 
dos reis, o imperador da Etiópia, o Leão de Judá. 
(MUKASONGA, 2016, p.143 – tradução do autor)

Harmonizando (não sem alguma dificuldade) seus tambores, os 
músicos partem em turnê por várias cidades africanas. A sonhada 
visita à Etiópia de Haile Selassie os frustra, mas eles seguem a viagem 
a fim de cumprir sua reafricanização. Ao se instalarem na região de 
origem de James, os músicos causam espanto na população com seus 
penteados e descobrem Prisca e seu canto, reavivado pelo toque dos 
tambores afro-caribenhos, integrando-a prontamente ao grupo, 
adicionando a ele mais um elemento africano e fornecendo à jovem 
uma possibilidade de fuga ao destino que a aguardava – ser dada 
como esposa de uma autoridade hutu. A descoberta de um grande 
tambor ancestral, escondido desde os embates entre Muhumuza e 
os europeus, reforça em Prisca, já renomeada Kitami, a convicção de 
que o espírito de Nyabingui a habita; e, para os músicos, trata-se de 
mais uma garantia de africanidade para o grupo.

O etiopianismo dos percussionistas enfurece Prisca e sugere 
razões mais profundas na escolha de Nyabingui pela jovem como 
uma tentativa de exilar-se de Ruanda, cujo regime repressivo buscava 
aniquilar o máximo de vestígios dos passados pré-republicano do 
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país, período no qual os tutsis ocupavam os postos de governo, 
e pré-colonial, anterior à instalação das missões católicas. Nas 
palavras de Prisca,

[é para a Etiópia] que quiseram deportar os 
tutsis. Vocês, jamaicanos, querem ser etíopes. 
Mas os brancos decidiram que nós, os tutsis, é 
que éramos etíopes, outros acreditaram neles 
e isso nos trouxe muitos problemas: como nos 
consideravam etíopes, nossos irmãos, ruandeses 
como nós, nos massacraram, e os sobreviventes 
vagueiam pelo mundo, banidos de sua única 
pátria. Meu Canto é um canto de exílio [...]. 
(MUKASONGA, 2016, p.49 – tradução do autor)

Personagem restrito à primeira parte do romance, o autor 
do prefácio atua no sentido de salientar a peculiaridade das 
performances de Kitami, característica que a tornou famosa 
mundialmente, especialmente em cidades com grande presença 
de imigrantes africanos e caribenhos, como Nova Iorque, Paris e 
Londres, e de forte herança cultural africana, como Salvador. O 
discurso do jornalista que assina o prefácio fictício está marcado 
pela ótica eurocêntrica sobre o primitivismo africano, alinhado 
com o registro do religioso-linguista encontrado por Prisca na 
biblioteca da missão: “as palavras mágicas daquela que apelidavam 
de Amazona Negra pareciam brotar das profundezas de uma África 
ancestral e eternamente insubmissa” (MUKASONGA, 2016, p.12 – 
tradução do autor). Essa maneira de enxergar a África será assumida 
também pelo empresário do grupo, que se exalta ao ouvir a história 
de Kitami, nome artístico que Prisca decide adotar: “Já estou vendo 
os cartazes gigantes na Broadway! Vamos transformá-la em uma 
lenda, e que lenda! ‘Do coração da África, a rainha das amazonas 
negras!’” (MUKASONGA, 2016, p.147 – tradução do autor)

Ao experimentarem maiores liberdades de ação e circulação 
se comparadas às crianças, as personagens adolescentes de 
Scholastique Mukasonga se veem diante de um leque de discursos 
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sobre a África que são elaborados fora da África. Em mais de um 
momento, a adolescência é caracterizada como a idade em que 
se dá a conscientização do papel dos colonizadores europeus na 
elaboração de imagens da África e dos africanos que terão terríveis 
consequências para Ruanda. A instituição escolar descrita por 
Mukasonga em Notre-Dame du Nil cumpre um importante papel 
nesse sentido, obedecendo a uma visão de instrução imaginada por 
europeus, transplantada para a África durante o período colonial 
e mantida praticamente intacta após a independência de Ruanda, 
sendo, por isso, um espaço propício para o desenvolvimento de 
uma concepção de ensino destinada a “permitir que o ‘indígena’ 
assimilasse os fundamentos da cultura ocidental, os respeitasse e 
lhes reconhecesse a superioridade” (LE CALLENNEC, 2011, p.512) ao 
mesmo tempo que possibilita a institucionalização da perseguição 
aos tutsis. Em Cœur tambour, por sua vez, encontramos também um 
discurso de idealização da África e da herança africana, elaborado 
por caribenhos que empreendem a viagem de retorno ao continente 
sob inspiração do movimento rastafári e do garveyismo. Sem 
implicações diretas para a política ruandesa, esse discurso se torna 
objeto de simplificações ligadas à conversão de elementos culturais 
em produtos, notadamente nas mãos de Pedro, o empresário do 
grupo de percussionistas: “[Pedro] havia se lançado em uma intensa 
campanha de divulgação, anunciando na imprensa, em rádios 
e na televisão, que uma autêntica princesa africana, verdadeira 
profetiza, estava prestes a surgir na selva dos discos e dos palcos” 
(MUKASONGA, 2016, p.43 – tradução do autor).

IDADE ADULTA: O RECOnHECIMEnTO DE UMA IDEnTIDADE 
AFRICAnA

As memórias de infância e juventude se espraiam, na obra 
de Scholastique Mukasonga, entre o final da década de 1950 e 
1973 – quando, aos 17 anos, foge para o Burundi. Como lemos em 
seus textos autobiográficos, nos trinta e um anos que separam 
a saída para o exílio e a viagem memorial a Ruanda, Mukasonga 
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pôde visitar a família no país natal em duas ou três ocasiões. 
Diante da importância do ponto de vista infantil no interior do 
discurso de memória de Scholastique Mukasonga e das sucessivas 
reelaborações dos registros da infância e da adolescência em sua 
obra ficcional, é possível identificar a idade adulta como a faixa 
etária menos explorada até o momento pela escritora. Em Inyenzi 
ou les Cafards, o relato da vida posterior à fuga para o Burundi 
comporta vários saltos cronológicos, e nas novelas de L’Iguifou e de 
Ce que murmurent les collines, as cenas cujas ações se desenrolam 
na maioridade são uma perceptível minoria. É apenas em seu livro 
mais recente, Un si beau diplôme!, publicado após as inovações 
temática e formal de Cœur tambour, que a vida adulta foi abordada 
de maneira mais detalhada. Essas poucas ocorrências, contudo, já 
apontam alguns temas recorrentes: a adaptação de Mukasonga à 
vida no exílio, inicialmente como apátrida; a formação profissional 
e o início da carreira; a formação de uma nova família e a separação 
cada vez maior dos parentes ruandeses; a instalação na França; o 
genocídio vivido a distância; e o difícil retorno a Ruanda dez anos 
após o massacre.

Em Un si beau diplôme!, lemos que, após a conclusão do curso 
na Escola de assistentes sociais de Gitega, no Burundi, Mukasonga 
se dirige para Bujumbura com sua melhor amiga, onde ambas 
frequentam a comunidade de exilados ruandeses. Se o estado 
de repressão do outro lado da fronteira limitava o horizonte de 
percepção e experiência da população, a rotina e os novos vínculos 
estabelecidos pelos refugiados em terra estrangeira criaram 
condições para o surgimento de sentimentos de nostalgia de uma 
paisagem há muito perdida:

O cozimento lento dos pratos sobre as brasas do 
carvão de madeira nos dava tempo para cantar 
e dançar. Sem tirar os olhos das panelas, as 
mulheres se instalavam o mais confortavelmente 
que podiam sobre os papelões que substituíam 
as toalhas tradicionais. Aquele momento era 
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muito esperado, pois transportava os exilados 
de volta ao país perdido: no fundo do beco, os 
barracos miseráveis pareciam sumir para dar 
lugar, como em uma peça de teatro, às queridas 
colinas de Ruanda. Por si só, o canto e a dança 
tinham o poder de prover uma trégua de sossego 
em meio aos tormentos do exílio. (MUKASONGA, 
2018b, p.66 – tradução do autor)

Após alguns anos, Mukasonga conhece um antropólogo francês 
no campo, constituindo com ele uma nova família. Em meados dos 
anos 1980, ela e os filhos o acompanham no Djibuti. Nesse país 
de tradição muçulmana e de independência tardia, a paisagem 
inospitaleira, as altíssimas temperaturas e a falta de estruturas que 
requeressem a atuação de uma assistente social foram elementos 
que dificultaram a integração à cultura local. Novamente, o contato 
com uma realidade diferente no interior do continente africano 
abre as portas para a elaboração de uma identidade complexa:

Foi talvez no Djibuti que se consolidou em mim o 
sentido profundo da minha identidade: o que quer 
que acontecesse e onde quer que eu estivesse, eu 
era e continuaria sendo africana. Em Ruanda, eu 
era uma tutsi, uma estrangeira no meu próprio 
país, uma barata à espera da morte; no Burundi, eu 
era uma exilada; segundo o ACNUR, uma apátrida. 
(MUKASONGA, 2018b, p.121 – tradução do autor)

Assim, ao narrar a discussão ocorrida em um jantar assistido 
por pessoas de diferentes nacionalidades, a narradora-personagem 
revela o momento da prise de conscience em relação a sua 
africanidade, diante da reação de uma djibutiana:

Um casal italiano se perguntava se os djibutianos, 
de tanto comer espaguetes, não acabariam se 
tornando italianos. Achei graça da piada e disse 
a Aïcha:

― Africanos virando italianos! Definitivamente, 
eu vi e ouvi de tudo no Djibuti!
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A reação imediata, quase violenta, de Aïcha me 
surpreendeu:

― Espere um pouco, nós, djibutianos, não temos 
nada a ver os africanos! Quer sejamos afar ou 
issa, nós não somos africanos! Olhe ao seu redor: 
isso aqui se parece com a África? Você já viu no 
mapa onde fica o Djibuti? Nós vivemos como 
africanos? Nós somos um tanto mais civilizados...

Tive piedade e senti vergonha por ela:

― Bem, eu sou africana, eu me sinto 
profundamente africana. Venho do centro 
da África, do coração da África, e me sinto 
perfeitamente bem assim. Nada nem ninguém 
me fará negar essa identidade. E eu sou uma 
pessoa civilizada.

[...] Eu sentia orgulho de não negar minhas raízes. A 
ideia de negá-las sequer passava pela minha cabeça. 
Onde quer que eu estivesse, qualquer que fosse a 
língua em que me expressasse, eu permaneceria 
antes de tudo uma africana. (MUKASONGA, 2018b, 
p.122-123 – tradução do autor)

Assim como em Inyenzi ou les Cafards, Un si beau diplôme! 
também termina com um capítulo que narra o retorno de 
Scholastique Mukasonga a Ruanda. A longa viagem de carro com 
várias paradas se conclui com um olhar bastante positivo para o 
estado atual do país, apelidado de “nova Ruanda”, no qual as 
mulheres ganharam um considerável protagonismo político.

COnSIDERAÇÕES FInAIS
A análise do conjunto da obra de Scholastique Mukasonga 

revela uma coerência na composição de suas protagonistas – 
seja na perspectiva adotada para a estruturação do discurso de 
memória, seja na representação dos contextos em que evoluem 
essas personagens agrupadas aqui em faixas etárias por motivos de 
metodologia. Assim, as crianças dos relatos autobiográficos e das 
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novelas, ainda em fase de construção de sua relação com o mundo 
e submetidas a uma precariedade material generalizada desde a 
primeira infância, descobrem por meio dos escassos livros escolares 
que há um universo mais amplo além dos limites do entorno 
imediato a que estão submetidas. Por sua vez, as personagens 
adolescentes de Mukasonga – a jovem que vai para Kigali cursar 
o ensino secundário, as estudantes de Notre-Dame du Nil, isoladas 
em seu liceu ou a protagonista de Cœur tambour – já gozam de 
uma maior autonomia em relação ao seio familiar, mas devem lutar 
contra a própria vulnerabilidade ao se verem diante das intrincadas 
hipóteses sobre as origens dos tutsis, uma das inúmeras fabulações 
que sustentaram os projetos colonizadores aplicados na África e 
promoveram a separação entre aquele grupo e os hutus. A fuga de 
Ruanda é vivida, então, como a única saída possível, uma passagem 
forçada para a clandestinidade e para a vida adulta, tendo como 
consequência a separação cada vez maior da casa familiar – algo 
que será determinante para o percurso das personagens adultas de 
Scholastique Mukasonga em suas jornadas fora de Ruanda. Por fim, 
os relatos da maturidade, menos frequentes na obra de Mukasonga 
que os registros da infância e da adolescência, apontam diferentes 
graus de reconhecimento da africanidade da escritora, algo que 
dialogará com as variadas elaborações de sua identidade ruandesa.

O entendimento de como se dão as diferentes representações 
da África em uma obra que tem ganhado cada vez mais exposição 
no Brasil nos ajuda, portanto, a esclarecer detalhes de uma cultura 
ainda bastante mal conhecida como é a cultura de Ruanda e a 
complexidade de um fato histórico com tantas singularidades e 
ainda tão mal compreendido como o genocídio dos tutsis.
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A rePÚBLIcA PrOUstIANA dAs LetrAs I: PAUL 
desJArdINs NA OBrA de MArceL PrOUst, OU 
dO cINZA AO AZUL

Luciana Persice Nogueira (UerJ)

Na sequência de trabalhos apresentados com vistas à 
elaboração do quadro social, intelectual e artístico que venho 
caracterizando como a “República Proustiana das Letras”, contexto 
do objeto de minha pesquisa atual, cabe ressaltar uma figura 
importante na formação intelectual e acadêmica de Marcel Proust: 
o jornalista Paul Desjardins. Esse ex-professor de Proust é editor 
e cofundador do influente Bulletin de l’Union pour l’Action Morale 
que Proust assina, lê, comenta, e usa como referência e inspiração 
em seu trabalho.

O propósito desse artigo é articular a figura desse intelectual com 
a importância do BUAM dentro da República Proustiana das Letras, 
sob a perspectiva de suas presenças (a do jornalista e a do boletim) 
na trajetória intelectual e na obra de Proust. Para tal, serão cotejados 
textos de época – de Proust e de seus interlocutores privilegiados – de 
diferentes registros e origens, inclusive sua correspondência pessoal.

DESJARDInS E A “ZOnA CInZA” DE PROUST
O crítico François Chaubet, que estuda “espiritualismo 

republicano”, aborda a Union pour l’Action Morale situando-a no 
que denomina de “zona cinza” (CHAUBET, 1999, p.67), ou seja, um 
conjunto de grupos ou indivíduos que se mantêm fora dos holofotes 
(diferentemente, por exemplo, de Charles Maurras, Charles Péguy, 
e Maurice Barrès – todos nomes que conheceram grande destaque 
à época, e que ainda são referências conhecidas e reconhecidas), 
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com vocação para “circunspecção (ideológica) e discreção (em suas 
formas de intervenção)”.1 Em francês, uma zone grise implica numa 
certa indefinição (oriunda do universo jurídico, a expressão constata 
ambiguidades e casos de exceção) ou num status intermediário 
entre extremos (sendo uma alternativa a visões maniqueístas). O 
espiritualismo republicano, então, é uma ampla área de ação e 
conhecimento que acolhe grande variedade de possíveis, evitando 
polarizações (entre esquerda e direita), e, por isso mesmo, pouco 
atraente a uma juventude que aspira, como sói acontecer, por 
originalidade, rebeldia e transformação (como é o caso do círculo 
de amigos do jovem Marcel Proust).

O grupo que constitui e edita o Bulletin de l’Union pour l’Action 
Morale (doravante BUAM, 1892-1905) pertence a essa “zona cinza”, 
e vai ser considerado como um dos grandes formadores de opinião 
da época. A figura de proa do grupo é o jornalista e professor Louis 
Paul Abel Desjardins (1859-1940), que publica seus primeiros artigos 
na Revue Bleue2 e no Figaro3 – outros importantes formadores 
de opinião desse período. Desjardins foi professor de literatura 
no Liceu Condorcet (entre 1906 e 1919),4 mas só veio a dar aulas 

1  As traduções nesse artigo são de responsabilidade da autora.
2  Também conhecida como Revue Politique et Littéraire, 1863-1870, 1871-1884, 1885-
1933; revista de literatura e política, quinzenal ou mensal, dependendo do período.
3  Fundado em 1826, um dos jornais cotidianos de maior circulação na França, até hoje.
4  Outras instituições foram: os Liceus Louis-le-Grand e Michelet, o Collège Stanislas, 
e as Ecoles Normales Supérieures de Sèvres e de Saint-Cloud. No Liceu Condordet, foi 
colega de outra grande influência na formação intelectual de Proust: Alphonse Darlu 
(1849-1921), professor de filosofia. Esse liceu tem, em seu corpo docente, uma longa 
lista de importantes escritores e intelectuais ao longo de sua história, que inclui Alain 
(Emile Chartier), Pierre Clarac, Jean Jaurès, Stéphane Mallarmé, Maurice Merleau-
Ponty, Marcel Pagnol, Jean-Paul Sartre (entre muitas outras celebridades; para o 
rol completo, In fr.wikipedia.org/wiki/Lycée_Condorcet). Na École libre des Sciences 
Politiques, será colega de Henri Bergson (1859-1941; pela anedota, vale registrar que 
este também estudou no Condorcet) e de Albert Sorel (1842-1906) – com os quais 
Proust também teve aulas, e a quem também se creditam influências notórias; hoje, 
é conhecida familiarmente como “Sciences Po” – uma das instituições de ensino 
superior de maior prestígio na França (In http://www.kronobase.org/chronologie-
categorie-Paul+Desjardins.html, mas não é corroborada em outras fontes biográficas 
referentes a Desjardins).
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a Proust entre 1890 e 1893 na École libre des Sciences Politiques 
(onde trabalhou entre 1890 e 1895), da Sorbonne (onde Proust tem 
aulas de direito e filosofia).

Marcel Proust (1870-1922) entra no Condorcet em 1882, e, 
a partir de 1887, começa a participar da redação e da edição de 
revistas efêmeras, dedicadas à literatura e à crítica literária, junto 
com colegas e amigos: Le Lundi (1887), com Robert Dreyfus (1873-
1939; futuro jornalista e escritor)5, Daniel Halévy (1872-1962; 
futuro historiador, ensaísta e editor),6 e Abel Desjardins (1870-1951; 
futuro médico, irmão mais novo de Paul Desjardins)7 e outros. Esse 
panfleto será logo substituído por outro, instaurando uma dinâmica 
de abertura, encerramento e novo lançamento de títulos efêmeros 
ao longo de 1888, sob a pluma e a inspiração do mesmo núcleo de 
participantes: La Revue de Seconde, La Revue Verte, e La Revue Lilas.

Já cursando Direito, Proust e seu grupo editam Le Mensuel (1890-
1891), sua primeira revista impressa (as anteriores eram manuscritas 
e policopiadas). Encabeçados por Fernand Gregh (1873-1960; futuro 
poeta e crítico literário),8 integram-se à revista Le Banquet (1892-1893) 
– juntamente com novos participantes, alguns também oriundos do 
Condorcet: Jacques Bizet (1872-1922; futuro médico),9 Horace Finaly 

5  Será autor de Souvenirs sur Marcel Proust, accompagné de lettres inédites, 
Grasset, 1926 (re-editado na coleção Les Cahiers Rouges, Grasset, 2001 e 2012).
6  Entre 1903 e 1910, colabora com os Cahiers de la Quinzaine de Charles Péguy, e 
será eleito para a Académie des sciences morales et politiques em 1949.
7  Abel Desjardins, como Paul, é filho do historiador de mesmo nome; é amigo do 
irmão de Proust, Robert, que também será médico. Seu nome se eclipsa da lista dos 
participantes do grupo de amigos literatos.
8  Lança, já em 1896, uma coletânea de poemas, La Maison d’enfance, pela qual recebe 
o Prix Archon-Despérouses, em 1897 (receberá esse mesmo prêmio novamente em 
1905). Em 1958, publica Mon amitié avec Marcel Proust: souvenirs et lettres inédites.
9  Filho do compositor Georges Bizet e primo de Daniel Halévy. Funda a Revue pour 
théâtre d’ombre (segundo informação da wikipedia que não consegui confirmar), 
torna-se diretor da companhia Taximètres Unic de Monaco (à qual Proust recorre 
para alugar carros em seus passeios pelo campo), e cria a sociedade automóvel Le 
Zèbre. Jacques Bizet é uma paixão juvenil de Proust, e sua mãe, a futura Mme Straus, 
será uma das mais importantes correspondentes do escritor. O suicídio de Jacques 
Bizet precede a morte de Proust em duas semanas.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Archon-Desp%C3%A9rouses
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(1871-1945; futuro banqueiro e grande financista),10 Louis de la Salle 
(1872-1915, poeta),11 Robert de Flers (1872-1927, futuro escritor, 
dramaturgo e acadêmico),12 Gaston Arman de Caillavet (1869-1915; 
futuro dramaturgo),13 e Léon Blum (1872-1950; futuro político, 
estadista, líder socialista14). Com o encerramento desta revista em 
1893, o grupo se une aos irmãos Natanson15 e passa a colaborar para 
a importante Revue Blanche (1889-1903; inicialmente sediada em 
Liège, é transferida para Paris em 1891); com a falência desta, o grupo 
se dispersa em seguida (Proust vai se inspirar em boa parte desses 
colegas e amigos na composição dos personagens de A la Recherche 
du Temps Perdu, 1913-1927).

Nessa persistente linhagem de pequenas publicações criadas, 
desfeitas, refundidas, em perpétuo movimento, nessa eclética (e 
incompleta) listagem de nomes que incluem e reúnem, virtualmente, 
poetas, prosadores, ensaístas, marqueses, banqueiros, reis do 
vaudeville e grandes líderes socialistas, uma parcela da diversidade 
das tendências e alinhamentos de ordem estética, política e/ou 
ideológica se descortina, revelando a formidável coabitação, via 
de regra dialógica e cooperativa, de posições e posicionamentos 
distintos e divergentes – disposição que caracteriza o fervilhante 
ambiente intelectual e artístico da Belle Epoque francesa e, mais 
especificamente, parisiense.

10  Único banqueiro que apoiará o Front Populaire, do amigo Léon Blum; seu afastamento 
da direção do banco anuncia a queda próxima do gabinete do amigo (1937).
11  Louis-Georges Séguin, conde de La Salle (1872-1915), morre em combate; fez o 
serviço militar com Halévy.
12  Marquês de La Motte-Ango e conde de Flers, terá por secretário do jovem 
Gaston Gallimard. Escreverá peças com Gaston Arman de Caillavet por quinze anos, 
o que os torna figuras proeminentes do vaudeville.
13  A mãe de Mathurin Cyprien Auguste Gaston Arman de Caillavet era amiga de 
Anatole France. Proust o conhece ao final do serviço militar e se apaixona por sua 
noiva. Sua dupla autoral com Robert de Flers produz não menos de 26 peças, entre 
óperas, óperas-bufas, operetas, comédias e dramas líricos.
14  Na época em questão, escrevia textos de crítica literária. Admirou Maurice 
Barrès até o Caso Dreyfus.
15  Escritores e colecionadores de arte: Alexandre (1897-1936), Thadée (1868-1951), 
e Louis-Alfred (1873-1932).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Flers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Arman_de_Caillavet
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Blum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flers_(Orne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Arman_de_Caillavet
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Embora diverso em sua constituição e marcadamente 
cosmopolita, esse grupo que se reúne em torno das sucessivas 
revistas mantém consistência e coerência em sua linha editorial 
– que os próprios participantes vão qualificar, em diferentes 
oportunidades, de “eclética”, “subversiva” e “anárquica”. Por 
exemplo, em 1887, em nota dos editores, a revista Le Lundi é assim 
apresentada ao leitor: “Um jornal que não é nem naturalista, nem 
decadente, nem incoerente, nem progressista, nem deliquescente,16 
pode parecer extraordinário [...] Sem parcialidade, sem distinção de 
gênero, aceitamos tudo o que nos parecer digno de ser lido” (Apud 
NAKAO, 2001, p.122-123). Significativamente, a capa da revista 
contém uma citação de Verlaine: “O triunfante ecletismo do Belo” 
(PAINTER, 1966, p.100).

George Painter, biógrafo de Proust, explica o porquê de quase 
não haver registro da Revue Verte: o secretário de redação Marcel 
Proust não autoriza Halévy a reproduzir os artigos do volume, que 
deveria ser destruído após leitura, pois considera que a revista

é completamente diferente das publicações 
ditas públicas, nem sendo paga nem tendo 
tiragens em grande número de exemplares [...] 
mas [sendo] para o divertimento de um círculo 
restrito e estritamente de eleição [...] Reflexo 
inconsistente da mobilidade de imaginações 
que se divertem, [a Revue Verte] deve ser 
protegida contra as críticas de leitores para 
cujos olhos ela não foi escrevinhada. (Apud 
PAINTER, 1966, p.101)17

Esse lado praticamente dadaísta de Proust persiste na Revue 
Lilas, quando ele escreve, ainda no mesmo ano de 1888, um texto 
16  A apelação de decadentismo surge a partir da publicação de Les Déliquescences, 
poèmes décadents d’Adoré Floupette (1885), de Henri Beauclair e Gabriel Vicaire; o 
adjetivo deliquescente é, portanto, usado como sinônimo de decadente.
17  Esse protesto de Proust é transcrito por Painter a partir de um relato de Robert 
Dreyfus (Souvenirs de Proust, 1926). O biógrafo considera que Haléry se refará do 
desaparecimento da Revue Verte ao fundar seus Cahiers Verts, em 1920, e cujo n°68 
será, justamente, o livro de Robert Dreyfus, citado acima por Painter.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1885_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Beauclair
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Vicaire
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dedicado ao amigo Bizet antecedido desta observação: “Para a Revue 
Lilas, sob reserva de destruição ulterior” (Apud PAINTER, 1966, p.101).

Humor, iconoclastia, e um certo dadaísmo marcam essas 
primeiras pequenas revistas da juventude. A veia anárquica continua 
ainda em 1892, quando os editores explicitam a vocação eclética da 
Banquet, e explicam aos leitores, em seu primeiro número:

Alguns jovens imaginaram que não seria 
supérfluo acrescentar uma linha à lista das 
Revistas em que a adolescência contemporânea 
se exprime. Colocando de lado o interesse – 
mesmo que legítimo – de imprimir sua própria 
prosa, foram motivados a tal por diversas razões, 
como o desejo de tornar conhecidos na França, 
de maneira relativamente contínua, as mais 
interessantes e recentes produções da arte 
estrangeira. São jovens muito sérios.

Que o leitor não espere deles uma profissão 
de fé. Fazem questão de declarar com alarde 
que adotam, em matéria de literatura, as 
doutrinas anárquicas mais subversivas. Não 
seremos simbolistas, mas também não seremos 
tolstoizantes. A amplidão de nosso ecletismo 
reconciliará nossos temperamentos. Cada um 
de nós saberá bem escolher, para seus próprios 
exercícios espirituais, a orientação que lhe 
convier. (Le Banquet, n.1, 1892, p.5)18 

A média etária dos jovens, que como tal se identificam em 
nome da redação da revista, é de 19 anos. A palavra “Revistas” está 
em itálico, maiúscula e no plural no texto, ressaltando a consciência 
da importância e da pletora das publicações contemporâneas – de 
todos os tipos, tamanhos, tiragens, públicos – universo editorial 
consagrado entre os pares, veículo imprescindível para quem 
deseja se expressar dentro de um grupo, passagem obrigatória 
para quem almeja fazer vibrar a própria voz na verdadeira cacofonia 

18  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32438v/f17.image Acesso em 05.Jan.2018.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32438v/f17.image
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desse ambiente profuso e diverso. Embora a redação pareça visar 
um público “adolescente”, a ambição do grupo é alcançar “os 
leitores da França”, inclusive apresentando-lhes traduções de 
textos estrangeiros. De fato, eles estão entre os primeiros e os 
mais constantes divulgadores da obra do filósofo alemão Friedrich 
Nietzsche (1844-1900) nesse período.

O grupo também se define como “uma linha a mais na lista” 
das publicações, o que equivale a uma “nova linha” enquanto 
perspectiva alternativa às duas principais correntes que dominavam 
o ambiente literário da época: os simbolistas e os “tolstoizantes”. 
Os primeiros, ligados às vanguardas e ao decadentismo em 
voga – e cujos principais representantes constituem, ainda hoje, 
nomes imponentes (Jules Barbey D’Aurevilly, Joris-Karl Huysmans, 
Auguste de Villers de l’Isle d’Adam, Rémy de Gourmont, Pierre 
Louÿs, Jean Lorrain, Octave Mirebeau, Jean Moréas [...]);19 os 
segundos, vasta zona cinza habitada por neocristãos (em sua 
maioria, hoje, ilustres desconhecidos: Paul Desjardins, Melchior 
de Vogüé, Jules Lemaître, Anatole Leroy-Beaulieu, Marcel Prévost, 
Edouard Rod, Jean Paulhan, Michel Duruy, Raoul Frary [...]); o 
termo “tolstoizante” é comumente usado nessa época para 
designar os integrantes do neocristianismo (um neocatolicismo 
republicano), ou diretamente influenciados pela obra de Leon 
Tolstoi20 (abundantemente traduzida para o francês desde meados 
do século XIX) ou orientados segundo o reformismo social que 
surgira da reação contra o niilismo, o pessimismo, o ceticismo e o 
cinismo que marcou parte da intelectualidade finissecular.

19  Será incluída na longa lista dos decadentistas franceses o Proust de Les Plaisirs 
et les jours (1896).
20  Liev Nikolaievitch Tosltoi (1828-1910), escritor russo de romances históricos 
e realistas, prega ideais de verdade, justiça, bem social e paz; enaltece o valor do 
trabalho manual, a vida em contato com a natureza, e a rejeição do materialismo. 
Ataca a instituição da Igreja, o militarismo, o patriotismo e a desigualdade econômica. 
Mantém-se próximo de um cristianismo racionalista. Crítico da Arte pela Arte, 
acredita que esta seja, sobretudo, um meio de comunicação de emoções e de união 
entre os homens. Recebeu forte influência de dois reformadores sociais: John Ruskin 
(1819-1900, inglês) e Henry George (1839-1897, norte-americano).
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O ecletismo da revista Le Banquet, porém, a aproxima mais 
dos primeiros, como observa o estudioso Yuji Murakami. Ele vê, no 
aviso aos leitores (citado acima), uma nítida influência de Maurice 
Barrès (1862-1923).21 Segundo o crítico, “em Un homme libre (1889), 
os dois heróis usam como guia de sua busca do Eu, o “Exercício 
Espiritual” de Inácio de Loyola” (MURAKAMI, 2006, p.193) – e os 
jovens editores, ao explicitarem, em sua nota, que pretendem 
publicar seus “exercícios espirituais”, fazem referência, citação e 
homenagem ao flamboiante escritor.

A influência e o prestígio de Barrès podem ser detectados 
nalguns artigos da revista, dentre os quais, justamente, uma resenha 
sobre um livro de Desjardins (“La question présente et le Devoir 
présent de Monsieur Desjardins”, Le Banquet, n°.1, 1892, p.24-28 – 
texto ao qual se retornará mais adiante), de Fernand Gregh:

Lembremos dos gracejos filosóficos do Sr Barrès, 
aliás, tão cheios de fantasia e graça poéticas, 
mas em que nossa época blasée se deleita como 
se na seriedade de um palhaço sentimental; 
lembremos daquelas alfinetadas [plaisanteries 
pincées] ditas a meia-voz, à sombra de frases 
obscuras, e sobretudo daquela incessante ironia, 
que é como que a confissão perpétua de que a 
inteligência do Sr Barrès, inteligência agitada e 
confusa que é, afinal, a de todos nós, se faz com 
a inconsciente sinceridade de sua insuficiência. 
(Fernand Gregh, Le Banquet, n°.1, 1892, p.26, 
Apud MURAKAMI, 2006, p.182)

21  São muitos os estudos sobre a influência de Barrès sobre Proust. Murakami faz 
uma pequena lista em seu ensaio (ver bibliografia), e atenta para o favoritismo por 
Barrès entre os amigos de Proust. Pode-se dizer que Barrès influenciou seu tempo, a 
sociedade francesa como um todo, os leitores da literatura francesa em geral, e que, 
até o momento em questão, é considerado como um grande escritor. Frequenta os 
demais luminares (considerados e consagrados como tal) da época: Paul Bourget, 
Charles Maurras, os irmãos Goncourt, e Leconte de Lisle. Seu prestígio entre os 
intelectuais declina, porém, a partir do Caso Dreyfus. Influenciado por Hypolite Taine 
(1828-1893, filósofo e historiador positivista, e, coincidentemente, antigo aluno do 
Condorcet) e Ernest Renan (1823-1892, filósofo, historiador, filólogo e teólogo de 
estofo racionalista).
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As primeiras obras de Barrès flertam com o simbolismo, e são 
fortemente influenciadas pelo esteticismo britânico e o decadentismo 
italiano. No período em questão, publica sua trilogia Le Culte du 
moi (1888-1891), em que enaltece o individualismo: Sous l’œil des 
Barbares (1888), Un Homme libre (1889) e Le Jardin de Bérénice 
(1891). Ora, o espírito eclético, anarquista e vanguardista do grupo 
de Proust viceja dentro da perspectiva do individualismo barresiano, 
e carrega consigo essa admiração para dentro da Revue Blanche, à 
qual se integra em 1891 – também ela, nesse sentido, barresiana.

Murakami comenta a Revue Blanche sob a perspectiva da 
influência de Barrès, e cita um ensaio sobre a revista (de A. B. 
Jackson, La Revue Blanche: Origine, influence, bibliographie, 1960):

Le Banquet tinha afinidades com a Revue 
Blanche que, também ela eclética, se centrava 
sobre o individualismo anárquico. Barrès era 
seu ídolo: “Todos esses jovens escritores da 
Revue Blanche eram nutridos pelas primeiras 
obras de Barrès, como Un Homme libre [1889] 
ou L’Ennemi des Lois [1893]. Foi Barrès quem 
reforçou neles a importância que conferiam 
instintivamente ao culto de sua personalidade”. 
(MURAKAMI, 2006, p.181-182; as aspas indicam 
citação do ensaio de Jackson)

Também é Murakami quem assinala a admiração por Barrès 
de um dos principais cronistas da Revue Blanche, Lucien Muhlfeld 
(1870-1902), que, em resenha de Du Sang, de la volupté et de la 
mort (1892), diz tratar-se de “um escritor excelente, não cansamos 
de repetir [...] Acabamos a leitura do último de seus livros, como dos 
precedentes, certos de que ele é o melhor, o mais elevado escritor 
de língua francesa” (Revue Blanche, 1894, p.573 Apud MURAKAMI, 
2006, p.182). Os exemplos como este, do prestígio de Barrès entre 
os jovens escritores e críticos da época, são abundantes.

Embora a admiração de Proust por Barrès seja perceptível ao 
longo de sua obra, ela se manifesta “por intermitência”. Já em 1892, 
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reagindo contra um artigo de Léon Blum (“Méditation sur le suicide 
de l’un de mes amis”, Le Banquet, n°.4, p.115-116), Proust escreve 
a Fernand Gregh: “Esse artigo poderia ter sido escrito pelo lacaio 
de Barrès” (Apud MURAKAMI, 2006, p.182). Lendo a carta em sua 
integralidade, descobre-se que Proust vai muito além dessa crítica 
a Blum – por quem, segundo Philip Kolb, organizador e comentador 
da correspondência de Proust, nutrirá uma antipatia constante, 
até 1919 (quando Blum apoiará a indicação de Proust para o Prix 
Goncourt; PROUST, [Correspondance I], 1970, p.17122):

Será que vocês ficaram todos burros para 
aceitarem Méditation sur le suicide d’un de mes 
amis, do Senhor Sei Lá Quem! [...] Esse artigo 
poderia ter sido escrito pelo lacaio de Barrès [...] 
o que poderia desonrar a redação do Banquet. 
[...] [V]ocê poderá me dizer que os meus artigos 
são piores. Talvez, mas eu sou do Banquet! Ele 
é feito para publicar nossas produções. Mas, 
quando se pega um artigo de fora, é preciso 
que ele não seja tão estúpido, a ponto de ser 
recusado se fosse de um de nós. (PROUST, Corr.I, 
1970, p.170-171)

Ao dizer “eu sou do Banquet”, Proust revela que almeja manter 
o espírito de petit comité que caracterizava as revistas anteriores 
do grupo, e que aceita mal a inclusão de pessoas “de fora”. A revista 
fora “feita para publicar as produções” do grupo original, e tanto 
o tema (a morte fictícia do também fictício amigo de Blum – o 
“Senhor Sei Lá Quem”) quanto a simpatia por Barrès, serão, para 
Proust, indesejadas.

No mesmo ano de 1892, e também por carta, Proust critica 
Robert Dreyfus, que defendera Barrès e atacara Desjardins no 
artigo “La Situation littéraire” (Le Banquet n.5, 1892, p.158-160): 
“você é muito duro com Desjardins. Sem entrar no mérito do que 

22  Daqui por diante, as referências à edição das Correspondances será indicada por 
Corr, seguidas do número do volume.
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há de irreverente em ‘a espevitadeira da fé’,23 você não acha que a 
de Desjardins é uma luz da razão, ao lado do ceticismo de Barrès?” 
(PROUST, Corr.I, 1970, p.174, Apud MURAKAMI, 2006, p.183). Proust 
se manifesta, assim, solidário com Desjardins e crítico de Barrès – 
na contracorrente do grupo.

Assim, Le Banquet se apresenta, de maneira privilegiada, como 
uma alternativa aos simbolistas e aos neocristãos, e, apesar da 
resistência e da oposição de Proust, identifica no individualismo 
(até certo ponto decadentista) de Barrès sua linha mestra (o 
individualismo de inspiração nietzscheana poderia ser acrescentado 
às principais influências sobre os editores; aliás, Gregh também 
fala em Nietzsche ao criticar o livro de Desjardins, mas a economia 
desse artigo não permite desenvolver, além da mera referência, 
essa questão). E, ao longo dos volumes, à medida que os membros 
do grupo manifestam sua admiração por Barrès, alinham-se, assim, 
como críticos de Desjardins e de seu Devoir présent.

É o próprio Barrès quem cria e instiga esse antagonismo, por 
reiterar, publicamente, suas críticas a Desjardins. Por exemplo, no 
mesmo ano de 1892, escreve um artigo para o jornal Le Figaro de 04 
de julho sobre “La querelle des nationalistes et des cosmopolites”. 
Habilmente, consegue se colocar como intermediário entre 
as duas tendências, abraçando tanto o nacionalismo quanto o 
cosmopolitismo, mas não sem atacar Desjardins:

um tolstoizante, o Sr Desjardins se empolgou 
tanto que, ele, professor de liceu, aproximou 
Tolstoi de seu chefe hierárquico, o Sr Léon 
Bourgeois.24 Tal audácia profissional mostra bem 

23  O termo em francês é éteignoir, ou seja, apagador ou abafador de vela, ou 
espevitadeira.
24  1851-1925. Nesse momento, Ministro da Instrução Pública. Bourgeois receberá 
o Prêmio Nobel da Paz em 1920. É considerado como inspirador e teórico do 
solidarismo – doutrina que pretendia conciliar liberalismo e socialismo, um dos 
fundamentos da república laica, buscando a ampliação dos direitos dos trabalhadores 
e a promoção de políticas em prol de uma maior justiça social (previdência social, leis 
sobre a aposentadoria etc).
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a que ponto os tolstoizantes estão imbuídos do 
grande princípio cristão de seu autor: é preciso 
que cada qual carregue sua Cruz. (WIKIPEDIA, 
2014, s/p)

Murakami resume a situação, do ponto de vista dos editores 
e redatores da Banquet: “ao Devoir présent opunha-se Le Culte du 
moi” (MURAKAMI, 2006, p.185), expressando a dicotomia literário-
filosófica entre o “neocatolicismo tolstoizante e o neokantismo dos 
professores” representados por Paul Desjardins e “o individualismo 
ou o anarquismo elegante” dos heróis dos romances de Barrès.

Vejamos, então, como Desjardins e seus “neocatolicismo 
tolstoizante” e “neokantismo de professor” prevalecem aos olhos 
de Proust – talvez o único de seu grupo a não se pronunciar 
manifestamente como atraído pelo “individualismo elegante” de 
Barrès, abrindo caminho ao que ocorrerá a partir da eclosão do 
Caso Dreyfus.

nO CAMInHO DO BULLETIn DE L’UnIOn POUR L’ACTIOn 
MORALE

Paul Desjardins, considerado como diletante em seus primeiros 
textos,25 junta-se aos intelectuais que participam de um grande 
movimento de reconversão cristã, que reage contra o cientificismo 
de fim-de-século. Adere à corrente espiritualista filosófica e/
ou metafísica francesa (da qual Henri Bergson, 1859-1941, faz 
parte) e, em termos de orientação política, participa da vertente 
denominada “solidarismo”, que seria uma maneira atuante e ativa 
de agrupar e organizar a sociedade, orientando-a segundo princípios 
morais laicos. Um dos principais objetivos políticos de tal corrente 
era consolidar a Terceira República (1870-1940, que, durante a 
Belle Epoque, convive com projetos de restauração monárquica e 
aspirações communardes; ver nota n.23). A Exposição Universal de 
1900 foi realizada, em Paris, sob sua égide.

25  Por exemplo, em 1889, publica Esquisses et impressions, sobre a arte, as 
paisagens, e certos pintores, mas, também, sobre o lugar da pintura na sociedade.



156

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

Desjardins passa a defender e, em seguida, a representar, 
através de seus escritos, um reformismo social calcado na ideia 
de um solidarismo que combina o “espiritualismo republicano” 
e um “cristianismo laico” e ético. Trata-se de um neocatolicismo 
reformista centrado na noção de dever (moral e social) e de união 
– de onde o título de seu livro, “o dever presente”. É o que leva 
Fernand Gregh a dizer, em sua resenha já mencionada (“La question 
présente et le Devoir présent de Monsieur Desjardins”):

O Sr. Desjardins se enfada; o vazio do egoísmo 
do Sr Barrès apareceu, nele, rapidamente; o 
diletantismo puro [...] o cansou [...] Então, ele 
passou a caminhar pelos campos gelados e tão 
nobremente tristes do dever [...e] se exalta e se 
cultiva com um talento que causaria inveja ao Sr 
Barrès. (Le Banquet, n°.1, 1892, p.26;)26

O tom do texto é de deboche, e a caminhada fictícia, imaginada 
pelo crítico, termina por deixar Desjardins com um resfriado 
(também ele, claro, imaginário; a Revue Blanche elogia esse artigo 
da Le Banquet em sua edição de fev. 1892, n°.5, p.189-190, Apud 
MURAKAMI, 2006, 18427).

No número seguinte, Robert Dreyfus (sob o pseudônimo de 
Robert Herdey)28 continua o ataque a Desjardins em seu artigo 
“Critique de la raison pratique” (Le Banquet, n°.2, 1892, p.56-57), 
e imagina Desjardins e outros neocatólicos de destaque à época 
numa procissão gritando “Rumo à luz! Abaixo Barrès!” (entre outras 
“barbaridades”) diante da Sorbonne e sob a “sombra de Kant ou 
de Tolstoï” (MURAKAMI, 2006, p.184). As imagens da caminhada 

26 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32438v/f17.image Acesso em 05.Jan.2018
27  No mesmo ano, em sua Crônica de Literatura, Lucien Muhlfeld também reage 
ironicamente ao livro de Desjardins e ao seu chamamento ao dever e à união (Revue 
Blanche, n°.2, 1892, p.109-114). 
28  Anne Henry esclarece que, a fim de dissimular o pequeno número de colaboradores 
diante do público leitor, os editores vão usar pseudônimos em alguns artigos: Robert 
Herdey (Robert Dreyfus), Fernand Danel (Fernand Gregh), e Laurence (Marcel Proust) 
– proliferando-se em uma multiplicidade fictícia de participantes. Ver HENRY, Anne 
(1983). Marcel Proust. Théories pour une esthétique. Paris: Klincksiek. p.13.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32438v/f17.image
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desafortunada e da procissão fervorosa são evidentes caricaturas 
do cristianismo laico e reformista ao qual Desjardins se alinhara e 
ao qual conclama os leitores.

Quanto à “sombra de Kant”, ou o já referido “neokantismo 
dos professores”, consiste na ênfase dada, em setores do ensino 
público, ao universalismo kantiano, que privilegia a “humanidade” 
sobre o nacional, ou, nesse contexto, o “francês”, inculcando a ideia 
do estudo ou trabalho cooperativo e solidário entre os alunos (em 
detrimento da busca da excepcionalidade do indivíduo dentro do 
grupo). Essa noção será muito forte entre quadros docentes de 
importantes instituições de ensino nesse fim de século.

Desjardins termina Le Devoir présent anunciando a futura 
fundação da UAM – que acontece, de fato, no mesmo ano de 1892, 
imediatamente seguida da publicação de seu primeiro Bulletin de 
l’Union pour l’Action Morale (editado enquanto a entidade existir, até 
1905). Entre as primeiras páginas do primeiro Boletim, são explicitadas 
as dez “tarefas”, aqui esquematizadas: 1) Iniciativa e determinação de 
princípios; 2) Correspondência regular com leitores e simpatizantes; 3) 
Publicações; 4) Obras de assistência; 5) Ação social (conferências); 6) 
Extensão da ação (comunicação com entidades semelhantes fora da 
França; participação das mulheres; criação de novos grupos orientados 
pela mesma causa; aproximação das classes sociais e pacificação 
social; e missões de estudantes); 7) Educação (ação sobre os mestres, 
recomendação de obras, “luta contra o utilitarismo no ensino”): ensinos 
primário, secundário e superior (cada qual a cargo de um membro 
diferente); 8) Ação sobre a arte e a literatura (difusão de obras e dos 
deveres da crítica sob uma perspectiva moral e social); 9) Finanças e 
administração; e 10) Organização material das reuniões do Boletim.

Sobressai, porém, na orientação geral do periódico, a importância 
da questão pedagógica. Nos termos de Chaubet, destaca-se, se não um 
extremismo, ao menos o forte rigor de seu ideário:

Port Royal dos Champs [Elysées], ligado e 
centrado sobre os valores da retidão interior, 
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independência moral, livre cooperação 
espiritual. Ela foi o suporte modesto de um 
desígnio mais rico e maior [...]: a formação de 
espíritos republicanos, os [espíritos] dos dois 
mil professores primários e de outros níveis de 
ensino que estavam certamente entre os mais 
ardorosos e os mais conscientes de sua tarefa. 
(CHAUBET, 1999, p.89)

Dos amigos do grupo de Proust, Daniel Halévy é o mais sensível 
ao apelo à pedagogia kantiana e socializante: torna-se membro 
da UAM e preconiza uma participação ativa em novas propostas 
educativas. Por exemplo, no volume de 01/01/1899, Halévy tem 
uma carta publicada (na rubrica dedicada às correspondências, 
p.234-238), em que, depois de mencionar o Caso Dreyfus, envereda 
pela questão da educação: “Senhor, Sou membro de sua União [...] 
As questões do ensino são hoje ardorosamente discutidas, o que 
é bom sinal, pois a educação é o que há de mais profundo numa 
sociedade, e uma sociedade que reflete sobre os problemas da 
educação reflete sobre si mesma. O Senhor não poderia discutir 
diante de nós a questão do monopólio universitário [...]?” (BUAM, 
1899, p.236). Halévy insta a UAM a adotar medidas práticas, e faz 
uma crítica ao conjunto dos membros: “é demasiadamente pouco 
apenas ler, no seu Boletim, em frente à lareira, traduções de Ruskin, 
concilando assim, adulando-os, os gostos pelo sossego e pelo 
refinamento moral” (BUAM, 1899, p.237). No mesmo ano, participa 
ativamente da criação da Sociedade das Universidades Populares.29

Enquanto Halévy se engaja em projetos educacionais e 
pedagógicos inovadores, no mesmo ano de 1899, Proust começa a 
traduzir, “em frente à lareira” e “sossegadamente”, por conta própria 

29  Apoiadas nos conceitos pedagógicos do pastor luterano dinamarquês Nikolai 
Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) e amparadas pelas leis escolares de Jules 
Ferry (1881-1882), elas visam o ensino público e gratuito para adultos. Em 1882, 
é criado o Cercle démocratique pour l’instruction et l’éducation du peuple e em 
1898, a Coopération des Idées. Em 1899, funda-se a primeira Société des universités 
populaires – de uma série que existe até hoje (em 1901, elas já eram 124). Para mais 
detalhes, ver https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_populaire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Frederik_Severin_Grundtvig
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Frederik_Severin_Grundtvig
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(sem contato ou contrato com alguma editora), trechos da obra de 
John Ruskin. Apesar da crítica de Halévy, o aspecto pedagógico do 
trabalho da UAM está, justamente, ligado à influência exercida, 
sobre seus membros, pelo pensador britânico.

nO CAMInHO DE RUSKIn E DE DESJARDInS
Proust jamais será membro da UAM (como Halévy), mas assina 

o Boletim entre 1893 e 1903. George Painter registra que há duas 
lacunas nesse período: 1899 e 1901 (PAINTER, 1966, p.323). Não 
consegui descobrir o porquê da segunda, mas a primeira lacuna 
encontra explicação em carta de Proust à mãe:

Acabei de pagar 10 francos 50 à Union Morale, 
que enviou para cá, sem envelope (não em 
envelope, sem envelope) uma nota de cobrança, 
como se eu fosse um malfeitor. Seja boazinha e 
escreva a essa Revista para lhes dizer que não 
vou mais assiná-la. (PROUST, Carta de setembro 
de 1899, Corr.II, 1976, p.310 – grifo do original)

Leitor fiel por quase dez anos, portanto, Proust será influenciado 
por um dos principais autores editados ao longo de toda a trajetória 
do Boletim: John Ruskin (1819-1900). A frequente publicação de 
trechos de Ruskin marca profundamente o estudante Marcel Proust 
(que também deve ter estudado seus textos ainda no Condorcet, 
nas aulas de filosofia de Alphonse Darlu – outro membro da UAM), 
ao ponto de ele se tornar, logo após encerrar sua assinatura do 
BUAM, um dos maiores divulgadores da obra ruskiniana na França: 
empreendeu a tarefa de traduzir dois títulos, La Bible d’Amiens 
(1904) e Sésame et les Lys (1906), além de publicar vários artigos e 
ensaios sobre estes e outros títulos de Ruskin, durante os primeiros 
anos do século XX.

Uma apresentação do esteta, moralista, teórico, reformador 
socialista, crítico de arte, pintor, colecionador de arte e mecenas 
inglês John Ruskin pode ser assim resumida:
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Essencialmente idealista, Ruskin pode ser 
considerado como romântico e místico, faz a 
apologia do medievalismo, e ataca o classicismo 
e o academicismo. Admirador fervoroso de 
Turner, promove os pré-rafaelitas e inspira 
a criação do movimento Arts and Crafts. Ele 
aprende a desenhar copiando (recurso que 
não deixa de lembrar o processo do pastiche 
proustiano). Faz uma bela cópia da Zéfora do 
afresco de Botticelli, “As provações de Moisés”, 
na Capela Sistina. Viaja pela França nos passos 
de Turner, pela Normandia e Picardia. Por sua 
vez, Proust também se fixará no rosto da Zéfora 
de Botticelli (decalque do rosto de Odette em 
Um Amour de Swann), e também caminhará 
sobre os passos do artista que admirava 
(Ruskin), na sua própria, embora restrita, 
peregrinação pessoal (a Amiens e Veneza). 
(NOGUEIRA, 2011, p.23-24)

As marcas da obra de Ruskin na de Proust poderiam ser 
longamente desenvolvidas, mas não interessam aqui. Importa, 
porém, que o inglês, ao inspirar o movimento estético-artístico 
Arts and Crafts, influencie diretamente a arte decorativa da Belle 
Epoque e o Art Nouveau francês, em sua vocação social. Ruskin 
foi um dos intelectuais que moldaram o pensamento finissecular, 
sobretudo no que tange à reforma social por meio da ética 
religiosa.30 A essa inspiração, também na base do cristianismo laico 
e republicano da UAM, acrescentam-se os estudos de Ruskin sobre 
o gótico francês. A primeira tradução de Proust, La Bible d’Amiens, 
trata essencialmente da arquitetura e da arte medievais do norte 
da França; a segunda, Sésame et les Lys, reúne conferências sobre 
a importância da educação, da leitura e dos livros, proferidas por 
ocasião da inauguração de bibliotecas públicas na Inglaterra.

30  Hoje esquecido na França, ausente do panteão dos grandes nomes do século XIX, 
é um fundamento “cinza” e basilar de parte do que constitui a república moderna 
laica francesa.
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Na pesquisa pós-doutoral que realizei entre 2010 e 2011, tinha-
se acesso, através da página do site Gallica, da Bibliteca Nacional de 
Paris, aos índices de conteúdos de todos os volumes do BUAM. Os 
volumes não estavam digitalizados; constavam apenas os índices 
(completos), com títulos e números de páginas. Isso me permitiu 
afirmar, no ensaio resultante da pesquisa, que entre menções e 
citações, o nome de Ruskin aparece em 22 volumes diferentes, 
entre 1893 e 1899. Havia registros de traduções de The Two Paths, 
Le Jardin des reines (ou Sésame et les Lys, que inclui o título anterior), 
La Nature du Gothique, e La couronne de l’olivier sauvage.

Hoje, porém, apenas os dois primeiros livros constam na 
listagem atual de citações e trechos encontráveis nos tomos 
disponíveis. Isso, porque a coleção dos volumes, que vêm sendo 
digitalizados em sua integralidade, ainda está incompleta. E a antiga 
lista de conteúdos já não existe.31

Em 01/12/1895, o BUAM publica um primeiro trecho (de uma 
série de quatro, que se seguem ao longo de 1896) de Les Lys du Jardin 
de la Reine (BUAM, 1895, p.171-189) e explica: “Nós lhes oferecemos 
[...] a tradução fiel de uma conferência de Ruskin [...] Talvez, se essa 
leitura lhe agradar, e se Deus nos conceder vida e vontade, nós lhes 
ofereceremos, um dia, uma tradução de seu conjunto, num pequeno 

31  Os números disponíveis para consulta hoje (julho de 2018), digitalizados em 
sua integralidade, são: Ano I: n°1 - 07/11/1892, n°2 - 16/11/1892, n°3 - 25/12/1892, 
n°4 -21/01/1893, n°5 - 13/02/1893, n°6 - 04/03/1893, n°7 - 25/03/1893, n° 8 e 9 
- 15/05/1893, n° 10 - 15/06/1893; Ano II: n°1 - 01/11/1893, [s/n – a partir dessa 
edição, não há mais número de volume] 15/11/1893, 01/12/1893, 15/12/1893, 
01/01/1894, 15/01/1894, 01/02/1894, 01/12/1894, 15/12/1894, 01/01/1895, 
01/02/1895, 15/02/1895, 01/03/1895, 15/03/1895, 01/04/1895, 01/11/1895, 
15/11/1895, 01/12/1895, 01/01/1896, 15/01/1896, 01/02/1896, 15/02/1896, 
01/03/1896, 15/03/1896, 01/04/1896, 01/05/1896, 15/05/1896, 15/06/1896, 
15/11/1896, 01/12/1896, 15/12/1896, 01/01/1897, 15/01/1897, 01/02/1897, 
15/02/1897, 01/03/1897, 15/03/1897, 01/04/1897, 01/04/1898, 15/04/1898, 
01/05/1898, 15/05/1898, 01/06/1898, 15/06/1896, 01/07/1898, 15/07/1898, 
01/08/1898, 15/08/1898, 01/11/1898, 15/11/1898, 01/12/1898, 15/12/1898, 
01/01/1899, 15/01/1899, 01/02/1899, 15/02/1899, 01/03/1899, 15/03/1899, 
11/1904, 01/1905, 03/1905, 04/1905, 07/1905, 08/1905. Note-se a grande lacuna 
nos números digitalizados entre 1899 e 1904. Em algum momento, entre 1899 e 
1904, o Boletim passou de quinzenal a mensal.
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volume de cabeceira” (BUAM, 1895, p.170). Isso vai acontecer, de 
fato, em 1898, como se descobre no anúncio de venda, pela UAM, 
de uma brochura publicada com o título da conferência. Não tendo 
sido possível encontrar o opúsculo em questão, é de se supor, sem 
qualquer certeza, que ele contenha apenas o conjunto dos fragmentos 
publicados nos quatro números distintos, ou, de qualquer forma, 
apenas a conferência Les Lys du Jardin de la Reine (essa é a segunda 
das duas conferências que compõem o livro Sésame et les Lys; a 
primeira é Les Trésors des Rois).

Dez anos depois da edição dos quatro fragmentos pelo BUAM, ao 
publicar Sésame et les Lys, Proust realiza plenamente esse desígnio, 
em sua tradução integral das duas conferências, comentada e anotada 
com erudição ímpar (que será mais elogiada pela crítica do que a 
própria tradução). E deixa indícios de ter usado o Boletim para realizar 
seu trabalho. É o que se descobre, por exemplo, em carta de Proust 
à mãe, em que ele pede que ela obtenha o endereço do cunhado de 
seu amigo Abel Desjardins (irmão de Paul), o também fundador da 
UAM Arthur Fontaine (marido da irmã mais nova de Abel e Paul), para 
poder lhe pedir emprestado, “por um dia” (em itálico no texto), um 
volume “do Union Morale” que “contém um texto de William Morris 
sobre o mobiliário”, pois lhe “faria um grande favor para o artigo da 
Renaissance” (carta de 21 de abril de 1905, Corr.V, 1979, p.102-103). 
Aqui, Proust está redigindo seu famoso prefácio a Sésame et les 
Lys, editado separadamente antes da publicação do livro na revista 
Renaissance Latine (1902-1905) com o título “Sur la lecture”.

Proust fez outra solicitação de um exemplar do Boletim a outro 
contraparente de Paul Desjardins: Lucien Fontaine (irmão de Arthur 
e também cofundador da UAM): em nota à tradução de Sésame 
et les lys (1906), ao referenciar uma citação de Milton, afirma: 
“transcrevo essa referência do Bulletin de l’Union pour l’action 
morale que me foi muito amavelmente comunicado pelo Sr Lucien 
Fontaine (Bulletin de 1 e 15 dezembro de 1895)”.32

32  Nota n.2, https://fr.wikisource.org/wiki/S%C3%A9same_et_les_lys/Les_Lys_
des_Jardins_des_Reines, s/p. Acesso em 02.Out.2015

https://fr.wikisource.org/wiki/S%C3%A9same_et_les_lys/Les_Lys_des_Jardins_des_Reines
https://fr.wikisource.org/wiki/S%C3%A9same_et_les_lys/Les_Lys_des_Jardins_des_Reines
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E há outras referências a exemplares do BUAM nessa tradução: 
em sua nota n°.29, ao comentar uma citação de Walter Scott, situa 
sua fonte: “Referência do Bulletin de l’Union pour l’action morale, 
n° de 1° de janeiro de 1896 (Nota do Tradutor)”;33 e o notável 
comentário sobre o aproveitamento feito de uma aliteração 
presente na tradução do BUAM – o que mostra que Proust coteja 
sua tradução atual com a primeira, do Boletim (cujo tradutor, 
porém, não é citado pela revista, e nem por Proust): “Não há outros 
monarcas além destes; qualquer outra monarquia, que não seja a 
sua, é anarquia” (Nota 53: Tomo de empréstimo essa aliteração, que 
traduziu bastante bem o ‘rule’ e o ‘mis-rule’ do texto [em inglês], à 
Union pour l’action morale (Bulletin de 15 de fevereiro de 1896)” (o 
grifo é de Proust).

Antes das traduções, porém, e além das defesas contra as 
críticas a Desjardins realizadas (e mencionadas anteriormente) por 
amigos colaboradores das revistas Le Banquet e Blanche, o jovem 
Proust já manifestava sua admiração pelo crítico literário em sua 
correspondência. Eis o que ele diz ao amigo Robert Dreyfus, em 1888: 
“Os artigos de Desjardins são muito interessantes. O que ele gostaria 
de realizar é, parece-me, a mais bela coisa que se pode fazer” (carta 
de agosto de 1888, Corr.I, 1970, p.108) – segundo Philip Kolb, trata-se, 
aqui, de artigos publicados na Revue Bleue, contos e peças de crítica 
literária “que reagem contra o ceticismo religioso e o diletantismo 
literário” (Corr.I, 1970, p.109). Talvez movido por essa admiração, 
Proust pede ao avô que pague a assinatura dessa revista (em carta de 
setembro de 1886, Corr.XXI, 1993, p.548; não há registro de resposta, 
mas tal assinatura não foi feita; em nota, Kolb esclarece que a Revue 
Bleue interessa a Proust porque publica textos de Desjardins e de 
Maxime Gaucher,34 seu professor no Condorcet).

33  https://fr.wikisource.org/wiki/S%C3%A9same_et_les_lys/Les_Lys_des_Jardins_
des_Reines, s/p. Acesso em 02.Out.2015
34  1829-1888, crítico literário e professor de retórica no Condorcet, onde deu aula 
a Proust, em 1887. Era entusiasta do estilo do aluno. Proust lhe faz homenagem em 
Jean Santeuil, no personagem de Rustinlor – em trecho retomado na Recherche.

https://fr.wikisource.org/wiki/S%C3%A9same_et_les_lys/Les_Lys_des_Jardins_des_Reines
https://fr.wikisource.org/wiki/S%C3%A9same_et_les_lys/Les_Lys_des_Jardins_des_Reines
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Em 1890, a mãe de Proust colabora com a admiração do filho, e 
escreve-lhe dizendo que vai enviar “os três exemplares do jornal Le 
Temps” com o “folhetim de Paul [Desjardins]” – que, ao que parece, 
Proust lhe pedira. Novamente, Kolb esclarece em nota que se trata 
de La Demoiselle au Collège de France: Histoire de la Rive Gauche 
(Le Temps, 23, 24 e 25 de abril, 1890; carta de fins de abril de 1890, 
Corr.I, 1970, p.139).

Essa admiração por Desjardins leva Proust a escrever ao próprio 
jornalista. Em uma carta, Proust critica um artigo do Bulletin, mas 
aproveita, talvez não acessoriamente, para registrar por escrito seu 
entusiasmo pelo pensamento do antigo professor “Perdoe-me a 
indiscreção, mas o senhor sabe a extrema importância que confiro a 
tudo que vem de sua mente admirável, e também de todos aqueles 
que [...] se reúnem ao redor de seu pensamento e de seu coração” 
(Corr.I, 1970, p.193).

Seguindo a sequência cronológica das revelações da 
correspondência de Proust, descobre-se que a participação de 
Desjardins na UAM, especificamente, importa a Proust. Em 1893, 
Proust escreve em carta ao amigo Robert de Billy:35

Você sabe que o Sr. Secrétan36 honrou Paris 
com sua visita. Como ficou na residência de 
Desjardins, adivinha se nós o vimos. Eu não me 
permitiria enunciar, sobre tão admirável mestre, 
uma opinião desfavorável, se ela fosse pessoal. 
Mas o próprio Desjardins o achou emburguesado, 
caricatura suíça [suissard], calvinistificado. 
Sua conferência contraditória com Ravaisson, 
Brochard, Séailles etc, foi grotesca. “Essa 
juventude não tem respeito pelos mestres”, 

35  O conde Robert Jules Daniel de Billy, 1869-1953, futuro diplomata, conhece 
Proust durante o serviço militar, em 1890. Frequentam juntos a Ecole Libre des 
Sciences Politiques. Em 1898, presenteou o amigo com um livro de Ruskin. É com 
Billy, entre outros, que Proust visita o norte da França e suas catedrais – nos passos 
de Ruskin. Autor de Marcel Proust. Lettres et conversations, 1930.
36  Charles Gabriel Rodolphe Secrétan, 1815-1895, jurista, professor, teólogo e 
filósofo suíço, de confissão protestante.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1869
https://fr.wikipedia.org/wiki/1953
https://fr.wikipedia.org/wiki/1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/1895
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como diz Laure Baignères.37 (primeiro de janeiro 
de 1893, Corr.I, 1970, p.199)

Não fica claro como Proust conhece a opinião de Desjardins 
a esse respeito. A frase entre aspas lança um imaginário olhar 
externo de reprovação da crítica feita pela nova geração à “velha 
escola” (que ressoa como eco à carta de Proust a Desjardins no ano 
anterior, e que constitui o assunto central do futuro artigo “Contre 
l’Obscurité”, editado na Revue Blanche em 1896, e que começa com 
a pergunta “Você é da nova escola?” – preocupação em sintonia 
com as querelas que dividem as mentes e os corações da época).

Na fase após a transformação da Union pour l’Action Morale 
em Union pour la Vérité, Proust continua atento ao trabalho de 
Desjardins e seu grupo. Essa nova Union surgira em decorrência de 
seu envolvimento no Caso Dreyfus e da querela do teólogo e filósofo 
Alfred Loisy (1857-1940) com a Igreja38 (que também gera conflitos 
internos ao grupo). Desjardins adquire uma abadia cisterciense em 
Pontigny (possível depois da lei da separação da Igreja e do Estado, 
1906), onde vai sediar as Décades de Pontigny (1910-1914 e 1922-
1939) e na qual reúne nomes das artes e da intelectualidade em 
encontros internacionais sobre literatura, filosofia e política.39 Os 
participantes eram convidados para conversas e debates que se 
desenvolviam por dez dias (de onde o nome do evento). Incluem-
se, no rol de celebridades,40 segundo o crítico François Chaubet, 
“intelectuais pós-dreyfusards que preferem manter, no interior de 
novos quadros de sociabilidade, laços entre os percursos singulares 
dos indivíduos e a universalidade republicana contida nos princípios 

37  1840-1918, dama da alta sociedade que mantinha um salão frequentado por 
grandes artistas, e mãe de um amigo de Proust dos tempos do Condorcet, Jacques 
Baignères (1872-1944, futuro escritor e diplomata).
38  Loisy critica o dogmatismo da Igreja e estuda a Bíblia com metologia histórico-crítica. 
Depois de perder sua cátedra na Universidade de Paris e de ser excomungado, o amigo 
Desjardins manifesta-lhe apoio e intercede para que se torne professor na Sorbonne.
39  Em 1952, uma filha de Desjardins vai dar prosseguimento a esse projeto em Cérisy-
la-Salle, e funda o conceituado Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle (CCIC).
40  Apenas a título de exemplo, Ernst Robert Curtius (1886-1956), professor e crítico 
literário, que vai atuar na futura tradução da Recherche para o alemão.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Baign%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Baign%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_culturel_international_de_Cerisy-la-Salle
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de Razão e de Progresso” (CHAUBET, 1998, p.38). Para o crítico, 
as Décades recolocam em prática “as instâncias de sociabilidade 
intelectual dreyfusarde dos anos 1898-1905” (CHAUBET, 1998, 
p.38). Dentro desse espírito, além de intelectuais proeminentes, 
inclui-se a vasta e difusa massa cinza de professores e estudantes 
– também a convite do núcleo organizador – ligada ao Collège de 
France, à Sorbonne, ou às Ecoles Normales Supérieures (de Paris e 
Sèvres, sobretudo).

Em 1910, Proust escreve ao amigo e jornalista Georges de Lauris 
(1876-1963), e comenta, a propósito das Décades de Pontigny: “Você 
conhece a abadia laica de Paul Desjardins em Pontigny? Se minha 
saúde estivesse suficientemente boa [...] eis algo que me tentaria” 
(carta de junho de 1910, Corr.X, 1983, p.119-120). E em 1912, revelando 
aspectos menos positivos da rede de sociabilidade da Union pour la 
Vérité, Proust escreve ao amigo Jean-Louis Vaudoyer41: “Também 
recebi a correspondência da Action Morale, em que vi retraçada uma 
espantosa briga do seu cunhado, o Sr Daniel Halévy, com Desjardins. 
Mas não consegui descobrir quem eram os ‘outlaws’ que Desjardins 
proibiu que se comentassem. Hervé ou Léon Daudet?” (Corr.XI, 1983, 
p.212-215). É interessante notar que Proust sequer usa o nome atual 
da entidade, reforçando o seu entendimento da continuidade do 
grupo e da permanência de seus valores.

Dentre as novas alianças e redes de sociabilidade da Union 
pour la Vérité, estão os editores e colaboradores da Nouvelle Revue 
Française, que Desjardins tem em alta conta. Em carta a um de seus 
fundadores, Jacques Copeau,42 o jornalista elogia: “Que excelente 
pequeno grupo os senhores formam. André Gide parece-me ser nosso 
mais puro escritor […] Jean Schlumberger é o mais refinado homem 
de gosto que conheço” (carta de 11 de dezembro de 1909 Apud 

41  Jean-Louis Vaudoyer, 1883-1963, escritor pós-simbolista e historiador da arte.
42  Jacques Copeau, 1879-1949, dramaturgo e crítico teatral, funda, em 1908, a NRF 
com André Gide, Jean Schlumberger, Henri Ghéon, André Ruyters e Marcel Drouin. 
Entre outras iniciativas relevantes para as artes dramáticas na França do século XX, 
abre o Théâtre du Vieux-Colombier em 1913. Converte-se ao catolicismo em 1925.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Schlumberger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Gh%C3%A9on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Ruyters
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Arnauld&action=edit&redlink=1
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CHAUBET, 1998, p.39). Proust, assinante da NRF, escreve ao mesmo 
literato, enquanto diretor da revista, em 1913, a propósito de um 
quid pro quo relativo a um pagamento: “Como eu poderia ver algum 
mal em que uma empresa pelo Bem o Verdadeiro e o Belo precise de 
dinheiro, quando a Union pour la Vérité [...] não pára de nos lembrar 
que é pobre, que seus assinantes não dão dinheiro suficiente etc” 
(Corr.XII, 1994, p.56). Proust usa o exemplo da Union pour la Vérité, 
que ele sugere estar assinando (embora seu biógrafo não assinale o 
fato) para corroborar seu entendimento das dificuldades financeiras 
por que passa a NRF. E, ao reafirmar esse entendimento, mas criando 
mais confusão, encerra sua argumentação: “Para precisar com dois 
nomes, se eu tivesse escrito a mesma carta ao Sr Paul Desjardins, 
estou certo de que ela não seria desviada da altitude de onde foi 
emitida. Por outro lado, eu não a teria escrito ao Sr Arthur Meyer, que 
se ofenderia. Peço-lhe que não conclua, com isso, que o coloco ao 
lado [que je vous range du côté] do Sr Arthur Meyer43 e não do lado 
do Sr Desjardins!” (Corr.XII, 1994, p.56). A proximidade da publicação 
de Du côté de chez Swann, que Proust tentou editar pela editora NRF 
(o que parece estar relacionado com sua assinatura da revista NRF) 
com o uso da expressão “du côté de” para a diferença entre os dois 
nomes, dois caminhos diferentes e, aparentemente, antagônicos, 
permite supor um duplo jogo de implicitações. E eis que Desjardins 
ressurge como referência essencialmente positiva, e a Union pour la 
Vérité, sua entidade, como estandarte (positivista, aliás – mas isso é 
assunto de outro artigo) do Bem, do Verdadeiro e do Belo – embora, 
também, pobre.

POR OUTROS LADOS E TEMPOS, OU DO CInZA AO AZUL
“Choses d’Orient. À propos de Voyage en Turquie d’Asie, par 

M. le comte de Cholet”: esse foi o primeiro artigo que Proust 
publicou fora do círculo restrito das pequenas revistas de seu grupo 

43  1844-1924, foi diretor de vários jornais, dentre os quais o Figaro. Monarquista, 
boulangista, nacionalista e antifreyfusard, foi ele quem lançou a ideia do museu de 
cera de Paris, o Museu Grévin, em 1881.
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de amigos, depois das curtas participações em Le Mensuel (1890 e 
1891), junto com os primeiros trechos publicados em Le Banquet, 
em 1892. Trata-se de resenha para a revista Littérature et Critique:44

Mais à une génération sensible surtout à la 
splendeur inutile des choses, en a succédé une 
soucieuse avant tout de rendre à la vie son 
but, sa signification, à l’homme le sentiment 
qu’il crée en une certaine mesure sa destinée. 
La réalité morale du voyage lui a été restituée 
(voir Paul Desjardins, Le Devoir présent). Elle 
consiste dans l’effort de volonté dont il résulte, 
dans l’amélioration morale où il aboutit. Nous 
avons voulu montrer par là que les artistes 
les plus raffinés et aussi les moralistes les plus 
élevés peuvent se plaire aux livres de voyages.45 
(PROUST, [1936];[1927]), p.96-97)

De volta ao princípio dos tempos aqui narrados, tempos do 
jovem que lê e sorve Le Devoir présent, a referência ao jornalista 
e seu livro é feita com simpatia, empatia e louvor, publicamente, 
colocando-se “do lado de Desjardins” na celeuma, em pleno fervor, 
com os partidários de Barrès.

Quatro anos mais tarde, em sua primeira obra ficcional, 
Les Plaisirs et les jours (1896), Proust faz uma menção nominal a 
Desjardins numa cena mundana, em que o protagonista observa 
outros convivas numa elegante tablée:

44  Ou Revue Parisienne (Littérature et Critique). Não consegui descobrir informações 
básicas sobre esse periódico, a não ser que, no mesmo número, Thibaudet publicou 
um artigo. É ele quem informa que a revista era “financiada” (ou fundada?) por seu 
amigo (Henri de) Rothschild (LEYMARIE, Michel (2006). Albert Thibaudet: “l’outsider 
du dedans”. Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion. p.18).
45  Mas, a uma geração sensível sobretudo ao esplendor inútil das coisas, sucedeu 
outra, antes de tudo preocupada em devolver à vida o seu objetivo, sua significação, 
ao homem, o sentimento de que ele cria, em certa medida, seu destino. A realidade 
moral da viagem lhe foi restituída (ver Paul Desjardins, Le Devoir présent). Ela consiste 
no esforço de vontade de que resulta, na melhoria moral a que chega. Quisemos 
mostrar aqui que os artistas mais refinados, assim como os moralistas mais elevados, 
podem se comprazer com os livros de viagem.
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Il regarda autour de lui. En face deux voisins ne 
se parlaient pas: on les avait, par maladroite 
bonne intention, invités ensemble et placés l’un 
près de l’autre parce qu’ils s’occupaient tous les 
deux de littérature. Mais à cette première raison 
de se haïr, ils en ajoutaient une plus particulière. 
Le plus âgé, parent – doublement hypnotisé – de 
M. Paul Desjardins et de M. de Vogüé, affectait 
un silence méprisant à l’endroit du plus jeune, 
disciple favori de M. Maurice Barrès, qui le 
considérait à son tour avec ironie. La malveillance 
de chacun d’eux exagérait d’ailleurs bien contre 
son gré l’importance de l’autre, comme si l’on 
eût affronté le chef des scélérats au roi des 
imbéciles.46 (PROUST, 1896, p.131)

Ei-los novamente, Barrès, Desjardins (e Vogüé – outro 
neocatólico) e seu antagonismo em filigrana, que marcaram esses 
anos, esses jantares, esses amigos, esses cismas, essas cabalas – seres 
invisíveis, portentosos, forças engendradoras e genéticas, que criam 
filiações (espirituais ou não) e marcam e condicionam os homens 
presentes, ao redor da mesa, “hipnotizados”, enredados nos círculos 
das influências, nos fios das palavras, na ordem dos discursos – diante 
do olhar observador do herói, que os reúne sob o signo da literatura.

Outro salto no tempo: Barrès lê e comenta as traduções de 
Proust, e os escritores trocam correspondência cordial sobre 
elas (num conjunto de cartas que atravessa os anos, entre elogios 
e alfinetadas). Em seu comentário a La Bible d’Amiens, Barrès 
diz que já conhecia Ruskin por intermédio do ensaio de Joseph 
Milsand (L’Esthétique anglaise. Etude sur John Ruskin, 1864) e que 

46  Olhou ao redor. À sua frente, dois vizinhos não se falavam: tinham sido, em 
desajeitada boa intenção, convidados juntos e colocados lado a lado porque ambos se 
ocupavam de literatura. Mas, a essa primeira razão de se detestarem, acrescentaram 
outra, mais particular. O mais velho, parente – duplamente hipnotizado – do Sr Paul 
Desjardins e do Sr de Vogüé, afetava um silêncio desdenhoso para com o mais jovem, 
discípulo favorito do Sr Maurice Barrès, que, por sua vez, o encarava com ironia. A 
malevolência de cada qual exagerava, aliás, bem a contragosto, a importância do 
outro, como se estivessem se afrontando o chefe dos celerados e o rei dos imbecis.
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ele “desconfia do palavrório” do esteta inglês; elogia a erudição de 
Proust, assinala um erro de impressão na nota 2 à página 250, e 
promete que lerá o livro na íntegra no interior da dita catedral, e lhe 
propõe um passeio de automóvel. Sobretudo, Barrès responde à nota 
41 de La Bible d’Amiens, em que Proust o critica por não ter incluído 
Ruskin no seu “senado ideal de Veneza” (em seu livro La Mort de 
Venise, 1903), e termina fazendo um elogio ambíguo ao “amor” e à 
“saturação” da riqueza do prefácio e das notas de Proust (carta de 
[13 de março de]1904, Corr.IV, p.88-89 Apud NOGUEIRA, 2011, p.49-
50). Proust responde longamente a Barrès e termina anunciando a 
próxima tradução de Sésame et les Lys ([14 de março de 1904], Corr.
IV, 1978, p.92-93).

Por outro lado, em junho de 1906, Proust envia a Desjardins 
um exemplar de seu Sésame et les Lys, e pergunta se ele recebera 
o primeiro envio, dois anos antes, de La Bible d’Amiens. Não há 
registro de resposta de Desjardins, mas Philip Kolb comenta em 
nota que entrevistara a filha do jornalista, e que ela lhe contara que 
seu pai jamais lera qualquer das obras que Proust enviou porque 
“tinha horror às pessoas da alta roda” (Corr.VI, 1980, p.102-103).

Proust, porém, é tenaz, e ainda faz uma última homenagem, no 
primeiro tomo da Recherche (ou seja, em 1913), como expressão 
de sua necessidade de enaltecer os mestres, suas ascendência 
e relevância. O escritor, que está prestes a se tornar um clássico 
da literatura mundial, coloca na fala do personagem Legrandin, 
dirigindo-se ao pequeno Marcel, essa invocação:

Connaissez-vous, monsieur le liseur, me 
demanda-t-il, ce vers de Paul Desjardins:

Les bois sont déjà noirs, le ciel est encor bleu…

N’est-ce pas la fine notation de cette heure-ci? 
Vous n’avez peut-être jamais lu Paul Desjardins. 
Lisez-le, mon enfant; aujourd’hui il se mue, me 
dit-on, en frère prêcheur, mais ce fut longtemps 
un aquarelliste limpide…
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Les bois sont déjà noirs, le ciel est encor bleu…

Que le ciel reste toujours bleu pour vous, mon 
jeune ami; et même à l’heure, qui vient pour moi 
maintenant, où les bois sont déjà noirs, où la nuit 
tombe vite, vous vous consolerez comme je fais 
en regardant du côté du ciel.47 (combray, Du Côté 
de Chez Swann, PROUST, 1988, p.118-119)

Esse trecho, que constitui essencialmente uma afetuosa 
sugestão de leitura, talvez seja (e aqui me permito uma pequena 
elucubração) um eco à única missiva de Desjardins para Proust de 
que se tem registo público na atualidade. Trata-se de uma lista 
bibliográfica, que o jornalista denomina de “Catálogo de uma 
pequena biblioteca ideal”. Essa correspondência não pertence à 
coletânea organizada por Kolb. Sua primeira página está disponível 
no site do leiloeiro Sotheby’s – que não informa o número total de 
páginas, mas estima seu valor entre 300 e 500 euros, e sua data, 
entre 1893 e 1899.

47  Conheces, ávido leitor, perguntou-me, este verso de Paul Desjardins: O bosque já 
é breu, o céu ind’é azul... Não é a fina notação desta hora? Talvez jamais tenhas lido 
Paul Desjardins. Lê, meu filho; disseram-me que hoje ele se veste de irmão pregador, 
mas foi, por muito tempo, um aquarelista límpido [...] O bosque já é breu, o céu ind’é 
azul [...] Que o céu te seja sempre azul, meu jovem amigo; e mesmo na hora, que me 
é chegada, em que o bosque já é breu, em que cai rápida a noite, tu te consolarás 
como eu, olhando para o lado do céu.
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“Catálogo de uma pequena biblioteca ideal”. Fonte: sothebys48 

O site do leiloeiro assim apresenta o documento a potenciais 
compradores:

Nesta carta inédita, o intelectual organiza 
para o jovem Proust um “catálogo de uma 
pequena biblioteca ideal” e recomenda 
sobretudo a leitura de autores que ele lista 
cronologicamente: Platão, Xenofonte, O 
Banquete (observemos que será o título da 
revista que Proust fundará no Liceu Condorcet, 
publicada entre março de 1892 e março de 
1893), Montaigne, Shakespeare (de quem ele 
cita seis títulos), Milton, Comus e Lycidas, Pascal, 
Racine, Joubert, Chateaubriand, Emerson, 

48  http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.138.html/2018/livres-et-
manuscrits-pf1803 Acesso em 10.Jan.2018

http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.138.html/2018/livres-et-manuscrits-pf1803
http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.138.html/2018/livres-et-manuscrits-pf1803
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Goethe, Renan, Fromentin, etc. (http://www.
sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.138.
html/2018/livres-et-manuscrits-pf1803, s/p)

Não foi possível datar o documento a partir do papel com as 
bordas de luto recente, mas, se houver relação entre a lista e a escolha 
do nome da revista, ele deve ser de antes de 1892. Embora o leiloeiro 
não avente essa hipótese, apenas faça uma relação entre a menção 
ao Banquete e a revista, salta aos olhos que há dois Banquetes, o 
de Platão e o de Xenofonte – e a escolha deste nome “ambíguo” 
para a revista eclética talvez seja considerada, de fato, “ideal” por 
Proust e seus amigos. É de se notar, também, que alguns títulos são 
indicados em traduções específicas (o Evangelho traduzido por “La 
Mennais” – ou, corretamente, Lamennais; e Lucrécio, [De la nature 
des choses], por André Lefèvre) – numa insistência que leva a supor 
que Desjardins atribua grande importância à questão da tradução.

O leiloeiro também informa que o documento termina com 
esta recomendação ao jovem Proust: “E agora, que a sinceridade 
não o abandone jamais! Paul Desjardins”. Esse trecho, que pertence 
à página não publicada, contém, como na fala de Legrandin, afeto 
e conselho, e pode ter impactado Proust para além da didática 
orientação literária e filosófica. A própria missiva leva a imaginar 
que, na época, Desjardins e Proust mantivessem relações cordiais 
professor-aluno, no ambiente da Sorbonne (que Proust frequentou 
a partir de 1890). Isso poderia permitir datar o documento entre 
1890 e 1892 – mas isso é mera especulação (a título de anedota, 
vale informar que, em acesso mais recente ao site, descobre-se que 
o lote do documento foi vendido por 688 euros).

COnCLUInDO, OU A nOSTALGIA DO AZUL
Como tantos outros personagens da obra ficcional proustiana, 

Legrandin passa por mutações ao longo dos tomos: de burguês 
refinado, artístico e culto, a arrivista esnobe. Nesse processo 
de alteração da imagem do personagem, seu elogio a Desjardins 
(assim como sua própria capacidade de avaliação estética) poderia 

http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.138.html/2018/livres-et-manuscrits-pf1803
http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.138.html/2018/livres-et-manuscrits-pf1803
http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.138.html/2018/livres-et-manuscrits-pf1803
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ser reavaliado retrospectivamente. Entretanto, à luz das cartas de 
Proust, pode-se ver, no tom nostálgico do amigo que reconhece em 
Marcel um jovem e ávido leitor, o conselho avisado e douto de ler 
os poemas de Paul Desjardins, conhecidos na época que antecede 
sua fase de “pregador”; apelo do escritor Proust para que não se 
esqueça o fino poeta que foi o jornalista quando jovem.

Sobre o pregador, Proust tecerá elogios, contrariando seus 
amigos: “a luz de Desjardins é uma luz da razão”, “os artigos de 
Desjardins são muito interessantes”, “ele gostaria de realizar a mais 
bela coisa que se pode fazer”, e “me tentaria ir à abadia laica de 
Paul Desjardins em Pontigny”; e, ao próprio jornalista, confessa: “o 
senhor sabe a extrema importância que confiro a tudo que vem de 
sua mente admirável”.

Mas a lembrança do poeta Desjardins é cultivada em “Combray”, 
na citação de um verso que pertence ao longo poema Celui qu’on 
oublie (Paris: D. Morgand, 1883), “aquele que se esquece”. Como 
não raro na obra de Proust, a citação não é exata, e no original lê-
se “les cieux sont encor bleus” (céu no plural). Licença poética do 
autor, que, ao fazer o patchwork de citações (explícitas ou não) que 
entremeia em seu romance, altera e incorpora ao seu, trechos de 
textos alheios, que ora critica, ora cultua e cultiva e faz perdurar 
na memória do leitor. A citação do verso de Desjardins, sobre o 
qual Marcel como que tropeça em seu passeio pelos caminhos 
da infância, justamente, impede que “se esqueça” o azul que 
brilhou antes do cinza, aos olhos de Proust e de um melancólico e 
nostálgico Legrandin.

O BUAM, que Proust assina, lê, comenta, cita em suas traduções, 
e que lhe serve como elemento de ligação com fundadores da 
Action Morale, influi sobre o escritor e seu grupo; forma e divide 
opiniões na sociedade de seu tempo; e opera como pilar da 
Terceira República, e exemplo do cosmopolismo da Belle Epoque 
francesa. Veicula o solidarismo, a concepção de Sociedades Éticas, 
o neocristianismo laico e tolstoizante e, entre outras correntes 
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em voga, o neokantismo que predominou entre professores e 
estudantes, sobretudo nas principais Escolas Normais. Veicula, 
também (dado particularmente importante na trajetória de Proust) 
trechos da obra de John Ruskin, que os editores anunciam querer 
publicar em folheto próprio – o que fazem, de maneira reduzida e 
fragmentária, e que Proust desenvolve (ao traduzir a totalidade do 
livro em questão) e usa para difundir suas próprias teses sobre a 
leitura. E esse exercício de tradução e comentário erudito do texto 
de Ruskin alça Proust acima e além da reputação de pequeno poeta 
decadente e diletante (devida à publicação de Les Plaisirs et les 
jours), e prepara o terreno para a obra-prima por vir.
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InTRODUÇÃO
Neste trabalho, apresentado durante o III Seminário de 

Literaturas Francófonas da UERJ, realizado no instituto de Letras desta 
universidade, entre os dias 21 a 23 de novembro de 2018, procuramos 
mostrar o uso de um romance como base para o estudo de francês 
língua estrangeira (FLE). Não queremos discutir aqui a importância do 
uso de textos literários em aula de língua estrangeira, tema que já foi 
amplamente discutido em inúmeros trabalhos, e nem partir para uma 
análise específica da obra de René Depestre. Nosso objetivo é mostrar, 
a título de relato de experiência, a forma como foi posto em prática um 
curso da disciplina Francês VI, no curso de Letras: Português-Francês, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no ano de 2016.

Trata-se de um curso de língua francesa, do qual reproduzo 
abaixo o programa e a nova ementa:

Programa:

Objetivos: O aluno deverá ser capaz de:

- Dominar os conteúdos gramaticais e textuais 
necessários às atividades de compreensão e 
expressão oral e escrita propostas abaixo [...]

a) Linguagem oral:

1 - Identificar as palavras-chave e as ideias 
principais de documentos orais com vistas à 
produção de relatos;
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2 - Debater a respeito de assuntos abordados em 
sala de aula.

b) Linguagem escrita: [...]

4 - Ler e compreender uma obra literária.

1) Conteúdo gramatical:

Revisão gramatical geral a partir das dificuldades 
observadas nas atividades de produção de textos.

2) Conteúdo textual:

Técnicas de organização e análise textual: 
definição da situação de comunicação e 
hierarquização das ideias. Técnicas de tomada 
de notas a partir de documentos orais. Técnicas 
de análise e produção de relatórios e resumos. 
(UFRJ, 2010 p.1)

Ementa: Prática oral e escrita. Versões, ditados, 
exposições orais. Leitura de livros de autores 
modernos. (UFRJ, 2018)

Tendo em vista nosso interesse pelo uso de textos literários para 
trabalhar conteúdos linguísticos e a constatação de que o trabalho com 
textos de autores francófonos não franceses não é muito presente em 
nossos cursos de literatura – uma vez que a ênfase é dada à literatura 
francesa –, julgamos ser bastante salutar introduzirmos o estudante 
numa literatura de língua francesa que, não raro, lhe é totalmente 
desconhecida, mas que, muitas vezes, aproxima-se de um universo 
literário e sociocultural tão semelhante ao seu.

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. (PINHEIRO-
MARIZ; OLIVEIRA, 2013, p.3)
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Cabe observar, primeiramente, o uso que fazemos do termo 
francofonia neste trabalho. Usamos aqui o termo de forma 
semelhante ao termo lusofonia, tal qual aparece no Dicionário 
Houaiss: “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 (diz-
se de coletividade)” (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001, p.1386). 
Esta é a orientação que tomamos, sem adentrarmos na discussão 
ainda tão presente no mundo francófono, onde muitos autores se 
recusam a usar o termo “francofonia”, visto como algo ligado ao 
passado colonialista. Em vez de se servirem do termo literatura 
francófona, substituem-no por “literatura mundo em francês”.

É consenso entre os autores que o termo francophonie apareceu 
pela primeira vez em 1880, na obra France, Algérie et colonies, do 
geógrafo francês Onésime Reclus, designando, então, os espaços 
geográficos onde se falava a língua francesa. É preciso distinguir 
francophonie (com inicial minúscula) de Francophonie (com inicial 
maiúscula). A primeira se referindo ao conjunto de falantes que 
usam a língua francesa em sua vida cotidiana (como língua materna 
ou segunda língua) e a segunda à entidade supranacional conhecida 
como Organização Internacional da Francofonia (OIF), que reúne 
países e governos unidos pela língua francesa ou, mais precisamente, 
que se servem do francês em seus trabalhos ou em suas trocas, mas 
que não têm necessariamente a língua francesa como língua oficial.

Como mencionamos acima, a expressão literatura francófona 
é hoje rejeitada por muitos escritores, que veem nela um sinal de 
colonização e de subserviência à língua do colonizador. Em 2007, 
um grupo de 44 escritores formalizou essa rejeição, assinando um 
manifesto intitulado “Pour une ‘littérature monde’ en français”, 
pregando a ideia de uma língua francesa “libérée de son pacte 
exclusif avec la nation” (BARBERY et al, 2007). Esse manifesto foi 
publicado no jornal francês Le Monde.
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O AUTOR E A OBRA
René Depestre é um poeta e romancista haitiano nascido em 

1926, na cidade de Jacmel. Militante de esquerda e opositor das 
sucessivas ditaduras que assolou o país caribenho, Depestre viveu 
grande parte de sua vida no exílio em vários países, sobretudo 
em Cuba. Atualmente, aos 92 anos, e naturalizado francês, vive 
na França. Em 1979, publicou seu primeiro romance, Le Mât de 
Cocagne, que ganhou uma edição brasileira (O Pau de Sebo) em 
1983, publicado pela Editora Marco Zero.

Le Mât de Cocagne conta a história de Henri Postel, um ex-
senador de uma república, cujo nome não é jamais dito no texto. 
Perseguido pelo regime ditatorial de Zoocrate Zacharie, a quem 
sempre fez oposição, tem sua família massacrada. Sua vida, 
contudo, é poupada, como uma forma de mostrar à população 
do país a “benevolência” dos governantes com seus opositores. 
Postel, no entanto, é enviado para uma cidade onde cuida de um 
pequeno comércio de bairro, levando uma vida bastante medíocre 
e controlado à distância pelo governo. Sentindo-se oprimido e 
praticamente “zumbificado”, decide fugir para o Canadá. Quando já 
estava decidido a partir, encontra no caminho de casa um anúncio de 
um torneio de pau de sebo, competição muito popular no país. Ele 
desiste da fuga e resolve se inscrever no torneio, como uma forma 
de mostrar resistência e de reacender no povo o desejo de luta e 
de mudança. O regime faz de tudo para dissuadi-lo, pois teme que 
se transforme num herói nacional e que sua vitória represente uma 
ameaça ao poder. O romance trata, então, de toda a preparação 
que antecede o dia do torneio e sua realização.

A exploração do texto
Antes de adentrarmos propriamente no romance, cremos que a 

melhor forma de introduzir os alunos nessa cultura tão desconhecida 
seja através de fotos e vídeos colhidos na internet e que possam, 
num primeiro momento, quebrar certos clichês que porventura 
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ainda existam sobre o Haiti. Indagados sobre o país, tudo que 
disseram saber foi: terremoto, miséria, um dos países mais pobres 
do mundo. Enfim, toda uma imagem, tal qual é disseminada pelos 
meios de comunicação, e que se afasta daquilo a que o imaginário 
e as representações mais comuns costumam associar à língua 
francesa: glamour, moda, luxo, beleza. Estamos, no entanto, diante 
de um país de língua oficial francesa (juntamente com a língua 
crioula), na América Latina, com uma população majoritariamente 
negra, possuidor de uma religião tão própria (o vodu), mas de origem 
africana e aparentada com os nossos candomblé e umbanda. As 
imagens que são mostradas de favelas, pobreza, praias tropicais 
e terreiros de vodu imediatamente remetem os alunos a cenas 
tão familiares, muito mais próximas da cultura brasileira do que 
culturas de outros países, aos quais esses mesmos alunos estão 
acostumados a associar imediatamente à língua francesa, como 
França, Suíça, Bélgica ou Canadá. Como diz Carvalhal:

Ao vermos emergir nessas obras idênticas 
inquietações, constatamos que as distâncias 
geográficas são pouco relevantes no domínio 
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)

A primeira atividade em relação ao romance é a análise da 
capa do livro (figura abaixo). Das palmeiras que nos remetem a 
uma paisagem tropical até a presença de personagens negros e de 
elementos ligados aos cultos de raiz africana, tudo nos leva a uma 
aproximação muito maior com a cultura brasileira do que com uma 
cultura europeia “de língua francesa”. A presença de uma mulher que 
lembra uma filha de santo dançando, uma guia de proteção, um galo 
tão usado em sacrifícios e oferendas, uma imagem tão semelhante 
a um preto velho e um vèvè (desenho que corresponde aos pontos 
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riscados da umbanda), por exemplo, trazem-nos um universo muito 
familiar. Não poderia esta imagem, mostrada a qualquer brasileiro 
ou mesmo a estrangeiros interessados em nossa cultura, dizer que se 
trata de uma imagem de Salvador, Bahia, por exemplo?

Essa semelhança foi, sem dúvida, algo que aguçou a curiosidade 
de alguns alunos e a ponte para a quebra de clichês, introduzindo 
elementos culturais e sociolinguísticos até então desconhecidos.

Figura 1: capa do romance. Collection folio. Editions gallimard, france.
 ilustração de Isabelle Lutter.

As práticas oral e escrita dos alunos giram em torno de assuntos 
diversos, capazes de gerar textos argumentativos e debates bem 
produtivos, fazendo com que tanto a expressão escrita quanto a 
expressão oral, previstas no programa do curso possam se basear 
nos mais diversos aspectos culturais presentes no livro adotado. 
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Vamos dividir nosso trabalho, mostrando exemplos de como os 
aspectos culturais e linguísticos foram desenvolvidos. 

Os Aspectos Culturais
O romance se inicia com o seguinte prefácio:

Le mât de cocagne n’est ni une chronique 
historique, ni un roman à clefs, ni une œuvre 
d’origine autobiographique. Le Grand pays 
zacharien dont il est parlé est, de toute évidence, 
une contrée imaginaire qui ressemble, en plus 
fou, au pays de cocagne. Les événements et les 
personnages de ce récit appartiennent donc à la 
pure fiction. Toute ressemblance avec des êtres, 
des animaux, des arbres, vivants ou ayant vécu, 
toute similitude, proche ou lointaine, de noms, 
de situations, de lieux, de systèmes, de roues 
dentées de fer ou de feu, ou bien avec tout autre 
scandale de la vie réelle, ne peuvent être l’effet 
que d’une coïncidence “non seulement fortuite, 
mais proprement scandaleuse”. L’auteur en 
decline fermement la responsabilité, au nom 
de ce que des esprits éclatants de rigueur et de 
tendresse ont appelé les “droits imprescriptibles 
de limagination”1. (DEPESTRE, 1979, p.11)

O texto de extrema ironia com o qual Depestre inicia seu romance 
já provoca um profícuo debate. Tudo aquilo que ele diz que o romance 
não é, é o que ele é na realidade. Vamos perceber em cada linha, 
não apenas traços autobiográficos, mas também traços que vão fazer 
com que nós, leitores, reconheçamos o Haiti, sua dura realidade, seus 
ditadores sucessivos, suas mazelas. Conforme Carvalhal:

A ênfase dada às aproximações, a insistência 
em negá-las e a adjetivação redundante neste 
trecho acentuam a ironia que o marca e que 
transparecerá ainda ao longo da narrativa, 
igualmente caracterizando-a. Mas, sobretudo, 

1  Mantivemos o itálico tal qual se apresenta no texto original.
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põem em relevo a intenção de falar de outra 
coisa além do objeto primeiro do enunciado. 
Toda a introdução nos diz que se trata de uma 
maneira figurada de falar e que as palavras 
devem ser lidas em sentido alegórico ou duplo. 
(1985, p.132)

Em nenhum momento o Haiti é explicitamente citado no 
texto, mas podemos perceber, a todo instante, elementos que nos 
levam a identificá-lo no texto. O termo “moitié d’île” (p.41) nos faz 
pensar na Ilha de Hispaniola, que se divide em duas: uma parte a 
República Dominicana e a outra, o Haiti. Embora “Port-au-Prince” 
seja várias vezes nomeada no texto (p.16, 22, 66, 67, 69, 71, 95, 
132, 147, 163, 165), há também referência a “Port-au-Roi” (p.95 e 
127), que também nos remete àquela cidade. Percebemos no líder 
político Zoocrate Zacharie as figuras de François Duvalier e Jean-
Claude Duvalier (Papa Doc e Baby Doc), que governaram o país com 
mãos de ferro de 1957 a 1986. Na figura do personagem Barbotog, 
torturador e braço direito do ditador, ministro da ONEDA (Office 
National de l’Electrification des Âmes), reconhecemos os Tontons 
Macoute, temidos por toda a população, e que formavam uma 
milícia de voluntários da Segurança Nacional. Eram uma espécie de 
polícia secreta, que praticava a violência contra todos aqueles que 
se opunham ao governo.

Vejamos uma outra passagem do romance bastante 
interessante:

1’homme qu’il tient pour son chef et ami est un 
leader qui n’a absolument rien à voir avec les 
faux messies qui, dans les pays mal décolonisés, 
s’appuient le plus souvent sur une démagogie 
plébéienne qui est une des projections 
fantastiques des malheurs réels qui frappent ces 
contrées. [...] Celui-ci a déjà payé du massacre 
des siens et de plusieurs milliers de ses partisans 
1’effort qu’il menait pour arracher au “fascisme 
de sous-développement” les croyances et 
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les forces les plus élémentaires du peuple, 
afin de les canaliser vers le réveil collectif qui 
vaincra la famine, 1’analphabétisme, la terreur, 
le fatalisme, la superstition, la maladie, et 
d’autres dissonances aussi archaïques que cette 
abracadabrante “doctrine d’électrification des 
âmes” dont nul ici ne connait les objectifs réels 
[...]. Les gens de 1’opposition interprètent le 
“magnétisme postélien” de diverses manières 
selon la foi et 1’espérance qui les tiennent en vie. 
Pour les uns, il ne fait pas 1’ombre d’un doute 
que l’un des plus puissants loas du vaudou est 
descendu ou descendra au moment opportun 
dans la tête de leur idole pour guider ses bras 
et ses jambes dans 1’ascension du mât... Pour 
d’autres, catholiques plus ou moins bon teint, 
Postel serait visiblement nimbé de1’aura même 
de la sainteté. Enfin, un petit nombre, parmi 
lesquels il faut ranger en premier lieu mon 
vieux cordonnier, jaugent “le petit chevalier à la 
triste figure mulâtre” selon des catégories plus 
raisonnables. (DEPESTRE, 1979, p.96-98)

Apenas no trecho acima, podemos destacar muitos pontos 
propícios para debate. Primeiramente, os aspectos sociopolíticos, as 
mazelas que podem atormentar países subdesenvolvidos, citados no 
próprio texto (fome, analfabetismo, terror, fatalismo, superstição, 
doenças, a demagogia que tenta manipular as massas), além das 
medidas governamentais chamadas no texto de “arcaicas, das quais 
ninguém conhece os objetivos reais”. A questão da colonização e da 
descolonização também se faz presente. E nesse aspecto o Haiti tem 
a particularidade de ser o primeiro país independente da América 
Latina (1808) e a primeira república negra. A religião popular (o 
vodu), tão próxima de nossos cultos afro-brasileiros, mas tão 
estigmatizada, associada muitas vezes à magia negra, aos zumbis, à 
feitiçaria dos bonecos espetados, e até mesmo responsabilizada por 
muitos pelo atraso do país, não poderia deixar de ser mencionada 
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em nosso trabalho. Essa imagem tão negativa do vodu sempre foi 
difundida por produções hollywoodianas, por exemplo. O próprio 
texto apresenta uma dicotomia entre católicos e voduístas. Outras 
questões, também de natureza literária, podem ser suscitadas como 
a ironia do narrador e a associação do protagonista Henri Postel, “le 
petit chevalier à la triste figure mulâtre” à imagem de Dom Quixote, 
“o cavaleiro da triste figura”.

Em relação ao vodu, há uma passagem também bastante 
significativa:

Sor Cisa dansait au rythme de sa propre voix. 
Elle releva les bords de la robe et remplit de 
sa danse 1’espace libre entre la table et le lit. 
Tantôt elle dansait les yeux fermés, cloîtrée 
dans le labyrinthe mythique d’Erzili, [...] tantôt 
elle observait le merveilleux travail du couple. 
Elle vivait littéralement sa gloire, rythmant de 
sa voix la fête lente, oppressée, radieuse, qui 
mûrissait sous ses regards. Elle était le couple et 
elle-même, et la déesse Erzili, dans la copulation 
du ciel et de la terre, et 1’odeur de marée haute 
des deux êtres qui livraient à la folie le bon et 
savoureux combat du sang en flammes dans 
la pièce. Erzili mit aux narines dilatées de sor 
Cisa les senteurs des herbes brûlées d’Afrique 
passionnément mêlées à 1’odeur immémoriale 
du coït. [...] Le rythme rada, né de la force 
giratoire du sang qui brûlait, emportait sor Cisa, 
allégeait sa lourde chair de matrone, la berçait, 
accordant ses mamelles et tout son organisme 
aux pulsations magiques et ascendantes de la 
copulation qui se poursuivait glorieusement à 
ses côtés.

Tout à coup sor Cisa se pencha sur le lit. Elle 
prit dans ses grandes mains les deux têtes 
ébouriffées de baisers. Elle les frotta, les pétrit 
longuement l’une contre 1’autre, comme elle 
avait fait pour le coq et la poule, sans cesser 
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de chanter. Puis elle glissa la main droite entre 
les deux ventres éblouis et s’écria: “Grâce la 
miséricorde! la flamme est debout dans le vent!” 
D’un geste brutal Erzili-Cisa arracha Elisa à la 
dure pénétration de 1’homme.

— II faut qu’il garde intactes les voiles que tu as 
levées en lui, cria-t-elle. II en aura besoin sur son 
mât. (DEPESTRE, 1979, p.142-143)

Nesta passagem, a sensualidade e um certo erotismo que 
envolve o casal estão associados à dança, ao transe, à possessão. A 
presença do loa,2 que interfere no ato sexual, remete-nos à discussão 
sobre fé, magia, crenças, sobrenatural, o maravilhoso e o realismo 
fantástico, tão presentes na literatura latino-americana. O vodu 
desempenha um papel primordial não apenas no romance, mas na 
própria sociedade haitiana, funcionando – ao lado da língua crioula 
– como um aspecto identitário muito forte nesse país. A luta entre o 
personagem Henri Postel e as forças governamentais manifestam-se 
não apenas no plano da realidade, mas também no campo do mágico, 
do sagrado. No primeiro dia de competição, as autoridades permitem 
organizar aos pés do mastro um ritual de feitiçaria que pudesse ser 
fatal a Postel, que pudesse retirar toda a sua força. No entanto, na 
noite seguinte, seus amigos também preparam um ritual voduísta 
que, mais vigoroso ainda, lhe dá uma força descomunal para que 
ele vença a competição. É o que se vê na passagem acima: a energia 
sexual concentrada é interrompida pelo loa para que, em vez de ser 
desperdiçada no ato sexual, seja guardada e canalizada para o dia da 
competição. Como se vê, não são somente os homens que travam os 
combates, mas os loas também medem suas forças.

Passagem também bastante pertinente, para o debate dos 
aspectos culturais, aparece na letra de uma canção em crioulo:

Konté combien fam Postel gangnin:

moin konté youne, moin konté dé,

2  Chamam-se loas no vodu as divindades, que se asemelham aos orixás, no candomblé.
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moin konté troi, moin konté

sept fam Postel gangnin

min pi belle fam Postel

cê Elisa, Elisa Postel-ô![...]3

(DEPESTRE, 1979, p.141)

Este é o momento de introduzir o aluno no panorama linguístico 
haitiano. O país vive uma certa diglossia. Este termo, criado 
por Ferguson em 1959, designa a situação de uma determinada 
comunidade onde duas ou mais línguas convivem, mas cumprem 
funções diferentes. Uma língua é considerada “alta”, valorizada, 
respeitada, reservada aos atos administrativos, jurídicos, usada nas 
escolas e nas universidades, nas conversas formais. A outra língua, dita 
“baixa” é reservada às conversas informais, às piadas, à comunicação 
cotidiana. No Haiti, o francês, introduzido desde a colonização, 
cumpre as funções da língua de prestígio, enquanto o crioulo, língua 
majoritária, apenas foi considerada língua oficial do país a partir da 
constituição de 1987. Até então, apenas o francês possuía esse status. 
A grande questão é que o crioulo é a língua de todos os haitianos, 
enquanto o francês é falado por uma pequena parcela da população, 
apenas por aqueles que possuem um certo grau de escolaridade, 
já que a língua francesa é aprendida nas escolas, ao contrário do 
crioulo, língua materna de todos os haitianos. Atualmente, o status 
da língua crioula começa a melhorar, já que seu uso já é permitido 
nas escolas, nos principais meios de comunicação e nas placas de rua, 
por exemplo. Cabe lembrar que uma academia da língua crioula foi 
criada em Porto-Príncipe em 2014.

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 

3  Tradução para o francês feita pelo próprio Depestre em nota de rodapé na mesma 
página: “Comptez combien de femmes a Postel. J’en ai compté une, deux, trois, j’en 
ai compté sept. Mais la plus belle femme de Postel, c’est Elisa, Elisa Postel, oh ! [...]”.



189

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

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”. 
(CASTERA, 2001)

Os Aspectos Linguísticos
Conforme previsto no programa do curso de Francês VI em 

relação ao conteúdo gramatical, deve-se fazer uma revisão do que 
foi aprendido até então, a partir das produções dos alunos. Alguns 
tópicos gramaticais também são destacados. À guisa de exemplo, 
mostraremos como exploramos certos aspectos linguísticos.

No tocante à subordinação, conforme avançamos a leitura, 
chamamos atenção para as expressões que vão aparecendo no texto 
de Depestre. Por exemplo: a) Tant que – “j’ai lu, le mois dernier, que 
l’onédo-zacharisme rénové ne pourra dormir sur ses deux oreilles 
tant que 1’ange marron d’Henri Postel aura le visage légendairement 
ensorceleur de la jeune Elisa Valéry” (p.201). O advérbio tant, que 
frequentemente remete à ideia de quantidade ou comparação, aqui, 
na expressão tant que, é empregado numa conotação temporal, 
como sinônimo de aussi longtemps que. b) Avoir beau – “Elle eut 
beau se casser la tête, elle n’arriva pas à se souvenir.” (p.166). Essa 
expressão, sem correspondente em português, e que nada tem a 
ver com o adjetivo belo que a compõe, causa bastante dificuldade 
ao estudante brasileiro e pode ser traduzida como “por mais que”.

Quanto à homonímia, destacamos certos termos muito usados, 
mas que podem confundir os alunos. a) À peine – 1) “Figure-toi, 
chef, qu’hier soir, tu étais à peine sorti, sor Cisa s’est précipitée chez 
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moi” (p.76). Aqui a expressão é usada com o sentido de “assim que”, 
“tão logo”. 2) “Postel pouvait à peine respirer, sa cage thoracique 
atrocement comprimée contre un obstacle de plus en plus 
evanescente” (p.100). Aqui corresponde a presque pas, très peu. 
b) Aussi – “II était aussi confiant et déterminé que peut 1’être un 
homme dans le feu de son action. Quand Pascal eut vidé le dernier 
sachet de cendre, la foule le voyait déjà au sommet du mât tant 
était courte la distance qu’il lui restait à franchir. Aussi il y eut des 
cris de saisissement lorsqu’on le vit soudain battre en retraite vers 
le sol.” (p.193 – grifos nossos). O primeiro aussi (aussi que) é usado 
no sentido de comparação, enquanto o segundo marca uma relação 
de consequência (“por isso”, “por essa razão”).

O uso de tempos verbais, sobretudo dos tempos literários, 
não pode ficar de fora de nossas observações: a) Passé antérieur - 
passé simple – “Le chien, aussitôt que Postel eut fini, se mit à agiter 
la queue.” (p.44 – grifo do autor). A relação de anterioridade que 
existe entre esses dois tempos verbais no passado. b) Conditionnel 
passé 2e forme – “À la seule vue du rasoir le Moutamad s’est 
dégonflé. C’eût été aussi simple que d’écraser une mouche.” (p.38 – 
grifo do autor). Tempo literário que, apresentando a mesma forma 
do plus-que-parfait du subjonctif, requer uma leitura atenta, para 
que se possa fazer a correta distinção entre eles. Corresponde em 
português ao futuro do pretérito composto do indicativo.

Chamamos a atenção do aluno para falsos cognatos ou certas 
construções muito específicas: a) Sans doute – “Par ailleurs, tu es sans 
doute au courant du bain de sang où Zacharie plongea le pays après la 
déroute que Postel lui infligea sur le mât de cocagne.” (p.208). Muitos 
associam ao nosso “sem dúvida”, mas que na verdade é sinônimo 
de peut-être (nosso “talvez”). b) Visiter X rendre visite: “Après avoir 
écouté le récit de Postel sur sa visite à 1’ONEDA, le cordonnier lui dit: 
[...]” (p.61). Utiliza-se visiter para um lugar e rendre visite para uma 
pessoa: “– J’ai rendu visite à Pascal Joubert, un autre grimpeur du 
mât qui avait assisté aussi à la nuit du Palais.” (p.165). Em português, 



191

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

ambos podem ser traduzidos como “visitar”. c) Depuis – “C’était le 
ministre de 1’ONEDA, Son Excellence 1’Honorable Clovis Barbotog. 
Postel ne 1’avait pas revu depuis des années”. (p.55). Nada tem a 
ver com o “depois” de português e deve ser traduzido como o verbo 
“haver” no sentido de tempo passado: “há anos”.

A relação francês-crioulo também não pode ficar de fora de 
nossas observações. O romance é escrito em francês standard, mas 
vez por outra o crioulo haitiano e o francês haitiano aparecem no 
texto, por meio de palavras que, algumas vezes, adquirem outra 
significação: a) — Ce wanga, dit maître Horace en colère, ne peut 
rien contre Henri. (p.109). Termo em crioulo, usado no vodu para 
designar magia, feitiço. b) “L’un des participants au tournoi: Ti-
Lab, le matelot, le plus jeune des hommes que nous avons vus à 
1’ouvrage hier.” (p.157 – grifo do autor). Ti, adjetivo que em crioulo 
haitiano corresponde ao francês petit (pequeno). c) “C’est pourquoi 
il a pu tourner en dérision les travaux expéditionnaires de mon chef 
collègue Baron-Samedi”. (p.158 – grifo do autor). Adjetivo que em 
francês haitiano vem de expédition, feitiçaria. d) “Son coeur battait 
normalement. L’air frais sentait encore la fumée des boucans du 
soir et des meules de charbon.” (p.68 – grifo do autor). Boucan é 
um substantivo que em crioulo haitiano designa grelha de madeira 
utilizada no Caribe para grelhar peixes ou carnes.

Vale ressaltar aqui a influência recíproca entre o francês e o 
crioulo. Fattier (2012) chama a atenção para o fato de que muitos 
crioulistas, como Chaudenson e Guy Hazaël-Massieux, já haviam 
percebido essa interpenetração e mostrado que, em situação de 
crioulofonia, toda palavra do francês regional é virtualmente uma 
palavra crioula e vice-versa.

COnSIDERAÇÕES FInAIS
Neste trabalho procuramos mostrar brevemente como pode 

ser montado um curso de Francês VI para estudantes de Letras: 
Português-Francês, com base no romance Le Mât de Cocagne, de 
René Depestre. Este texto, já clássico da chamada littérature-monde 
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en français, pode ser um excelente recurso para o aprendizado 
de aspectos linguísticos e sociolinguísticos, introduzindo o aluno 
num universo cultural tão pouco conhecido e, muitas vezes, tão 
pouco explorado em seus cursos. A riqueza do texto é capaz de 
gerar uma infinidade de temas propícios para o trabalho de todas 
as competências previstas na ementa e no programa do curso, 
servindo inclusive para quebrar certos clichês ainda tão presentes 
nas representações que cercam o mundo francófono.
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dO ABsOLUtO AO reLAtIVO, dO rOMANtIsMO 
AO ANtI-rOMANtIsMO

Maria cristina Batalha (UerJ/cNPq)

Camus est certainement romantique. D’ailleurs, 
nous sommes tous romantiques. Il y a à certains 
égards le romantisme d’une école littéraire 
qui a son grand éclat en 1830. Cette école-
là, évidemment, fait partie des manuels de 
littérature. Mais il y a un mouvement qui 
commence à partir de la fin du XVIII e siècle 
et qui se développe jusqu’à maintenant sans 
interruption. (Michel Butor)1

O anti-romantismo é parte constituinte do horizonte de 
expectativa de nosso passado, mas também de nosso presente, não 
somente para o grande público, como também para um número 
expressivo de artistas e escritores. O artigo pretende discutir as 
origens do Romantismo e a concepção de Arte como objeto sagrado 
que é engendrada nesse período. Os conceitos em pauta estão na raiz 
dos movimentos artísticos que se sucederam e, de modo explícito 
ou velado, continuam a com eles dialogar. Se tomarmos os casos de 
Théophile Gautier e Pétrus Borel, para citarmos alguns deles, veremos 
que as fissuras do pensamento romântico no século XIX francês já 
estavam presentes. Em razão dos limites deste breve ensaio, não nos 
deteremos no exame desses exemplos particulares, que foram objeto 
de outros estudos críticos que efetuei em outros momentos.

Por volta dos anos 1770 e 1780, na cidade de Iena, na Alemanha, 
a retórica clássica cedeu o lugar à estética, como ciência do Belo 
1  Entretien avec Michel Butor. Propos recueillis par Frédéric Saint-Aubyn, The 
French Review, Nova York: 1.Out.1962.
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e de sua relatividade: não se tratava mais de estabelecer regras 
ou propor modelos, mas sim de explicar a gênese da literatura. 
É nesse contexto de efervescência cultural desencadeada pela 
revista Athenäum ‒ (1798-1800), portanto dois anos de existência 
e com apenas seis números publicados ‒ que a literatura adquire 
os contornos que tem hoje. Esse movimento cultural é resultante 
de um processo de centralidade da escrita que se constrói, durante 
o século XVIII, inserido em um novo espaço público, no qual 
conquista-se e vulgariza-se a capacidade de escrever, de aprender 
a ler, inclusive das mulheres, introduzindo, ao mesmo tempo, uma 
nova modalidade de distinção social entre as classes. Ocorre então 
a produção de um diálogo crítico dirigido aos leitores e também aos 
seus pares, com quem se discute os problemas estéticos, onde vêm 
conjugar-se motivação subjetiva e diálogo crítico com o seu tempo.

A “revolução” introduzida pelos alemães de Iena e a revista 
Athenäum se traduzem pelo repensar crítico da própria literatura 
que se eleva como um “absoluto”, na medida em que se alia 
à filosofia, pois, como anuncia Schlegel, “o que se pode fazer, 
enquanto filosofia e poesia estão separadas, está feito, perfeito e 
acabado. Portanto é tempo de unificar as duas” (1997, p.158).

Para Schlegel, a poesia romântica não se destina apenas a 
“réunir tous les genres séparés de la poésie” mas também a colocá-
la em relação com a filosofia e a retórica, mesclando “poésie 
et prose, génialité et critique, poésie d’art et poésie naturelle” 
(SCHLEGEL; LACOUE-LABARTHE; NANCY, 1978, p.112). É também na 
esteira desse pensamento que o Romantismo enseja a mistura de 
gêneros, cujo exemplo mais flagrante é o romance.

Gusdorf assinala a busca do absoluto da literatura como um 
fenômeno mais geral, que ultrapassa a simples procura da forma 
ideal e da perfeição ‒ assim como o desejo de “reunião de todas 
as artes” em uma nova harmonia, proposto por Schlegel, vai mais 
longe do que um projeto puramente estético ‒ e aponta para o 
desejo de reconsiderar a condição humana em seu conjunto e o 
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homem em sua totalidade (1993, p.472-474). O romântico acredita 
na unidade da criação artística, e a aproximação da literatura com 
as artes plásticas e a música fica evidente no percurso de vários 
autores, dentre os quais Gautier e Pétrus Borel, que mencionamos 
aqui, além do exemplo clássico de E.T.A. Hoffmann, dramaturgo, 
músico, desenhista e escritor alemão. Deixando para trás o ideal de 
harmonia com os modelos clássicos, os românticos estabeleceram o 
pacto com a singularidade criadora, erigindo o “eu” como categoria 
privilegiada da aventura reflexiva e, ao mesmo tempo, criadora. Ao 
passo que o Classicismo divide o espaço do mundo e o homem, a 
natureza e o homem e, com Descartes, o homem interior do exterior, 
o Romantismo reúne esses opostos e restabelece a unidade perdida 
com a natureza. E por isso, assinala Antoine Berman, a reflexão 
crítica operada pelos alemães de Iena instaura uma visão de obra 
literária como um veículo da “infinidade do sujeito” (1984, p.116).

O conceito de “beletrismo” que surge no séc. XVIII mescla-se com 
o de autoria/originalidade. Contudo, como conciliar os princípios de 
individualismo e de totalização? Por outro lado, o Romantismo que 
promove a idealização político-religiosa do sujeito (o homem ouve 
as vozes da natureza que fala aos poetas), é também aquele que o faz 
ouvir a voz de Vautrin, ou seja, aquele que ambiciona uma carreira e 
almeja o sucesso, pois a partir do novo poder assumido pela palavra 
escrita, com a modernização da imprensa e a nova configuração do 
intelectual, surgem os dilemas da subjetividade e os das posições 
que se devem tomar dentro do campo. Essa incompatibilidade 
se encontra na raiz da própria oscilação teórica do movimento 
romântico e é responsável pelas contradições que com ele se 
identificam. Em uma carta encaminhada ao diretor da Revue des 
Deux Mondes, o Dupuis, Alfred de Musset escreve sobre a natureza 
do Romantismo: “Las d´examiner et de peser, trouvant toujours des 
phrases vides et des professions de foi incompréhensibles, nous en 
vîmes à croire que ce mot de “romantisme” n´était qu´un mot; nous 
le trouvions beau, et il nous semblait que c´était dommage qu´il ne 
voulût rien dire”. (1960, p.825)
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Na nona carta das Lettres sur l´éducation esthétique de l´homme, 
Schiller propõe que o artista moderno “aspire a engendrar o ideal, 
fazendo-o surgir da união do possível e da necessidade”, que ele 
coloque sua imaginação “em todas as formas sensíveis e espirituais, 
e que, silenciosamente, ele projete esse ideal no infinito do tempo” 
(1960, p.162), em uma tentativa romântica de enfrentar a recusa do 
tempo presente através do resgate do simples poder da imaginação. 
E a mesma vocação que se orienta no sentido de um valor absoluto 
para a literatura é também aquela que define uma das condições 
psicológicas do movimento romântico – a aspiração para o infinito, 
tão bem interpretada por Baudelaire posteriormente – e que 
se traduz pela insatisfação do romântico com o tempo presente. 
Existe uma filiação evidente de Baudelaire à revista Athenaeum e 
sua concepção do Belo mais nobre que o Verdadeiro, voltado para a 
“Arte Pura”. A “poesia”, investida da gratuidade absoluta da obra de 
arte verdadeira, não aceita qualquer moralismo ou função utilitária:

Tel poème est beau et honnête; mais il n´est 
pas beau parce qu´il est honnête. Tel autre, 
beau et déshonnête; mais sa beauté ne lui vient 
pas de son immoralité, ou plutôt, pour parler 
nettement, ce qui est beau n´est pas plus honnête 
que déshonnête. Il arrive le plus souvent, je le 
sais, que la poésie vraiment belle emporte les 
âmes vers un monde céleste, la beauté est une 
qualité si forte qu´elle ne peut qu´ennoblir les 
âmes; mais cette beauté est une chose tout à 
fait inconditionnelle, et il y a beaucoup à parier 
que si vous voulez, vous poètes, vous imposer 
à l´avance un but moral, vous diminuerez 
considérablement votre puissance poétique. 
(BAUDELAIRE, 1968, p.142-143)

Assim, a Arte pura, circunscrita a sua intransitividade, responde 
a um fim indeterminado que não pode ser senão o da Arte em si 
mesma. A concepção da “arte pela arte” (l’art pour l’art), ou seja, 
a arte como um fim em si mesmo, é percebida “romanticamente” 
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como um meio de aperfeiçoamento e de realização da condição 
humana. A doxa romântica impõe palavras “transitivas” às 
palavras “intransitivas”, tende a isolar a intransitividade da 
literatura do conjunto das outras formas discursivas, atribuindo, 
ao mesmo tempo, à linguagem poética a função de intermediário 
entre Deus e o resto dos homens, colocando a literatura acima 
de todas as outras linguagens. Graças à imaginação criadora, a 
obra de arte se eleva para além da percepção empírica e cria um 
mundo independente e autônomo. Essa filiação neoplatônica 
atravessa todo o Romantismo e se constitui uma das grandes 
utopias construídas nesse período.

Entretanto, o prestígio que a nova sociedade concede à arte 
é resultado da prévia neutralização de seu potencial corrosivo. 
Destituída desse poder, ela pode reivindicar para si uma aura de 
divindade fundada no desinteresse e no puro deleite. Como um 
discurso que questiona o problema da verdade – princípio pelo 
qual se orienta a sociedade burguesa – sem que para isso seja 
necessário propor uma outra verdade que preencha o espaço vazio, 
a justificativa estética permite manter o ficcional sob “controle”, 
reservando à arte o simples papel de divertimento estético que 
esta pode facultar (LIMA, 1984).

Maurice Blanchot é categórico ao reconhecer no período da 
revista Athenäum o momento em que a literatura “annonce qu élle 
prend le pouvoir” (1969, p.520). Assim, a nova visão do papel da poesia 
expressa o processo de autonomia do imaginário, que se desvincula 
da vida espiritual, ao mesmo tempo em que se destaca do universo 
cultural, atingindo um novo valor que passará, ao contrário, a regulá-
lo. E, ao mesmo tempo em que se processa a autonomia do belo e 
sua desvinculação com a realidade exterior, a literatura passa a ser a 
única instância legitimada para criticar e avalizar a criação poética. 
Assim, a poesia só pode ser criticada pela poesia. Daí a contradição 
entre Diderot e os alemães Schiller e Goethe, por exemplo, que o 
criticavam por avaliar a arte através de meios externos a ela. A arte 
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obedece a uma verdade que lhe é própria e esta é diferente da 
verdade que a natureza nos propõe.

Enfim, no final do século XVIII, ao surgir aquilo que Lacoue-
Labarthe (1978) nomeia de “romantismo teórico”, que se identifica 
com um “projeto teórico” na literatura, opera-se, “romanticamente”, 
um processo paralelo de “sacralização” da literatura, na medida em 
que esta passa a ter a crítica como atividade que lhe é correlata 
e se transforma em elemento constituinte e ativador da própria 
obra literária. E Mme de Staël foi a primeira a compreender que o 
que havia de novidade vinda da Alemanha era exatamente a crítica 
– que ela designa por “teoria literária” – e não a literatura em si 
mesma (STAEL, 1968, p.162). A escritora dedica um capítulo inteiro 
às ideias de Kant e a leitura que faz da Critique de la faculté de 
juger (1790) parece decisiva para o Romantismo francês. Diz ela, em 
1813, em De l´Allemagne:

Kant, en séparant le beau de l´utile, prouve 
clairement qu´il n´est point du tout dans la nature 
des beaux-arts de donner des leçons. Sans 
doute tout ce qui est beau doit faire naître des 
sentiments généreux, et ces sentiments excitent 
à la vertu; mais dès qu´on a pour objet de mettre 
en évidence un précepte de morale, la libre 
impression que produisent les chefs-d’oeuvres 
de l´art est nécessairement détruite; car le but, 
quel qu´il soit, quand il est connu, borne et gêne 
l´imagination. (STAEL, 1968, p.160)

Ora, esse tipo de investimento simbólico a ela atribuído leva à 
ideia de uma transitividade da literatura que passa a ter a função de 
atualizadora de uma missão e de um sacerdócio. Ao lado de outros mitos 
– o “povo”, com Michelet, a “Revolução”, a “História” etc. – a literatura e 
os escritores se transformam em novos mitos, veículos de um enigma e 
seus decifradores, respectivamente. Assim, salienta Laforgue:

Toute ume mythologie romantique [...] a 
résulté, dans la mesure où la désymbolisation 
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qui a eu pour effet d´arracher le symbole à 
l´immanence du sens a promu, en contrepartie, 
des mythes qui s´imposent comme l´expression 
d´une transcendance de la signification sur 
le sens. La forme qu´a prise cette mythologie 
dans la littérature romantique est celle 
d´un messianisme, d´un prophétisme plus 
généralement. (2001, p.7-8)

Por esta razão, pergunta-se o poeta Tristan Tzara: “Par quelle 
étrange démarche de l´esprit le poète, surtout depuis le romantisme, 
s áttribue-t-il les caractères d´un être privilégié, d´un être singulier, 
sinon d´essence supérieure, échappant à toute catégorie sociale?” 
(1950, p.56).

Consciente de que a literatura como busca incessante de 
absoluto e discurso privilegiado da verdade e do real é apenas mais 
uma dentre as inúmeras utopias românticas, dirá o narrador de 
Onuphrius, ao final do conto:

Sorti de l árche du réel, il s´était élancé dans les 
profondeurs nébuleuses de la fantaisies et de la 
métaphysique; mais il n ávait pu revenir avec le 
rameau d´olive; il n ávait pas rencontré de terre 
sèche où poser le pied et n ávait pas su retrouver 
le chemin par où il était venu; il ne put, quand le 
vertige le prit d´être si haut et si loin, redescendre 
comme il l áurait souhaité, et renouer avec le 
monde positif. (GAUTIER, 1862, p.87)

O individualismo propugnado pelas ideias iluministas dos 
direitos dos cidadãos será levado pelos integrantes do movimento 
“Sturm und Drang” a uma inversão das conquistas positivas 
e liberais do Iluminismo. Enquanto o princípio de igualdade 
entre os homens é negado, são privilegiadas a singularidade e a 
originalidade de cada indivíduo. Para além da revolta contra a 
sociedade e do questionamento estético, o “gênio” deixava supor 
uma nova modalidade de organização mental: a razão teórica 
submetida à fantasia permitia ao gênio criador seguir suas próprias 
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determinações interiores e sua intuição, que lhe facultavam a 
capacidade de criar sem o apoio do conhecimento racional. Como 
correlata da autonomia da arte, surge então o gênio criador como 
um “escritor independente” e, ao mesmo tempo, investido da 
missão de vate. F. Schlegel, por seu turno, converte o artista em 
sacerdote adorador de seu próprio ideal:

Se cada indivíduo infinito é Deus, então há tantos 
deuses quanto são os ideais. Também a relação 
do verdadeiro artista e do homem verdadeiro 
com seu ideal é de todo uma religião. Aquele 
que tem este culto interno como alvo e ofício de 
toda a vida é sacerdote e assim cada um pode 
e deve se tornar. (SCHLEGEL, Apud LIMA, 1984, 
p.103-104)

Ora, a sacralização do objeto artístico pelo privilégio atribuído 
à estética coloca a arte acima de qualquer outro discurso, uma 
vez que ela já estará esvaziada de seu potencial crítico, mas a 
autossuficiência da arte terá que esperar por um tempo bem maior, 
pelo final do século XIX, quando a sua pura estetização a torne 
aceitável pela ordem burguesa. Finalmente alijada de sua função 
polêmica, a arte se torna progressivamente puro “divertimento” 
e “passatempo” para a sociedade burguesa. Assim, como nos 
aponta Costa Lima, o prestígio que esta sociedade atribui à obra 
de arte se encontra respaldado nessa prévia condição. Por isso, na 
Alemanha, e posteriormente na França, o resgate do maravilhoso 
pela literatura é uma das formas de reação à nova função que é 
atribuída à literatura e à estética realista que lhe serve de corolário, 
coroando a nova concepção mimética que abria espaço à imaginação 
e à fantasia (LIMA, 1984).

Tomando como ponto de partida as considerações teóricas de 
W. Iser, H. R. Jauss (1985) argumenta que é pelo imaginário que 
podemos preencher a necessidade de satisfação estética requerida 
pela nossa necessidade de perfeição. Como nos mostra Jauss, 
buscamos corrigir a imperfeição do mundo real de tal modo que o 
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irreal da perfeição surge como o real propriamente dito e esconde 
a realidade mais banal e prosaica. Se em um certo momento essa 
necessidade de perfeição era satisfeita pela experiência religiosa ou 
mística – por exemplo, a perfeição de Deus –, a experiência estética 
encontra, posteriormente, no imaginário, o ponto de partida para 
a apropriação, através da arte, da “aura” da perfeição divina, que 
responde pela vocação para o absoluto:

Le désir de perfection, avec lequel l´homme 
franchit d´un pas la sphère des besoins purement 
physiques, charge initialement l´imagination de 
chercher l´idéal et le suprême désirable au-delà 
de l´expérience terrestre, et de le concrétiser 
sous la forme d´images de la perfection divine 
inatteignable. (1985, p.5)

Progressivamente, o desempenho da imaginação poética 
subordina-se à faculdade do entendimento e atinge o objetivo 
histórico de restabelecer o paraíso pelo avanço do conhecimento 
da natureza. Com o progresso da emancipação estética, a instância 
transcendente da justiça divina se vê substituída pela instância 
imanente da justiça poética, e, como conclui Jauss, “la fiction 
poétique a été proclamée modèle universel d´un monde plus 
parfait” (1985, p.7).

Segundo Octávio Paz, a religião só pode ser vivida como 
potência criativa e não como verdade. Essa concepção acompanha 
o caminho de historicização da verdade, percebida, na perspectiva 
da Bildung, segundo Friedrich Schlegel. Para ele, a religião é vista 
como um substituto artificial da cultura natural, pré-filosófica. 
Assim, a verdade da religião é banida, durante o Romantismo, e 
relegada à zona do obscurantismo. Desse modo, a arte toma o 
lugar da verdade, local outrora ocupado pela fé religiosa. “Para 
a Idade Média a poesia era uma serva da religião; para a idade 
romântica a poesia é sua rival e, mais ainda, é a verdadeira 
religião” (PAZ, 1984, p.72).
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Ocorre que, na modernidade, a atividade estética como 
caminho para a perfeição apropria-se de conteúdos sempre 
renovados, fazendo com que o ideal estético da perfeição seja 
repensado e transformado em ilusão necessária. Por isso, apesar 
da Aufklärung, e de toda a reflexão crítica que se desencadeou, 
a necessidade de perfeição, que marcou de modo mais evidente 
o Romantismo, nunca foi atingida. Apesar de Schlegel ser um dos 
primeiros a ter lançado as bases modernas da literatura, onde 
vêm confluir o exame crítico e a elaboração poética, a produção 
literária da época fica bem aquém dos objetivos propugnados. Por 
isso, conforme assinala Antoine Berman (1984), para a maioria dos 
românticos de Iena, os escritos literários não chegam a ultrapassar 
o patamar da pura experimentação. Investida da fascinação do 
imaginário, a perfeição é ambivalente: de um lado, a ficcionalização 
das coisas se acompanha de sua idealização “involuntária”; por 
outro lado, o objeto estético reflete também a impossibilidade de 
tornar o mundo perfeito em si mesmo, sem passar pela idealização.

De fato, o impacto provocado pela Revolução Francesa, em 
sua versão idealizada pela cultura germânica, abriu a possibilidade 
de uma verdadeira revolução operada pelos alemães, para os 
quais “romantizar” significava projetar a história para um mundo 
utópico, ou seja, realizar essa utopia. E foi Friedrich Schlegel que 
melhor traduziu a natureza do propósito que orientou o espírito do 
primeiro romantismo:

Ĺ esprit qui connaît les orgies de la vraie muse 
ne parviendra jamais au bout de ce parcours, 
pas plus qu´il n´ira, follement, s´imaginer l´avoir 
atteint: car il est à jamais incapable d´assouvir 
une nostalgie qui, même au plus haut de son 
apaisement, trouve toujours à se réengendrer. 
(1978, p.289-290)

Contudo, com a existência de um verdadeiro campo literário 
que se impõe ao longo do século XIX, surgem também os 
diferentes “produtores” e “consumidores” da literatura. Como 
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assinala Dominique Maingueneau, “devenus les adeptes d´un 
mode de communication ancien et prestigieux, les publics de la 
littérature traditionnelle risquent de se convertir en communautés 
d áppartenance parmi d’autres” (2006, p.167). Isto é, destituída 
de seu valor simbólico de absoluto, a literatura tornou-se 
progressivamente relativa, pois a produção estética é agora 
percebida como uma enunciação discursiva como qualquer outra, 
portanto, historicamente datada, embora reserve para si seu 
particular potencial simbólico.

Para traduzir as correspondências ocultas, local da 
transfiguração, palavra onde o je est un autre, a literatura afastou-se 
do conjunto das formações discursivas de uma sociedade e ergueu-
se como um discurso à parte. Querendo tratá-la de modo mais 
científico, a Nova Crítica recusou integrar o homem e seu tempo 
para avaliar a obra ficional; tratava-se tão somente de um sistema 
orgânico, de todo isolado, dotado de regras próprias. A literatura 
é, por certo, o local da paratopia e do deslocamento. No entanto, 
somos todos “românticos” quando consideramos a obra literária 
como atemporal, única e desinteressada. Entendemos então que, 
enquanto críticos, escritores e leitores contribuírem para alimentar 
seu valor de absoluto e seu estatuto de “autoridade”, a literatura 
permanecerá um dos grandes mitos românticos. E, como qualquer 
mito, para o bem ou para o mal, sua sacralização não nos ajudará a 
compreender melhor o seu objeto.
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BeLGA, FrANcesA OU estAdUNIdeNse? 
MArGUerIte YOUrceNAr e O LABIrINtO 
dO MUNdO

Pedro Armando de Almeida Magalhães (UerJ)

La mémoire n’est pas une collection de documents 
déposés en bon ordre au fond d’on ne sait quel 
nous-même; elle vit et change ; elle rapproche les 
bouts de bois mort pour en faire de nouveau de la 
flamme. (YOURCENAR, 1991, p.1384)

QUESTÕES IDEnTITÁRIAS, BIOGRÁFICAS; LIVROS DE 
MEMÓRIAS (“UNUS EGO ET MULTI IN ME”: DEVISA DO 
PERSOnAGEM ZÉnOn)

Escritora renomada de língua francesa do século XX, Marguerite 
Yourcenar viveu de 1903 até 1987. Ela tem sua nacionalidade 
associada a dois países vizinhos, a França e a Bélgica, muito embora 
seus pais tenham pertencido a famílias abastadas de espaço 
geográfico que guarda certa uniformidade cultural, correspondendo 
ao Condado das Flandres medieval. Seu pai, Michel, é francês de 
Lille. Sua mãe, Fernande, belga de Suarlée (Província de Namur). 
Yourcenar nasceu em Bruxelas, mas afirma algumas vezes se 
identificar mais com a França. A questão, no entanto, está longe 
de ser simples. Ainda mais porque ela não se chama realmente 
Yourcenar, nem se fixou na Europa.

Na verdade há mudança de nome: Marguerite nasceu 
Marguerite Cleenewerck de Crayencour. No início da Segunda 
Grande Guerra, ela aceita o convite daquela que se tornará sua 
companheira de vida, Grace Frick, e parte para os Estados Unidos. 
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Lá torna-se, ao trocar de nacionalidade, Marguerite Yourcenar. 
Yourcenar é anagrama de Crayencour. De certa forma, a mudança 
de nome reflete uma independência e uma afirmação identitária. 
Entre a linhagem materna e a paterna, ela parece assim buscar 
construir a melhor versão de si. Nos Estados Unidos, vive a parte 
mais produtiva de sua vida com a companheira na costa leste, perto 
de Boston, na Ilha dos Montes Desertos.

Amante da cultura clássica, greco-latina, Marguerite recebe 
educação peculiar, esmerada, como se fosse um membro da 
nobreza, reflexo da formação cultural do pai. Ela se forma com a 
ajuda de preceptores particulares. Não frequenta estabelecimentos 
escolares. O pai não se furta a participar ativamente da formação 
da filha, lendo com ela várias obras.

Il me lisait quelquefois des livres, des passages de 
Chateaubriand, justement. Il m’a lu Maeterlinck, 
entre autres Le trésor des humbles, et il m’en est 
resté un goût pour le mysticisme qui n’a fait que 
se développer. [...] Il m’a lu aussi Marc Aurèle, 
mais dans des circonstances un peu particulières: 
c’était en 1914, en août 1914. Nous venions 
d’arriver en Angleterre, fuyant les plages belges 
e le nord de la France, qui étaient naturellement 
coupés de Paris, où nous eussions voulu rentrer. 
Il s’était mis dans la tête de m’apprendre l’anglais 
et il avait eu l’idée curieuse, prémonitoire, de 
me l’apprendre dans une traduction anglaise du 
Manuel de Marc Aurèle. Mais ce n’était pas un 
professeur. [...] Le latin vers dix ans, le grec vers 
douze ans. C’est mon père qui me les a apprises, 
et ensuite j’ai eu des professeurs qui venaient 
à la maison. Mais c’est lui tout de même qui a 
commencé. (YOURCENAR, 1980, p.29-30)

Eis como Marguerite Yourcenar descreve sua formação literária:

Je n’eus jamais de livres d’enfants. [...] Je 
connus bientôt grâce à mon père de nombreux 
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“classiques”; j’allais effleurer toute la littérature 
française et une partie au moins de la littérature 
anglaise entre sept et dix-huit ans. J’allais 
apprendre aussi assez de latin et de grec pour 
remonter plus haut. Les sceptiques diront que 
les lectures précoces sont inutiles, puisque 
l’enfant lit sans comprendre, au moins durant 
ses premières années; j’atteste au contraire qu’il 
comprend certaines choses, sait vaguement qu’il 
en comprendra d’autres plus tard, et que les 
instructions reçues de la sorte sont indélébiles. 
(1991, p.1346)

O pai tem interesse de que ela seja livre, que se torne uma livre 
pensadora. Dele, ela recebe o gosto pelas viagens, pelos périplos, a 
deambulação. No início do livro de memórias intitulado Quoi? L’éternité, 
Yourcenar sublinha várias vezes a solidão do pai Michel, tanto que o 
primeiro parágrafo tem uma estrutura cuja retórica é marcada por 
uma sucessão de frases iniciadas com o uso do adjetivo “seul”.

Michel est seul. À vrai dire il l’a toujours été. [...] 
Seul, sauf pour quelques rares bons moments 
avec son père, [....]. Seul naguère avec ses deux 
femmes, [...]. Seul avec son fils du premier lit, 
[...]. Seul avec cette enfant de deux mois à peine, 
qu’il va scrupuleusement voir matin et soir, 
assistant à son bain, s’informant de ses biberons 
et des évacuations, mais qui n’est encore qu’un 
petit animal que le cours des événements a mis 
entre ses mains, et qu’il n’y apas déjà de raisons 
d’aimer. Seul autrefois avec la jeune maîtresse 
anglaise pour laquelle il a déserté et quitté la 
France, [...]. Seul avec les quelques rares amis 
masculins par lesquels il s’est souvent senti 
manipulé dans une intention quelconque, [...]. 
Seul dans les divers collèges ou universités libre 
ou non, [...]. Seul à l’armée, [...]. Seul aussi dans 
les bars de marins de Liverpool ou d’Amsterdam, 
[...]. Par ce mois d’août 1903, dans sa chambre au 
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second étage du Mont-Noir, où l’ont ramené en 
quatre ans deux successifs veuvages, il est sans 
plus seul, tout seul. (1991, p.1187-1188)

Esta solidão poderia talvez evocar a própria solidão da escritora, 
filha de Michel. Yourcenar sempre transitou pelo mundo de forma 
heterodoxa; foi uma livre pensadora e viajante que prezava sua 
autonomia e sua postura inconformista.

Bem cedo ela decide se tornar escritora, mas é graças a dois 
romances históricos, Memórias de Adriano (1951) e A obra em 
negro (1968), que ganha grande notoriedade mundial. Já célebre, 
torna-se a primeira mulher a ser eleita para a Academia Francesa de 
Letras (1981), tendo também conquistado um assento na Academia 
Real Belga (1970).

Ela sempre admirou a história, sempre se manteve atualizada 
sobre os eventos de época, não hesitando em tomar posição sobre 
a política, ecologia, direitos sociais, proteção dos animais, entre 
outros temas. Seu olhar não era somente dirigido ao passado, 
objeto de admiração e estudo, mas também ao futuro. Visionária, 
ela já percebia o lado nefasto das inovações tecnológicas:

Mais à un niveau très bas, j’ai bien peur 
qu’aujourd’hui les gadgets ne jouent ce 
rôle magique: l’illusion, la croyance qu’on 
augmente son pouvoir, ses capacités, en ayant 
une automobile de plus en plus rapide, un 
ordinateur, et ainsi de suite! Des objets matériels 
qui donnent un certain pouvoir sur le monde 
tant que tourne rond la société compliquée de 
production et d’exploitation dont ils sont nés 
et sans laquelle ils disparaîtraient mais dont 
on ne s’aperçoit pas qu’ils ruinent peu à peu 
les capacités intellectuelles ou physiques de 
l’homme qui s’en sert: l’usager trop épris de 
sa voiture ne sait plus marcher; l’étudiant qui 
se sert d’une machine à calculer ne sait plus 
compter. (1980, p.187)
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Ao final de sua vida escreve uma trilogia de memórias pessoais, de 
família, chamada de O Labirinto do Mundo. O primeiro tomo (Souvenirs 
Pieux) trata principalmente de sua mãe, Fernande; o segundo tomo 
(Archives du Nord) da família paterna; o terceiro (Quoi? L’éternité) é mais 
livre, retomando temas não desenvolvidos nos dois primeiros volumes, 
mas também procurando ser mais autobiográfico. Este terceiro tomo 
distingue-se por não ter sido finalizado. Interessante notar que seus 
livros de memórias tratam mais das origens familiares e especialmente, 
da história de vida da mãe (Souvenirs Pieux) e do pai (Archives du Nord; 
Quoi? L’éternité) que propriamente da própria existência. Esta foi 
objeto de algumas biografias, dentre as quais se destaca a escrita por 
Josyane Savigneau.

O primeiro tomo da trilogia é marcado pelo luto. O próprio título 
evoca a morte, a perda. “Santinhos de luto” seria uma tradução 
possível. Há algo lúgubre, terreno. O passado é o do cemitério, das 
moradias antigas. O falecimento da mãe de Marguerite Yourcenar 
tem grande destaque, ocupando lugar central no volume.

Sur ses trente et un ans et quatre mois 
d’existence, je n’avais occupé la pensée de ma 
mère qu’un peu plus de huit mois tout au plus : 
j’avais été d’abord pour elle une incertitude, 
puis un espoir, une appréhension, une crainte ; 
pendant quelques heures, un tourment. Durant 
les jours qui suivirent ma naissance, elle dut 
parfois éprouver à mon égard un sentiment 
de tendresse, d’étonnement, de fierté peut-
être, mêlé au soulagement d’être ou de se 
croire sortie de cette dangereuse aventure, 
quand Mme Azélie lui présentait la nouvelle-
née pomponnée de frais. Puis, la montée de la 
fièvre avait tout emporté. On a vu qu’elle s’était 
un instant souciée du sort de l’enfant qu’elle 
laissait derrière soi, mais il est clair que sa 
mort prochaine l’occupait plus que mon avenir. 
(1991, p.740)
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O segundo tomo se inicia nos tempos imemoriais. A primeira 
parte do volume é quase uma volta às origens da humanidade. 
Yourcenar não hesita em evocar vários antepassados medievais 
do ramo paterno, assinalando vez por outra contribuições desta 
pesquisa genealógica ao processo de elaboração do romance A 
obra em negro. Em seguida a autora se dedica a narrar a vida do avô 
paterno, para, logo depois, privilegiar a história do pai Michel. De 
certa forma, às limitações terrenas ressaltadas através de Souvenirs 
Pieux, Archives du Nord opõe a vertigem histórica do infinito das 
origens e da movimentação livre representada pela prodigalidade 
e elevado grau de nomadismo do pai. O procedimento adotado é 
explicitado desde o início do volume, sendo interessante notar o 
emprego de verbos no imperativo que são convites dirigidos ao 
leitor para uma viagem de avião (metafórica) ao passado:

Cette famille, ou plutôt ces familles, dont 
l’enchevêtrement constitue ma lignée 
paternelle, je vais donc essayer de prendre 
avec elles mes distances, de les remettre à leur 
place, qui est petite, dans l’immensité du temps. 
Ces personnes qui ne sont plus, ces poussières 
humaines, dépassons-les pour atteindre 
l’époque où il n’était pas encore question d’elles. 
Et faisons de même avec les décors: laissons 
derrière nous cette place de Gare, cette citadelle 
de Lille ou ce beffroi de Bailleul, cette rue 
“d’aspect aristocratique”, ce château et ce parc 
tels qu’on les voit sur de vieilles cartes postales 
représentant les sites ou les curiosités de la 
région. Décollons, pour ainsi dire, de ce coin du 
département du Nord qui fut précédemment 
une parcelle des Pays-Bas espagnols, puis, en 
remontant plus haut, un lopin du duché de 
Bourgogne, du comté de Frandre, du royaume 
de Neustrie et de la Gaule belgique. Survolons-le 
à une époque où il était encore sans habitants et 
sans nom. (1991, p.954)
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O terceiro tomo é o da infância e juventude da escritora. 
Mas ela figura aqui mais como testemunha da vida dos próximos. 
Ela sempre procura se ver com distanciamento (referindo-se na 
terceira pessoa do singular), privilegiando o foco na existência do 
pai Michel ou de pessoas no seu entorno, especialmente de Jeanne 
de Reval, que havia sido uma grande amiga de sua mãe e que, 
posteriormente, após a morte de Fernande, se torna amante de seu 
pai. Também dedica páginas ao marido de Jeanne, Egon, indivíduo 
que a inspirou a escrever a obra Alexis.

Une photographie prise vers la même époque et 
souvent reproduite offre une petite fille typique 
de ces années-là, troublante à force d’être bien 
sage, les cheveux répandus sur la chemise qui 
découvre très bas la poitrine potetée et les 
jeunes flancs lisses. Ce Moi disparu joignait ses 
petites mains pour prier devant un coin d’autel, 
mais montrait de face son visage rond aux 
immenses yeux clairs dont on ne saurait pas dire 
s’ils pensaient profondément ou ne pensaient 
pas. (1991, p.1330)

MEMÓRIA E HISTÓRIA
O procedimento do qual Yourcenar se vale para tratar da 

história familiar tem grande semelhança com o utilizado para 
conceber romances históricos.

Rappelez-vous que j’avais ébauché à vingt ans un 
immense roman historique qui aurait contenu, 
très transformées par ma fantaisie, toutes les 
générations de ma famille, et que cette ébauche, 
vite abandonnée, a tout de même donné le noyau 
de L’œuvre au noir et la première version de La 
mort conduit l’attelage, deux livres qui ont été 
pour moi comme du grain enfoui dans la terre, 
et qui met beaucoup de temps à pourrir et à 
germer. Mais pour ce premier projet, marqué par 
la démesure de l’adolescence, j’avais étudié de 
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près des documents familiaux. Ensuite, pendant 
des années [...], j’ai cessé de penser à ces milieux 
et aux décors de ce qui est maintenant le nord 
de la France, la Belgique et les Pays-Bas. Mon 
imagination s’était réorientée dans un autre 
sens. Puis j’y repensai pour L’œuvre au noir, 
et ces documents, refeulletés pour y trouver 
çà et là un nom de lieu ou de comparse, me 
rappelèrent d’autres aspects de mes lointains 
projets. Souvenirs pieux et Archives du Nord sont 
nés, en somme, de mon retour en Flandres avec 
Zénon. (1980, p.213-214)

Yourcenar é uma apaixonada por história. Como tal, não 
esconde que conhece o trabalho dos historiadores antigos e os 
contemporâneos. Em entrevista concedida a Matthieu Galey (Les 
yeux ouverts), ela faz menção a historiadores do século XX. Assim 
ela conhece certamente a obra da Ecole des Annales e de seus 
herdeiros da Nova História.

A título de exemplo, no romance A obra em negro fica 
evidenciada a influência maior das concepções do grande herdeiro 
de Marc Bloch e Lucien Febvre, Fernand Braudel, na estruturação 
tripartite da narrativa. Nota-se que a ideia de uma história quase 
imóvel, uma espécie de geo-história, parece se metaforizar na 
imobilização progressiva do herói, que de andarilho compulsivo, 
na primeira parte do romance, deixa-se fixar espacialmente, na 
rotina dos atos cotidianos, no contato com pessoas comuns. Por 
outro lado, a prisão como metáfora dos limites humanos, sejam 
eles físicos, sociais ou psicológicos, é uma constante na obra da 
autora. Está presente explicitamente em Le Labyrinthe du Monde. 
Em A obra em negro, a prisão é tanto figurada quanto literal para 
o herói.

Com relação à memória, o filósofo Paul Ricœur diferencia três 
tipos em geral. Haveria uma memória individual, própria a cada ser 
humano, correspondendo a sua visão subjetiva dos fatos passados. 
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Haveria uma memória de grupo, referente a uma comunidade 
de seres, passado partilhado conjuntamente. Esta memória 
compreenderia a memória de família. E por fim uma memória 
coletiva, mais geral, que teria relações com a constituição da 
história oficial propriamente dita. A memória coletiva se construiria 
a partir de uma escala de valores. Política, econômica, social e 
culturalmente, ela é povoada por eventos, ciclos, situações ou 
indivíduos marcantes, considerados dignos de nota para um Estado 
nacional, por exemplo.

Entre les deux pôles de la mémoire individuelle 
et de la mémoire collective, n’existe-t-il pas un 
plan intermédiaire de référence où s’opèrent 
concrètement les échanges entre la mémoire 
vive des personnes individuelles et la mémoire 
publique des communautés auxquelles nous 
appartenons? Ce plan est celui de la relation 
aux proches, à qui nous sommes en droit 
d’attribuer une mémoire d’un genre distinct. 
Les proches, ces gens qui comptent pour nous 
et pour qui nous comptons sont situés sur 
une gamme de variation des distances dans le 
rapport entre le soi et les autres. Variation de 
distance, mais aussi variation dans les modalités 
actives et passives des jeux de distanciation et 
de rapprochement qui font de la proximité un 
rapport dynamique sans cesse en mouvement: 
se rendre proche, se sentir proche. La proximité 
serait ainsi la réplique de l’amitié, de cette 
philia, célébrée par les Anciens, à mi-chemin 
entre l’individu solitaire et le citoyen défini par 
sa contribution à la politeia, à la vie et à l’action 
de la polis. De même les proches se tiennent-
ils à mi-chemin entre le soi et le on vers lequel 
décrivent les relations de contemporanéité 
décrites par Alfred Schutz. Les proches sont 
des autres prochains, ds autruis privilégiés. 
(RICŒUR, 2000, p.161-162)
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No caso de Yourcenar, as três espécies de memórias dialogam, 
mas em se tratando dos tomos que formam Le Labyrinthe du 
Monde, é inequívoca a predominância da memória de grupo, de 
família, preservada e representada através da narrativa individual. 
A memória individual se posiciona em plano de apoio a serviço da 
memória da família da mãe Fernande (caso de Souvenirs pieux), ou 
em proveito da memória da linhagem do pai (Archives du Nord), 
ou relativa à família de Jeanne de Reval, modelo de mulher para 
Yourcenar (Quoi? L’éternité).

C’était justement l’année où, dans les bois 
d’Enghien, un monsieur et une dame inconnus 
avaient cru reconnaître en moi une fille de 
Marie. Mais je n’étais pas la fille de Marie; je 
n’étais pas non plus la fille de Fernande; elle était 
trop lointaine, trop fragile, trop dissipée dans 
l’oubli. J’étais davantage la fille de Jeanne, de 
celle qui s’était promis de veiller sur moi dès ma 
naissance, et que Michel, en dépit de toutes ses 
rancœurs, n’avait cessé de me proposer comme 
une image parfaite de femme. (YOURCENAR, 
1991, p.1402)

Yourcenar em suas “Notas” à guisa de posfácio (dos tomos 
Souvenirs pieux et Archives du Nord) revela as fontes da pesquisa 
genealógica, que podem ser arquivos oficiais, imagens (sejam 
pinturas ou fotografias), relatos orais ou escritos de parentes (livros 
publicados, diários, cartas) etc. Devido a certa importância dos 
antepassados na história das Flandres, a autora procura situar a 
posição dos membros da família no jogo político-social da história 
regional. No caso do último tomo, Quoi? L’éternité, já verificamos a 
memória individual ocupando um espaço de relevo, pois é marcante 
o testemunho ocular da autora. A narrativa de Quoi? L’éternité 
privilegia os eventos ocorridos na juventude da autora, a partir de 
seu nascimento.
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A OBRA EM NEGRO: ZÉnOn ALTER EGO DE YOUCEnAR?
Se a autora insere notas para balizar as informações contidas nos 

livros de Memórias, já agia do mesmo modo com relação a romances 
de ficção, como ocorre em A obra em negro. Yourcenar procura 
indicar de forma sucinta as bases bibliográficas e procedimentos de 
pesquisa histórica que orientaram a constituição da narrativa. Trata 
a trilogia memorial de forma semelhante aos romances históricos 
ficcionais. Em ambos os casos, as notas atestam a pesquisa histórica 
criteriosa, bem como a busca pela verossimilhança através da 
criação ficcional. Demonstram-se assim as estratégias adotadas 
para que o respeito à veracidade seja assegurado.

A esta similitude de procedimentos, podemos observar 
alguns pontos de contato entre o Labirinto do Mundo e A obra 
em negro. Podemos observar que o romance histórico A obra em 
negro reflete de diversas maneiras a história pessoal da autora, 
muito embora sua narrativa se situe no século XVI europeu. 
Primeiramente, o espaço geográfico privilegiado são as Flandres, 
havendo um nítido enfoque na história belga, neerlandesa e 
francesa, justamente o território das origens da escritora. Cumpre 
ademais ressaltar a relevância do período, que marca uma ruptura 
de grande importância, a época da Revolta das Províncias Unidas, 
simbolizada, no lado belga, pela execução traumática dos Condes 
de Egmont e Hornes. Para a formação do sentimento nacional 
belga, o período é, portanto, de suma relevância, deixando marcas 
indeléveis nas mentalidades. Deve-se apontar que na Bruxelas da 
atualidade a Passagem Marguerite Yourcenar, com trechos de A 
obra em negro gravados em muretas de concreto, se encontra 
bem próxima à Praça do Vieux Sablon, onde figuram os grandes 
pensadores políticos belgas, com destaque para a estátua central 
dos Condes de Egmont e Hornes.

Além desse dado principal, cenário histórico espacial de 
onde se firmam as raízes familiares de Yourcenar, a liberdade de 
pensamento do protagonista Zénon muito se aproxima da postura 
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de vida da escritora. Zénon seria um alter ego privilegiado. A autora 
da biografia de Yourcenar, Josyane Savigneau, consegue demonstrar 
como as etapas de vida de Zénon se assemelham, em linhas gerais, 
a etapas importantes de vida de Yourcenar. A vida errante da 
primeira parte do romance corresponderia às muitas viagens até 
o eclodir da Segunda Grande Guerra. A vida imóvel em Bruges 
equivaleria aproximadamente à vida mais sedentária nos EUA, longa 
e produtiva. A prisão do final corresponderia à constatação das 
limitações existenciais de cada ser humano, percebidas com muito 
mais acuidade por uma Marguerite madura e experiente, ciente do 
final da existência: “Car ce que les périodes dures de la vie ont de 
plus dur, c’est qu’elles se répètent. On met les pieds dans les mêmes 
ornières; on se heurte aux mêmes angles des mêmes corridors. On 
retombe dans la même case du Jeu de l’Oie qui s’appelle la Prison.” 
(YOURCENAR, 1991, p.1199).

Também na análise micro há várias ressonâncias. Yourcenar 
reconhece, por exemplo, ter se valido dos nomes Adriansen e 
Cleenewerck, de família, para criar personagens ficcionais. Algumas 
relações de personagens têm grande semelhança com relações 
entretidas por familiares. Para dar um só exemplo, a amizade de Zénon 
com o Prieur des Cordeliers, religioso, parece encontrar inspiração 
entre a do pai Michel e um trapista (narrada em Quoi? L’éternité).

O ARTESÃO HISTORIADOR À SOMBRA DO ESCRITOR, OU O 
“FICCIOnISTA HISTORIOGRÁFICO”

De certa forma, Marguerite Yourcenar busca, nas obras cujo 
enfoque são os dados memoriais, como na trilogia Le Labyrinthe du 
Monde ou no romance histórico L’œuvre au noir, respeitar preceitos 
do ofício do artesão historiador. Os procedimentos são revelados 
através de notas explicativas em forma de posfácio. A minúcia 
erudita das referências históricas no corpo das narrativas comprova 
a excelência do “ficcionista historiográfico”, por mais contraditório 
que esta designação possa parecer.
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Se de um lado, A obra em negro apresenta o respeito pela 
memória coletiva, que fundamenta a história das Flandres do século 
XVI, de outro, ao contato com a trilogia O Labirinto do Mundo, 
demonstra uma ancoragem inequívoca na memória familiar e 
individual da autora. É como se nos fosse revelado, ao cotejarmos o 
romance histórico, as memórias, e os escritos biográficos (como os 
de autoria de Josyane Savigneau), um esteio subjetivo ficcional bem 
delimitado que, justamente por advir de experiências memoriais 
familiares e/ou individuais, reforça o grau de verossimilhança à 
narrativa que almeja retratar período histórico com fidelidade. De 
certo modo, pode-se imaginar A obra em negro como um negativo 
fotográfico de uma história pessoal em suas linhas mais amplas. 
Belga de nascimento, francesa na formação, é na Ilha dos Montes 
Desertos na costa leste estadunidense que Marguerite Yourcenar 
se erige como um ser autônomo pleno.
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sOUs LA HAcHe: UM rOMANce HIstÓrIcO FIN 
de sIecLe

rosária costa (UFAL)

As últimas décadas do século XIX foram um período de grandes 
transformações e grandes avanços técnicos: a energia elétrica, o 
cinema, a velocidade, o telefone, o Art Nouveau marcaram a virada 
para o século XX. Na Literatura, temos um verdadeiro caldeirão de 
correntes e movimentos que compunham o panorama: Simbolismo, 
Parnasianismo, Naturalismo, e um certo Romantismo tardio ainda 
pairava no ar. É exatamente sobre este último que falaremos neste 
breve artigo, que tem por objetivo discutir a influência do romance 
histórico tradicional francês, tipicamente romântico, na obra do 
simbolista francês, pouco conhecido em terras brasileiras, Élémir 
Bourges (1852-1925). Inicialmente, faremos uma rápida introdução à 
vida e à produção bourgiana mais relevante, com foco nos aspectos 
decadentistas e simbolistas. Em um segundo momento, abordaremos 
os aspectos ligados ao gênero romance e suas vertentes históricas, 
simbolistas e decadentistas presentes em Sous la Hache. Por fim, 
concluiremos com uma rápida análise entre as categorias da narrativa 
do referido romance e sua possível classificação.

Nosso contato inicial com o ilustre desconhecido Élémir 
Bourges deu-se a partir de nossa pesquisa sobre o romance 
histórico tradicional: ao trabalhamos com um corpus composto 
por três romances históricos que retratam a resistência contra-
revolucionária no Oeste Francês, nos debruçamos, especialmente, 
sobre Les Chouans de Honoré de Balzac, 1829, Quatrevingt-treize 
de Victor Hugo, 1874, e Sous la Hache de Élémir Bourges, 1883. 
Tais romances apresentam uma estrutura similar, inicialmente 
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tratada por George Lukacs em sua obra publicada originalmente 
em 1937 Le roman historique. Nesse corpus pudemos analisar 
quais eram as relações estabelecidas entre as espacialidades e as 
personagens: ou seja, como as personagens típicas, definidas por 
Lukacs, são construídas a partir da espacialidade. Porém, entre 
esses romances, escritos em diferentes momentos do século XIX, 
um nos chama mais a atenção por acrescentar, a nosso ver, um 
novo elemento: a decadência. Dessa forma, essa obra envereda por 
uma zona fronteiriça entre o romance histórico tradicional (LUKACS, 
1965), narrativa poética (MACHADO, 1998) e romance simbolista 
(FRIEDMAN, 1989).

VIDA, OBRA E O SIMBOLISMO DE ELÉMIR BOURGES
Nascido em 1852, em Manosque (cidade situada próximo a 

Marselha), Bourges chega a Paris em 1874, onde passa a exercer 
pequenos trabalhos em editoras e jornais. Integrado aos grupos 
simbolistas, participa do lançamento da La Revue des chefs-
d’œuvres (1881-1886), na qual são publicados textos de Leopardi, 
Wagner, Tieck, Shelley, Cervantes, Defoe, Carducci e Lope de Vega, 
dentre outros. É nesse período que acontece a publicação de seus 
primeiros romances, incialmente em folhetim e, posteriormente, 
em um único volume, como era típico nesse período.

Bourges inicia sua carreira de romancista escrevendo com 
Sous la Hache, ainda na década de 1870. Sua versão definitiva é 
publicada em folhetim durante o ano de 1883, no Parlement, um 
dos jornais nos quais Bourges colaborava. Logo em seguida, em 
1884, o autor publica Le Crépuscule des dieux, com a ajuda do amigo 
Émile Zola, no mesmo ano em que um outro amigo seu, Huysmans, 
leva ao público o polêmico e esteticamente revolucionário romance 
À Rebours. Juntos, esses dois romances representam o nascimento 
do romance decadentista-simbolista francês:

Toutefois, c’est avec la publication des Essais de 
psychologie contemporaine de Paul Bourget en 
1883 que le mouvement décadent commence à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Bourget
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se définir. Face au sentiment de déliquescence 
qui l’habite, une génération d’artistes se 
reconnaît dans son analyse de la névrose des 
maîtres contemporains. Marqué dès 1884 par 
la parution du Crépuscule des Dieux d’Élémir 
Bourges et d‘À rebours de Joris-Karl Huysmans, 
le mouvement se définit par sa “désespérance 
teintée d’humour et volontiers provocatrice”. 
(RINCE; LECHERBONNIER, 1986, p.546)1i

O enredo de Crépuscule des dieux consiste na narração do drama 
vivido por Charles d’Este, duque de Blankenbourg, perseguido pelos 
prussianos durante a guerra entre a Áustria e a Prússia. Inspirado na 
obra de Wagner, O anel do Nibelungo (1848-1879), a narrativa ganha 
uma dimensão mítica: “Ici la décadence, puissamment orchestrée 
par le wagnérisme, s’illustrait à travers des passions crépusculaires 
chères à l’esprit à la fin de siècle. [...]”ii (TROUSSON, 1997, p.929).

A partir de 1886, o autor passa a receber uma pensão de 
sua mãe e recolhe-se na solidão da vida campestre em Samoi, na 
Floresta de Fontainebleau, nas imediações de Paris, mas numa 
situação, à época, de isolamento e distanciamento da sociedade. 
Apesar de ser amigo de diversas figuras literárias, como Huysman, 
Zola, Anatole France, Paul Bourget, e frequentador dos “mardis de 
la Rue de Rome”, na casa de Mallarmé, a reclusão na qual passou 
a viver não facilitou a divulgação de seus romances escritos nesse 
período. Suas obras, mesmo recebendo elogios da crítica literária, 
nunca atingiam o grande público. O próprio autor afirmou, em 
1894, quando iniciou seu ambicioso projeto literário, La Nef (1904 e 
1922): “Ce sera un livre pour vingt personnes. Mais cette idée ne me 
déplaît pas”iii. Na ocasião da publicação da segunda parte da obra, 
em 1922, foram vendidos 1150 exemplares.

Seu segundo romance publicado, Les oiseux s’envolent et les fleurs 
tombent, de 1892, foi publicado primeiro em folhetim no L’Echo de 
Paris e na Revue hebdomadaire e em livro somente no ano seguinte, 

1 Todas as traduções presentes no artigo são da autora.



222

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

1893. Segundo Trousson (1997), desdenhoso e descuidado de seu 
próprio sucesso, Bourges não organizou o serviço de divulgação junto 
à imprensa e nenhum artigo sobre o romance foi publicado na época. 
Todavia, traduções em espanhol e italiano foram realizadas, o que 
denota um conhecimento e relativo sucesso não apenas na França. 
Esse romance teve como inspiração a poesia chinesa, da qual Bourges 
era leitor. Seguindo uma temática fin-de-siècle e decadentista, Elémir 
Bourges usa a Comuna de Paris (1871) como pano de fundo para uma 
narrativa que mostra a impossibilidade de se alcançar a felicidade, 
tema caro ao Decadentismo.

A partir da data de publicação dessa obra, Elémir passa a 
dedicar-se ao seu grande projeto: La Nef, sua obra mais simbolista. 
Sobre esse romance, escreve Antoine Compagnon:

Mais c’est dans sa grande œuvre, La Nef, publiée 
en deux parties (1904 et 1922), qu’Élémir 
Bourges mit toute sa foi. Dans cette épopée 
métaphysique, véritablement orchestrée 
comme un opéra, Prométhée, ayant quitté son 
rocher, tente de sauver les hommes. Le chœur 
des Argonautes ponctue cette quête de son 
hymne à l’amour et à la justice. Prométhée va 
libérer l’humanité de ses maux, mais les hommes 
refuseront alors de le suivre, regrettant leurs 
dieux et leurs croyances. Dans la deuxième 
partie, le duel entre Prométhée et Zeus se 
poursuit. Prométhée refuse de devenir l’égal 
des dieux et quitte ce monde sur le navire Argo, 
à la recherche d’un monde meilleur pour son 
fils. Dans ce roman toujours savant, parfois 
grandiloquent, Élémir Bourges reste prisonnier 
de son érudition. Le symbolisme cosmique de 
sa nouvelle mythologie n’émeut pas. Faute 
d’avoir su être le romancier du symbolisme, ce 
reclus restera dans sa correspondance celui que 
Gide nommait “le plus grand charmeur depuis 
Mallarmé”. (2012)iv
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Segundo Lebois, em sua obra Le tendences du Symbolisme à 
travers l’oeuvre d’Elémir Bourges (1952), a expressão do simbolismo 
de Bourges está impregnada em seus personagens, seres sensíveis 
dos quais nunca se conhece completamente a profundeza da alma, 
os quais vivem em mundos e situações em que alcançar a felicidade 
é praticamente impossível. A prosa simbolista resulta sobretudo de 
uma variedade de teorias e tentativas formais, nas quais os elementos 
mais recorrentes são tendência ao hermetismo, musicalidade (não 
somente na poesia, mas a música tomada como inspiração e como 
tema literário), espiritualidade, recursos à mitologia, misticismo e 
religiosidade. Nesta obra de Bourges é a influência wagneriana que 
traz grande carga de símbolos e mitos que dominam. Além disso, 
neste romance La Nef é o pessimismo que está sempre presente. Em 
Les oiseaux s’envolent, a influência das doutrinas orientais é explícita.

SOUS LA HACHE: ROMAnSTISMO DECADEnTE?
Como já exposto, Sous la hache foi publicado em folhetim em 1883 

tendo já chegado à sua versão definitiva em 1878. É nesse romance 
que tem foco nosso artigo, visto que trata-se de um romance histórico 
que se passa em 1793, durante a resistência da província da Vendeia ao 
progresso revolucionário e a total descristianização da região. Inspirado 
em Quatrevingt-treize e em Les Chouans, o romance apresenta uma 
estrutura parecida, porém reduzida: enquanto o narrador hugoano 
nos leva por semanas a fio por diversas paisagens bretãs e vendeanas, 
Bourges mistura ficção e realidade para criar um vilarejo margeado por 
um pântano, em uma narrativa que se passa em três dias.

Assim, a narrativa começa na madrugada de um dia em 
novembro de 1793, quando o jovem oficial do exército republicano, 
Gérard Choudieu, chega a Saint-Judicaël de Mer Morte2, no Pays 

2  Apesar de fictício, esse topônimo é um amálgama de dois nomes realmente 
existentes: São Judicael é um santo apócrifo bretão e Mer Morte é uma denominação 
de outra localidade, Saint-Étienne-de-Mer-Morte. A origem da expressão é muito 
antiga, iniciando seus registros em Malla Morte, má morte, e chegando até Mer 
Morte, mar morto. Porém, a sonoridade ainda nos permite ir além e pensar também 
em Mère Morte, mãe morta, o que tem uma profunda relação com a narrativa.
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de Retz. Gérard é encarregado, contra a sua vontade, de escoltar 
a guilhotina. O louco do vilarejo, Coatgoumarch, denuncia para 
o republicano La Grande-Jacquine como uma das líderes da 
chouannerie, movimento de guerrilha contrarrevolucionário. 
No mesmo momento, os maréchains, guerrilheiros chouans, 
surpreendem o exército republicano no centro de Saint-Judicaël, e 
um combate se inicia.

Choudieu consegue se safar após ter matado o líder do bando, 
La Goule-Sabrée, filho de Jacquine. Em sua fuga, Gérard vaga por 
um pântano até chegar a uma humilde propriedade, conhecida 
como La Halbrandière, residência de Jacquine. Pensando ser seu 
filho que chegava, a maréchaine pronuncia uma bênção e acaba 
se vendo obrigada a abrigar o assassino de seu filho e protegê-
lo da fúria dos demais. Dentro da choupana estavam a nora e o 
neto de Jacquine, que acabam por morrer, e a parteira que tentava 
desesperadamente salvar-lhes a vida: Rose-Manon, La rebouteuse, 
personagem inspirada pela obra de Stendhal O vermelho e o negro 
de 1830 (LEBOIS, 1952).

Salvo pelo exército republicano, Gérard Choudieu volta à 
cidadezinha e é nomeado por Bénaben (ex-padre, comandante do 
exército republicano) como representante do Comitê de Salvação 
Pública. Sua nova posição lhe permite salvar a vida de Rose-
Manon e de Jacquine. Entretanto, Jacquine, depois de libertada, se 
reapresenta ao Comitê, denúncia o plano de Gérard para salvá-la e 
decide seu destino: a morte pela guilhotina.

Depois da execução de Choudieu, Rose-Manon, assim como 
Cimourdain em Quatrevingt-treize, comete suicídio. O tom 
pessimista do decadentismo é muito presente nesta obra. O final 
trágico e o triunfo da guilhotina representam neste romance a 
mesma previsão angustiante de Le Crépuscule des dieux: uma 
descrença na humanidade e a previsão de um futuro sombrio, que 
provoca a reflexão, mas também o choque.
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ROMAnCE HISTÓRICO? SIMBOLISTA? DECADEnTISTA?
Sous la hache foi abordado, inicialmente, em nossas pesquisas, 

como um romance histórico tradicional, seguindo as definições 
de George Lukàcs em seus textos “Le roman historique” (1936) e 
“O romance como epopeia burguesa” (1999). Ou seja, uma obra 
típica do Romantismo, criada por Walter Scott entre o final do 
século XVIII e início do século XIX, que traz personagens ficcionais 
típicas como forma de reavivar as ideologias de um período 
retratado, bem como do seu próprio momento histórico, sem 
expor diretamente ou questionar personagens ou fatos históricos 
retratados na historiografia corrente, além de ancorarem-se em 
uma temporalidade e espaço conhecidos. Entretanto, Bourges vai 
além dessas características: seu romance apresenta características 
distintas dos romances históricos tradicionais que lhe serviram de 
inspiração e pinta com cores tristes esses difíceis dias do terror 
revolucionário: “Mais la campagne était couverte de ténèbres, […] 
La nuit était pleine de calme; les étoiles au fond du ciel brillaient 
d’un éclat triste et doux […]”v (p.19). Ou ainda: “La bise était devenue 
glaciale [...]”vi (p.27). Ou ainda, em uma antecipação do final 
fúnebre: “la barque avançait lentement, déplaçant une eau lourde 
et noire comme l’eau du Styx [...]”vii (p.37). Assim, as impressões 
que a construção da espacialidade nos traz neste romance, acaba se 
afastando dos sentimentos épicos presentes em Quatrevingt-treize 
e Les chouans. Nesses romances, apesar dos desfechos tão terríveis 
quanto o de Sous la hache, temos a sensação de que as personagens 
percorrem espaços dos quais emanam sua força. No romance 
bourgiano, essa sensação de pesar trazida pela descrição só é 
minimizada nos raros momentos em que o amor entre Choudieu e 
Rose-Manon consegue romper esse “nevoeiro”: “l’air lui parut plus 
subtil et plus vif, le ciel peint d’um azur plus beau [...]”viii (p.61-62).

Assim como em Hugo e Balzac, o romance de Bourges apresenta 
as mesmas características quanto à essa espacialidade “registrada”: 
tem intenção de representar a região do Oeste da França, Maine, 
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Bretanha e Normandia, no período pós-revolucionário, focando nas 
Chouannerie e na Insurreição Vendeana. O que muda neste romance 
é a dimensão temporal, que pretende representar apenas três dias na 
vida dessas personagens, enquanto os demais romances são longos 
em extensão e em temporalidade. Uma observação interessante a 
respeito de Sous la hache, enquanto romance histórico, é que, ao 
contrário de Quatrevingt-treize e Les Chouans, ele não traz nos títulos 
referências temporais ou espaciais. O foco é todo voltado para as 
personagens e referências históricas (no caso do título). Porém, a 
característica inovadora desse romance está em seu pessimismo: 
enquanto nos demais romances estudados, sobretudo em Hugo, o 
desfecho da obra trazia um sentimento de esperança ou conforto; 
em Bourges, como marca de sua contemporaneidade, percebemos 
esse sentimento de pessimismo que caracterizou a França pós-
Comuna de Paris e pós-Guerra da Prússia: o Decadentismo. Na 
maior parte da obra, as ações se passam durante a noite ou em 
momentos de muita névoa. Mesmo quando a claridade aparece, 
trata-se de algo gélido: “Les canaux paraissaient figés comme du 
plomb, et le soleil brillait sinistrement, les faisait fumer d’un air 
lourd, d’une bouée de fièvre visible, où les rayons s’apâlissaient”ix 
(p.88), ou, “aube naissait, obscure et glaciale”x (p.106). É o amor 
entre as personagens que, em poucos momentos, traz o calor à 
narrativa: “l’amour, pour eux, dorait le ciel”xi (p.106).

A espacialidade, em consonância com esse sentimento de 
desamparo trazido pela falta de luz, é também totalmente insalubre: ora 
as personagens vagueiam pelos pântanos ao redor do vilarejo, ora estão 
no próprio vilarejo destruído e banhado em sangue. Esses elementos se 
aproximam, por vezes, do que se compreende como prosa poética, ou 
mesmo romance simbolista para alguns críticos e teóricos.

A partir dessas considerações, nos voltamos para Jean-Nicolas 
Illouz, em sua entrevista para a Revista Non plus em 2016. Esse 
teórico enfatiza algumas demarcações e reforça as aproximações 
e as diferenças entre as definições de Escola Simbolista, grupo 
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que durou 10 anos e que é, segundo o crítico, a face visível do 
movimento simbolista, mais amplo, surgido em torno da ideia de 
símbolo, correspondência, sugestão e musicalidade, associadas ao 
misticismo e ao esoterismo; e, por fim, o decadentismo:

Je serais plutôt d’accord avec Anna Balakian : on 
ne peut pas vraiment dire qu’il y eut une école 
décadente, et il serait plus juste en effet de 
rapporter la décadence à un esprit fin-de-siècle 
plus général, – caractérisé par un mélange de 
névrose et d’esthétisme (incarné déjà par des 
Esseintes dans À Rebours de Huysmans) (p.267)xii

Assim, percebemos na obra de Élémir Bourges, por meio da 
caracterização de sua espacialidade e de sua temporalidade, a 
presença desse sentimento de decadência. Apesar de focar no 
mesmo fato histórico que Hugo e Balzac, Bourges escolheu uma data 
muito representativa: por escolher uma distância temporal tão curta, 
somente três dias, o escritor focou em um momento muito preciso 
de 1793, em que já não havia mais nem mesmo a esperança de um 
desfecho positivo para a revolta retratada. Ou seja, a frustração e o 
desânimo abatiam completamente suas personagens.

PROSA POÉTICA
Para Guacira Marcondes Machado: “Narrativa que se torna 

visivelmente jogo poético, no qual ocorria a mais livre manifestação 
da invenção verbal e metafórica” (1998, p.271). Entretanto, as 
semelhanças param por aí, pois, segundo a mesma autora: “Nesta 
última [narrativa poética], a história, as personagens, os espaços 
são pretextos, pois o jogo se dá na própria escritura”. (1998, p.271). 
Em Bourges, os aspectos da narrativa têm sua significação mantida 
dentro da trama.

Entretanto, quando pensamos em jogos metafóricos, temos em 
Bourges um grande símbolo, uma grande metáfora, que atravessa 
o romance: a Guilhotina. A presença da Vorace é constante: ela é 
o último elemento, o único vitorioso, após a destruição e morte 
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no vilarejo: “Et maintenant, levant ses deux bras triomphants, 
baignée de sang, toute éclairée par la lueur de l’incendie, la Vorace 
demeurait seule sur cette Esplanade fatale où étaient tombés ses 
serviteurs”xiii (p.127). Essa obsessão por essa máquina também vem 
ao encontro da definição de romance simbolista dada por Melvin 
Friedman em seu capítulo “O Romance Simbolista: de Huysman 
a Malraux” (1989). Para Friedman, os romances simbolistas se 
aproximam algumas vezes do que acabamos de definir como 
prosa poética: repetitividade, recorrência de imagens obsessivas, 
reiteradas identificações de tempo e espaço, acumulação de 
recursos simbólicos e imagéticos.

A partir desse ponto de vista, por que Sous la Hache não 
pode ser considerado um romance simbolista? Para Friedman, “O 
romance simbolista tem muito menos relação com uma realidade 
exterior, muito mais com outras formas de arte, do que os 
romances anteriores, de Jane Austin a Turgueniev e Maupassant.” 
(1989, p.375). Apesar da presença da metáfora da Guilhotina e 
apresentar uma posição quanto ao futuro totalmente decadente, os 
acontecimentos exteriores são fundamentais para a construção da 
narrativa bourgiana e a mesma não apresenta uma relação direta 
com nenhuma obra de arte, ao contrário de La Nef, por exemplo.

COnCLUSÃO
Já em guisa de conclusão, retomamos algumas considerações 

de André Lebois, (1952), as quais corroboram nossas análises. Para 
esse crítico, esse seria o romance menos simbolista de Bourges, 
uma vez que o autor desenvolveu pesquisas sistemáticas para 
compor suas personagens, buscou um título histórico, inspirou-se 
claramente em obras de Hugo, Balzac, Barbey e Anatole France.

Assim, concluímos que, embora Bourges faça parte da 
Escola Simbolista e mantenha estreitas relações com o grupo de 
Mallarmé, Paul Bourget e outros, e sua obra posterior se encaixe 
completamente no movimento simbolista, seu primeiro romance, 
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Sous la Hache, ainda funde diversas influências românticas a 
um sentimento de decadência típico do período em que a obra 
foi produzida, sem, entretanto, se caracterizar como uma obra 
simbolista, no sentido de movimento artístico.

Para encerrar esta análise, retomamos o texto de Friedman 
(1989) e de Lukacs (1965 e 1999), para estabelecermos uma 
comparação final. Para Lukacs, as categorias que compõem o 
romance histórico tradicional são, resumidamente, um narrador 
onisciente e heterodiegético, o estabelecimento do tempo 
cronológico, personagem típica e espacialidade real e recorrente. 
Já para Friedman, o romance tido como simbolista se opõe em 
quase tudo ao romance histórico tradicional, exceção feita ao 
espaço recorrente: personagem decadente e exótica, narrador 
homodiegético, tempo cronológico ou psicológico. Assim, ao lermos 
e analisarmos Sous la hache com base nesses aspectos, percebemos 
que estruturalmente esse romance constitui-se como um romance 
histórico tradicional. Um romance histórico tradicional que traz, por 
meio de sua forma de construir a espacialidade, o decadentismo ou 
decadência para o texto, marcando seu lugar de fala.
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(Endnotes)

NOTAS DE TRADUÇÃO
i  Entretanto, é a publicação dos Essais de psychologie contemporaine de Paul 
Bourget em 1883 que o movimento decadentista começa a se definir. Face ao 
sentimento de deliquescência que predomina, uma geração de artistas se reconhece 
em sua análise da neurose dos mestres contemporâneos. Marcado desde 1884 pela 
aparição de Crépuscule des Dieux de Élémir Bourges e de À rebours de Joris-Karl 
Huysmans, o movimento se define por sua “desesperança salpicada de humor e 
abertamente provocadora”.
ii  Aqui a decadência, poderosamente orquestrada pelo wagnerianismo, se ilustrava 
por meio das paixões crepusculares caras ao espírito fim de século. [...]”.
iii  Este será um livro para vinte pessoas. Mas essa ideia não me desagrada.
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iv  Mas é em sua grande obra, La Nef, publicada em duas partes (1904 e 1922), 
que Élémir Bourges coloca toda sua fé. Nessa época metafísica, verdadeiramente 
orquestrada como uma ópera, Prometeu, tendo deixado seu rochedo, tenta salvar 
os homens. O Coro dos Argonautas marca essa busca de seu hino ao amor e à justiça. 
Prometeu vai libertar a humanidade dos males, mas os homens se recusarão a segui-
lo, por conta de seus deuses e de suas crenças. Na segunda parte, o duelo entre 
Prometeu e Zeus continua. Prometeu se recusa a se tornar um igual aos deuses e 
deixa esse mundo a bordo do navio Argos, em busca de um mundo melhor para 
seu filho. Nesse romance sempre erudito, por vezes grandiloquente, Élémir Bourges 
torna-se prisioneiro de sua erudição. O simbolismo cósmico de sua nova mitologia 
não comove. Faltou-lhe ter sabido ser o romancista do simbolismo, esse recluso 
permanecera em sua correspondência aquele que Gide nomeava “o maior sedutor 
depois de Mallarmé”.
v  Mas o campo estava coberto de trevas, [...] A madrugada estava cheia de calma; 
as estrelas no fundo do céu brilhavam um brilho triste e doce [...].
vi  O vento norte tornara-se glacial [...].
vi  [...] o barco avançava lentamente, deslocando uma água pesada e negra como a 
água do Styx [...].
vii  “[...] o ar lhe parecera mais sútil e mais vivo, o céu pintado de um azul mais 
bonito [...]
viii  Os canais pareciam duros como chumbo, e o sol brilhava sinistramente, os fazia 
evaporar com uma aparência pesada, com uma lama febril visível, onde os raios se 
empalideciam.
x  Aurora nascia, obscura e glacial.
xi  O amor dourava o céu para eles.
xii  Eu estaria mais de acordo com Anna Balakian: não se pode dizer verdadeiramente 
que houve uma escola decadentista, e seria mais justo, de fato, relacionar o 
decadentismo a um espírito finissecular mais geral – caracterizado por uma mistura 
de neurose e esteticismo (encarnado já por Des Esseintes em À Rebours de Huysmans)
xiii  E agora, levantando os dois braços triunfantes, banhada de sangue, toda 
iluminada pelo clarão do incêndio, a Voraz permanecia sozinha sobre essa Esplanada 
fatal onde caíram seus servidores.
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O FANtÁstIcO e A PreseNçA de tHÉOPHILe 
GAUtIer NOs cONtOs de deMÔNIOs de 
ALUÍsIO AZeVedO

sabrina Baltor de Oliveira (UerJ)

A presença do gênero fantástico na literatura brasileira do final do 
século XIX e início do século XX é um tema de pesquisa ao qual decidi 
me dedicar nos últimos anos. Interessa-me particularmente o diálogo 
entre a literatura francesa e a brasileira neste período e, sobretudo, a 
presença talvez significativa de contos e romances de cunho fantástico 
de Théophile Gautier no imaginário literário nacional.

Foi trilhando esse caminho que me deparei com facetas pouco 
exploradas de ícones da literatura brasileira como Joaquim Manuel 
de Macedo e, sobretudo, Aluísio Azevedo. De Joaquim Manuel de 
Macedo, analisei o romance, se não completamente fantástico 
segundo a definição mais clássica de Todorov, mas com boas 
doses de inserção do sobrenatural em um romance de costumes 
tradicionais, A luneta mágica. A presença do olhar maldito, do olhar 
trágico, do olhar fantástico, levou-me a cotejar o romance brasileiro 
com o conto de Théophile Gautier, “Jettatura”, cujo título, já reveja, 
em italiano, a temática do mau-olhado.

Na dissertação de mestrado, “Trajetórias da recepção crítica de 
Joaquim Manuel de Macedo”, Leandro Thomaz de Almeida revela que 
a visão estereotipada do autor brasileiro como um dos representantes 
canônicos da escola romântica brasileira, como autor de “romance de 
namoro”, conforme o taxa Massaud Moisés em seu famoso História da 
Literatura Brasileira, impede uma análise correta de outros romances 
macedianos que não se encaixam neste éthos erigido pela crítica para 
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o autor, tais como O rio do quarto e, sobretudo, A luneta mágica, 
considerado o primeiro romance de fantasia da literatura brasileira e 
solenemente ignorado pela crítica canônica.

Da mesma forma, vê-se repetir na recepção crítica dos textos 
literários de Aluísio Azevedo o mesmo problema: uma considerável 
parte de sua obra é desconsiderada, em nome da construção da 
imagem de Azevedo como o grande nome do Naturalismo brasileiro. 
Tanto nas primeiras análises de suas obras, sejam realizadas nos 
jornais ou em obras críticas do final do século XIX, quanto em 
quase toda a fortuna crítica que dá conta da obra de Azevedo no 
século XX, sua produção que foge parcial ou completamente das 
particularidades das obras naturalistas é relegada a um segundo 
plano, isso quando é sequer mencionada.

Um grande exemplo desta indiferença da crítica pela obra de 
Azevedo que escapa aos moldes rígidos do Naturalismo literário é 
o desinteresse pelo seu romance mais popular, se julgarmos pela 
tiragem e pelo número de edições recordes que recebeu em poucos 
anos: A Mortalha de Alzira. Nos artigos “O autor entre a imprensa 
e o projeto literário: o caso de A Mortalha de Alzira de Aluísio 
Azevedo” e “O Folhetim e a recepção crítica de A Mortalha de Alzira 
de Aluísio Azevedo”, tracei um panorama completo de seu primeiro 
julgamento pela crítica logo após a publicação em folhetim, em 
1891, e comentei a recepção ou “não-recepção” posterior pelos 
principais nomes da nossa crítica literária no final do século XIX e 
primeira metade do século XX.

A Mortalha de Alzira é lançado em folhetim no jornal Gazeta de 
Notícias, de 13 de fevereiro a 24 de março de 1891. No periódico, 
Aluísio adota um pseudônimo para assinar a publicação: Victor Leal. 
Vale lembrar que este pseudônimo estreia neste mesmo periódico 
no ano anterior, em 1890, usado por Olavo Bilac e Pardal Mallet, 
para a publicação de O Esqueleto (Mistérios da Casa de Bragança). 
Victor Leal ainda apareceria na publicação de Paula Mattos ou O 
Monte de Socorro, elaborado por estes três escritores junto com 
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Coelho Neto, igualmente em 1891, na mesma Gazeta de Notícias. 
Em 1893, Victor Leal faz mais uma aparição, desta vez, no jornal 
O Correio da Tarde, assinando o romance A Pandilha (Romance de 
costumes Rio-grandenses), escrito, na verdade, por Pardal Mallet.

O sucesso de A Mortalha de Alzira incomoda Aluísio. Ele ajuda 
a criar um escritor romântico de sucesso, um verdadeiro duplo que 
atacava o romance naturalista. Não é sem razão que hesita, mesmo 
com todas as vantagens financeiras, em assumir a autoria do romance 
na época da publicação em volume dois anos depois, em 1893, uma 
exigência do editor para lançá-lo. O sucesso de Alzira foi tamanho que 
a primeira edição se esgota em dois anos e outra é lançada em 1895 e 
tem mais de dez mil exemplares vendidos, recordes absolutos para a 
época. Em nossa pesquisa de sua recepção nos jornais brasileiros do 
século XIX, ainda descobrimos uma segunda publicação em folhetim 
no jornal Pacotilha do Maranhão, jornal para o qual Aluísio havia 
colaborado na juventude, de 22 de julho a 10 de outubro de 1896, ou 
seja, depois das duas publicações em volume.

Em seu artigo “Horror e imaginação romântica: como Aluísio 
Azevedo se apropria de A Morte Amorosa de Théophile Gautier em A 
mortalha de Alzira”, Lainister de Oliveira Esteves comenta o sucesso 
de A Mortalha e dá a verdadeira dimensão de sua popularidade 
comparando-o a outros “best-sellers” da literatura brasileira no 
século XIX:

Realmente o sucesso de A Mortalha de Alzira 
poderia ofuscar um pouco as outras obras do 
autor, pois M. Nogueira da Silva, organizador das 
obras completas publicadas pela Briguet & Cia.
(sic)1, lembra que a segunda edição do romance, 
feita em 1895, chegou a dez mil exemplares. 
Êxito incontestável, parece ter causado furor no 
público que já havia tido acesso à obra no jornal 
e na primeira edição que se esgotou em mais 
de um ano. O filho desprezado se impôs pela 
popularidade. O pecado das noites de amor e 
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fantasia não conquistou a crítica, mas rendeu ao 
menos uma notável marca de vendagem. Atingir 
o décimo milheiro é realmente um feito para os 
padrões do mercado no século XIX. Como base de 
comparação, A moreninha, de Joaquim Manuel 
de Macedo, considerado o primeiro sucesso de 
vendas brasileiro, teve quatro edições de mil 
exemplares entre as décadas de 1840 e 1850. O 
moço loiro, do mesmo autor, e outro romance de 
grande sucesso, atingiu a marca de cinco edições 
em vinte anos. Obras como Lucíola e Diva, de José 
de Alencar, destacam-se por terem seus primeiros 
milheiros esgotados rapidamente, como afirma 
Ubiratan Machado, em A vida literária no Brasil 
durante o romantismo. (2014, p.116)

Mas por que os romances e contos de cunho fantástico ou 
simplesmente maravilhoso escritos por autores brasileiros do século 
XIX passaram mais de um século esquecidos sobretudo pela crítica 
literária? Simplesmente por que eram inferiores literariamente aos 
romances classificados como canônicos? Por que foram escritos por 
necessidades financeiras, pois os romances de aventura e fantasia 
agradavam mais ao público leitor?

No caso de Aluísio Azevedo, tais questionamentos não têm 
uma resposta simples, visto que basta se aprofundar um pouco 
no contexto de produção de todas as suas obras para verificar 
indubitavelmente que seus romances naturalistas, como Casa 
de Pensão, por exemplo, têm a mesma origem de seus folhetins 
considerados menores, ou seja, primeiro são publicados no jornal.

Ana Porto, no artigo “Aluísio Azevedo e a imprensa: uma análise 
de Mistério da Tijuca e Casa de Pensão”, mostra bem a origem 
comum das obras consideradas canônicas e das obras consideradas 
menores. Conforme Ana Porto, Mistério da Tijuca e Casa de Pensão, 
símbolos da produção folhetinesca e da produção canônica de 
Aluísio, respectivamente, apresentam muito mais semelhanças do 
que diferenças no que diz respeito ao contexto de produção.
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A análise que se fará nesta comunicação está 
baseada no próprio contexto de produção. 
Esta estratégia revela novos significados no 
que concerne ao caráter das obras e indicará 
que elas possuem características comuns que 
as aproximam mais do que as distanciam e, 
independentemente da inserção nas categorias 
“romances bons” ou “romances ruins”, ambas se 
apresentam como consequência de um mesmo 
tipo de produção literária. (2008, p.1)

É preciso lembrar que Casa de Pensão, assim como Mistério 
da Tijuca, foram romances publicados no mesmo periódico, A 
Folha Nova, no espaço do folhetim. Tanto um quanto outro foram 
baseados em fatos reais com grande cobertura da imprensa e 
conhecidos do grande público, ou seja, em fait divers. Estética 
e literariamente um romance pode ser superior ao outro, mas é 
inegável que ambos são produtos do espaço folhetinesco, com 
todas suas limitações e exigências.

Casa de Pensão é particularmente interessante para a análise 
que proponho neste estudo, pois, como veremos posteriormente, 
em um dos contos que foram reunidos com o título de Demônios, em 
1893, a personagem principal é uma grande admiradora e leitora de 
textos de Théophile Gautier, sobretudo, de sua peça, Une larme du 
diable, e fortemente influenciada por suas leituras fantásticas. No 
entanto, também em Casa de Pensão, pertencente a grande tríade 
naturalista de Azevedo, completada com O Mulato e O Cortiço, dois 
de seus personagens principais são admiradores e leitores vorazes 
das obras de Théophile Gautier: Amâncio e Lúcia.

Embora não seja o principal objetivo deste estudo, quanto mais 
pesquisei o contexto de produção das obras de Aluísio Azevedo, 
quanto mais busquei a presença das obras de Théophile Gautier 
em seu imaginário, como um dos autores de sua tribo de eleição 
(MAINGUENEAU, 2001, p.30-31), quanto mais li sobre suas reflexões 
a respeito de seu projeto literário, mais identifiquei um hibridismo 
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estético que não só ele, mas pelo menos um crítico do século XX, 
Eugênio Gomes, identificou em sua obra.

É evidente que certos romances são estudos naturalistas da 
sociedade brasileira, que foram construídos minuciosamente desde 
o seu projeto até a sua realização desta forma, mas mesmo os 
romances e contos mais fantasiosos não deixam de possuir traços 
de seu naturalismo literário, como já observei em outras análises 
de A Mortalha de Alzira e como pretendo demonstrar no conto 
que dá título à sua coletânea Demônios. Por outro lado, nem seus 
romances mais representativos do naturalismo brasileiro escapam 
totalmente das características folhetinescas como vimos em Casa 
de Pensão.

Aluísio Azevedo, na publicação, em folhetim, de Mistério da Tijuca 
(1883), explica ao leitor o que é seu hibridismo literário e as razões para 
a sua existência. Vê nele uma tentativa possível e às vezes frustrada de 
agradar a gregos e troianos, ou seja, à crítica e aos leitores.

E já que avançamos tanto, diremos logo com 
franqueza que todo nosso fim é encaminhar o 
leitor para o verdadeiro romance moderno. Mas 
isso, já se deixa ver, sem que ele o sinta, sem 
que ele dê pela tramoia, porque ao contrário 
ficaremos com a isca intacta.

É preciso ir dando a coisa em pequenas doses, 
paulatinamente. Um pouco de enredo de vez 
em quando, uma ou outra situação dramática de 
espaço a espaço, para engodar, mas sem nunca 
esquecer o verdadeiro ponto de partida – a 
observação e o respeito a verdade. Depois as doses 
de romantismo irão gradualmente diminuindo 
enquanto as de naturalismo irão se desenvolvendo, 
até que um belo dia, sem que o leitor o sinta, esteja 
completamente habituado ao romance de pura 
observação e estudo de caracteres.

No Brasil, quem se propuser escrever romances 
consecutivos, tem fatalmente de lutar com um 
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grande obstáculo – é a disparidade que há entre 
a massa enorme de leitores e o pequeno grupo 
de críticos.

Os leitores estão em 1820, em pleno romantismo 
francês, querem o enredo, a ação, o movimento; 
os críticos porém acompanham a evolução do 
romance moderno e exigem que o romancista 
siga as pegadas de Zola e Daudet.

Ponson du Terrail é o ideal daqueles; para estes 
Flaubert é o grande mestre.

A qual dos dois grupos se deve atender – ao de 
leitores ou ao de críticos?!

Estes decretam, mas aqueles sustentam. Os 
romances não se escrevem para a crítica, 
escrevem-se para o público, para o grosso 
público, que é quem os paga.

Por conseguinte entendemos que em 
semelhantes contingências o melhor partido a 
seguir era conciliar as duas escolas, de modo a 
agradar ao mesmo tempo ao paladar do público 
e ao paladar dos críticos; até que se consiga por 
uma vez o que ainda há pouco dissemos – impor 
o romance naturalista.

Mas, enquanto não chegarmos a esse belo 
ponto, vamos limpando o caminho com as nossas 
produções híbridas, para que os mais felizes,

que por ventura venham depois, já o encontrem 
desobstruído e franco.

Seremos sentinelas perdidas – Paciência! (1883, 
p.1 – grifo da autora)

Neste trecho, fica clara a consciência do escritor em relação a 
sua posição no campo literário, em relação ao conjunto de forças 
que nele atuavam. Não só no que diz respeito ao poder da crítica 
que “decreta” o sucesso literário de uma obra e à paixão do público 
leitor que, por fim, paga a obra e “sustenta” o autor, mas também 
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no que concerne à vontade dos donos de jornais e de editores que, 
assim como o escritor, consideram mais relevantes a opinião do 
público, mas igualmente não menosprezam a bênção da crítica.

Ainda sobre essa questão, é interessante citar o prefácio de 
Aluísio Azevedo da primeira publicação, em volume, de A Mortalha 
de Alzira (1893), no trecho em que revela a origem de seu romance 
popular. Este seria o produto de uma encomenda do dono do jornal 
Gazeta de Notícias, que, por sua vez, não apenas pede um romance 
para publicar em seu jornal, mas igualmente orienta como ele deve 
ser feito, em um resumo comercial, do hibridismo literário que o 
próprio Azevedo enxerga na totalidade de sua obra:

A Gazeta de Notícias precisava de um romance 
e encomendou-me, determinando logo, já se vê, 
o caráter literário que ele devia ter. Não fazia 
questão de mais ou menos enredo, contanto 
que a obra, longe de ser naturalista, fosse bem 
romântica e bem fantasiosa; obra enfim que 
pudesse convir ao paladar da grande massa de 
leitores sentimentais de que na maior parte se 
alimenta aquela folha, mas que ao mesmo tempo 
não caísse no completo desagrado daqueles que 
não admitem obra sem arte e arte sem verdade. 
(1893, p.XIII-XIV)

Nota-se que os adjetivos empregados para definir a obra 
encomendada são “romântica” e “fantasiosa”. A fantasia caía 
no gosto do público, mas não da crítica que, além de querer que 
os autores brasileiros seguissem os passos do que havia de mais 
moderno na arte literária europeia do final do século XIX, ainda 
buscavam, aparentemente de forma paradoxal, a edificação de uma 
literatura de caráter nacional. Por esta razão, a crítica cuida apenas 
das obras semelhantes à Moreninha, no caso de Macedo, e das obras 
semelhantes ao Cortiço, no caso de Aluísio, que são respectivamente 
ícones do romance romântico e naturalista da literatura brasileira, 
respectivamente. A intrusão do gótico, do terror, do fantástico, 
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do mágico, do fantasioso mancham a construção destas imagens 
nacionais. Em “A crítica literária e a polêmica jornalística: as 
contribuições de Aluísio Azevedo e Machado de Assis”, José Alcides 
Ribeiro, José Ferreira Júnior e Lucilinda Teixeira ressaltam que, do 
século XIX até meados do século XX, a crítica literária nos jornais 
era forte e influente, pois participava das polêmicas acaloradas 
a respeito da construção de uma literatura nacional. Destacam 
também a presença de escritores que refletiam sobre a própria obra 
e sobre os escritos de outros autores no espaço do jornal. Machado 
de Assis e Aluísio Azevedo, nos periódicos, discutiam tanto sobre 
a literatura nacional e a importância da imprensa quanto Sílvio 
Romero, José Veríssimo e Araripe Júnior.

É possível notar, nestas críticas machadianas e azevedianas, 
a preocupação com a originalidade e com a construção de obras 
artísticas que representem o caráter nacional, que fossem uma 
representação do que o Brasil tem de único e singular. Assim Machado 
se exprime sobre o romance-folhetim: ele podia bem tomar mais cor 
local, mais feição americana. Faria assim menos mal à independência 
do espírito nacional, tão preso a essas imitações, a esses arremedos, 
a esse suicídio de originalidade e iniciativa. (1859, p.2)

Aluísio Azevedo, ainda na publicação de Mistério da Tijuca, em 
um capítulo literalmente chamado de Parênteses, complementa a 
questão levantada por Machado de Assis e explica em parte porque 
certas obras de fantasia, de caráter mais universal, são ignoradas 
pela crítica brasileira que, neste período, estava mais absorta com 
a construção de uma literatura nacional:

Nossos romances não poderão, pelo menos 
nestes cinquenta anos mais próximos, ter a calma 
cínica de um drama passado nas ruas de Paris ou 
nas vielas de Londres, [...] aqui a natureza requer 
vistas mais largas, sentimentos mais puros, 
paixões mais ardentes, que deem uma ideia de 
nosso sol e de nossas florestas. (1883, p.1)
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Toda esta introdução para tentar entender porque o fantástico, 
o gótico, o maravilhoso, o grotesco que vemos em inúmeros contos 
e romances do século XIX, no Brasil, passaram todo o século XIX 
e boa parte do século XX sem serem estudados, comentados, 
criticados, embora tenham sido vorazmente lidos na época de 
suas publicações sejam em folhetim e/ou em volume. Quantos já 
ouviram falar de A Segunda Vida de Machado de Assis ou de Último 
lance de Aluísio Azevedo? Narrativas recolhidas pela professora 
Maria Cristina Batalha, no livro que tem por título bem significativo: 
O Fantástico Brasileiro, contos esquecidos (2011).

Este estudo tenta entender e apontar estes motivos, ao 
mesmo tempo em que busca recuperar e analisar alguns destes 
contos de Aluísio Azevedo, onde enxergamos o fantasma explícito 
ou implícito de certos temas fantásticos caros ao escritor francês 
Théophile Gautier. Tais narrativas foram compiladas pelo próprio 
autor, no ano de 1893, para a publicação pela editora Teixeira & 
irmãos com o título de Demônios. Vale lembrar que o ano de 1893, 
coincidentemente ou não, é o mesmo da primeira edição em volume 
de A Mortalha de Alzira.

É necessário esclarecer que o livro de contos publicado em 
1893 não é exatamente o mesmo publicado em 1897, com o título 
Pegadas, igualmente revisto e organizado pelo próprio Aluísio após a 
venda de toda sua propriedade literária para a casa Garnier, embora 
alguns contos se repitam da primeira para a segunda coletânea.

Na obra de 1893, encontram-se as seguintes narrativas: 
“Demônios”, “O macaco azul”, “Cadáveres insepultos”, “Aos vinte 
anos”, “Das notas de uma viúva”, “Uma lição”, “Músculos e Nervos”, 
“O madeireiro”, “Os passarinhos”, “Politipo”, “No maranhão” e “Como 
o demo as arma”.

Em Pegadas, de 1897, se repetem “Demônios”, “Cadáveres 
insepultos” (que, nesta edição recebe apenas o nome de “Insepultos”), 
“Das notas de uma viúva”, “Músculos e Nervos”, “O madeireiro”, “Os 
passarinhos” (mas com o título modificado: “Inveja”) e “No Maranhão”. 
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Aluísio acrescenta os contos: “Vícios”, “Último lance”, “O impenitente”, 
“Pelo caminho”, “Resposta”, “Heranças”, “A serpente” e “Fora de 
Horas”. Como se pode observar, deixa de fora: “O macaco azul”, “Aos 
vinte anos”, “Uma lição”, “Politipo” e “Como o demo as arma”.

Nas obras completas de Aluísio Azevedo, publicadas em 1937, 
pela editora Briquiet & Cia, e organizadas por M. Nogueira da Silva, 
este manteve para a coletânea de contos o título da primeira edição, 
Demônios, e reuniu todos os contos publicados por Aluísio em 1893 e 
1897. As obras completas de Azevedo, que usei como referência para este 
trabalho, são publicadas pela editora Nova Aguilar e foram organizadas 
por Orna Messer Levin, em 2005. A pesquisadora manteve quase sem 
alterações a organização dos contos de Aluísio feita por M. Nogueira da 
Silva. A título de esclarecimento, utilizarei, daqui por diante, a edição da 
Nova Aguilar para me referir aos contos citados e analisados.

Das vinte narrativas reunidas em Demônios, apenas três 
possuem realmente traços que podem levá-las a ser classificadas 
como pertencentes ao gênero fantástico: “Demônios”, conto que 
dá origem ao título da compilação e, talvez, o mais conhecido e 
popular de Aluísio Azevedo; “Último Lance” e “O impenitente”. No 
entanto, há mais quatro contos que, se não podem ser considerados 
fantásticos, possuem ou referências ao gênero, ou presença de temas 
caros ao fantástico ou ao maravilhoso: “Insepultos”, “Como o demo 
as arma”, “No Maranhão” e “Politipo”. Ainda pode-se citar “Inveja”, 
muitas vezes comparado ao “Mortalha de Alzira”, visto quase como 
um resumo deste romance, pois também desenvolve o tema da 
frustração do religioso que deve renunciar ao amor e aos prazeres 
da carne. Vale ainda mencionar “Pelo Caminho”, que apresenta uma 
descrição de heroína moribunda muito similar as realizadas por 
Gautier em vários de seus contos fantásticos, a título de exemplo, 
pode-se citar principalmente Angéla e Alicia, personagens de “La 
Cafetière” (1831) e “Jettatura” (1856), respectivamente.

Pelos limites deste artigo, analisarei sobretudo o conto que dá 
título à coletânea: “Demônios”. Sua primeira publicação também 
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acontece em folhetim, na mesma Gazeta de Notícias, alguns meses 
antes da publicação de A Mortalha de Alzira, entre os dias primeiro 
e onze de janeiro de 1891. A título de curiosidade, vale registrar que, 
após a publicação, no periódico, do último capítulo de “Demônios”, 
no dia seguinte, dia 12 de janeiro de 1891, Aluísio começa a 
publicação de outra narrativa que figurará em sua coletânea de 
contos de 1893: “Cadáveres Insepultos”.

“Demônios” se inicia em um quarto de um jovem escritor 
carioca que, tendo acordado aparentemente em algum momento 
da madrugada, começa a se angustiar e a questionar o porquê do 
dia não ter amanhecido. Aproveita-se de um estranho momento de 
inspiração e passa horas escrevendo em ritmo frenético, como que 
possuído por uma força sobrenatural, por demônios, e quando acaba 
de escrever seu texto, se espanta pela ausência ainda total de luz e 
sons que acompanhariam naturalmente a chegada de um novo dia.

E páginas e páginas se sucederam. E as idéias, 
que nem um bando de demônios, vinham-me 
em borbotão, devorando-se umas às outras, 
num delírio de chegar primeiro; e as frases e 
as imagens acudiam-me como relâmpagos, 
fuzilando, já prontas e armadas da cabeça 
aos pés. E eu, sem tempo de molhar a pena, 
nem tempo de desviar os olhos do campo da 
peleja, ia arremessando para trás de mim, uma 
após outra, as tiras escritas, suando, arfando, 
sucumbindo nas garras daquele feroz inimigo 
que me aniquilava.

E lutei! e lutei! e lutei!

De repente acordo desta vertigem, como se 
voltasse de um pesadelo estonteado, com 
o sobressalto de quem, por uma briga de 
momento, se esquece do grande perigo que o 
espera. Dei um salto da cadeira; varri inquieto o 
olhar em derredor. Ao lado da minha mesa havia 
um monte de folhas de papel cobertas de tinta; 
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as velas bruxuleavam a extinguir-se e o meu 
cinzeiro estava pejado de pontas de cigarro.

Oh! muitas horas deviam ter decorrido durante 
essa minha ausência, na qual o sono agora não 
fora cúmplice. Parecia-me impossível haver 
trabalhado tanto, sem dar o menor acordo do 
que se passava em torno de mim.

Corri à janela.

Meu Deus! o nascente continuava fechado e 
negro; a cidade deserta e muda. As estrelas 
tinham empalidecido ainda mais, e as luzes dos 
lampiões transpareciam apenas, através da 
espessura da noite, como sinistros olhos que me 
piscavam da treva.

Meu Deus! Meu Deus, que teria acontecido?! [...] 
(AZEVEDO, 2005, p.964-965)

A narração em primeira pessoa, a intrusão do sobrenatural em 
um ambiente completamente comum e familiar, a hesitação perante 
o evento fantástico que se descortinava perante os olhos do narrador 
com a não-chegada de um novo dia, a subversão das leis naturais, aliado 
ao questionamento a respeito da própria sanidade estão presente em 
“Demônios” e são características do que Todorov classificou como 
fantástico puro. Oh! Pois já dez horas se tinham passado depois que eu 
abrira os olhos?... Por que então não amanhecera em todo esse tempo! 
[...] Teria eu enlouquecido? [...] (2005, p.965)

Logo, neste primeiro capítulo, podemos elencar vários 
elementos narrativos que sugerem um diálogo entre o fantástico 
criado pelo escritor brasileiro e aquele elaborado pelo escritor 
francês Théophile Gautier. Vale lembrar que, neste mesmo ano, 
Aluísio lança seu romance A Mortalha de Alzira confessadamente 
inspirado na narrativa fantástica mais famosa de Théophile Gautier: 
A morta apaixonada, de 1836.

Não só em “Demônios”, mas em outros contos de Aluísio, 
nota-se a presença de narradores jovens que se identificam como 
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escritores e/ou artistas. Nos contos fantásticos de Théophile 
Gautier, o mesmo se repete: geralmente o leitor é apresentado ao 
evento sobrenatural a partir do olhar de um jovem, amante das 
artes, geralmente um escritor e/ou pintor iniciante, tal como ocorre 
em A Cafeteira (1831), Omphale (1834) e O Pé da Múmia (1840). Em 
“Demônios”, como acabamos de verificar, o narrador é um jovem 
escritor, mas também é capaz de retratar sua amada por meio das 
artes visuais.

O único desenho que eu conservava à vista, 
pendurado à cabeceira da cama, era um retrato 
de Laura, minha noiva prometida, e esse feito 
por mim mesmo, a pastel, representando-a com 
a roupa de andar em casa, o pescoço nu e o 
cabelo preso ao alto da cabeça por um laço de 
fita cor-de-rosa. (2005, p.961)

Vale lembrar que tanto Gautier quanto Aluísio têm como 
primeira vocação a pintura. O primeiro desiste da tela e das tintas 
devido a uma miopia e o segundo por falta de recursos para dar 
continuidade a seus estudos na Itália. Desta vocação frustrada, 
surge nos dois escritores mais uma característica em comum: uma 
descrição exaustiva e pormenorizada, que pode ser considerada 
pictural e que se torna elemento primordial na construção do 
fantástico. No início do conto “Demônios”, vê-se uma descrição 
primorosa da paisagem vislumbrada do quarto do jovem narrador. 
Uma visão luminosa, bela, pictural, cheia de vida da cidade do Rio 
de Janeiro que contrastará com o ambiente opressivo do resto do 
conto dominado pelas trevas, pelo terror, pela ausência de luz e som 
e pela morbidez macabra de uma cidade soterrada pelos mortos.

Um pobre quarto, mas uma vista esplêndida! 
Da varanda, em que eu tinha as minhas 
queridas violetas, as minhas begônias e os 
meus tinhorões, únicos companheiros animados 
daquele meu isolamento e daquela minha triste 
vida de escritor, descortinava-se amplamente, 
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nas encantadoras nuanças da perspectiva, uma 
grande parte da cidade, que se estendia por ali a 
fora, com a sua pitoresca acumulação de árvores 
e telhados, palmeiras e chaminés, torres de 
igreja e perfis de montanhas tortuosas, donde 
o sol através da atmosfera, tirava, nos seus 
sonhos dourados, os mais belos efeitos de luz. 
Os morros, mais perto, mais longe, erguiam-se 
alegres e verdejantes, ponteados de casinhas 
brancas, e lá se iam desdobrando, a fazer-se cada 
vez mais azuis e vaporosos, até que se perdiam 
de todo, muito além, nos segredos do horizonte, 
confundidos com as nuvens, numa só coloração 
de tintas ideais e castas. (2005, p.961)

Após a escrita frenética e a constatação de que realmente o 
dia não chegaria, o protagonista parte em uma excursão às escuras 
pela pensão na qual tinha seu quarto alugado. Para seu assombro, 
não só a luz e o som haviam desaparecido, mas a vida também se 
ausentara completamente. Todos os outros habitantes da pensão 
encontravam-se mortos.

O médico estava estendido na sua cama, 
embrulhado no lençol. Tinha contraída a boca e 
os olhos meio abertos.

Chamei-o; segurei-lhe o braço com violência e 
recuei aterrado, porque lhe senti o corpo rígido 
e frio. Aproximei, trêmulo, a minha vela contra o 
seu rosto imóvel; ele não abriu os olhos; não fez 
o menor gesto. E na palidez das faces notei-lhe 
as manchas esverdeadas de carne que vai entrar 
em decomposição. (2005, p.966)

Encontra-se, neste trecho, o que o próprio Aluísio e alguns 
críticos destacam em sua obra: o hibridismo literário. Apesar do 
tema sobrenatural e fantasioso, apesar da busca romântica por sua 
idealizada Laura através da cidade aterrorizante, acompanhamos 
quase um estudo natural dos corpos em decomposição e 
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transformação durante toda a trama. Não somente, neste trecho, 
vemos “as manchas esverdeadas de carne”, como, em outras 
partes, podemos ler a transformação da cidade do Rio de Janeiro 
que, na primeira descrição, é literalmente pintada com “tintas 
ideais e castas”, e agora é descrita igualmente como um organismo 
em putrefação semelhante aos corpos agonizantes: Lá fora a 
umidade crescia, liquefazendo a crosta da terra. O chão tinha já 
uma sorvedora acumulação de lodo, em que o pé se atolava. As 
ruas estreitavam-se entre duas florestas de bolor que nasciam de 
cada lado das paredes. (2005, p.975)

Os dois únicos seres que parecem ter escapado da aniquilação 
completa foram o narrador e sua amada. No entanto, o escritor 
parece conservá-los para ter o prazer de, ao contrário de Darwin, 
descrever um processo de “involução” humana. No caminho para 
o mar, onde decidem acabar com suas vidas, seus corpos passam 
por transformações fantásticas saindo do humano, passando pela 
fase animal, vegetal, mineral, até se evaporar no éter. As mutações 
sobrenaturais, longe do maravilhoso romântico, acabam sendo 
descritas com pormenores físicos tão impressionantes que se 
assemelham a um verdadeiro tratado de biologia animal.

Quando resolvemos continuar a nossa 
peregrinação, foi de quatro pés que nos pusemos 
a andar ao lado um do outro, naturalmente sem 
dar por isso.

Então meu corpo principiou a revestir-se de 
um pêlo espesso. Apalpei as costas de Laura e 
observei que com ela acontecia a mesma coisa.

Assim era melhor, porque ficaríamos perfeitamente 
abrigados do frio, que agora aumentava.

Depois, senti que os meus maxilares se dilatavam 
de modo estranho, e que as minhas presas 
cresciam, tornando-se mais fortes, mais adequadas 
ao ataque, e que, lentamente, se afastavam dos 
dentes queixais; e que meu crânio se achatava; 
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e que a parte inferior do meu rosto se alongava 
para a frente, afilando como um focinho de cão; 
e que meu nariz deixava de ser aquilino e perdia 
a linha vertical, para acompanhar o alongamento 
da mandíbula; e que enfim as minhas ventas se 
patenteavam, arregaçadas para o ar, úmidas e 
frias. (2005, p.979)

É, por outro lado, nas descrições da verdadeira odisseia 
vivida pelo personagem em busca de Laura, antes do narrador ter 
conhecimento se sua amada estava morta ou viva, que encontramos 
trechos que se assemelham e muito a descrições elaboradas por 
Gautier em dois contos fantásticos: “A morta apaixonada”, tão bem 
conhecido de Aluísio, e “Jettatura”, cujo final, por motivos diferentes, 
também ocorre na completa escuridão e cujo protagonista se atira 
ao mar, assim como o casal de “Demônios” tinha a intenção de fazer.

Em “Jettatura”, o jovem Paul d’Aspremont, ao viajar para 
Nápoles, para se juntar à noiva inglesa que se recuperava de uma 
doença, descobre aos poucos, através das superstições locais, que é 
um tipo de monstro, um Jettatore, ou um portador do mau-olhado. 
Paul começa a atribuir a todas as tragédias que já presenciou uma 
razão sobrenatural: seu olhar assassino. Acaba por se convencer de 
que a doença de sua noiva é causada por seu maldito olhar. No final 
do conto, o jovem d’Aspremont se cega para evitar novas tragédias 
e para poupar a vida de sua amada. No entanto, a decisão vem tarde 
demais e Alicia morrera vítima de seu último olhar apaixonado. A 
descrição feita por Gautier do momento em que Paul chega à casa 
de Alicia, já cego, e vai percebendo através dos outros sentidos que 
sua noiva não estava mais viva se aproxima significativamente da 
descrição do narrador de “Demônios”, ao alcançar, na completa 
escuridão, a casa de sua noiva Laura.

Nenhum destes mil pequenos ruídos alegres que 
são como a respiração de uma casa viva, chegava 
aos ouvidos atentos de Paul. Silêncio morno, 
profundo, assustador, reinava na habitação, 
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que se poderia acreditar abandonada. Aquele 
silêncio que teria sido sinistro, mesmo para 
um vidente, tornava-se ainda mais lúgubre nas 
trevas que envolviam o recente cego. (GAUTIER, 
1957, p.211)

Na procura pela casa de Laura, nas ruas tomadas pela escuridão, 
o narrador também se compara a um cego que tateia na escuridão 
para reconhecer o seu caminho: “E lá ia, lá ia, arrastando-me de 
porta em porta, de casa em casa, de rua em rua, com a silenciosa 
resignação dos cegos desamparados” (AZEVEDO, 2005, p.970). 
Assim como Paul, o protagonista de “Demônios” é tomado pelo 
mau pressentimento advindo do silêncio da morte. Na ausência da 
visão, a ausência de som sentencia a inexistência da vida.

E, todavia, ai de mim! As minhas esperanças 
feneciam ao frio sopro de morte que vinha lá de 
dentro.

Nem um rumor! Nem o mais leve murmúrio! Nem o 
mais ligeiro sinal de vida! Terrível desilusão aquele 
silêncio pressagiava! (AZEVEDO, 2005, p.970)

Ao alcançar o quarto de Laura, o narrador descobre a amada 
em seu leito. Teme que esteja morta. E a cena que se segue é quase 
que uma transcrição do encontro de Romuald e Clarimonde, quando 
esta jaz em sua cama, em A Morta Apaixonada.

Nesse movimento, meus olhos caíram sobre 
o leito fúnebre que até então tinham evitado. 
O cortinado de adamascado vermelho com 
grandes flores, suspenso por franjas de ouro, 
deixavam ver a morta deitada e de mãos postas 
sobre o peito. Cobria-a um véu de linho de 
uma brancura resplandescente, que a púrpura 
escura da tapeçaria reassalva ainda mais, e tão 
fino que nada escondia da forma encantadora 
de seu corpo, permitindo seguiu as belas linhas 
onduladas como o pescoço de um cisne que nem 
mesmo a morte conseguira endurecer. Dir-se-ia 
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uma estátua de alabastro feita por um escultor 
hábil para colocar sobre um túmulo de rainha, 
ou então uma moça adormecida sobre quem 
tivesse nevado.

[...] A noite avançava, e, sentindo se aproximar o 
momento da separação eterna, não consegui me 
recusar à triste e suprema doçura de deixar um 
beijo nos lábios mortos daquela que teve todo o 
meu amor.

Ó prodígio! Um leve sopro misturou-se ao 
meu sopro, e a boca de Clarimonde respondeu 
à pressão da minha: seus olhos se abriram e 
recuperaram um pouco de brilho, ela deu um 
suspiro e, descruzando os braços, passou-os 
atrás de meu pescoço com ar de júbilo inefável. 
(GAUTIER, 2004, p.226-227)

Tanto em A Morta Apaixonada como em “Demônios”, o beijo que 
os protagonistas dão em suas amadas que ambos acreditam mortas, as 
trazem de volta à vida. Embora em A Morta Apaixonada, a vida volte à 
Clarimonde por poucos segundos, podemos dizer que ela permanece 
presente nos sonhos do jovem padre, em uma existência onírica.

Eis a mesma cena de suspense, de reencontro, do receio da 
morte e do desejo dos jovens amantes em “Demônios”.

Achei uma estreita cama, castamente velada 
por ligeiro cortinado de cambraia. Afastei-o 
e, continuando a tatear, encontrei um corpo, 
mimoso e franzino todo fechado num roupão 
de flanela. Reconheci aqueles formosos cabelos 
cetinosos: reconheci aquela carne delicada 
e virgem; aquela pequenina mão, e também 
reconheci a aliança, que eu mesmo lhe colocara 
num dos dedos.

Mas oh! Laura, a minha estremecida Laura, 
estava tão fria e tão inanimada como os outros!

[...]
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Ajoelhei-me junto à cama e, tal como fizera com 
as minhas violetas, debrucei-me sobre aquele 
pudibundo rosto já sem vida, para respirar-lhe 
o bálsamo da alma. Longo tempo meus lábios, 
que as lágrimas ensopavam, àqueles frios lábios 
se colaram, no mais sentido, no mais terno e 
profundo beijo que se deu sobre a terra.

[...]

E, em vão tentando falar assim, chamei-a de todo 
contra meu corpo, entre soluços, osculando-lhe 
os cabelos.

Ó meu Deus! Estaria sonhando?... Dir-se-ia que 
a sua cabeça levemente se movera para melhor 
repousar sobre meu ombro!... Não seria ilusão 
do meu próprio amor despedaçado?...

[...]

Oh! Agora sentira perfeitamente. Sim! sim! não 
me enganava! Ela vivia! Ela vivia ainda, meu 
Deus! (AZEVEDO, 2005, p.972-973)

Na época da publicação em folhetim de A Mortalha de 
Alzira, alguns jornalistas acusaram Victor Leal de plagiar A Morta 
Apaixonada de Théophile Gautier. O próprio Aluísio, no prefácio da 
publicação em volume, reconhece ter se inspirado no famoso conto 
fantástico do escritor francês, embora faça questão de salientar que 
troca a explicação fantástica de Théophile pela evidente histeria 
masculina de seu protagonista padre. No conto “Demônios”, por 
sua vez, Aluísio parece ainda se inspirar em certos expedientes 
narrativos de Théophile Gautier, sobretudo para reforçar o suspense. 
Todavia, sem abrir mão de seu hibridismo estético, enxergamos em 
“Demônios”, um fantástico que sem evitar o absurdo, o impossível, 
o sobrenatural, não deixa de lado o estudo científico da natureza, 
sem abrir mão totalmente de sua estética naturalista, num fantástico 
que, se, por um lado, não procura disfarçar suas inspirações, não 
nega absolutamente a fisionomia de seu pai.
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rOMAINs e MAcHAdO: OLHAres crUZAdOs
stela Maria sardinha chagas de Moraes (UerJ)

Tomando como ponto de partida o panorama histórico-político 
que se estende da segunda metade do século XIX até a primeira 
metade do século XX, Paul Surer, em Cinquante ans de théâtre (1969), 
elege o entreguerras como o momento decisivo de mudanças em 
todas as áreas do conhecimento humano.

No entanto, nesse mesmo contexto, os antagonismos sociais se 
aguçam e as dissensões na esfera das potências mundiais se acirram. Nas 
sociedades burguesas em geral, como bem o demonstra Louis Chaigne, 
os interesses prevalecem sobre as ideias e “quem não entra na valsa 
desenfreada do arrivismo vê-se condenado a vegetar ou perecer” (1964, 
p.483). Aliás, o assim denominado entreguerras se caracteriza pela 
tendência à radicalização: é nesse momento que movimentos políticos 
de caráter autoritário, em nome do nacionalismo, começam a espocar 
em diversos países ávidos em (re)afirmar sua identidade cultural.

De fato, a Grande Guerra ainda não havia chegado ao fim quando 
o Partido Bolchevique tomou o poder na Rússia, implantando, pela 
primeira vez na História, em 1917, um regime socialista.

Na Itália, os fascistas, em 1922, eliminando a oposição, 
instalaram um estado totalitário, cuja representação máxima é a do 
“Duce”, que, apoiado por um partido único, pretendia representar 
a vontade das massas.

Governos fascistas formaram-se em outros países, mas com 
feições próprias. É o caso da Espanha, Portugal, Polônia, Iugoslávia. 
Cabe explicitar que o termo, mal empregado, refere-se ainda a outros 
regimes autoritários como os da Hungria, Romênia ou Turquia.
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Entrementes, se em termos políticos a instabilidade é uma 
constante, a prosperidade e o dinamismo artístico verificados nos 
anos vinte permitem qualificar a França como progressista em 
relação ao período que precedeu a Primeira Grande Guerra.

Estabelecendo-se como centro cultural de maior evidência na 
Europa, Paris refletirá, por um lado, a euforia de sua belle époque e, 
por outro, o pessimismo decadentista do fin de siècle.

Após a Primeira Grande Guerra, o cinema, principalmente do 
ponto de vista comercial (entre outras formas de espetáculo igualmente 
cosmopolitas, tais como o circo e o “music-hall”), ganhará destaque.

A euforia nascida mais do desejo do que das evidências do 
afastamento definitivo de uma nova guerra, associada à evolução 
industrial e tecnológica e às novas tendências artísticas, contribuirá, 
de certa forma, para a intensificação do apetite consumista das 
democracias burguesas.

Todo esse conjunto de fatores leva Paul Surer (1969) a afirmar 
que o entreguerras constitui um período rico em transformações 
sociais que forneceram aos dramaturgos um considerável material 
para a sátira das instituições e hábitos sociais.

Mais exatamente, partícipe da ebulição cultural dessa Paris que 
reassumia seu papel de capital intelectual num mundo que buscava 
se reinventar, o teatro retoma sua relevante função propulsora de 
modernidade junto aos diversos meios de expressão artística.

Dos grandes nomes que retornam à cena, ainda segundo Surer 
(1969), destaca-se o de Jules Romains entre os autores de comédia 
satírica pela acuidade com que observa a sociedade e tudo o que 
compromete sua estabilidade e desenvolvimento harmonioso, 
ressalvando-se, contudo, que sua obra, junto a de outros grandes 
autores da época, desafia todas as possibilidades de classificação 
em categorias.

No que tange a Jules Romains, em particular, a afirmação parece 
justificar-se plenamente, uma vez que sua obra teatral comporta 
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temas e formas as mais diversas, variando igualmente o “tom”, 
que pode assumir as características da seriedade, do lirismo ou do 
farsesco mais cômico, de acordo com as circunstâncias do momento.

Aliás, é justamente a sátira direta em que se explora o humor 
irônico e provocador que o consagrará como autor teatral junto ao 
público e à crítica.

Daí, certamente, o incontestável sucesso de duas peças de 
Romains ‒ Knock ou le triomphe de la médecine e Donogoo. Não por 
acaso, ambas têm, “por tema, enormes mistificações e, por heróis, 
impostores possuídos de um instinto de conquista e hábeis em exercer 
sobre as massas um império despótico” (SURER, 1969, p.61-62).

De fato, já na virada do século, a tomada de consciência da 
concentração urbana e industrial, os movimentos de massa na vida 
política e social, entre outros fatores, atrairão as atenções para os 
grupos e os fenômenos coletivos, inspirando Jules Romains, em 1903, 
a conceber o “unanimismo” e a formular uma realidade poética nova, 
através de uma linguagem igualmente nova. La vie unanime, longo 
poema publicado em 1908, constitui, por sua temática, bem como por 
sua composição, uma “obra moderna, cuja principal audácia se deve 
à fundação de um lirismo objetivo de essência espiritual” (Romains, 
Apud SURER, 1969, p.34). Observa-se, então, que desde suas mais 
remotas origens, o que ressalta, imediatamente, na obra literária de 
Jules Romains, é o seu caráter duplamente reflexivo relacionado ao 
poético em si e a sua própria função.

Tal fato possibilita alinhar Romains a autores como Proust, Gide 
e Valéry, cujas obras, opondo-se ao discurso da crítica oficial da 
época, lançam-se em um outro tipo de crítica que se realiza dentro 
da própria ficção.

É justamente dentro deste quadro de literatura crítica que se 
insere, a nosso ver, já em 1923, ano de sua primeira encenação, 
Knock ou le triomphe de la médecine. Situando esta sátira de Jules 
Romains dentro do contexto da França do começo do século, 
observamos que, no que concerne ao tema, gravita em torno de 
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uma tríplice reflexão de ordem crítica: da política (sobretudo do 
ponto de vista do poder), da ciência e da própria literatura.

Considerando que a ciência ‒ este componente que, 
doravante, sob as mais diversas formas, alargará seus domínios 
pelas mais variadas vertentes do conhecimento humano ‒ constitui 
o tema central a partir e em torno do qual desenrola-se a ação 
propriamente dita da peça, assinalamos o papel preponderante por 
ela desempenhado no que tange ao presente trabalho.

Partindo do pressuposto de que Knock ou le triomphe de la 
médecine tece, nas suas entrelinhas, uma crítica à realização literária 
de cunho cientificista, ou seja, ao naturalismo, pareceu-nos justificável, 
respeitadas, naturalmente, as distâncias espaço-temporais, estabelecer 
os pontos de contato entre a citada peça de Jules de Romains e o 
conto “O alienista”, de Machado de Assis, uma vez que os dois textos 
parecem realizar, de maneira subliminar, uma releitura de Le roman 
expérimental, de Émile Zola (GERSHMAN; WHITWORTH, 1964).

De fato, como por nós demonstrado em vários trabalhos, 
remetendo, à primeira vista, à apologia da ciência ‒ a partir do título 
onde a exaltação à medicina parece evidenciar-se ‒ observamos que 
Knock, após a revelação das verdadeiras intenções do personagem 
central ‒ fazer fortuna ‒ configura-se como preponderantemente 
exegética, questionando vários aspectos do contexto sócio-histórico 
franco-europeu, por assim dizer, dos anos vinte, além de indagar 
não só sobre o fazer literário, mas sobre a sua própria função.

Com relação a “O alienista”, o mesmo parece ocorrer, desta 
vez, dentro do contexto sócio-histórico do Brasil oitocentista, mais 
precisamente, do início da década de 80. De acordo com José Luís 
Jobim, “[n]o Brasil oitocentista, invocou-se o nacionalismo para 
legitimar uma política de separação e diferenciação da antiga 
metrópole colonial” (2000, p.56).

Nessa conjuntura de edificação da nacionalidade, a literatura 
‒ aqui, tomada no sentido amplo, que passa, naturalmente, pela 
poesia, romance, crônicas e teatro, mas também pela história, 
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geografia, etnografia, entre outras manifestações textuais de 
cunho descritivo ‒ desempenhará papel fundamental enquanto 
instrumento de inegável utilidade para a pátria.

Neste sentido, a natureza brasileira oferecerá matéria essencial 
à inserção da literatura no projeto de constituição da nacionalidade, 
permitindo aos escritores brasileiros “o duplo movimento necessário 
ao estabelecimento de uma identidade: delinear a imagem do ‘eu’ e 
mostrar a sua diferença em relação ao ‘outro’” (JOBIM, 2000b, p.22).

É importante assinalar, no entanto, que o início da literatura 
brasileira será marcado pela paradoxal tentativa de estabelecimento 
de identidade nacional através da utilização da língua do antigo 
colonizador. Daí a necessidade de adoção de temas diferentes, 
de caráter original, na busca de demarcação dos limites entre a 
literatura propriamente portuguesa e a brasileira.

Aliás, segundo Roberto Schwarz, o ritmo de nossa vida 
ideológica, seguindo à distância os passos do velho mundo, “viu 
passarem as maneiras barroca, neoclássica romântica, naturalista, 
modernista e outras, que na Europa acompanharam e refletiram 
transformações imensas na ordem social” (2000, p.25). Em 
outras palavras, adotadas ‒ o que vale dizer importadas ‒ tais 
ideias encontram-se desajustadas em relação ao lugar a que são 
submetidas; donde “o desacordo entre a representação e o que, 
pensando bem, sabemos ser o seu contexto” (2000, s/p).

Tal “impropriedade” de ideias europeias aplicadas por uma 
sociedade recém-emancipada e a procura de identidade será verificada 
também no campo das artes e, particularmente, no da literatura. Dessa 
forma, ainda de acordo com Schwarz, “herdávamos com o romance, 
mas não só com ele, uma postura e dicção que não assentavam 
nas circunstâncias locais e destoavam delas” (2000, p.49). E é deste 
“desajuste naturalmente cômico” (2000, p.49-50) que Machado de 
Assis tirará partido, principalmente no conto “O alienista” ao “colocar 
em xeque o determinismo mecanicista que a ciência do seu tempo, 
meio às cegas, apregoava” (MASSAUD, 2001, p.126).
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É o que se evidencia através do personagem principal, Simão 
Bacamarte, que, encarnando a Ciência, na sua incansável luta pela 
demarcação da zona limítrofe entre a razão e a loucura, propicia, 
não só o questionamento das “verdades científicas”, mas também 
das instituições sociais, de maneira geral, além da própria linguagem 
‒ instrumento indiscutível de ataque utilizado por Machado de 
Assis, no entender de José Carlos Garbuglio, “contra os vezos da 
época e do brasileiro, amante da retórica balofa e inchada, ainda 
hoje estimada de muitos” (1998, p.4).

É preciso considerar que, em um como em outro caso, os 
protagonistas, apesar da seriedade e devotamento à missão que 
se propõem cumprir, não são totalmente imunes às satisfações de 
ordem pessoal: Simão, embora “exteriormente”, compreendeu que 
se ocupando da saúde da alma, “a ciência” lusitana e particularmente 
a brasileira, podia cobrir-se de “louros imarcescíveis” (ASSIS, 1998, 
p.10). Louros estes que lhe cobririam, por certo, a fronte que sempre 
se mostra altiva: primeiramente, ao declinar do convite que lhe fazia o 
rei para que pudesse dedicar-se apenas ao “estudo da ciência” (1998, 
p.9); em seguida, diante da decepção causada pela recusa da esposa 
em lhe atender à prescrição do “regímen alimentício” que asseguraria 
a continuidade à dinastia dos Bacamartes, mergulhando inteiramente 
“no estudo e na prática da medicina” (1998, p.9); depois, defendendo 
com veemência, na Câmara, sua proposta de “agasalhar e tratar” os 
loucos de Itaguaí e vizinhança; mais tarde, ao falar com o vigário a 
respeito da “razão humana, e puramente científica” que explicaria a 
demência de um dos reclusos (1998, p.12); também no momento em 
que retorna a casa depois de se despedir da esposa que partia para 
o Rio de Janeiro, sem se deixar abalar pelas abundantes lágrimas por 
ela vertidas: “se alguma coisa o preocupava naquela ocasião [...] não 
era outra coisa mais do que a ideia de que algum demente podia 
achar-se ali misturado com a gente de juízo” (1998, p.16).

Nem a ameaça de morte alardeada em altos brados pelo 
barbeiro Porfírio e a convocação deste para que os revoltosos que 
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o haviam acompanhado até a residência do Doutor Bacamarte 
destruíssem a Casa Verde (1998, p.29-30), ou seja, o hospício que 
mandara construir, é capaz de “desengonçar por um instante a 
rigidez científica” (1998, p.23) do alienista.

Tão pouco a posterior descoberta de que “a verdadeira doutrina” 
(1998, p.40) não era a que o levara a enclausurar quatro quintos da 
população de Itaguaí, mas a oposta, poderá desconcertá-lo: “Simão 
Bacamarte, ativo e sagaz em descobrir enfermos, excedeu-se ainda 
na penetração com que principiou a tratá-los” (1998, p.45).

Os exemplos se multiplicam ao longo do conto consolidando 
essas que constituem as principais características do alienista: a 
autoconfiança, fruto de sua fé inabalável na ciência, e o autoritarismo 
revestido de abnegação e desprendimento: “Era um grande homem 
austero, Hipócrates forrado de Catão” (1998, p.40).

Observa-se que, em ambos os casos, os especialistas, utilizando 
“métodos próprios”, buscam estabelecer fronteiras: em Itaguaí, 
como referido, o Doutor Bacamarte se empenhará em demarcar 
“definitivamente os limites da razão e da loucura” (1998, p.18); em 
Saint-Maurice, o Doutor Knock concentrará todos os seus esforços 
não só no sentido de determinar, mas também no de “conduzir à 
existência medical os milhares de indivíduos neutros do Cantão” 
(ROMAINS, 1924, p.135).

Mais do que tudo, entrementes, é o final do conto que parece 
confirmar de maneira definitiva a “superioridade e a autoridade 
científicas” de Simão Bacamarte: após a libertação da segunda leva 
de reclusos por ele “tratada” e julgada “recuperada”, o alienista 
não hesitará em se internar, reconhecendo em si mesmo “os 
característicos do perfeito equilíbrio mental e moral” (ASSIS, 1998, 
p.48), isto é, tudo aquilo que, de acordo com suas novas conclusões, 
determinaria os sintomas de “demência”: “Era decisivo. Simão 
Bacamarte curvou a cabeça juntamente alegre e triste, e ainda 
mais alegre do que triste. Ato contínuo, recolheu-se à Casa Verde.” 
(1998, p.48).



260

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

Mas outras satisfações serão igualmente apontadas, no conto: 
a forma como é descrita, pelo narrador, a atitude do personagem 
em relação à surpresa de Dona Evarista diante da “via láctea de 
algarismos” que lhe apresenta o marido e, principalmente, em frente 
às arcas onde estava o dinheiro proveniente das internações, parece 
bastante significativa: “Enquanto ela comia o ouro com os seus olhos 
negros, o alienista fitava-a e dizia-lhe ao ouvido com a mais pérfida 
das alusões: Quem diria que meia dúzia de lunáticos...” (1998, p.15).

Também Knock se mostrará, ao longo da peça, imbuído 
do mesmo sentimento de “superioridade” propiciado por seus 
conhecimentos científicos que lhe conferirão, ainda, a condição 
de indiscutível autoridade no tocante às questões de saúde da 
população do cantão. Como no caso de Simão Bacamarte, a 
imagem de devoção à causa abraçada ‒ a medicina ‒ e desinteresse 
no que se refere a questões pecuniárias, amplamente divulgadas 
pelo Doutor Knock, é totalmente ‒ ou quase, considerando-se as 
dúvidas de seu predecessor antes do desfecho da peça ‒ assimilada 
pelos habitantes de Saint-Maurice. É o que se deduz a partir da 
consulta de alguns dos personagens, seja o tocador de tambor da 
cidade, acometido, por vezes, de um mal-estar no ventre depois de 
ter comido (ROMAINS, 1924, p.62-65), sejam os dois rapazes gaiatos 
que só queriam se divertir (1924, p.103-108), ou a senhora vestida de 
negro, estafada por excesso de trabalho (1924, p.82-91), ou, ainda, a 
senhora vestida de violeta, sujeita à insônia devido a preocupações 
financeiras (1924, p.92-102), todos sairão do consultório do novo 
médico da cidade convencidos da gravidade do mal diagnosticado e 
do tratamento que lhes é imposto.

Mas não serão os únicos a serem persuadidos por Knock, quer 
no que concerne à “saúde”, quer no que se refere à “doença”. É o que 
relata Madame Rémy, a dona do Hôtel de la Clef, recém-transformado 
em hospital, ao atônito predecessor de Knock, Doutor Parpalaid, já 
ao final da peça, quando este volta a Saint-Maurice, como estipulado 
anteriormente, três meses após a venda de sua clientela:
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E não adianta insinuar tampouco que ele [Knock] 
descobre doenças em pessoas que não têm 
nada. Eu, mais do que qualquer outro, já fiz 
com que ele me examinasse dez vezes desde 
que começou a vir todos os dias ao hotel. Todas 
as vezes ele se prestou a fazê-lo com a mesma 
paciência, me auscultando dos pés à cabeça, 
com todos os seus instrumentos, e perdendo um 
bom quarto de hora. Ele sempre me dizia que 
eu não tinha com o que me preocupar, que tudo 
o que eu tinha a fazer é comer e beber bem. E 
nem pensar em fazer com que ele aceitasse um 
centavo. [...] (1924, p.122)

Também o farmacêutico Mousquet, não colocará em dúvida a 
“teoria profundamente moderna” que lhe expõe o Doutor Knock 
quanto ao princípio de que “todos os habitantes do cantão são ipso 
facto” (ROMAINS, 1924, p.79- 80), clientes potenciais, tanto de um, 
quanto do outro:

MOUSQUET

— É verdade que num momento ou outro de 
sua vida, cada um pode se tornar nosso cliente 
ocasional. 

KNOCK

— Ocasional? De jeito nenhum. Cliente regular, 
cliente fiel.

Observa-se, assim, que o discurso de Knock, bem como suas 
atitudes, busca encobrir seus verdadeiros objetivos de satisfação 
de ordem pessoal: não só o enriquecimento, mas também, o poder.

Verifica-se, pois, que tanto o conto quanto a peça, unindo 
a retórica à ciência, instalam “ditaduras científicas”, uma em 
Itaguaí, outra, em Saint-Maurice ‒ ambas, cidades interioranas, 
representativas de um macrocosmo político-social em que o 
“poder” encontra-se estreitamente relacionado com a “palavra”, 
mais exatamente, a ela subjugado.
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E não por acaso: o positivismo de Comte e o evolucionismo de 
Darwin e Spencer teriam suscitado a aceitação da supremacia da 
ciência sobre as demais disciplinas “fazendo com que até as artes a 
ela se submetam” (MELLO, 1997, p.7).

Assim, nos dois casos, a oratória brilhante (mas vazia do 
ponto de vista de ideias ou, senão, mistificadora), sob aparente 
embasamento científico, será utilizada como instrumento de 
sujeição da população das duas cidades pelos manipuladores da 
retórica da ciência: Simão Bacamarte e Knock.

E é essa abordagem de cunho irônico verificada nos dois textos 
supracitados que nos leva a depreender um dos traços da “política 
do palimpsesto” neles contida, como bem o demonstra Costa Lima 
no que concerne a O alienista:

Supomos então haver em Machado uma 
verdadeira política do texto consistente em 
compor um texto aparente, “segundo”, capaz 
de interessar a seus leitores “cultos” pelo 
sóbrio casticismo da linguagem, seus polidos 
torneios, suas personagens de pequenos vícios 
e inofensiva aparência. Sob esses traços, eram 
deixadas as marcas de um texto “primeiro”, 
que a impressão tipográfica antes velava que 
apagava. (1991, p.253)

Afirmação semelhante podemos fazer com relação a Knock 
ou le triomphe de la médecine, pois, o inusitado da situação ‒ um 
charlatão que contava fazer fortuna graças à aplicação de métodos 
supostamente científicos e modernos nos clientes de um vilarejo, 
tendo sido “passado para trás” pelo médico da região, consegue 
“virar a mesa”, dominar toda a população e atingir seu intento ‒ 
de ordem cômica, esconde, na verdade, as camadas palimpsestas 
do texto: a do questionamento da parceria ciência-poder e, 
principalmente, a da aliança ciência-arte, no caso, ciência-literatura, 
proposta pelo citado texto de Zola.
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Outra faceta desse questionamento seria a do tema do 
nacionalismo, que se verifica implícito, quer no texto de Machado, 
quer no de Romains.

Com efeito, o humour, que mais do que um recurso estilístico 
constitui o traço transgressor da obra machadiana, participando, 
por assim dizer, da própria trama de O Alienista (desde a escolha 
do tema, passando pela elaboração dos personagens e do cenário 
em que se desenrola a ação), será apontado por uma parte da 
crítica (cujos padrões de legitimação dos textos literários brasileiros 
baseavam-se na presença da natureza e dos índios) ‒ como 
procedimento “anti-natural”, logo, “anti-nacional”.

Quanto a Knock, também não pode ser compreendida como 
casual a escolha do tema, dos personagens e do cenário, sobretudo 
no momento em que, em nome do nacionalismo, regimes 
totalitários, senão declaradamente xenófobos, segregacionistas, 
começam, como anteriormente referido, a firmar suas bases na 
Europa. Sendo assim, a questão da recusa do outro ‒ a princípio, o 
doutor Knock; em seguida, pela inversão de papéis provocada pela 
mudança de situação, M. Parpalaid, seu predecessor ‒ dentro de 
uma comunidade gregária ‒ no caso, o vilarejo de Saint-Maurice 
‒ pode ser compreendida como a metáfora dessa vertente 
nacionalística que “proporciona um caminho fácil para aspirantes a 
ditador” (JOHNSON, 2000, p.150-151).

Podemos entrever, dessa forma, em que medida o conto e 
a peça em questão, configurando-se enquanto textos críticos, 
estabelecem novas perspectivas no que concerne às relações entre 
o pensamento e a ficção, apontando para uma outra vocação da 
literatura: o da literatura crítica.
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“HÁ QUe PÔr O cHãO NOs PÉs”: PÉs descALçOs, 
PÉs cALçAdOs e seUs IMAGINÁrIOs eM 
NArrAtIVAs PÓs-cOLONIAIs

Vanessa Massoni da rocha (UFF)

Você pode me riscar da História

Com mentiras lançadas ao ar

Pode me jogar contra o chão de terra,

Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me 
levantar (ANGELOU, 2018).

Vozes questionadoras de seus tempos, escritores marcados 
pela experiência colonial e seus legados acolhem em suas tessituras 
literárias reflexões acerca de corpos dominados e rasurados, corpos 
majoritariamente negros. Partindo-se dessa constatação, esse 
estudo se propõe a desvendar os imaginários e as representações dos 
pés – descalços e calçados – em narrativas pós-coloniais. As análises 
se debruçam em textos antilhanos de expressão francesa (Jacques 
Roumain no Haiti, Joseph Zobel e Fabienne Kanor na Martinica e 
André Schwarz-Bart em Guadalupe), sem deixar de contemplar 
o brasileiro Jorge Amado, a moçambicana Paulina Chiziane e o 
colombiano Gabriel García Márquez. Não se trata de propor um 
compêndio de obras que privilegiaram o tema, embora a significativa 
recorrência de menção aos pés pudesse encorajar esse tipo de 
levantamento. Busca-se observar como os escritores apresentam os 
pés de seus personagens como metáforas de poder, de precariedade, 
de opressão, de resiliência, de resistência e de hierarquia social.

Diversas expressões ilustram a intensa presença de metáforas 
ligadas aos pés na língua portuguesa. Talvez seja a parte do corpo 
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com maior número de expressões. Eis algumas delas: “estar a pé” 
(sem meio de transporte), “ficar no pé” (insistir), “largar do pé” 
(abandonar, desistir), “bater o pé” (negar, insistir), “botar o pé 
no mundo” (sumir, fugir), “dar no pé” (fugir), “cair de pé” (com 
dignidade), “com o pé atrás” (desconfiado), “pé quente” (sortudo), 
“pé frio” (azarado), “com pé direito” (com sorte), “com pé esquerdo” 
(com azar), “em pé de igualdade” (de igual para igual), “pé ante pé” 
(com cuidado, na ponta dos pés), “lamber os pés” (bajular), “enfiar 
o pé pelas mãos” (se atrapalhar), “sem pé nem cabeça” (sem lógica, 
incoerente), “não chegar aos pés de fulano” (ser inferior, não se 
igualar), “apertar o pé” (andar rápido), “tomar pé” (se inteirar de 
um assunto), “ter os pés no chão” (ser realista, humilde), “estar 
de pés atados” (estar impossibilitado), “estar em pé de guerra” (a 
ponto de brigar), “ter um pé em algum lugar” (ter uma inclinação 
para esse lugar), “ao pé da letra” (literalmente), “pé de chinelo” 
(pobre, sem expressão) e “fazer algo com o pé nas costas” (com 
muita facilidade).

No que diz respeito aos imaginários, em inúmeras calçadas 
da fama, são os pés das celebridades que as representam. 
Recentemente, duas notícias internacionais fizeram alusão aos 
pés como metonímia de seus donos. Em março de 2018, uma 
manifestação popular a favor do controle de armas nos Estados 
Unidos criou um memorial com sete mil pares de sapatos infantis 
em frente ao Capitólio. O protesto lembra todas as crianças vítimas 
de tiroteios desde o massacre na escola de Sandy Hook, em 2012. 
Memoriais parecidos foram erigidos em outros países, como a 
França. Em Liverpool, a instituição Chasing the Stigma dispôs 
duzentos e vinte e seis pares de sapatos infantis na escadaria de 
um pavilhão representando crianças que se suicidaram em 2017. 
A ação-denúncia se insere na Semana da Saúde Mental Infantil do 
Reino Unido (4 a 10 de fevereiro de 2019). A jornalista portuguesa 
Ana Luisa Bernardino explica em sua reportagem que o fundador 
da semana ensejava “criar uma ‘representação visual’ das vidas em 
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questão” (2019, s/p). As imagens dos sapatos enfileirados, botas, 
tênis e sapatilhas de diferentes modelos, cores e tamanhos produzem 
umas daquelas fotos impactantes que nos acompanharão por muito 
tempo. Ausências materializadas em presenças incompletas, em 
calçados abandonados. A imagem da dor, da vertigem de vidas 
ceifadas, a constatação de quantidades enormes – e inaceitáveis 
– de mortes que poderiam ser evitadas com controle de armas, no 
primeiro caso, e com políticas públicas de prevenção ao suicídio e ao 
tratamento correto de doenças mentais. Esses sapatos espalhados 
no chão denunciam nossa falência enquanto sociedades que 
deveriam prezar a vida e garantir infâncias e juventudes. Crianças 
que nunca mais estarão de pé.

O terceiro e quarto versos da música Cantiga de acordar, de 
2001, composta por Chico Buarque e Edu Lobo, e que figura no título 
desse artigo, nos recomenda “pôr o chão nos pés”. Algumas leituras 
se descortinam para iniciar nossas considerações. De início, o verso 
faz alusão ao fato de que o acordar implica no levantar-se, colocar-
se de pé, tocar o chão. O despertar do dia e dos acontecimentos 
se inicia, assim, no ato de manter o corpo ereto, firme, rijo, pronto 
para os desafios e atividades que se apresentarão. O corpo de pé 
encarna as possibilidades do fazer, do existir, do ser plenamente. 
Sob os pés se ergue um corpo cheio de potencialidades, vontades 
e movimentos. Nesse sentido, o domínio dos corpos passará 
naturalmente pela contenção dos pés, pelo impedimento de ação e 
de movimento e pelo encarceramento, quer seja real ou metafórico. 
A título de exemplificação, a empreitada colonial e o escravismo 
não tardaram em desferir ataques aos corpos negros, atando-os, 
impondo-lhes o ritmo imperialista e buscando reiteradamente 
esvaziar o protagonismo de seus reais donos. Um corpo controlado 
por outro pode ficar de pé?

Retomando a canção de Chico Buarque e Edu Lobo, chama a 
atenção o fato de os versos estarem aparentemente invertidos. Não 
se trata de pôr os pés no chão, mas de pôr o chão nos pés. Sem 
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o chão, o pé não tem por onde andar. É o chão que lhe oferece o 
esteio, o caminho, a firmeza. Assim, a palavra “chão” acolhe uma 
infinidade de amparos e apoios para o pé; pode ser interpretada 
como a família, a sociedade, a religião, a pátria, a língua, o trabalho, 
o lazer, o passado, a memória, dentre outros. Ficar sem chão, como 
afirma o ditado popular, consiste em perder a orientação, ficar sem 
rumo, sem direção, desorientado. O chão, imbuído do seu leque de 
possibilidades, permite ao pé exercer suas capacidades e existir de 
maneira integral. Por outro lado, o verso “há de pôr um chão nos 
pés” faz referência ao imperativo de tomar pé das situações, mapeá-
las. Trata-se de reconhecer que todo pé se apoia em um contexto 
e dele precisa para caminhar. O pé não pode – por natureza – ser 
autossuficiente. Ele percorre obrigatoriamente a alteridade, o toque 
do chão, a textura dos caminhos, os aprendizados do percurso. Para 
construir, o pé precisa percorrer o que já foi erigido, apreendê-lo, 
apropriá-lo e ressignificá-lo.

A canção afirma, na totalidade da primeira estrofe, que “foi uma 
ilusão / uma insensatez” e o remédio para tal seria justamente colocar 
o chão nos pés, tomar pé, cair na realidade. O chão nos pés permite 
vencer a ilusão e a insensatez, possibilita afinar as percepções, 
recuperar o bom senso e investir na ponderação. Talvez esteja aí 
mais uma metáfora a partir da palavra “pé” capaz de apresentar 
a intenção desse estudo: conhecer as representações dos corpos, 
a partir da imagem dos pés, para compreender o funcionamento 
de sociedades pós-coloniais: seus dilemas e suas distopias. Outra 
interpretação dos versos diz respeito ao fato de que um pé sem 
chão pode ser concebido como um pé livre, capaz de voar. E as 
metáforas do voo e da liberdade se mostram muito promissoras 
para estudar a representação dos pés. Por desconhecerem amarras 
e limites, pés alados anunciam a riqueza da fabulação, da invenção e 
do fazer ficcional que buscamos estudar. De alguma maneira, pode-
se vislumbrar que apenas pés alados – como metáfora do que se 
mostra avesso à contenção – desenham a rebeldia e o imprevisível.
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Assim, “há de pôr o chão nos pés” para o fazer e refazer 
identitário, para o desvendamento de si, dos ancestrais, dos 
lugares, da história e da memória. Mas há também de pôr os pés 
nos ares, subverter a ordem, buscar o desconhecido e tirar partido 
da potencialidade de todos os caminhos.

A empreitada colonial buscou de todas as formas exercer o controle 
dos corpos dos nativos e dos escravos, fabricar “corpos submissos [...], 
corpos dóceis” (FOUCAULT, 1987, p.127). Foucault desenvolve a ideia 
de corpos dóceis ao estudar mecanismos de privação da liberdade 
nas prisões. A escravatura também reconhece como pedra basilar 
o encarceramento, de modo que a reclusão, nos seus mais variados 
níveis e modelos, parece ser a premissa para o domínio do corpo alheio. 
Nessa busca de controle sobre o corpo do outro, os pés imediatamente 
se apresentaram como parte a ser dominada, freada, rasurada. No 
que tange aos escravos, tornou-se imperativo conter-lhes os pés para 
que não partissem em fuga, tirar-lhes o direito de ir e vir, privar-lhes 
da liberdade do andar. Nos tumbeiros, eram transportados com pés 
atrelados em cordas ou acorrentados. Algumas vezes eram atados a 
bolas de ferro extremamente pesadas que lhes tornavam a caminhada 
uma atividade extremamente difícil, senão impossível. Françoise Vergès, 
cientista política e presidente do Comitê para a Memória e a História da 
Escravidão, retoma o depoimento de capitães de navios negreiros para 
explicar que

os escravos são deitados em duas fileiras, 
uma abaixo da outra e, de cada lado do navio, 
colados como livros numa prateleira... As pobres 
criaturas são ainda acorrentadas. Virar-se, 
mover, levantar-se ou deitar-se é difícil. Todas 
as manhãs, ou até mais frequentemente, vivos e 
mortos são acorrentados1. (2011, p.145)

Por princípio e definição, a escravização consistiu na perda da 
autonomia e da liberdade dos seres escravizados. O abolicionista 

1  São de minha autoria as traduções de textos teóricos e literários em francês que 
não possuem versão brasileira.
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Joaquim Nabuco informa que a relação jurídica da escravidão não é 
um contrato de locação de serviços que imponha ao que se obrigou 
certo número de deveres definido para com o locatário. É a posse, 
o domínio, o sequestro de um homem, corpo, inteligência, forças, 
movimentos, atividades – e só acaba com a morte. (2000, p.90)

No que concerne mais especificamente às mulheres, a filósofa 
Djamila Ribeiro nos lembra que

era comum que as escravas de pele mais clara, 
com tacos mais próximos do que a branquitude 
propaga como belo, assumissem os postos na 
casa-grande. Seus corpos não eram vistos como 
propriedade delas, prestavam apenas para ser 
explorados em trabalhos servis exaustivos, além 
de serem depósitos de abuso sexual, humilhação, 
vexação e violência emocional constantes. 
(2018, p.141)

Tanto Nabuco quanto Ribeiro ressaltam o controle do corpo por 
outrem (sendo este outro um homem branco, detentor de poderes 
políticos, econômicos e sociais legitimados pelo poder constituído) 
como a diretriz maior do escravismo. Ambos evocam o fato de que 
os movimentos e trabalhos dos escravizados ocorrem para sanar 
unicamente as vontades alheias. Assim, pode-se concluir que os 
séculos de escravidão buscaram esvaziar os negros de suas existências 
e suas próprias vontades, criando seres dominados que deveriam se 
curvar à força, à liberdade e ao poder dos outros. Como bem salienta 
o abolicionista, o eixo central de manutenção do sistema colonial 
consistiu em sequestrar os corpos dos negros, sequestrá-los de si, 
sequestrá-los da posse de seus corpos e de seus direitos.

Quando os escravizados chegavam ao seu destino, muitas 
das punições a que eram submetidos restringiam a – parca – 
liberdade que possuíam nas lavouras onde trabalhavam. Presos 
aos troncos, ficavam de pé para serem açoitados; eram obrigados 
a trajar pesados colares de ferro que exigiam esforço hercúleo 
para que conseguissem se manter de pé, o que tornava as jornadas 
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de trabalho ainda mais sofridas. Outro instrumento, conhecido 
como “vira mundo”, consistia numa barra de ferro que prendia 
a mão esquerda ao pé direito e a mão direita ao pé esquerdo, 
causando dores insuportáveis na coluna, em primeiro momento, e 
no corpo todo, logo em seguida. Imagem canônica da submissão, 
o corpo ficava curvado de tal maneira que era impossível ficar de 
pé. Não parece coincidência o fato de a dominação imperialista 
e colonial incidir sobremaneira e de forma austera sobre os pés 
dos escravizados. Símbolo maior da liberdade, os pés contidos 
e dominados sagravam-se como marcos da subserviência, da 
dominação, da inferiorização e da desumanização a que eram 
submetidos os negros nas Américas. Não podiam caminhar sob 
os próprios pés, não podiam fazer escolhas, estavam, como se diz 
na expressão popular, “de pés atados”, expurgados da vida plena. 
Sobreviviam de maneira atrofiada, existiam sem conhecer a leveza 
do viver por completo uma condição cidadã.

O Código negro, instrumento de regulamentação jurídica 
da escravização vislumbrado por Colbert, concluído por seu filho 
em 1685 e promulgado no mesmo ano pelo rei francês Louis XIV, 
também faz alusão ao impedimento de ir e vir como método oficial 
de punição. Dentre os seus sessenta artigos, o artigo trinta e oito 
prevê que

o escravo fugitivo que está foragido há um mês, 
a partir do dia em que seu dono o denuncia no 
tribunal, terá suas orelhas decepadas e será 
marcado com uma flor-de-lis num dos ombros; 
se ele reincidir outro mês a contar o mesmo 
dia da denúncia, terá o jarrete cortado e será 
marcado com uma flor-de-lis no outro ombro; e 
a terceira vez, ele será punido com a morte.

O jarrete é a articulação presente na parte detrás do joelho. 
Cortar o jarrete consiste em impedimento perpétuo de manter-se 
de pé e, por conseguinte, de locomoção sob os pés. Se analisarmos 
a enumeração e a gradação dos castigos a serem infligidos aos 
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escravizados fugitivos, observamos que a perda do direito de 
andar ocupa lugar imediatamente anterior à perda da vida. Mais 
severa do que esse corretivo, apenas a morte. Logo, a privação 
perpétua de ficar de pé e de andar constituiu a maior punição não 
letal vislumbrada pela coroa francesa quando da estruturação da 
escravatura em suas colônias.

Para o proprietário de escravos, o corte no jarrete se apresenta 
como solução negativa, pois significava um trabalhador a menos em 
suas lavouras e alguém que precisaria de auxílios constantes para 
se movimentar. Seria certamente uma solução mais dispendiosa do 
que a execução sumária do acusado. Por isso, essa sanção extrema 
só foi dirigida a escravos fugitivos, que já causavam prejuízo aos 
negócios da casa grande e cujos comportamentos acenavam com 
possibilidades de resistência, de organização de fugas coletivas e 
de criação de quilombos. Nessa perspectiva, a perda de mão-de-
obra escravizada só era permitida e encorajada diante do perigo 
de rebelião e de enfraquecimento das rédeas coloniais. Em outras 
palavras, quando o escravizado recuperava momentaneamente 
seu livre-arbítrio, quando assumia o protagonismo de suas pernas 
e rompia as delimitações – espaciais e sociais – que lhe eram 
impostas, ele tornava-se subversivo e perigoso à manutenção do 
sistema, a ponto de precisar ser eliminado.

Parodiando e contrariando a máxima camoniana, mudam-se os 
tempos, mas não se mudam os controles sobre os corpos. Abolição 
da escravatura nas Américas. Fim do sistema colonial. Conquista 
de liberdades individuais e coletivas. Antigas e novas formas de 
opressão. Busca de decolonialidade de pensamento. Contudo, 
os legados dos séculos de imperialismo se imprimem nos corpos 
negros, corpos desprestigiados, subjugados, ignorados, rasurados, 
sufocados por seguranças – em supermercados, em comunidades 
e demais espaços das cidades. Corpos confundidos com guarda-
chuvas e executados pela força policial. Corpos violados à exaustão 
pela indiferença, pelo racismo e pelo preconceito que assolam uma 
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sociedade que ainda balbucia na reivindicação de seu passado, sua 
história, seus ancestrais e sua memória. Nesse ambiente de controle 
de corpos negros, Juliana Gonçalves, jornalista, ativista antirracista 
e uma das organizadoras da Marcha das Mulheres Negras de São 
Paulo, preconiza que

colocar-se ao lado da luta antirracista é entender 
que isso é uma questão realmente estruturante, 
principalmente num país de forte passado 
colonial e recente passado escravocrata, e que 
isso não é uma questão de segunda ou terceira 
necessidade. Para pessoas negras, o corpo é a 
primeira fronteira, e o racismo se coloca como 
algo imperativo nas nossas vidas, que vai nos 
influenciar do nascer ao morrer. (2018, s/p)

Djamila Ribeiro questiona “por que o corpo negro estendido no 
chão não comove?” (2018, p.103) e à guisa de resposta acrescenta 
que “a morte de negros já está tão naturalizada que as pessoas agem 
como se fossem normal” (2018, p.103). Se levarmos em conta que os 
negros escravizados tiveram seus corpos – e tudo o que deles advém 
– sequestrados, como descreveu Joaquim Nabuco, e que a abolição 
não se realizou de forma efetiva no seio da sociedade brasileira, a 
não-empatia diante do sofrimento do corpo negro parece apenas se 
inscrever na lógica do passado, reproduzindo a prática de inferiorização 
imposta aos negros por séculos. A dinâmica social substitui, devido 
ao racismo institucionalizado, a senzala pela favela e o trabalho 
escravizado pelo bico e pelo subemprego. Tudo parece apontar, na 
ótica do senso comum, para certo determinismo que reconhece 
nos negros a predisposição para a subalternidade, restringindo-
os à marginalidade social. Nesse ciclo pernicioso de reprodução de 
mazelas e injustiças, seus corpos continuam desvalorizados e alvos 
preferenciais da violência e do descaso. Em última análise, são corpos 
usurpados do direito de manter-se em pé, firmes, seguros, plenos de 
possibilidades; são corpos estendidos pelo chão, inertes, curvados, 
desprovidos de vida, fora do jogo, descartáveis.
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No âmbito literário pós-colonial, a imagem dos pés povoa 
inúmeras narrativas. Em 1972, o escritor André Schwarz-Bart 
publica o romance La mulâtresse solitude2, centrado na história 
de Solitude, figura incontornável da luta contra a escravização no 
arquipélago caribenho de Guadalupe. Solitude foi enforcada em 
praça pública aos trinta anos, no dia seguinte do nascimento de 
sua filha. Uma imponente escultura retratando Solitude grávida em 
Pointe-à-Pitre, capital da Guadalupe, se tornou uma das estátuas 
de maior relevância para a memória da resistência escravagista e 
feminista no Caribe. O romance tem como ponto de partida a vida 
de Diola Bayangumay, mãe da personagem, na Goréia (onde hoje 
se localiza a costa do Senegal), antes de sua captura e sua vinda 
para as Américas como escravizada, e evoca detalhes de sua vida 
na colônia. Sua filha, nascida Rosalie Bayangumay, foi adotada 
e criada como uma menina branca até romper com os padrões 
estabelecidos, renunciar ao catolicismo, se dedicar à magia e cultos 
religiosos de matriz africana e se autoproclamar Solitude (Solidão). 
O romance ainda não possui uma tradução brasileira. A versão 
portuguesa, nomeada de A mulata Solidão, foi traduzida por Maria 
João Branco e publicada em 2005.

No trecho que analisaremos, Rosalie acaba de ser comprada 
pelo Senhor Mortier para fazer companhia à sua filha Xavière. 
As duas meninas tinham aproximadamente a mesma idade. Na 
tentativa de curar a gagueira de Rosalie, o dono corta com gilete a 
parte lateral de sua língua, sem sucesso. A boca da menina começa 
a sangrar. Decide-se, então, que ela deve tomar banho e limpar-se 
antes de ser entregue como presente à sua filha.

O Sr. Mortier agarrou-a por uma mão e levou-a 
a Man Loulouze, a governanta. Lave seu diabo, 
ordenou Man Loulouze imperativa; e a menina 

2  O artigo “Horizontes da pós-colonialidade: o ciclo antilhano de Simone e André 
Schwarz-Bart”, de minha autoria, publicado na revista Alea: Estudos Neolatinos 20, 
em 2018, analisa o romance La mulâtresse Solitude na trajetória do autor e do projeto 
do Ciclo antilhano, além de estudar mais detalhadamente a personagem Solitude.
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sentou-se calmamente na tina e ensaboou-
se entre as pernas, o seu diabo, como fez com 
os cabelos caídos sobre o ombro, com os pés 
rugosos, com os dentes esfregados com cinzas 
e polidos com um ramo de limoeiro. Man 
Loulouze cheirou todas as costuras e finalmente 
deu o diagnóstico: o cheiro de negra tinha 
desaparecido. Depois beijou-lhe nas bochechas e 
declarou de modo severo, os olhos mergulhados 
nos olhos da menina:

— Quem não tem mãe, mama na avó...

Então Sr. Mortier a fez vestir um organdi branco 
(embora deixando-a descalça, de acordo com o 
costume). (2015, p.70-71)

Apesar de ocupar o posto de escravizada dentro da casa grande, 
em serviços domésticos e como dama de companhia, Rosalie não 
pôde calçar sapatos. O costume colonial mantinha os escravizados 
descalços para reforçar o traço distintivo entre eles e seus 
proprietários. Em seu artigo vinte cinco, o Código negro determina 
que “os mestres serão obrigados a fornecer a cada escravo duas 
roupas de pano ou quatro aunes3 de pano, a critério dos mestres”. 
Cabe observar que os escravos poderiam receber apenas tecidos e 
não a peça de roupa costurada. Isso justificaria o fato de as roupas 
serem improvisadas e precárias, cobrindo de maneira insuficiente 
o corpo. O fornecimento de tecidos de baixa qualidade e em 
pouca quantidade denota o desprezo pelos corpos dos negros. Se 
não fosse o imperativo católico para que a nudez dos corpos não 
ficasse exposta, possivelmente não haveria distribuição dos panos. 
Em momento algum, o ato de vestir o escravizado é interpretado 
como mecanismo de proteção a doenças, à exposição da pele às 
altas temperaturas ou à chuva e à integridade do corpo como um 
todo. Vesti-lo passa a ser tão somente uma maneira de cobrir suas 
“vergonhas” em respeito às leis divinas de recato. Nesse sentido, 

3  Medida antiga equivalente a 1.188 metros estabelecida por Francisco I para tentar 
harmonizar as medidas de comprimento, mas que divergiu de valores em cada lugar.
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o ato de vestir-se não é um movimento voltado para o corpo que 
se veste e sim para a opinião dos outros, para o conforto visual da 
comunidade, de acordo com preceitos católicos.

No Código negro não há menção legal ao uso de calçados. Ora, a 
ausência de regulamentação jurídica no que concerne aos calçados 
não pode ser interpretada como mero esquecimento. Os calçados, 
muito mais caros do que os tecidos, iriam onerar as despesas dos 
proprietários. Para além da questão econômica, os pés descalços 
dos escravizados ilustram as despossessões simbólicas que o sistema 
colonial e escravocrata incute nos negros. Nas colônias, calçar-se se 
torna um privilégio, uma marca de poder e de diferenciação entre 
todos. Os sapatos são importados da colônia pra uso exclusivo dos 
monarcas e de seus representantes. Cria-se, então, uma distinção 
central no mundo capitalista, aquela que separa as pessoas em 
dois grupos: o dos descalços e o dos calçados; os desvalidos e os 
protegidos; a escória e os eleitos. Numa sociedade marcada pela 
imagem, se aprofunda a cisão entre corpos negros e corpos brancos. 
A esses o direito de ir e vir, de cuidar do corpo, de conhecer o 
conforto, a beleza e a proteção de sapatos, enquanto aos primeiros 
são reservados o encarceramento, as violências corporais e um 
permanente estado de ausência, de fragilidade, de rebaixamento; 
um existir sempre à mercê do desamparo.

Tudo leva a crer que, para os proprietários, não parece bastar 
o fato de possuírem privilégios e regalias. A manutenção das castas 
sociais prevê de modo perverso o ataque constante à dignidade 
do escravizado. Não parece ser suficiente a diáspora que lhe fora 
imposta, a não-remuneração de sua mão de obra e o sequestro 
de sua liberdade. É preciso vê-lo aos trapos, quase nu, descalço, 
cabisbaixo, disforme e vulnerável das maneiras mais impiedosas 
e vis possíveis. Edouard Glissant, filósofo e escritor de origem 
martinicana, reconheceu três formas de despossessão na vida 
dos escravizados, a saber: a despossessão da língua, da história e 
do espaço. Glissant cunhou o conceito a partir de análises do que 
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ocorreu na ilha da Martinica, espaço de “transplantados” (2012, 
p.175) que viveram um estranhamento com a nova vida da qual tudo 
precisava ser conhecido, mapeado. Diva Damato, pesquisadora 
brasileira e uma das pioneiras nos estudos antilhanos e cuja tese 
de doutoramento sobre Glissant foi publicada em 1995, declara 
que “esse conceito aparece em Glissant também sob o nome de 
falta, ausência, privação” (1995, p.21). O escritor se refere ao negro 
escravizado como “migrante nu” (2012, p.112), denunciando como 
a escravatura se estruturou a partir da expropriação dos negros nas 
mais diversas searas.

Retomando o romance de Schwarz-Bart, os pés rugosos 
de Rosalie denunciam sua condição social, uma vez que seria 
inverossímil que estivessem limpos e cuidados estando sempre 
descalços. O acúmulo de imperfeições, maus tratos, calos e possíveis 
enfermidades nos pés corroboravam a penúria dos negros. Em 
língua francesa, o pé descalço se nomeia pé nu. O mesmo ocorre 
na variante portuguesa do português. A ausência de calçados 
abarca uma forma de nudez e de vulnerabilidade. Man Loulouze 
vigia o banho da menina e a passa em revista para entregá-la à 
sua dona. Presenteia-a com um vestido num pano muito superior 
aos comumente dados aos escravizados, mantendo-a, ainda assim, 
descalça, como convém à manutenção do sistema de privilégios e 
direitos coloniais.

No romance Memória de minhas putas tristes (2004), o 
colombiano Gabriel García Márquez conta a história de um cronista 
e crítico que, ao completar noventa anos, decide se presentear com 
uma noite de sexo com uma adolescente virgem. Para tal, procura 
uma antiga amiga cafetã e lhe incumbe da tarefa de encontrar a 
menina e de cuidar dos preparativos para o encontro. Delgadina, 
a menina em questão, trabalhava pregando botões numa fábrica e 
cuidando dos irmãos menores e da mãe entrevada pelo reumatismo. 
Exausta, a menina dorme durante todo o primeiro encontro. O 
mesmo ocorre nos encontros seguintes. O velho se apaixona e 
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não cansa de admirá-la em seu sono. Acaba mobiliando um quarto 
do prostíbulo e vive uma história amorosa platônica. Algumas 
passagens do romance, o último publicado em vida pelo laureado 
do Prêmio Nobel em 1982, contribuem para nossos apontamentos 
acerca dos pés. Ao versar sobre Delgadina, o velho assegura que “o 
melhor de seu corpo eram os pés grandes de passos sigilosos com 
dedos longos e sensíveis como se fossem de outras mãos” (2005, 
p.32) e afirma que “bastou ver seus pés para saber que não era ela” 
(2005, p.99). García Márquez propõe a reabilitação do corpo dos 
mais pobres e subjugados. Delgadina aceita vender sua virgindade 
para um nonagenário, vive de maneira extremamente precária e 
não consegue se manter acordada à noite, mas possui pés dignos 
de despertarem paixões. Os pés, na contramão da imagem mais 
canônica presente em Schwarz-Bart, despontam como o que a 
menina tem de melhor, de mais atrativo. Isso não quer dizer que 
a menina fosse bem cuidada. Ao contrário. O narrador explica que 
ela “tinha sido submetida a um regime de higiene e embelezamento 
que não descuidou nem os pêlos incipientes de seu púbis. Haviam 
cacheado seus cabelos e tinha nas unhas das mãos e dos pés 
um esmalte natural, mas a pele cor de melaço parecia áspera 
maltratada” (2005, p.31). O escritor nos convida a ver a beleza dentro 
das imperfeições, o encanto da realidade e das possibilidades.

Num dado momento da história, há um crime no prostíbulo. 
Um cliente morto a punhaladas por um desconhecido. O episódio 
se mostra relevante porque causará o fechamento provisório 
da casa de massagem e separará o casal protagonista durante 
determinado tempo. O narrador assim descreve o corpo na cena 
do crime: “o cadáver enorme, nu, mas de sapatos” (2005, p.89). 
García Márquez não busca necessariamente compor um romance 
de denúncia, embora a chave de leitura apresentada desde o título 
seja a tristeza que envolve a prostituição. O romance se tornou 
mais conhecido pela crítica e pelos leitores como uma fábula 
sobre a velhice. Nesse sentido, é preciso reiterar que o romance 
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anterior e esse (bem como os que ainda serão contemplados) se 
inserem em realidades distintas e se inscrevem em tempos, lugares 
e histórias diversos. Delgadina estava sempre descalça. O morto 
estava calçado. De maneira geral, a sexualidade ocorre diante da 
nudez completa, da disponibilidade e da exibição do corpo. Estar 
de sapatos e nu parece em si uma contradição. Uma hipótese leva 
a crer que não houve tempo para que o cliente se despisse por 
completo. Outra que o morto não desejava ficar completamente 
nu ou, contrariando o senso comum, que ele se sentia mais 
confortável com os sapatos. Nesse último cenário, pode-se 
aventar a busca explícita pela proteção dos sapatos, sapatos-
escudos, uma maneira de manter distância do espaço, da situação 
e da prostituta que o atenderia. Seria um mecanismo para negar 
a entrega completa de seu corpo, reduzir sua vulnerabilidade e, 
por fim, preservar a distinção corporal entre si e a amásia. Com 
os sapatos, conserva-se a hierarquia social que corpos desnudos 
tendem a pulverizar durante o coito. O romance não esclarece o 
crime e todas as hipóteses formuladas não deixarão de ser apenas 
possibilidades não confirmadas.

Ao insistirmos ainda mais na descrição do corpo, percebemos 
que a menção aos sapatos ocorre após um termo adversativo 
“mas”, o que contraria e frustra a expectativa do narrador. Para 
ele, não era natural que o visitante estivesse calçado. Por fim, de 
algum modo, se reitera a dicotomia de corpos brancos e negros: 
o cliente branco está de sapatos enquanto a puta está descalça. 
Mesmo morto, o cliente assassinado representa o poder, o dinheiro 
e a busca por prazer. De modo oposto, as prostitutas vendem 
seus corpos para sobreviver e exalam fragilidades. Os binômios 
comprar e vender, branco e negras e calçado e descalças espelham 
dinâmicas sociais que foram inauguradas na escravatura e que se 
mantém, transformadas, como legados sociais que precisam ser 
ressignificados. Mais uma vez, mudam-se os tempos, mas não se 
mudam o controle sobre os corpos.
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O haitiano Jacques Roumain, autor da obra prima Gouverneurs 
de la rosée (1944), traduzida para o português em 1954 com o 
título de Os donos do orvalho, apresenta uma imagem notável que 
associa as metáforas de pés calçados e descalços a dois grupos 
distintos, respectivamente: os burgueses e os trabalhadores. Uma 
breve apresentação do contexto da publicação brasileira merece 
nossa atenção antes da análise de trechos do romance de Roumain.

Os donos do orvalho sagrou-se o quinto título de uma série de 
dezenove (O título A tempestade, de Ilya Ehrenburg, foi publicado 
em dois tomos, totalizando 20 livros) da Coleção Romances do 
Povo, publicada entre 1954 e 1956 pela Editorial Vitória, principal 
editora do Partido Comunista do Brasil entre as décadas de 1940 e 
1960. Único autor caribenho e de expressão francesa na coleção, 
Jacques Roumain se faz acompanhar por doze autores soviéticos, 
um português, um norte-americano, uma alemã, um indiano, uma 
chinesa e uma brasileira, a sergipana Alina Paim.

A Editorial Vitória foi fundada em 1944 e encerrou suas 
atividades com o golpe militar de 1964. A cargo da direção da 
coleção estava o escritor Jorge Amado, então membro do Partido 
Comunista Brasileiro, autor de importantes obras literárias 
centradas em figuras populares nordestinas e dono de imenso 
prestígio no Movimento Comunista Internacional. Ao estudar as 
interfaces entre política e literatura, o pesquisador Marcelo Ridenti 
nos lembra que “a ficção de Amado de 1942 a 1954 não teria sido 
menos cruel com seus adversários do que os stalinistas de carne e 
osso” (2011, p.185). No site A Nova democracia, o jornalista José 
Ricardo Prieto apresenta a linha editorial da Coleção Romances do 
Povo, organizada por Jorge Amado, e suas diretrizes temáticas:

vinte livros com o melhor da literatura mundial 
sobre as lutas populares, a construção do 
socialismo e a guerra contra o nazifascismo. 
Páginas sensíveis e vivas revelando toda a 
dimensão humana das batalhas hercúleas das 
classes trabalhadoras e das classes e povos 
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oprimidos contra toda sorte de inimigos. 
Aspectos praticamente desconhecidos do 
esforço dos povos revolucionários e seus 
partidos comunistas para livrarem a humanidade 
da exploração. (2016, s/p)

Logo, as publicações colocam a cena as agruras do povo em sua 
luta por sobrevivência e por dignidade, temas tão caros a Amado 
em suas numerosas produções. O objetivo era reforçar os elos do 
movimento comunista em diferentes espaços, buscando interfaces 
de vozes literárias que versassem acerca de variados processos de 
resistência, atribuindo-lhes a visibilidade que alimentaria as ações 
do movimento. Infelizmente, não foi possível apontar o nome 
do tradutor do livro de Jacques Roumain para o português. Com 
tiragem de aproximadamente dez mil exemplares e mesmo após 
uma segunda tiragem, o livro se encontra esgotado há décadas.

Nesse contexto político e social, as imagens dos pés e seus 
imaginários ganham relevância. Dois trechos do romance Teresa 
Batista cansada de guerra (1972), de Jorge Amado, contemplam 
os pés e suas representações. Em ambos, os pés como metonímias 
do corpo de seu dono, membros capazes de denunciar opressões 
e de evocar amores. No primeiro, o narrador compara a reação de 
Teresa ao fazer o escalda pés no capitão Justiniano Duarte da Rosa, 
seu algoz, e em Daniel, um dos primeiros amores:

Estende-lhe os pés, ela desamarra os sapatos, 
tira-lhe as meias, traz a bacia com água. Pés 
gordos, suados, unhas sujas, aftim penetrante, 
sola de calos. Os pés de Daniel são asas de 
voar, de elevar-se no ar, magros, limpos, secos, 
perfumados. Fugir com ele, impossível. Filho do 
juiz, moço de cidade grande, estudante, quase 
doutor, nem para rapariga nem para criada lhe 
serviria. (2008, p.185)

Em seguida, o narrador volta a comparar a ojeriza de Teresa ao 
Capitão Justo ao amor, dessa vez por Emiliano Guedes:
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Está cansado da viagem, mais cansado ainda 
dos dissabores. Tereza descalça-lhe os sapatos, 
tira-lhe as meias. Num tempo esquecido, 
todas as noites devia lavar os pés do capitão, 
penosa obrigação de escrava. O capitão, a 
roça, o armazém, o cubículo com a estampa da 
Anunciação e a taca de couro, o ferro de engomar, 
tudo isso sumiu na distância, dissolvendo-se no 
tempo do doutor, na harmonia de agora. No 
prazer de descalçar e desnudar o amásio belo, 
limpo, sábio. O ato é o mesmo, melhor dito 
parece o mesmo ato de vassalagem, de sujeição. 
Mas, enquanto do capitão era serva, cativa no 
medo, do doutor é amante, escravidão do amor. 
(2008, p.312)

Teresa Batista. Menina pobre e órfã, se veste de maneira 
singela, anda descalça, teve a virgindade vendida pela tia adotiva e 
se relaciona com homens muito mais velhos. Nesses aspectos, suas 
desventuras se assemelham às vividas por Delgadina no texto de 
García Márquez.

O narrador do romance de Amado chama a atenção para o fato 
de um mesmo ato assumir conotações distintas. Ajoelhar-se sobre 
o pé de outrem remete a instâncias hierárquicas inegáveis que 
perduram/perduraram por anos em nossa sociedade: empregados 
que se curvam aos patrões e mulheres que se curvam aos homens. 
Na esfera da obrigação, os pés massageados se caracterizam como 
partes repugnantes, fétidas, deformadas em consonância com seus 
donos. Os pés, nesse sentido, denunciam a anomalia da opressão, 
do rebaixamento de quem é obrigado a se curvar aos pés do outro. 
Em contrapartida, no âmbito do desejo, os pés se tornam membros 
repletos de afetividade e de erotismo. Nesse momento, passam a 
representar a beleza, o perfume e encarnam a nudez de maneira 
desejada e plena. No que diz respeito ao papel a ser desempenhado 
por Teresa, reitera-se a premissa de subserviência dos mais humildes 
diante dos mais poderosos, dos patrões. Justo e Guedes disputam 
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o poder na Paraíba e personificam os desmandos do coronelismo 
do nordeste brasileiro. Ambos são recebidos por Teresa quando 
retornam para o lar e é a menina quem lhes tira os sapatos e quem 
cuida de seus pés. Essas ações remetem aos rituais da escravatura.

Os banhos de sinhás e sinhôs eram preparados pelos 
escravizados da casa, incumbidos de todas as etapas de um banho: 
despir o patrão/a patroa, esquentar a água, encher a tina, esfregar 
os corpos, massageá-los, secá-los, perfumá-los, vesti-los e calçá-los. 
Privados de condições de exercer sua própria higiene, impedidos 
de ter acesso à água (inimaginável se pensar em água quente para 
o banho dos negros), a cremes, sabonetes, loções e roupas limpas 
e cheirosas, os escravizados se ocupavam do corpo e da higiene 
dos moradores da casa grande. Zelavam pelo corpo dos patrões 
enquanto seus próprios corpos eram sequestrados e rasurados. 
Conheciam odores, prazeres e sensações que embelezavam e 
descansavam o corpo dos brancos à medida que seus corpos eram 
esquecidos, negligenciados e explorados. Nesse sentido, a sina de 
Teresa ao acolher seus homens e, num gesto automático e servil, 
cuidar de seus pés se inscreve numa dinâmica muito presente 
nas relações de poder coloniais. Jorge Amado detona esse círculo 
vicioso quando Teresa Batista assassina seu algoz, livrando-se do 
fardo de submissão a seu corpo. Por certo, o delito a levará para 
a prisão e a lançará em muitas aventuras e penúrias. Apesar do 
encarceramento físico, a liberdade conquistada será fundamental 
para a integridade física e psicológica da protagonista. E a partir 
desse momento, Teresa de fato deixará de ser escravizada por Justo 
e poderá assumir o controle de sua vida. Deixará de cuidar dos pés 
dele para manter-se ereta sobre seus próprios pés. Resgatará – ou 
deixará nascer – uma inteireza até então desconhecida.

Após a breve explanação que nos guiou pelos caminhos de 
Jorge Amado, a obra de Roumain e sua dicotomia dos pés ganham os 
holofotes. Jacques Roumain conciliou a escrita de ensaios, poemas, 
romances e novela com uma carreira científica voltada para estudos 
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de agronomia, etnologia e paleontologia em Columbia, em Nova 
York e na Sorbonne, em Paris. Neto de Tancrède Auguste, presidente 
haitiano entre 1912 e 1913, desenvolveu com vigor sua verve 
política. Foi criador do movimento dos trabalhadores e comunista 
haitiano. Em 1934, apenas dez anos antes da publicação do romance 
Gouverneurs de la rosée, ele funda o Partido Comunista haitiano, do 
qual se torna Secretário Geral. Luta na resistência contra a presença 
dos Estados Unidos no Haiti, é preso algumas vezes e se exila em 
Cuba, nos Estados Unidos e na Europa. Conclui o romance em 1944, 
durante período como diplomata no México. Roumain falece aos 37 
anos em outubro de 1944 e o romance é publicado postumamente 
em dezembro do mesmo ano. Após uma primeira edição de venda 
inexpressiva no Haiti, o livro foi reeditado na França e no Canadá, 
muitos anos depois. Em 1964, o cineasta cubano Tomás Gutiérrez 
Alea apresenta Cumbite, adaptação do romance para a sétima arte.

A intriga gira em torno da seca devastadora em Fonds-rouge, 
região da zona rural do Haiti. Manuel, recém-regresso de um longo 
período de trabalho nos canaviais cubanos, encontra uma fonte de 
água capaz de salvar a região. O rapaz decide reunir a comunidade, 
superando rixas e conflitos do passado em prol do retorno da 
bonança em um espaço marcado pela decadência, pela aridez e 
pela morte. Trata-se de um romance idealista que investe na união 
dos camponeses para vencer os revezes que se impõem. Rodrigo 
Reis do Carmo, em pesquisa sobre a Coleção Romances do Povo, 
reitera a verve política do livro de Roumain:

Além da questão da exploração da classe 
trabalhadora, comum a todos os romances da 
coleção, Os donos do orvalho aborda também a 
questão étnica: o fator racial é denunciado como 
agravante para a exploração no sistema capitalista, 
vinculando-a àquela existente nos regimes 
escravistas. Há no desejo de transformação 
social dos camponeses um forte componente de 
afirmação da cultura negra. (2007, p.63)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Guti%C3%A9rrez_Alea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Guti%C3%A9rrez_Alea
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbite_(film,_1964)&action=edit&redlink=1
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Eis dois trechos do romance:

Mas esses habitantes das colinas e das planícies, 
os habitantes da cidade podem chamá-los à 
vontade de negros pé na terra, negros de pés 
pretos, negros de dedos negros (pois eram muito 
pobres para comprar sapatos) tanto faz e que se 
lasquem, porque, na questão de coragem no 
trabalho, somos irrepreensíveis; e que estejam 
atentos a nossos grandes pés de trabalhadores 
da terra, nós vamos um dia lhes chutar na bunda, 
babacas. (2007, p.25)

Passei um mês na prisão com todo tipo de grupo 
de ladrões e assassinos porque desci para a 
cidade sem sapatos (2007, p.89)

Roumain coloca em cena corpos capazes de metonimizar 
camponeses e burgueses, promovendo uma descrição de como o 
tipo de vida deixa marcas nos pés. Assumindo um tom de revolta, 
o narrador elenca as maneiras pejorativas usadas pelos burgueses 
para se referir aos camponeses. Em todas as maneiras, os pés são 
mencionados: negros e sujos de terra, submissos, inferiorizados. 
A rivalidade entre a cidade e o campo se acentua quando os 
chamamentos preconceituosos se tornam ameaça de vingança: 
há de chegar o dia em que esses mesmos pés responderão às 
ofensas chutando os difamadores. No segundo trecho, Manuel 
confessa que foi privado de liberdade por andar descalço na 
cidade. Provavelmente, sua aparência permitiu imaginar se tratar 
de algum ser desvalido ou errante que apresentava ameaças à 
ordem instituída. Os polos sociais ficam bastante estigmatizados 
nas páginas do livro: de um lado, os cidadãos urbanos com seus 
sapatos, sua arrogância e sua atmosfera policialesca; de outro, os 
trabalhadores rurais descalços, sujos e com aptidão apenas para o 
trabalho. Há duas facetas haitianas que se auto repelem; se erige 
uma fronteira instransponível entre campo e cidade como se fosse 
possível a existência de um espaço sem o outro. A incompreensão 
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da alteridade parece ser o cerne da questão. Não se trata apenas 
de desconhecer o outro lado e dele fazer glosas e piadas. A cisão 
social se mostra mais profunda. As falas demonstram o repúdio 
que a cidade nutre pelo campo. O campo, na contramão desse 
comportamento, apenas se defende e, resiliente, sonha com a 
vingança. Nesse sentido, o fato de a narrativa ser contada pelos 
camponeses ou pelo narrador que se coloca desse lado da disputa 
dificulta a imparcialidade na leitura. O romance toma partido e o 
partido é certamente o dos pobres e humilhados. Se os camponeses 
tivessem a seu alcance maiores e melhores condições de trabalho – 
e de segurança, seus corpos estariam mais preservados e saudáveis. 
A degradação de seus corpos denuncia as mazelas de uma atividade 
econômica extenuante sob as intempéries do tempo. De acordo com 
esse ponto de vista, os pés calejados e sujos ilustram os sacrifícios 
enfrentados por esses trabalhadores; martírios que ao invés de 
serem exaltados na tessitura social como deveriam, passam a se 
tornar desculpas para o desprezo e a inferiorização.

A prisão de Manuel lança uma luz para o entendimento da 
norma e do desvio na cidade. Seus pés descalços fora do contexto 
agrícola se tornam álibis de uma disfunção a ser punida com privação 
da liberdade. O personagem não foi apenas repreendido pela força 
policial, ele amargou trinta dias de reclusão ao lado de bandidos 
das mais diversas naturezas. Seu crime foi reproduzir na cidade 
a aparência rural, interpretada como desleixo, precariedade e 
despossessão. Seu aspecto de trabalhador agrícola se confunde com 
a imagem de um desordeiro potencialmente perigoso. Reproduzindo 
uma expressão balizada pelo senso comum, “descalço, boa coisa 
ele não poderia querer na cidade”. A inadequação que macula a 
ordem estabelecida promove uma eliminação, não a eliminação 
da morte propriamente dita, mas o encarceramento, o sequestro 
da liberdade do corpo, o fenecimento do direito de ir e vir. Nesse 
contexto, o corpo disforme desaparece do horizonte e se torna 
transparente. A prisão promove a assepsia do corpo, tornando-o 
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dócil e compatível com as expectativas do bom funcionamento. 
A tensão das relações atinge seu ápice. “Pés descalços na poeira” 
(2007, p.166), Manuel e o espaço agrícola devem servir a cidade a 
distância. Seu aspecto físico asqueroso não é tolerado. Para Manuel 
e seus companheiros, a cidade encarna a impossibilidade de diálogo, 
o escárnio, a humilhação e o perigo à integridade física.

O romance La Rue Cases-nègres (1950), do escritor martinicano 
Joseph Zobel, contempla igualmente as complexas fricções entre 
campo e cidade em sua ilha natal. José Hassan, o protagonista, 
rompe os paradigmas ao deixar as lavouras de Rivière-Salée, migrar 
para a capital Fort-de-France e se formar numa escola na década 
de 1930. Filho de doméstica e neto de camponesa, José subverte, 
através dos estudos, o determinismo que o encerrava nos campos 
de cana de açúcar. De contornos biográficos evidentes, o romance, 
obra de referência na literatura antilhana, se torna um elogio da 
superação através da leitura e da escrita. Data de 1983, a adaptação 
cinematográfica da obra sob direção de Euzhan Palcy e colaboração 
de François Truffaut. A película recebe alguns prêmios, dentre os 
quais o César de melhor obra de estreia para Palcy em 1984. Em 
cena que contribuirá para nosso estudo, José Hassan retrata M’man 
Tine, sua avó materna:

este vestido, que originalmente, tanto quanto me 
lembro, tinha sido um vestido de flores simples, 
para a comunhão, o primeiro domingo de cada 
mês, depois para a missa, todos os domingos, 
tornou-se um tecido grosso, acolchoado, uma lã 
pesada, mal ajustada, que, no entanto, parecia 
ser a melhor combinação para as mãos em forma 
de raiz, os pés inchados, enrugados e rachados 
desta velha negra. (2015, p.11)

Nesse trecho, o neto observa com tristeza a velhice da avó e sua 
degradação física. Apesar da idade avançada e do cansaço do corpo, 
M’man Tine não pode parar de trabalhar. Ao longo do romance, o 
neto chega a imaginá-la numa manhã morrendo junto às canas que 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Euzhan_Palcy
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_de_la_meilleure_premi%C3%A8re_%C5%93uvre
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lhe serviram de paisagem por toda a vida. A exploração da mão-
de-obra agrícola se impõe como um dos grandes temas da obra de 
Zobel. Inexistem controle de saúde no trabalho, plano de saúde e 
previdência social. De acordo com o seu relato, Hassan observa nos 
tecidos puídos e na decadência do corpo marcas da passagem do 
tempo e das condições aviltantes de saúde da matriarca. E tudo 
ocorre de maneira lamentável e desumana. A imagem da senhora 
reúne muitos revezes: a roupa não lhe cai bem no corpo e suas mãos 
e pés reverberam as violências que lhe são continuamente infligidas. 
A roupa desgrenhada faz eco ao corpo desfigurado, mostrando um 
encaixe cruel entre as anomalias. Ao definir o corpo da avó com as 
palavras “raiz”, “enrugados” e “rachados”, o narrador sugere uma 
simbiose desse corpo feminino com o espaço físico. Ela não parece 
humana, se assemelha a uma árvore que será diluída na paisagem 
quando de seu falecimento. Mais uma vez, a escrita literária insiste 
nas sinas dos pés descalços dos negros na pós-colonialidade.

Djamila Ribeiro, ao versar sobre o feminismo, retoma o discurso 
da escravizada Sojourner Truth, de 1851, para declarar que ela já 
anunciava que a situação da mulher negra era radicalmente diferente 
da situação da mulher branca. Enquanto àquela época mulheres 
brancas lutavam pelo direto ao voto e ao trabalho, mulheres negras 
lutavam para ser consideradas pessoas. (2018, p.52)

Ao passo que no romance de Roumain as descrições do aspecto 
sujo e disforme dos corpos ocorrem através do olhar de repugnância 
dos citadinos de sapatos, em Zobel o olhar do narrador se inscreve 
numa relação de afeto e de preocupação. Hassan não descreve a 
avó dessa maneira para humilhá-la. O tom que se imprime é o da 
consternação pelo não-direito de M’man Tine à velhice tranquila 
e o da culpa do estudante da capital em ver a avó acorrentada 
a uma vida austera. Descrever a avó de maneira tão crua revela 
quão grande é a oportunidade de estudos de Hassan, a chance de 
abandonar a zona rural e preservar seu corpo e sua humanidade. Se 
tivesse ficado no campo, teria, como todos os camponeses, as chagas 
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abertas de violências reiteradas à integridade física. O sacrifício da 
avó, como se vê, é para que o neto exista, possa ser considerado 
uma pessoa e tenha um corpo equivalente a tal. A motivação para 
prosseguir, mesmo sem forças, aponta para a esperança de ver o 
neto formado morando em uma casa de tijolos.

A martinicana Fabienne Kanor compartilha um curioso episódio 
relacionado a sapatos no romance D’eaux douces, sua obra de 
estreia literária em 2004. A intriga em primeira pessoa descreve as 
buscas identitárias de Frida, uma antilhana que estuda em Paris e 
vive os percalços da condição de antilhana na França. O romance 
promove reflexões sobre a escravidão, o feminismo, o exílio e a 
sexualidade, sobretudo a sexualidade interracial das mulheres. 
Frida integra o Movimento das negras em vias de emancipação, 
tem um relacionamento conturbado com a mãe, assassina seu 
namorado guadalupense e se suicida com um tiro na vagina. Acerca 
dos sapatos, sua mãe lhe conta que somente aos dezesseis anos 
pôde calçar seu primeiro par de calçados. A narrativa da aquisição 
dos scarpins verdes da mãe promove um dos momentos de maior 
afetividade entre mãe e filha na conturbada história de Frida:

Quando penso que tive que esperar anos para 
deixar para trás meus pés descalços! Lembro 
como se fosse ontem. Acabara de fazer dezesseis 
anos. Enviada para Fort-de-France com uma nota 
alta no bolso, desci a rua Schoelcher quando de 
repente uma ideia me veio de entrar numa lojinha 
[...] o que eu vejo esticado no balcão? Um par 
de scarpins verdes, inacreditavelmente chiques. 
Foi como uma revelação, amor à primeira vista, 
se preferir. Minha filha, você acreditará em mim 
se eu disser que nem precisei experimentá-los? 
Rapidamente, eu os calcei, paguei em dinheiro 
e esperei pelas doze badaladas do meio-dia [...] 
para ir ao redor do centro, [...] fiz muito sucesso, 
assobiaram da calçada, agitaram as venezianas 
[...] estava prestes a seguir o meu destino quando 
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senti uma corrente de ar. Vi uma mão rodar para 
o alto antes de cair não sei sobre qual das minhas 
faces. (2004, p.89-90)

Nesse conto da cinderela moderno, a moça foi surpreendida 
pela mãe, que lhe tomou os sapatos. Fabienne Kanor, cuja carreira 
artística como cineasta é premiada, constrói um quadro detalhado 
do arrebatamento da jovem diante dos sapatos verdes. Para além do 
ritual da loja, chamam a atenção dois aspectos: o primeiro diz respeito 
ao fato de a jovem ter se mantido descalça até os dezesseis anos na 
capital da Martinica na segunda metade do século XX. O outro se 
refere à espera pela hora de maior afluência de pedestres no centro 
da cidade para exibir-se com os calçados nas ruas mais movimentadas. 
A satisfação pessoal com a aquisição dos calçados se coaduna com o 
desejo de que todos a vissem calçada daquela maneira. O episódio 
se inicia num regozijo pessoal e termina numa cena coletiva de 
exibicionismo imediatamente seguida do infortúnio da agressão e 
da repreensão da mãe. O romance não fornece mais detalhes desse 
episódio, mas podemos fabular que a mãe devolveu o objeto à loja. 
Assim, a adolescente inicia a cena descalça, se vê calçada por alguns 
minutos para em seguida voltar à situação inicial. Definitivamente, 
não era possível para ela ostentar sapatos e o glamour que neles ela 
reconhecia durante um longo período. No romance, a cena é contada 
pela mãe à filha Frida. Levando-se em conta que elas pouco se viam e 
que o relacionamento entre elas era intranquilo, as cenas dos sapatos 
se mostram reveladoras dos traumas identitários da progenitora, 
que não se esqueceu de modo detalhado dos fatos e que escolheu 
oferecê-los como herança para a filha.

A reviravolta no caso ocorre quando Frida visita, muitos anos 
depois, a capital da Martinica e resolve percorrer os caminhos da mãe, 
lançando-se na busca pela lojinha de calçados. Não havia lojas, nem 
sapatos, nem scarpins verdes. Frida descobre, em sua investigação, 
que a mãe havia inventado toda a história. O desgosto pela mentira 
maternal contribui para o aumento da melancolia da filha e para a 
dificuldade de relacionamento que ela apresenta com os que estão a 
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sua volta. A lembrança dos scarpins verdes, lembranças da mãe e do 
país natal distante se dissolvem como castelos de areia, fragilizando 
ainda mais as perturbações mentais da personagem. O que chama a 
atenção pra esse estudo é o fato de uma mentira sobre a origem e a 
infância remeter à aquisição de sapatos por pessoas humildes. Kanor 
nos convida a imaginar uma alegoria mágica dos sapatos que não se 
sustenta na realidade. Possivelmente a mãe sonhava com os sapatos, 
mas nunca pôde tê-los e fantasiou toda a história. De qualquer forma, 
sejam os sapatos objetos verídicos ou inventados na infância da mãe, 
persiste a ideia da posse do sapato tanto como desejo de consumo 
quanto como impossibilidade. Reitera-se um mundo divido entre 
descalços e calçados.

Retomamos a obra do martinicano Joseph Zobel para analisar 
o conto “Mapiam”, narrativa de encerramento do livro Laghia de 
la mort (1978). O conto gira em torno de Casimir Mbafo, menino 
muito humilde em fase escolar. Mbafo tem dificuldades para se 
manter na escola, pois mora no campo e percorre a pé a enorme 
distância entre sua casa e a escola todos os dias. Não consegue 
retornar para casa para almoçar e acaba se alimentando com frutas 
ou de maneira frugal na entrada do vilarejo. Brinca na plantação 
de cana-de-açúcar, onde tem o costume de esconder frutas para 
quando tiver fome no caminho. Quando regressa à noite para casa, 
auxilia a mãe nas atividades domésticas, buscando água no poço e 
cuidando da alimentação dos porcos. Por causa de suas atividades, o 
menino ostenta com frequência muitos machucados na pele que lhe 
valeram apelidos difamatórios dos colegas da turma. Casimir sofre 
discriminações por possuir o tom de pele mais escuro que os outros 
colegas de turmas. Tantas dificuldades e provações não o impediram, 
todavia, de ser o melhor aluno da turma, para ciúme e despeito dos 
demais. O menino possui apenas um par de sapatos para ir à escola, 
sapatos castigados pelas longas caminhadas.

O mais tocante é que apesar de todo o cuidado 
que toma Casimir, os sapatos estão muito gastos. 



292

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

No início, a mãe de Casimir pagava reparos no 
sapateiro: pedaços de sola, cadarços, pequenos 
retalhos. Mas como o sapateiro guardava os 
sapatos muito tempo e lhe fazia faltar às vezes 
às aulas da escola, Casimir começou a fazer ele 
mesmo os pequenos reparos. [...] ele teve a sorte 
de encontrar um pedaço de fio elétrico flexível 
com o qual ele fez laços resistentes ao desgaste. 
(1996, p.104)

Outras vezes, polia o sapato “com folhas de madeira-cocô” 
(1996, p.107) que lustravam os calçados sem deixar de impregná-
los com mau odor. Em dado momento, a escola recebe médicos e 
enfermeiros para a visita médica. Trata-se de um procedimento de 
inspeção de saúde que ocorre ao menos uma vez ao ano em escolas 
públicas francesas. Nesse dia,

uma mesa foi colocada no pátio, com uma toalha 
branca em cima. E sobre a toalha objetos que 
brilham como se nunca tivessem sido usados. O 
médico, de óculos, está atrás da mesa. Ele tem 
uma blusa branca. Ao lado dele, o enfermeiro, 
igualmente de blusa branca.

O diretor chama as turmas uma a uma.

O diretor que está tão bem penteado que se 
pode seguir com os olhos as passagem da escova 
nos seus cabelos; e que sempre tem roupas 
limpas, as mãos limpas com unhas bem cortadas; 
e sapatos que brilham. O diretor parece dominar 
a arte de não fazer uma dobra sequer nas suas 
roupas. (1996, p.108-109)

O excesso de branco da mesa, das toalhas e das blusas destoa 
do modo de se vestir do menino, acentuando sua pobreza e sua 
vulnerabilidade. Mais do que isso, o corpo impecável do diretor 
indica o desalinho entre a perfeição da escola, sua brancura e 
assepsia, e a realidade do menino camponês. Quando chega a sua 
vez da inspeção médica, o médico lhe solicita que retire o curativo 
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que imobiliza o pé, a fim de examiná-lo por completo. Ao retirar a 
atadura, não havia um único machucado nos pés que justificasse o 
curativo. Por conseguinte, Casimir é punido pelo comportamento 
inadequado, tendo que ficar uma hora a mais fazendo atividades na 
escola por uma semana. O castigo penaliza sobremaneira o menino, 
que precisa percorrer longas distâncias ainda mais cansado e, para 
piorar, na penumbra. A mãe de Mbafo, Léonie, decide ir à escola 
compreender a razão da sanção do filho, que nada lhe explicara.

Foi preciso que o professor e Léonie, os dois 
juntos, o pressionassem cada vez mais com 
perguntas e ameaças para que seu mutismo 
explodisse em lágrimas e ele confessasse:

— É porque não tenho mais sapatos. E os curativos 
simulados eram para que me perdoassem os pés 
descalços. (1996, p.110-111)

Com essa confissão, Zobel encerra a narrativa e o livro de 
contos. Para evitar a humilhação de ir descalço à escola, o menino 
esconde a falta de sapatos detrás das ataduras e da fabulação. Ele 
pede perdão pela ausência de sapatos, assumindo uma culpa e se 
tornando réu em uma situação em que ele é a vítima. Seu silêncio 
se transforma em choro compulsivo quando precisa verbalizar 
sua carência, materializando-a. Zobel produz um conto daqueles 
que prendem a respiração dos leitores, levando-lhes lágrimas aos 
olhos. Não é possível se tornar indiferente ao esforço do menino 
humilde para estudar após seu sapato ter se desfeito por completo 
no percurso para a escola. O conto promove debates fundamentais 
acerca do acesso à escola, da permanência nessa instituição e da 
falácia da meritocracia, temas que já estavam presentes no romance 
La Rue Cases-nègres, de 1950. Casimir Mbapo encarna de maneira 
veemente as fronteiras entre o campo e a cidade e as dificuldades 
dos camponeses em buscar uma ascensão social pelos estudos. Ele 
traz à baila de modo desconcertante a dificuldade de promoção 
dos pés descalços para o mundo dos sapatos. Tudo leva a crer que 
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a luta para a ascensão social se mostra perdida por antecipação. 
Os camponeses, que ocupam simbolicamente o mesmo espaço de 
trabalho dos escravizados, se veem enredados numa teia perversa 
que determina e limita as ínfimas possibilidades de conquistas. 
No âmbito brasileiro, Djamila Ribeiro apregoa que “os direitos 
negados e a situação de pobreza da maioria da população negra 
são decorrentes de uma estrutura social herdeira do escravismo” 
(2018, p.64). Zobel, contudo, não compõe um conto integralmente 
melancólico e desesperançoso. É preciso observar que mesmo com 
sapatos remendados de maneira artesanal ou descalço, Casimir 
Mbafo é o melhor aluno e representante da turma. Suas conquistas 
diante de tantas adversidades projetam uma luz positiva no final do 
túnel dos legados malditos da colonialidade.

Em seu romance O alegre canto da perdiz (2008), a escritora 
moçambicana Paulina Chiziane nos convida a regressarmos a 
Moçambique em seu período colonial. A narrativa desvenda as 
tensões entre o império português e a colônia africana a partir 
da história de duas mulheres: Delfina, a negra que sonha em 
embranquecer e deseja se assimilar aos portugueses, e Maria das 
Dores, sua filha, a “louca do rio” cuja virgindade é vendida pela mãe 
a um feiticeiro. Nessa obra, o binômio pés descalços e calçados 
traz à tona a diferença entre a população colonizada em geral e 
os colonizados que se tornam assimilados, trabalhando para a 
manutenção da colonização portuguesa no país. Em seus delírios 
de grandeza e em sua profunda alienação política e social, Defina 
incita seu marido, José dos Montes, a se tornar sipaio, ingressando 
no exército português.

Antes da assimilação, José “é um noivo descalço, escrevendo 
trajetórias indeléveis com a planta dos pés, marcas do destino 
em papel de barro” (2008, p.93). Ele possui “pés enormes, que 
caminharam descalços uma infinidade de quilômetros pisando 
pedras, cobras, ervas, que percorreram vales e montanhas, 
florestas e desertos” (2008, p.95) e personifica aqueles para quais 
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é imprescindível “andar descalço e sentir o poder mágico da terra 
a fortalecer-lhes os ossos” (2008, p.133). O narrador da obra de 
Chiziane insiste na importância dos pés descalços como forma de 
comunhão com a terra e com o espaço. Até então, os romances 
analisados se inscreviam na dinâmica pós-colonial e seus legados nas 
formações identitárias e sociais. Chiziane propõe a observação de um 
momento anterior, radiografando os dilemas da colonização durante 
o processo colonizador. Essa diferença de perspectiva e de ponto de 
vista temporal acerca dos corpos dominados contribuirá bastante 
em nossas análises por retratar a construção de um paradigma de 
dominação no qual os indivíduos de pés descalços sofrem opressão 
dos que calçam sapatos. Em seu texto, Chiziane consegue retraçar com 
minúcia o momento exato em que os corpos e suas representações 
sofrem uma significativa mudança de arquétipo. Na contramão dos 
imaginários presentes em livros analisados anteriormente, Chiziane 
não incute nos pés descalços à má sorte dos desvalidos. Seu texto 
se inscreve num olhar pós-colonial, sua intriga, contudo, se constrói 
ainda no período colonial moçambicano. É relevante assinalar que 
apenas em 1975, após quatro séculos de dominação portuguesa, 
o país conquista sua independência. A guerra de independência 
entre a Frente de Libertação de Moçambique e as Forças armadas 
portuguesas dura dez anos.

Através da descrição dos pés de José dos Montes, Chiziane 
associa os sapatos à violência colonial, à presença de corpos 
militarizados que dominaram determinada comunidade. Ela nos 
presenteia com um olhar que não se inscreve na ótica colonial e 
capitalista, a partir da força imperialista. No romance, os sapatos são 
marcas distintivas dos invasores, seres desconectados com a terra 
africana e incapazes de escrever histórias com os pés nesse espaço. 
José dos Montes é um homem livre por ser descalço, por não criar 
distanciamento entre o seu corpo e a terra mãe. O corpo humano, 
nessa perspectiva, revela-se um prolongamento da natureza. O 
casamento de José dos Montes com Defina destrói o equilíbrio dos 
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pés descalços. Em outras palavras, a união de um homem africano 
em harmonia com esse espaço e com sua identidade com uma 
mulher ambiciosa que deseja ascender socialmente pela negação 
da cor negra e de seus valores desarmoniza a relação com o corpo, 
de modo geral, e com os pés, em particular.

No que diz respeito às crianças, para Delfina, enquanto os 
pequenos não assimilados “eram crianças descalças, à deriva” 
(2008, p.79), as “raparigas da sua idade, filhas dos negros 
assimilados, vão para a escola, aprumadas. Calçadas” (2008, p.77). 
Ela se encanta pelos militares portugueses a ponto de renunciar a 
seus pés descalços em busca dos sapatos, incorporando o oprimido 
que deseja se tornar o opressor. Albert Memmi explica que

a primeira tentativa do colonizado é mudar 
de condição mudando de pele. Um modelo 
tentador muito próximo se oferece e se impõe 
a ele: precisamente o do colonizador. Este não 
sofre de nenhuma de suas carências, tem todos 
os direitos, beneficia-se de todos os prestígios, 
dispõe das riquezas e das honras, da técnica 
e da autoridade. Ele é, enfim, o outro termo 
de comparação, que esmaga o colonizado e o 
mantém na servidão. A ambição primeira do 
colonizado será igualar esse modelo prestigioso, 
assemelhar-se a ele até nele desaparecer. 
(2007, p.162)

A colonização, neste sentido, impõe o contraste entre a 
humildade do nativo e a prosperidade do colonizador. Os pés 
descalços, diante da presença viril e poderosa dos sapatos, começam 
a por em dúvida a grandeza do contato com o chão. Eles passam 
a desejar os sapatos alheios para sobreporem o rebaixamento 
social advindo e imposto pela empreitada colonial. Nessa ótica, 
“um produto fabricado pelo colonizador ou uma palavra por ele 
proferida são recebidos com confiança. Ainda que inadequados, 
seus costumes, suas roupas, sua alimentação e sua arquitetura 
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são minuciosamente copiados” (MEMMI, 2007, p.163). Os sapatos 
e suas representações se inserem exatamente nessa perspectiva. 
Quando José dos Montes ingressa no exército, sua família recebe 
como recompensa roupas e sapatos. Eis o momento em que o sipaio 
cobre os pés descalços:

E pela primeira vez calça sapatos novos, os 
do casamento eram velhos e emprestados. 
Dá passos e vai de novo ao espelho. Não lhe 
agradam muito, abafam a respiração cutânea. 
Gosta do contacto direto com a terra e de deixar 
pegadas na areia. Gosta de chapinhar descalço 
nos pântanos frescos dos arrozais. (2008, p.121)

O desconforto inicial de José denuncia as perdas inerentes ao 
processo de assimilação colonial. Desta forma, o texto explicita 
o descompasso entre os sapatos e a realidade africana naquele 
momento. O romance descortina, igualmente, os meandros do 
início de uma imposição cultural que se quer, ao longo do tempo, 
ser vista como natural. Com o sumiço de José dos Montes, Delfina 
questiona a soberania dos sapatos na sua vida e “pensa num José 
livre, um José descalço, apascentando sereno uma manada de 
cabras” (2008, p.210). Após perder o amor de sua vida, Delfina 
reconhece o valor legítimo dos pés que tocam o chão. De fato, 
os sapatos lhe trouxeram ascensões sociais, maior conforto e 
melhor alimentação. Não obstante, eles distanciaram o casal da 
comunidade, transformaram o militar em um assassino dos seus 
pares negros, culminando na separação do casal. Sob a égide dos 
sapatos desfilaram uma sucessão de tragédias e dissabores. Como 
salienta Cremildo Bahule, especialista na obra da escritora:

para Paulina Chiziane, a literatura é um corpo 
doutrinário que derruba os obstáculos impostos 
pelos mais fortes, onde a narrativa serve para 
fazer juízos críticos acerca daquilo que leva 
tantos homens a lançar perguntas incómodas a 
vida. (2013, p.20)
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Por fim, a obra convida a um questionamento da presença colonial 
portuguesa na formação identitária moçambicana, fragilizando 
dados tidos como naturais e culturalmente mais relevantes. Esse 
voltar às origens promovido por Chiziane se torna fundamental na 
pós-colonialidade para a observação da complexidade da relação 
com o corpo e mais precisamente com os pés.

Na epígrafe desse estudo acolhemos uma estrofe do poema 
“Ainda assim eu me levanto” da escritora e ativista negra norte 
americana Marguerite Ann Johnson, conhecida como Maya Angelou 
(1978). No célebre poema de 1978, a escritora versa acerca da 
resistência que os corpos negros precisam ter diante das agressões 
que lhes desferem. À guisa de conclusão, quer sejam calçados ou 
descalços, é mister que esses corpos se levantem e se apoiem com 
vigor sob os dois pés:

Da favela, da humilhação imposta pela cor

Eu me levanto

De um passado enraizado na dor

Eu me levanto

Sou um oceano negro, profundo na fé,

Crescendo e expandindo-se como a maré.

Deixando para trás noites de terror e atrocidade

Eu me levanto

Em direção a um novo dia de intensa claridade

Eu me levanto

Trazendo comigo o dom de meus antepassados,

Eu carrego o sonho e a esperança do homem 
escravizado.

E assim, eu me levanto

Eu me levanto

Eu me levanto.
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JeAN de LÉrY e BLAIse ceNdrArs: Os HOMeNs 
VIerAM

Vera Beatriz siqueira (UerJ)

Claude Lévi-Strauss, em entrevista concedida a Dominique-
Antoine Grisoni, para servir de prefácio a uma edição de História de 
uma viagem feita à terra do Brasil, de Jean de Léry, afirmou:

A leitura de Léry me ajuda a escapar de meu 
século, a retomar contato com o que eu chamaria 
de “sobrerrealidade”, não aquela de que falam 
os surrealistas, mas uma realidade ainda mais 
real do que aquela que testemunhei. Léry viu 
coisas que não têm preço, porque era a primeira 
vez que eram vistas e porque foi há quatrocentos 
anos. (Apud LESTRINGANT, 2000, p.82)

[Figura 1]i É bastante conhecido o apreço particular de Lévi-
Strauss por Jean de Léry, cujo livro trouxe em sua bagagem quando 
veio se instalar nos Tristes Trópicos. Mas me parece interessante 
destacar alguns pontos específicos dessa citação.

O primeiro deles diz respeito ao fato de o antropólogo francês 
anotar que Jean de Léry escreveu sobre coisas desconhecidas ou 
inéditas. É claro que esse ineditismo só poderia se justificar tomando-
se por referência o quadro intelectual europeu (e seus limites). Ver e 
falar sobre uma realidade estranha – ou como preferia Léry, sobre 
“tantas coisas incríveis, jamais ainda referidas nos antigos, e que só 
a experiência pode entender” (LERY, 1961, p.36) – constituía uma 
verdadeira fissura na estrutura de pensamento do Velho Mundo, 
pois as notícias vindas do chamado Novo Mundo não traziam apenas 
novidades, facilmente incorporáveis ao repertório tradicional, mas 
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traziam igualmente “coisas incríveis”, inimagináveis, capazes de 
colocar em xeque tudo aquilo que os europeus entendiam por “real”.

Dito isso, é necessário perceber como o destaque dado por 
Lévi-Strauss ao ineditismo de Léry é, na realidade, uma ilusão 
deliberadamente construída. A rigor, compreender os escritos do 
calvinista como o relato de um primeiro encontro é um artifício 
retórico importante para ambos os autores. Lévi-Strauss certamente 
estava ciente de que a História de Léry não era um relato original. 
Seu próprio autor faz questão de posicionar essa obra em relação 
a narrativas anteriores, com especial destaque para a de André 
de Thévet, cujos excessos e mentiras pretende corrigir. Tirar, 
entretanto, o charme do ineditismo de Léry é, para o antropólogo, 
comprometer a eficácia de sua Viagem, negando-lhe a presença 
sobrerreal do tempo das origens.

No final de seu livro, Jean de Léry escreve:

Eis relatado quanto observei, tanto na travessia 
de ida e volta, como entre os selvagens da 
terra do Brasil, na América, a qual, por muitos 
motivos já por mim amplamente explanados, 
pode chamar-se Novo Mundo. Bem sei que 
apesar da excelência do assunto não tratei 
com o estilo e a solenidade que exigia [...]. 
Peço aos leitores que supram os meus defeitos 
de linguagem e, considerando quão penosa e 
dura foi a tarefa do narrador, dele recebam, 
em compensação, a boa vontade e o afeto. 
(1961, p.220)

A confissão da imperfeição do relato tende a solicitar a quem 
o lê o gesto de completar a tarefa da restituição. Nesse sentido, 
chamados a cooperar com a ilusão representativa de Léry, seus 
leitores, entre eles Lévi-Strauss, são convocados para o jogo da 
imaginação compartilhada.

Ao tentar fazer com que os europeus fossem capazes de figurar 
os “selvagens” do Brasil, Léry propõe uma tarefa imaginativa ao leitor:
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Se quiserdes agora figurar um índio [Figura 2]ii, 
bastará imaginardes um homem nu, bem 
conformado e proporcionado de membros, 
inteiramente depilado, de cabelos tosquiados 
como já expliquei, com lábios e faces fendidos 
e enfeitados de ossos e pedras verdes, com 
orelhas perfuradas e igualmente adornadas, 
de corpo pintado, coxas e pernas riscadas de 
preto com o suco de jenipapo, e com colares de 
fragmentos de conchas pendurados ao pescoço. 
Colocai-lhe na mão seu arco e suas flechas e 
o vereis retratado em garboso ao vosso lado 
[Figura 3]. Em verdade, para completar o quadro, 
devereis colocar junto a esses tupinambás uma 
de suas mulheres, com o filho preso a uma 
cinta de algodão e abraçando-lhe as ilhargas 
com as pernas. Ao lado deles ponde ainda um 
leito de algodão feito com rede de pescaria e 
suspensa no ar. E acrescentai o fruto chamado 
ananás, que mais tarde descreverei que é um 
dos melhores da terra. Esse o aspecto comum 
dos selvagens. [...] Acrescentai-lhe agora na 
mão o maracá [Figura 4], colocai-lhe na cintura 
o penacho de plumas denominado araroye ́ e 
ao redor das pernas os guizos feitos de frutos e 
o vereis trajado para a cerimônia da dança, do 
salto, da bebida e da cabriola como adiante o 
mostrarei. (1961, p.97-98)

Como podemos perceber, há uma correspondência nítida entre 
essas descrições e as imagens que ilustram a Viagem de Léry. Na 
realidade, recorrendo à evidência, no sentido retórico do termo, 
o texto incorpora o poder da imagem. Por vezes, Léry expressa a 
insuficiência do verbo diante da capacidade da representação gráfica: 
“Para dar uma justa ideia dos artifícios, já descritos, de que usam 
os selvagens para adornar e enfeitar o corpo, seriam necessárias 
muitas figuras a cores, o que exigiria um livro especial (1961, p.98). 
Em outros momentos, admite que texto e imagem compartilham 
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a incapacidade de transmitir a vitalidade dos selvagens brasileiros, 
suas atitudes e seus movimentos: “terei sempre na memória a ideia 
e a imagem deles, contudo, porque seus gestos e modos são em 
tudo diversos dos nossos, confesso que é difícil representá-los bem, 
seja por escrito, ou até mesmo pela pintura” (1961, p.100).

É certo que, para o escritor do século XVI, não se tratava de 
sobrerrealidade e sim do registro fiel (ou o mais fiel possível) do 
que era visto. O exercício figurativo que propõe ao seu leitor é 
guiado pelas ilustrações que buscam fixar os conteúdos e que se 
apoiam de modo visível nas convenções classicizantes que tomam 
conta da estética europeia renascentista. A aplicação dessas regras 
representativas é facilmente criticável como mais uma das estratégias 
etnocêntricas do período, o que certamente é verdadeiro. Mas é 
necessário pensar como a tradução de uma realidade desconhecida 
dos europeus em uma linguagem imediatamente reconhecível por 
sua verossimilhança (seja o relato escrito, seja o imagético) era o 
caminho possível para que Léry reconstruísse e comunicasse a sua 
experiência no Novo Mundo. A iconografia clássica, as convenções 
anatômicas, as tradicionais formas de representação de batalhas ou 
de paisagens falam dessa tentativa de fazer com que os europeus 
fossem capazes de imaginar o inimaginável.

Em outro trecho muito peculiar de seu livro, chega a recorrer ao 
olfato para dar forma a sua memória: o líquido branco que escorre 
da farinha de mandioca “tem o mesmo cheiro que o amido, feito 
de puro fermento mergulhado longamente na água, quando ainda 
está fresco e líquido” (1961, s/p). A correspondência olfativa não 
serve apenas como maneira de aproximação da realidade diversa, 
mas serve igualmente de reminiscência, o que faz com que o Brasil 
selvagem reapareça em uma aldeia da Borgonha: “por ocasião do 
meu regresso, ao encontrar-me certo dia em lugar onde se preparava 
o amido, o cheiro da preparação me record[ou] logo o das choças 
quando os indígenas lidavam com a farinha de mandioca” (1961, 
p.102) [Figuras. 5 e 6]iii.
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Suas imagens, portanto, não são meras reproduções do real 
e sim reconstruções que costuram o ontem e o hoje, o longe e o 
perto. Donde o seu paradoxal caráter de sobrerrealidade. Afinal, 
tratava-se de figurar o efeito da presença fascinante e diversa 
dos seres e lugares da terra do Brasil. O recurso à colagem, ou à 
bricolagem – para usar um termo caro a Lévi-Strauss, que a entende 
como a estrutura do pensamento selvagem –, tão comum, aliás, 
nas publicações de relatos de viagens ao Novo Mundo do período, 
e que hoje nos parece artificioso ou francamente fabuloso, era 
essencial na busca retrospectiva de uma realidade estranha. E, 
por essa clave, podemos relacionar não apenas as suas imagens, 
como todo o seu projeto de busca da plenitude da presença de 
uma ausência com viajantes modernos, como Lévi-Strauss ou 
Blaise Cendrars, que esteve por sete vezes no Brasil, entre 1924 e 
a década de 1950.

O poeta suíço, naturalizado francês, conheceu, em maio de 
1923, em seu apartamento parisiense, os modernistas Oswald de 
Andrade e Tarsila do Amaral. No mês seguinte, foi a vez de Tarsila 
oferecer um almoço brasileiro a Cendrars em seu ateliê. A partir de 
então, desenvolveu-se uma convivência bastante estreita entre o 
escritor e a intelectualidade brasileira que vivia à época na capital 
francesa. Mas é preciso compreender que essa camaradagem com 
os brasileiros participava, antes de mais nada, de seu interesse 
mais amplo pelo contato com a alteridade cultural. A Paris da 
virada dos anos 1910 para 1920 vivia o que James Clifford chamou 
de “um período de crescente négrophilie, um contexto que veria 
a irrupção na cena europeia de outras figuras negras evocativas: 
o jazzman, o boxeador (Al Brown), a sauvage Josephine Baker” 
(CLIFFORD, 1989, p.903).

Era também a época em que “Picasso, Léger, Apollinaire e muitos 
outros vieram a reconhecer a força mágica elementar das esculturas 
africanas” (1989, p.906). Na realidade, o interesse cultural pela arte 
negra torna-se, nesse período, parte integrante do panteão estético 
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moderno e entra, progressivamente, no domínio público e no circuito 
comercial. Blaise Cendrars é considerado um dos principais agentes 
dessa “invasão negra” na arte francesa. Em 1921, editou uma antologia 
negra, com mitos e lendas tribais, ao lado de contos e poemas de 
escritores modernos africanos. Desse livro sai o argumento para o 
seu balé “A criação do mundo”, com cenários e figurinos de Fernand 
Léger e música de Darius Milhaud [Figura 7]iv.

Do mesmo modo, foi o interesse de Cendrars pelo que chamava 
de “coisas negras em geral” que se desdobrou na vontade de diálogo 
com o Brasil. Quando chega ao país em 1924, quis logo, vorazmente, 
ter contato com a cultura negra aqui produzida. Visitou favelas, 
travou contato com o sambista Donga, frequentou os lugares que 
lhe indicavam como redutos dessa força afro-brasileira. O livro de 
poemas que escreve a partir de sua primeira estada no país, intitulado 
Feuilles de route, traz na capa o desenho de A Negra, de Tarsila do 
Amaral [Figura 8]v. Mais tarde, o interesse pelo Brasil vai adquirindo 
outras formas, e o seu contato com os amigos paulistas deixou de ser 
amistoso, uma vez que o escritor reconheceu, a partir de 1928, que o 
movimento modernista brasileiro se transformara em um negócio de 
propaganda, com seus vários manifestos e revistas de forte caráter 
institucional, (dizia que os modernistas brasileiros faziam arte para 
colocar em museus) e que a propalada independência com relação à 
modernidade europeia jamais aconteceu:

Meus amigos eram insuportáveis porque 
constituíam, na realidade, um cenáculo, e 
escritores, jornalistas e poetas paulistas 
macaqueavam de longe o que se fazia em Paris, 
Nova Iorque, Berlim, Roma, Moscou. Execravam 
a Europa, mas não conseguiam viver uma hora 
sem o modelo de sua poesia. (CENDRARS, Apud 
EULALIO, 2001, p.382-383)

Em 1952, baseado nas suas impressões sobre o Brasil, publica o 
texto Brésil, des hommes sont venus, acompanhado de 105 fotografias 
de Jean Manzon. O livro, chamado Le Brésil, traz na capa, como imagem 
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sintética do país, a fotografia de um papagaio vermelho. A publicação 
pertence à coleção Escales du Monde, da editora Les Documents d’Art 
de Mônaco, simultaneamente documental, artística e turística, na 
esteira de uma tendência editorial em voga entre os anos 1950 e 1970, 
que apresentava as belezas e as riquezas de diferentes lugares. Outras 
coleções semelhantes no domínio francófono seriam, por exemplo, 
Albuns des Guides Bleus (Hachette), Les Beaux Pays e Le Monde en 
Images (Arthaud), L’Atlas des Voyages (Éditions Rencontre) ou Petite 
Planète (Le Seuil).

O fotógrafo do livro, Jean Manzon, que havia iniciado sua 
carreira atuando como repórter fotográfico da revista Paris Soir, 
viaja ao Brasil em 1940, fixando-se no Rio de Janeiro. Vai trabalhar 
nas revistas O Cruzeiro e Manchete, onde assume papel destacado 
na definição do moderno fotojornalismo brasileiro. Sua obra 
conjuga registro e composição plástica, com ênfase em detalhes 
expressivos, ângulos cuidadosamente calculados, uso intencional 
da cenografia, entre outros recursos de montagem. A realidade 
brasileira é moldada a partir da gramática fotográfica moderna e 
dos recursos de encenação e manipulação. Suas fotografias dão 
forma ao imaginário da época, transformando o ideal ou o desejado 
em realidade histórica.

A escrita de Cendrars colabora nesse processo, reforçando 
a substituição da realidade empírica pela representação. O texto 
“Os homens vieram” integrava o projeto mais amplo do escritor de 
publicar, em cinco partes, seus poemas-reportagens sobre o Brasil, 
série iniciada com Feuilles de Route. O projeto não se desenvolveu 
exatamente como previsto, mas Cendrars publicou cerca de 16 títulos 
sobre o país em diferentes periódicos franceses. Alguns desses artigos 
apareceram em jornais como Le Jour, que, em seu slogan publicitário, 
afirmava o compromisso com a verdade: “vous qui voulez lá vérité/ 
restez fidèle au Jour”. O poeta, contudo, vale-se do critério da verdade 
de modo muito particular. Ciente de que os leitores buscavam 
registros verídicos, recorre a expressões como “eu vi” ou “meus olhos 
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viram”, de modo a apresentar um testemunho visual aparentemente 
fiel. A autenticidade da cena ou dos personagens seria garantida por 
essa presença pessoal na narrativa que, ao mesmo tempo, contribui 
para a sua construção ficcional.

Os poemas-reportagens sobre o Brasil são textos curtos, com 
títulos chamativos e o uso de imagens fotográficas que, a princípio, 
também deveriam servir de comprovação empírica, embora isso 
dificilmente tenha acontecido. Por exemplo, no poema-reportagem 
“Mes chasses”, Cendrars afirma: “Eu ia atirar em um tigre. Um 
sapo intervém/Foi em plena floresta brasileira, fiquei de vigia por 
horas” (CENDRARS, 1965). As ilustrações que acompanham o texto 
são: uma foto do poeta de chapéu e outra de um ameaçador tigre 
rugindo. Apesar de visualmente interessantes, mal conseguem 
compensar o fato de não haver tigres no Brasil.

Desse modo, ia construindo suas personagens, sempre na 
fronteira de experiência e imaginação. Em suas viagens ao Rio, 
interessa-se pela figura de Cândido Febrônio, também chamado Índio 
do Brasil ou Filho da Luz, lendário marginal que chocou a população 
carioca, entre as décadas de 1910 e 1930, com seus crimes de forte 
acento sexual e místico-religioso. Cendrars o descreve como “o 
penitenciário negro, mago e feiticeiro”, filho de açougueiro, que, 
no mato selvagem do alto do morro do Pão de Açúcar, é possuído 
por estranhas forças ocultas se transformando em um monstro 
sanguinário que sonha com uma loura radiante e com um pássaro 
mágico. Como forma de preservar essa ambivalência realidade-
ficção, quando publica o livro La vie dangereuse, em 1938, em que 
relata a saga de Febrônio, utiliza como ilustração um desenho sem 
título de Oswaldo Goeldi – em que se apresenta uma oferenda em 
um canto de cidade –, legendado como “Fébronio (Magia Sexualis)”, 
título do poema sobre o criminoso [Figura 9]vi. Esse desenho, que 
hoje se encontra nos arquivos de Blaise Cendrars na Suíça, no 
lugar de nos oferecer um personagem ou uma cena ao molde 
dos registros históricos ou etnográficos, situa-se entre realidade 
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e mistério. Tampouco contribui para ilustrar e explicar o texto. 
Confirma, antes, a ambivalência e o deslocamento de sentidos, 
acrescentando sombria expressividade ao relato.

Essa oscilação entre memória e fantasia fez com que, na via 
contrária, os críticos desconfiassem da veracidade da referência 
feita por Cendrars a uma planta mágica, que ele chama de l’ibadou. 
Por não constar de nenhum dicionário português, foi tida como pura 
invenção do autor, quando na realidade trata-se apenas de mais 
uma transcrição sonorizada do modo como ele havia entendido 
o nome da Erythroxylon cataractum ou ipadu, uma espécie da 
mesma família da coca, com propriedades semelhantes, usada 
especialmente pelos indígenas na Amazônia.

No texto introdutório de Le Brésil [Figura 10]vii, opta, 
deliberadamente, pelo recurso a dois clichês poéticos de grande 
impacto, ambos presentes na carta de Pero Vaz de Caminha ao 
rei de Portugal, que Cendrars faz questão de qualificar como o 
“primeiro documento escrito” sobre o país. São clichês que, embora 
remotos, teriam permanecido, segundo o poeta, na imaginação 
recente dos turistas e viajantes modernos, preservando vitalidade 
persistente e duradoura.

O primeiro deles se refere à frase “É o paraíso terrestre!”, que, 
na carta de Caminha, anuncia ao monarca português a descoberta 
das suas novas possessões. Para Cendrars, esse clichê poético se 
sustenta desde então como um dos polos da experiência cultural 
brasileira, sendo constantemente renovado por seus escritores e 
artistas. O segundo clichê liga-se a outra afirmação de Caminha, que 
conclui sua carta com a garantia ao rei de que as terras descobertas 
podiam produzir todas as coisas em abundância, qualificando o 
Brasil como o “país do futuro”. Clichê que conformaria toda uma 
outra tradição literária e sociológica brasileira, chamada pelo poeta 
de “prosa futurista”.

O texto de Des hommes sont venus se subdivide em duas 
partes. A primeira delas se chama “O Paraíso”. Começa justamente 
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com a retomada da exclamação de Caminha, que se desdobra em 
uma série de frases curtas, exclamativas, instantâneos poéticos que 
reiteram e atualizam o maravilhamento diante da natureza do país:

É o paraíso terrestre!

Uma magnificência.

Os trópicos.

As mais bonitas paisagens do mundo.

As mais coloridas. (CENDRARS, 1952, p.XI)

As sentenças sem verbos, a enunciação de qualidades físicas, 
a linguagem afirmativa, parecem desejar trazer para o relato um 
quê de objetividade. Como se fossem o retrato fotográfico de uma 
cena, o registro mais cru possível do que encanta a vista. No contato 
com o estranho ou diverso, o escritor paradoxalmente desacredita 
a própria escrita e recorre ao poder objetificador da imagem, tal 
como havia feito Léry. Faz questão de se referir à exaltação dos 
recentes viajantes europeus que aportam em grandes navios na 
costa brasileira. Em tom ufanista, descreve essa primeira impressão 
como a experiência do paraíso na Terra:

Impressão de força, de poder e de glória, um 
sentimento absurdo diante do aspecto desta 
catedral vegetal cuja fachada luxuriante, as 
colunas gigantes coroadas de folhagem, as naves 
selvagens, as arcadas abertas, as ogivas que se 
ramificam ao infinito, os portais multiplicados 
em todas as direções, dão todos igualmente 
sobre o vazio e são estranhamente desertos. É 
por demais grandioso. (1952, p.XII)

Recupera, assim, a associação romântica entre floresta primitiva, 
templo e catedral, codificada especialmente por Goethe e Herder, que 
serviu de motivo a vários viajantes oitocentistas. Tal associação aparece 
novamente em entrevista que dá a um jornal parisiense em 1932, na 
qual Cendrars afirma que iria em breve ao Brasil, para ver a sua floresta, 
“o lugar mais belo do mundo”. Era uma propriedade de 294 quilômetros 
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quadrados, que lhe custara 1500 francos, situada em um recanto que 
havia conhecido grande esplendor no período de exploração do ouro, 
mas que então reunia apenas riquezas naturais e taperas que eram 
ruínas de antigas construções. Nessa floresta há um lago, onde, segundo 
um velho índio, por vezes se escutava sons de sinos de uma catedral 
submersa. Relendo a lenda bretã da catedral submersa, atualizada por 
Debussy em seu famoso prelúdio La Cathédrale engloutie, de 1910, 
Cendrars usa a imagem da catedral para caracterizar a floresta como 
uma sobrerrealidade: expectativa futura do repicar dos sinos, ruína de 
um tempo passado, presença poética de uma ausência.

Mas a imagem de grandeza e maravilha da floresta é anunciada 
em Le Brésil apenas para, logo em seguida, ao mudar o ponto de 
vista do convés do navio para a janela dos aviões, revelar a sua 
dimensão ilusória:

vista do alto, esta terra ardente do Brasil perece 
atacada de lepra e a imensa floresta virgem que 
eu comparei a uma imensa catedral viva perde 
seu relevo [...] e parece o avesso de uma tapeçaria 
furada, corroída pelas traças. (1952, p.XIV)

Entre paraíso remoto e futuro de realizações, entre ruína e 
expectativa do repicar dos sinos, entre sagrada floresta virgem 
e terra maculada pela doença, a imagem do Brasil vai assumindo 
curiosa ambivalência, na qual a sua consistência presente é sempre 
colocada em suspenso. Na segunda parte, intitulada “Caramuru”, 
voltada para a reconstrução histórica do povoamento do Brasil, 
Cendrars cria uma narrativa temporal circular, que figura o tempo 
a partir de sua repetição. Os clichês fundadores se renovam, 
os tempos cronológicos se apresentam em ordem inversa (os 
mais recentes costumam vir antes dos mais remotos), as datas 
se mostram misteriosas. No Post-scriptum do livro, por exemplo, 
intitulado “A visitação do Santo Ofício em 1591”, o ano mencionado 
é, na realidade, o espelho que inverte a data da escrita e da primeira 
publicação de “Os homens vieram”: 1951. Aquilo que deveria ser 
evidência se transforma em enigma.
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Outro recurso importante para que o poeta alcance seus 
objetivos narrativos diz respeito ao interesse etimológico. Seu 
ponto de partida é (ou parecer ser) sempre a tentativa de esclarecer 
o significado de alguma coisa ou mesmo de corrigir acepções 
equivocadas. Entretanto, os resultados apontam, antes, para certa 
dimensão poética anteriormente imprevista. É o que acontece 
quando analisa o nome da cidade do Rio:

Foi o piloto Gonçalo Coelho quem, em 1º de 
janeiro de 1502, ao entrar na Baía de Guanabara e 
acreditando estar no estuário de um rio, batizou o 
lugar mais bonito do mundo como Rio de Janeiro, 
le fleuve de Janvier. O velho piloto não podia ter 
dito melhor, pois em Janeiro vejo Janus, o deus de 
dupla face, o homem mascarado e, para mim, o Rio 
de Janeiro é a capital do Carnaval. (1952, p.XXII)

Dessa forma, Rio de Janeiro se torna uma sobrerrealidade, 
“o nome mais verdadeiro” da cidade, por revelar uma verdade 
profunda, ainda que tenha se originado do erro e do acaso.

Também o estudo etimológico do nome de Caramuru, figura 
central na segunda parte do texto, ganha destaque. Cendrars 
interessa-se particularmente por esse personagem histórico-mítico: 
o homem branco que vivia entre os índios quando da chegada dos 
portugueses ao Brasil. Para o poeta, Caramuru é nada mais nada 
menos que o “fundador da raça brasileira”. Até o fato de sua história 
ser praticamente desconhecida e de sua existência responder 
a hipóteses contraditórias, acrescenta um dado de enigma 
especialmente eficaz em seu relato. O nome Caramuru, segundo 
a etimologia proposta, não significaria “o dragão saído do mar”, 
como tradicionalmente se acreditava, e sim “um homem metido no 
buraco”, pois seria a corruptela de “Qûa-ramo-yrù”, sendo “qûa” 
um buraco profundo, “ramo” uma preposição significando dentro e 
“yrù” cair, penetrar, entrar, se esconder.

Mas o que poderia indicar um interesse de precisão histórica 
acaba por ganhar novo sentido quando o escritor faz questão de 
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qualificar Caramuru como o ancestral do Brasil moderno e mestiço. 
Esse personagem mítico-histórico que se esconde ou abriga na 
própria terra brasileira seria, para ele, o “progenitor do Homem 
Novo”. Em sua descendência estariam o fotógrafo Jean Manzon, 
esse novo homem branco que veio viver entre os nativos do Brasil, e 
o próprio Cendrars. Mas a defesa da mestiçagem, para o poeta, não 
se parece com aquela desenvolvida a partir dos estudos sociológicos 
das primeiras décadas do século XX. No lugar de celebrá-la como 
um traço da propalada democracia racial brasileira, Cendrars a 
entende como um perpétuo reencenar de uma presença incômoda.

A citação do culto do candomblé nesta parte é bastante 
significativa, pois explica como se dá essa repetição, como se afirma 
essa escritura temporal circular, que costura as pontas de passado e 
futuro na intensidade poética do presente. Tentando compreender 
como os restos mortais de Caramuru foram abrigados na catedral 
da Bahia, recorre ao ritual afro-brasileiro que envolveria “o culto da 
lembrança e da evocação dos mortos e de sua ressurreição positiva, 
se não permanente”:

Este não tem nada em comum com a histeria ou 
o espiritismo. É o diabo. É uma fé viva. Senão, 
como explicar a presença dos ossos de um 
homem tão obscuro entre as tumbas e relíquias 
de homens ilustres? (1952, p.XXXII)

A ênfase na vitalidade da fé afro-brasileira interessa a Cendrars 
não somente como uma característica exterior a ser representada. 
O poeta deseja incorporá-la à sua própria escritura, reencenando 
clichês de modo quase compulsivo, até se apoderar deles como 
força presente e vital. As fotografias que acompanham o texto são, 
nesse sentido, não apenas registros visuais da realidade brasileira. 
São, igualmente, clichês fotográficos, que atualizam diversas 
imagens icônicas da natureza e das cidades do país, “fora de toda 
teoria passadista ou futurista”. Nesse sentido, a fotografia de Jean 
Manzon: “É o presente! [...] a coisa mais fugidia do mundo. É o 
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instante! [...] O instável em equilíbrio. Pois o que temos diante de 
nossos olhos jamais foi visto. É sempre novo” (CENDRARS, Apud 
EULALIO, 2001, p.216-217). Vejam que há uma correspondência 
nítida com a qualificação poética e retórica de Lévi-Strauss desse 
novo, desse ineditismo. Especialmente se pensarmos em como 
essas fotografias dialogam de modo explícito com a tradição da 
representação do Brasil.

Nas imagens coloridas de Le Brésil, o vermelho das penas do 
papagaio da capa do livro reaparece nos hibiscos que emolduram 
a célebre vista do Pão de Açúcar [Figura 11]viii, na cor da terra 
onde se planta o café [Figura 12]ix ou nos tratores que aram os 
campos do moderno estado de São Paulo [Figura 13]x. O vermelho 
era a cor mítica, originária do país, denominado a partir do seu 
primeiro produto de exportação, o pau-Brasil, usado na produção 
do pigmento avermelhado que foi largamente utilizado na Europa 
até o século XVIII. Na passagem de figura animal para os pequenos 
toques que destacam o verde da floresta urbana e daí para o tom 
natural da terra ou metálico da máquina, se estabelece a sua 
qualidade temporal de repetição e insistência do presente. Em todas 
as imagens, o fugidio é tematizado: seja na brevidade do descanso 
do papagaio, no balançar ou na fugacidade de uma flor que dura 
apenas um dia, no campo que será em breve coberto pelos pés de 
café cujo fruto é também avermelhado, no movimento dos tratores 
que parecem indicar para o futuro da leitura, deslocando-se na 
direção da próxima página.

Se olharmos essas imagens na composição das páginas duplas, 
vemos como estas auxiliam na construção do discurso temporal 
circular. A fotografia com os hibiscos, renovando um dos mais 
persistentes clichês de representação da natureza carioca, fica 
ao lado da imagem do Maracanã, “o maior estádio do mundo”, 
construção que celebra em cimento armado a nossa modernidade. 
A foto da plantação de café contrasta com a imagem de um índio 
pescando. A felicidade simples do indígena que se curva sobre o 
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resultado da pescaria é enfatizada pela legenda que faz questão 
de anotar a sua expertise na pesca com o arpão. O que contrasta, 
por sua vez, com as enxadas e os corpos também encurvados dos 
agora desolados trabalhadores paulistas, que mal se protegem do 
sol inclemente. A imagem dos tratores, por sua vez, surge ao lado 
da figura de um vendedor ambulante afro-brasileiro, enrolado em 
pano estampado, com turbante e cesta na cabeça. A figura desse 
sorridente descendente de africanos escravizados contrasta, 
ponto por ponto com a moderna plantação paulista: fala de um 
tipo de trabalho advindo de tempos idos, da perversa dinâmica de 
liberdade e submissão na circulação dos ambulantes pelas ruas da 
cidade desde o período colonial, da resistência cultural diante dos 
novos modos e modas. Seu rosto em perfil de três quartos volta-se 
para a direção oposta à que seguem os tratores, o que é destacado 
pelo jogo de diagonais da fachada que forma o fundo da figura. O 
clichê é reencenado pelo vendedor ambulante e pelo fotógrafo. 
Para adquirir seu caráter de perpétuo presente, liga-se à outra 
ponta desse duplo clichê brasileiro, o país do futuro encarnado pela 
automação da produção agrícola paulista.

Em outras composições de página dupla, os tempos voltam a se 
costurar: em uma delas, uma garça real cumpre a função realizada 
pelos tratores de apontar para o futuro, através da linha que se 
forma a partir de seu pescoço curvo, da direção fixa de seu olhar e 
do bico pontudo [Figura 14]xi. Essa seta para o porvir convive com 
a atualização do passado religioso. A magnificência da portada da 
igreja de São Bento é reforçada pela tomada do alto, que acentua 
ainda mais o contraste entre a grandiosidade arquitetônica e a 
humildade da atitude do beato de joelhos. A imagem se volta para 
a direção oposta, o que é expresso pela forte diagonal de luz e pela 
sombra do fiel. Nas legendas das imagens, o mosteiro é identificado 
como “o mais antigo do Rio”, enquanto a garça é qualificada como 
“uma ave pernalta gigante”. O gigantismo circula entre a foto maior 
da igreja monumental e a menor da delicada garça. O antigo se 
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traslada do mundo da natureza para o da cidade. O voo que se 
anuncia ou a passagem sob a porta remontam, novamente, ao 
presente que se esvai.

Por fim, tomo mais uma imagem que ilustra o livro de Cendrars, 
e que veio a ser utilizada na capa da edição mais recente de 2010: a 
fotografia de uma menina com guarda-chuva, caminhando sobre 
a calçada do Largo de São Sebastião, em Manaus. [Figura 15]xii. As 
curvas do padrão do mosaico de pedras portuguesas conhecido como 
Mar Largo, originalmente utilizado na Praça do Rossio em Lisboa (em 
meados do século XIX), assim isoladas de seu contexto explicativo, 
iludem o leitor acostumado com a imagem do famoso calçadão da praia 
de Copacabana, celebrado internacionalmente. O clichê reaparece 
nessa fotografia para respaldar uma impostura: o preto-e-branco do 
calçamento desafia a realidade da cor do guarda-chuva, dos trajes ou 
mesmo da cor da pele da menina; os passos um tanto tortos da garota 
a um só tempo cortam o ritmo das ondas e reforçam a sinuosidade; o 
guarda-chuva concentra o negro e produz um contraponto à direção do 
andar. A legenda localizando a cena na capital do Amazonas confirma o 
engodo e nos faz duvidar do que vemos.

Jean de Léry e Blaise Cendrars se encontram, finalmente, nessa 
experiência de falar do que esvanece, de testemunhar o que “jamais 
foi visto”. Em ambos, vemos a busca obsessiva pela restituição 
de uma presença que está, simultaneamente, no tempo mítico 
das origens, em sua consumação histórica e no instante fugidio 
do presente. Só podendo, portanto, ser reencenado como uma 
sobrerrealidade, uma presença alucinatória, cujo efeito é persistir. 
Os índios de Léry permanecem como imagens vivas em sua mente, 
apesar das dificuldades de sua representação, e ressurgem na 
experiência mnemônica do cheiro da mandioca – muito anterior à 
madeleine de Proust. O Brasil de Cendrars mantém-se igualmente 
vivo em sua memória; o escritor o considera sua “segunda pátria, ao 
menos espiritualmente”, sua “Utopialand” (como chamou no texto 
Trop c’est trop, de 1951).
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Uma utopia esquiva, certamente, pois não pretende materializar-
se ou assumir uma imagem idílica ou exótica de perfeição e harmonia. 
Ao contrário, trata-se de uma utopia presa à intensidade do desejo 
no presente. Nem lembrança, nem expectativa. Nem sonho, nem 
realização. Nem pulsão, nem representação. Apenas uma particular 
força vital que se manifesta em sua escrita tantas vezes chamada 
de “pseudonímica” (Blaise Cendrars é o pseudônimo de Frédéric 
Louis Saucer) que reencarna, entre outras, a figura carnavalizada de 
Caramuru. Com isso, torna instáveis os próprios clichês e topoi dos 
quais se serve. Encanta-se com eles apenas para apontar uma falta, 
denunciar uma ausência.
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AnEXOS

i  
Figura 1: Jean de Léry, histoire d’un voyage fait em terre de Brésil, Genebra, 1594

ii  
Figuras 2, 3 e 4: pranchas da edição de Jean de Léry, histoire d’un voyage fait em 

terre de Brésil, Genebra, 1594.
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iii  
Figuras 5 e 6: pranchas da edição de Jean de Léry, histoire d’un voyage fait em terre 

de Brésil, Genebra, 1594.

iv  
Figura 7: Fernand Leger, mise-en-scene do bale la creation du monde, 1922, 

desenho a lapis sobre papel. Acervo moma, New York.
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v  
Figura 8: capa do livro de Blaise Cendrars, feuilles de route, com desenho de Tarsila 

do Amaral, 1924.

vi  
Figura 9: Oswaldo Goeldi, despacho na encruzilhada, desenho a bico de pena sobre 

papel. Utilizado como ilustração no livro La Vie Dangereuse, de Blaise Cendrars, 1938.
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vii  
Figura 10: Capa do livro Le Brésil, com texto de Blaise Cendrars e fotografias de Jean 

Manzon, 1952

viii  
Figura 11: Página dupla do livro Le Brésil, com fotografias de Jean Manzon.
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ix  
Figura 12: Página dupla do livro Le Brésil, com fotografias de Jean Manzon.

x  
Figura 13: Página dupla do livro Le Brésil, com fotografias de Jean Manzon.
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xi  
Figura 14: Página dupla do livro Le Brésil, com fotografias de Jean Manzon.

xii  
Figura 15: Página do livro Le Brésil, com fotografia de Jean Manzon.



reLAtOs de PesQUIsAs e seUs PrOcessOs. dA 
INIcIAçãO cIeNtÍFIcA AO PÓs-dOUtOrAdO

1) tÍtULO dA PesQUIsA: reLeVÂNcIA e recePçãO dA trAdUçãO 
JUNtO AO MeIO INteLectUAL FrANcÊs dA BeLLe ePOQUe.

Pesquisadora: Luciana Persice Nogueira. 
Bolsistas de Iniciação científica: teresa cristina de Andrade G. da 

costa e thaís Alves dos santos



325

A QUestãO dA trAdUçãO e A rePÚBLIcA 
PrOUstIANA dAs LetrAs sOB O OLHAr de 
PAscALe cAsANOVA

Luciana Persice Nogueira (UerJ)

Dando prosseguimento às apresentações coletivas de projetos 
de pesquisa em nosso Seminário de Literaturas Francófonas (que 
permitem reunir o pesquisador responsável pelo projeto e os 
estudantes vinculados ao Programa de Iniciação Científica, dando, 
na sequência das apresentações orais e dos artigos publicados, uma 
noção de conjunto e de equipe), devo lembrar que desenvolvemos 
a pesquisa intitulada “Relevância e recepção da tradução junto 
ao meio intelectual francês da Belle Époque” (iniciada em 2016). 
Trabalhamos, essencialmente, com informações relativas à 
recepção da tradução e da importação de literaturas estrangeiras 
diretamente extraídas dos sites de algumas revistas especializadas 
em literatura e artes. Ao longo da pesquisa, vêm sendo analisados 
dados estatísticos a partir de páginas de conteúdos, citações já 
destacadas, e declarações já identificadas, de autores e críticos 
que circulam e produzem nesse universo das revistas. Tal conjunto 
de dados compõe o corpus de análise, devidamente dividido entre 
os membros da equipe, e serve de esteio ao desenvolvimento de 
argumentação teórico-crítica.

O detalhamento do trabalho realizado pelas estudantes será 
feito por elas mesmas, no artigo subsequente a este – cada qual 
dedicada ao exame de uma revista específica, em estudos distintos, 
mas complementares. Considero pertinente, nesse momento, 
porém, dar relevo a parte de nosso suporte crítico e teórico, 
e, sobretudo, a um de nossos principais autores de referência, 
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rendendo-lhe, também, homenagem: a crítica literária Pascale 
Casanova. Falecida há poucos meses, ela é autora de títulos que 
pautam nossa abordagem.

Serão tratados, aqui, então, alguns elementos que encontram 
eco e luz em conceitos e concepções articuladas no trabalho crítico 
de Casanova: 1) o valor conferido pelo que denomino de República 
Proustiana das Letras ao fenômeno do “prestígio literário”, tal como 
examinado por Casanova; o exemplo escolhido para ilustrar esse 
fenômeno é o “debate” entre Marcel Proust e Lucien Muhlfeld, em 
seus artigos antagônicos publicados no mesmo número da mesma 
revista; e 2) a “querela dos cosmopolitas” sob o prisma do conceito 
de “patrimônio literário”, tal como explicitado por Casanova; 
exemplos dessa polêmica encontram-se em artigos publicados em 
duas revistas de orientações divergentes, acerca da tradução de 
escritores “nórdicos”, assim como na própria correspondência de 
Marcel Proust – tradutor de John Ruskin.

DELInEAnDO A ABORDAGEM
Um de nossos objetivos principais é destacar e analisar as 

diferentes posições e manifestações de intelectuais, acadêmicos e 
artistas no que tange à recepção de autores estrangeiros, e à forma 
como se discutiam, ou não, a tradução, a importação e o impacto 
local de obras estrangeiras. As revistas especializadas são fóruns 
privilegiados para se observarem essas manifestações, que algumas 
vezes ocorrem de maneira dialógica, e até polêmica.

Dentre os títulos que informam o estudo das revistas 
especializadas – que são, como pudemos constatar, grandes 
estimuladoras de importações e veiculadoras de traduções de 
literaturas estrangeiras – alguns autores norteiam o entendimento 
da importância cultural, política e ideológica dessas publicações: 
Christophe Charle e seus Paris fin de siècle. Culture et politique 
(1998) e Le siècle de la presse (1880-1939) (2004); Elisabeth Parinet 
e seu compêndio Une histoire de l’édition à l’époque contemporaine 
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(2004); Christophe Prochasson e Paris 1900. Essai d’histoire 
culturelle (1999), entre outros. Todos esses títulos enfocam a 
história social e cultural da edição e parte deles faz menção direta 
ao arcabouço conceitual de Pierre Bourdieu, que também em nossa 
pesquisa deverá ser abordado (como nas obras acima citadas, de 
forma instrumental e tangencial, sem, porém, pretender adotar tal 
arcabouço em sua extensão), priorizando a incontornável noção de 
“campo literário” (BOURDIEU, 1991).

Igualmente importante, e seguindo a mesma linha de abordagem 
histórico-social e cultural dos demais títulos, é o trabalho de Pascale 
Casanova em A República Mundial das Letras (2002), tese publicada 
na França em 1999, sobre a produção literária de um ponto de vista 
sociológico e histórico, numa linha metodológica tributária, também 
ela, do trabalho de Pierre Bourdieu (seu orientador no doutorado). 
Entre outros elementos e aspectos, interessam-nos, nessa tese 
enciclopédica, as noções de “prestígio literário” e de “patrimônio 
literário”. Embora seu trabalho abarque o estudo da produção 
literária de forma ampla, Casanova leva em conta a importância da 
tradução no processo de importação de literaturas estrangeiras – 
embora este não seja um tópico específico deste seu estudo.

Porém, o fato de ela ter sido madrinha da Sociedade Europeia de 
Autores e Tradutores não diz pouco sobre a importância conferida, 
em sua obra, ao papel do tradutor no campo literário. O título em 
que a importância da tradução predomina é La langue mondiale. 
Traduction et domination (2015). De forma complementar, seu 
artigo “Consécration et accumulation de capital littéraire. La 
traduction comme échange inégal” (2002, e que deve estar na 
origem de seu livro de 2015) proporciona preciosos recursos para o 
desenvolvimento de nosso tema. Vejamos por partes.

A REPÚBLICA PROUSTIAnA DAS LETRAS
Trilhando caminhos abertos por livros como La Troisième 

République des Lettres. De Flaubert à Proust (1983), de Antoine 
Compagnon, e La République Mondiale des Lettres (1999), de 
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Pascale Casanova, venho construindo um objeto de pesquisa que me 
permite trabalhar com domínios de conhecimento complementares: 
os estudos da tradução, os estudos da Belle Époque, e os estudos 
proustianos. Depois do ensaio de pós-doutorado (“Tradução, 
leitura e pátina do tempo: Proust e uma visão de Ruskin”, 2011), 
pude ampliar o estudo sobre as traduções de Proust no sentido 
de observar a questão mais geral da tradução na Belle Époque, 
mantendo, todavia, na delimitação do corpus, a relação direta 
com a figura do escritor e tradutor Marcel Proust (1871-1922). Aos 
poucos, estou montando um quadro desta República Proustiana das 
Letras, sempre com a possibilidade de remeter ao caso concreto 
e consistente da produção escritural proustiana – sejam os seus 
ensaios, sua ficção ou sua correspondência editada.

Nesse sentido, A República Mundial das Letras traz aportes 
particularmente pertinentes, pois Casanova aborda uma questão 
crucial à compreensão de parte da produção escritural de Proust: 
o uso da tradução literária como alavanca para refazer sua imagem 
inicial junto ao meio intelectual de seu tempo. Embora Casanova não 
trate de Proust em seu trabalho, um estudo específico da produção 
textual proustiana revela uma total adequação ao contexto descrito 
pela autora. Assim, tem-se que Proust, que vinha participando de 
pequenas revistas literárias desde seus tempos de liceu, encontra-
se, entre 1896 e 1900, numa espécie de limbo autoral.

Eis um resumo de seu percurso até então: com um mesmo núcleo 
de amigos do Liceu Condorcet (que sofre alterações em sua composição 
ao longo do tempo), realiza sucessivos processos de fundação e 
encerramento das seguintes revistas: em 1887 (quando o grupo tem 
em média dezesseis anos de idade), Le Lundi; em 1888, La Revue de 
Seconde, Le Revue Verte, e La Revue Lilas; já fora do liceu, Le Mensuel 
(1890-1891) e Le Banquet (1892-1893). Finalmente, em 1893, o grupo 
se integra à pequena, mas prestigiada, Revue Blanche (1889-1903).

Durante esse período, e até 1896, além de pequenas produções 
para essas revistas, Proust vai colaborar, essencialmente, com 
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poemas (inclusive em prosa) e crônicas mundanas para alguns 
jornais (Littérature et critique, Le Gratis Journal, Le Gaulois, La 
Presse, La Vie Contemporaine e Le Temps).

Em 1896, Proust publica a coletânea dessas produções sob o título 
Les Plaisirs et les jours. Nem o prefácio de Anatole France (1844-1924, 
um dos grandes nomes da literatura à época) nem as crônicas elogiosas 
dos amigos vão evitar as críticas e o fracasso de vendas. Associado ao 
decadentismo em franca queda junto ao gosto leitor, esse pequeno 
livro luxuoso (custeado pelo próprio autor), ilustrado por Madeleine 
Lemaire (1845-1928, cujo salão era um dos mais disputados em Paris) 
e lançado em sarau ao som da música de Reynado Hahn (1874-1947, 
célebre compositor da Belle Époque e grande amigo de Proust), será 
considerado pela crítica contemporânea como obra de um diletante. 
Esse é um estigma que vai afetar a reputação de Proust por vários 
anos. Enquanto isso, alguns de seus colegas ou amigos já auferiam 
reconhecimento e sucesso, como, por exemplo, Fernand Gregh (1873-
1960, amigo e co-fundador do Banquet), que, neste mesmo ano, 
publica sua própria coletânea, La Maison d’enfance, e é laureado com 
o prêmio Archo-Despérouses de 1897.

Um mês depois desse malfadado empreendimento literário, 
Proust publica seu famoso artigo “Contre l’Obscurité” na Revue 
Blanche (n°75, 15 de julho). Esse texto terá alguma repercussão à 
época (e continua sendo uma referência obrigatória nos estudos 
proustianos) junto aos literatos envolvidos na discussão das novas 
tendências artístico-literárias, particularmente o simbolismo (numa 
espécie de avatar da Querela entre os Antigos e os Modernos). O 
fato de que, nesse artigo, o autor faz uma crítica ao hermetismo do 
simbolismo justamente numa revista marcadamente simbolista é, 
por si só, indicador de uma formidável latitude de diálogo e aceitação 
de discordância (sem implicar em discórdia) e de provocação à 
polêmica no âmbito dessa revista.

O diálogo não é apenas implícito, considerando-se a aceitação 
de publicação por parte do conjunto dos editores. Ele será explícito, 
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nominal e terá um interlocutor de peso. Em seguida ao artigo 
“Contre l’obscurité” (p.69-72), surge a primeira página de “Sur la 
clarté” (p.73-82), numa evidente, e provocadora, resposta a Proust. 
O autor, Lucien Muhlfeld (1870-1902), é romancista, crítico de 
teatro, e, não por acaso, principal cronista de literatura e secretário 
de redação da Revue Blanche. Tendo aceitado a provocação de 
Proust, inicia a sua com as seguintes palavras:

ao deplorar a obscuridade da literatura 
recente, o Sr. Proust resume a opinião de 
uma honrosa parcela de leitores mundanos: 
inclusive quando lhes fornece, com uma ou duas 
argumentações, diversas metáforas excelentes 
para a conversação. Aliás, ele fez prova de 
bravura ao trazer seu artigo a uma revista que 
é considerada, nos melhores salões, como um 
antro de decadentes; e, ao inserir seu artigo, a 
dita revista dá mostras de uma humildade mais 
que oportuna [...] Releio o trabalho de meu 
jovem confrade. Em seu artigo, o Sr. Proust não 
é isento de obscuridade [...] [Nota 1: diante de 
meu desejo expresso de o contradizer, o Sr. 
Proust, com encantadora cortesia, comunicou-
me seu artigo antecipadamente]. (MUHLFELD, 
1896, p.73)

Embora o estudo da crítica ao ensaio de Proust seja 
interessante, cabe destacar, aqui, o funcionamento da dinâmica 
do diálogo entre os escritores: ciente do tema do artigo de 
Proust, Muhlfeld pede a este que lhe comunique seu artigo 
“antecipadamente”, com vistas a comentá-lo, e apresenta ao 
leitor, tomando por base o texto de Proust, argumentos e contra-
argumentos, traça a trajetória do próprio ensaio (nascido do 
“desejo de contradizer” o de Proust), e realça, dentro da revista, 
o princípio salutar da polêmica – embora desqualificando as 
premissas do ataque ao “obscurantismo” simbolista. Muhlfeld 
assinala, ainda, que Proust foi corajoso ao criticar o simbolismo 



331

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

numa revista simbolista, e destaca a “humildade oportuna” da 
revista ao aceitar tal publicação: louvor à revista e à prática do 
debate, numa circularidade elogiosa a todos os envolvidos.1

A propósito desse artigo, em carta à mãe, Proust expressa seu 
constrangimento com o fato de que a publicação, evento a celebrar, 
coincide tristemente com a morte do avô – coincidência que o leva 
a se justificar e, até, a depreciar seu texto. O jovem explica que o 
artigo datava de seis meses, havia sido publicado “truncado” e sem 
sua revisão, e que ele já o havia até “esquecido completamente”, 
e pensara que o tivesse “jogado fora” (Apud BOURRELIER, 2007, 
p.4522). De fato, o artigo fora apresentado inicialmente à Revue 
Hebdomadaire, e recusado. Mas a informação de Muhlfeld de que 
Proust lhe enviara uma cópia do artigo a seu pedido, permitindo-
lhe realizar seu “desejo expresso de o contradizer”, contraria as 
informações da carta. De qualquer forma, Proust não demonstra 
contrariedade com relação ao artigo antagônico de Muhlfeld – com 
quem, aliás, troca correspondência cordial3.

Num livro dedicado ao estudo da Revue Blanche e seus 
colaboradores (La Revue Blanche. Histoire, anthologie, portraits, 
1889-1903, de 2012), os autores Olivier Barrot e Pascal Ory dedicam 
um dos capítulos a Muhlfeld. O texto consiste, basicamente, de 

1  Coincidentemente, outro artigo da Revue Blanche, de 1896, também será 
importante na trajetória de Proust: o primeiro tomo do ano possui um artigo sobre 
John Ruskin, a quem o escritor vai dedicar vários anos de estudos e pesquisa: MÉTIN, 
Albert. “De John Ruskin à William Morris. Art et social”. In: https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k155311?rk=42918;4 Acesso em 5.Dez.2018. p.22-33.
2  O estudo sobre a Revue Blanche de Paul-Henri Bourrelier é o mais completo a que tive 
acesso até agora, mas suas observações serão úteis em fases posteriores da pesquisa. 
Ver bibliografia. A carta em questão não se encontra no Tomo II da Correspondance 
de Proust (como seria de se esperar, de acordo com a cronologia), mas pode estar em 
anexo a outro volume, assim como pode estar noutra coletânea de cartas não incluída 
na coleção organizada por Philip Kolb (21 volumes), única consultada.
3  Na correspondência editada de Proust, há duas cartas escritas a Muhlfeld, que 
demonstram amabilidade e familiaridade entre ambos. A primeira, de julho de 1897, 
em que Proust diz estar doente, mas que gostaria de ver o casal Muhlfeld; a segunda, 
de novembro de 1898, sobre o livro Le Mauvais Désir, de Muhlfeld, entre outros 
assuntos literários (Corr. II, p.208-209 e p.265-266, respectivamente).
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trechos desses dois artigos antagônicos, ressaltando, porém, na 
conclusão, que se trata menos de uma rivalidade entre os autores 
do que de uma associação de “dois amantes de literatura moderna, 
num evocador panorama desta, inclusive suas lexicografia, história 
e física” (BARROT; ORY, 2012, p.92). Proust, assim, participa do 
almejado círculo dos críticos literários das pequenas revistas, 
num movimento de concórdia dentro do conjunto heteróclito das 
opiniões vigentes.

Essa atração pelas revistas especializadas que mobiliza Proust, 
seu grupo, e, em realidade, toda uma juventude ligada às artes e à 
literatura, é um verdadeiro fenômeno artístico-social, que confere 
prestígio aos que dele participam. Como explica Casanova,

O “prestígio literário” enraíza-se em um “meio” 
profissional mais ou menos numeroso, junto a 
um público restrito e cultivado, no interesse 
de uma aristocracia ou burguesia esclarecida, 
nos salões, em uma imprensa especializada, em 
coleções literárias concorrentes e prestigiosas, 
entre editores requisitados, descobridores 
famosos – cujas reputação e autoridade podem 
ser nacionais ou internacionais – e, é claro, 
entre escritores célebres, respeitados e que 
se dedicaram por inteiro à tarefa de escrever 
[...] Esse capital encarna-se também em todos 
os que o transmitem, em todos os que dele se 
apoderam, em todos os que o transformam 
e reatualizam. Ele existe sob a forma de 
instituições literárias, academias, júris, revistas 
críticas, escolas literárias, cuja legitimidade se 
avalia pelo número, pela antiguidade, e pela 
eficácia do reconhecimento que decretam. Os 
países de grande tradição literária reanimam a 
cada instante seu patrimônio literário por meio 
de todos os que dele participam ou daqueles 
que por ele se acreditam responsáveis. 
(CASANOVA, 2002a, p.18)
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A França e a Paris da Belle Époque enquadram-se nessa 
descrição de um circuito de prestígio literário que se alimenta 
internamente, numa dinâmica circular entre produtores de textos 
literários e seus comentadores e difusores, sendo que o prestígio dos 
escritores e dos textos acaba por impregnar os demais integrantes 
desse processo, numa economia de assimilação ou contágio, 
fazendo da participação nas revistas especializadas, por menores 
que elas fossem, uma atividade valorizante. De onde o interesse e 
a importância, para os jovens em questão, de se integrarem a esse 
circuito e a essa dinâmica.

TRADUÇÃO COMO CAMInHO DA REVALORIZAÇÃO DA 
AUTOIMAGEM

Até 1900, Proust publica pouco e se dedica à escritura de 
um romance, Jean Santeuil (que permanecerá engavetado, no 
estágio de rascunho fragmentário, publicado postumamente pela 
Gallimard, em 1952), sobre o qual o autor escreve a uma amiga: 
“Estou trabalhando há tempos numa obra de longo fôlego, mas 
sem chegar a nada. Tem horas em que me pergunto se não pareço 
com o marido de Dorothy Brook em Middlemarch, e se não estou 
colecionando ruínas” – em alusão ao personagem de George Eliot 
que pretendia fazer uma obra literária totalizante, enciclopédica, 
mas que não conseguia escrevê-la (carta a Marie Nordlinger, 
[5/12/1899], Corr. II, p.376).4

Enquanto se atrapalha com sua prosa fragmentária e 
insatisfatória, encanta-se, contudo, com suas leituras da obra 
do esteta inglês John Ruskin (1819-1900), que começa a traduzir 
informalmente em fins de 1899. Ruskin havia proibido a publicação 
de traduções de sua obra na França, mas sua morte, em 1900, 
derruba o interdito e dá início a uma verdadeira corrida editorial 
pela publicação de traduções de sua obra. E Proust estava 
providencialmente preparado para se lançar nessa corrida.

4  As referências à Correspondance de Marcel Proust serão feitas com a abreviação 
do título seguida do número do tomo. As traduções não referenciadas são da autora.
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Talvez Proust tenha se inspirado no sucesso da tradução de 
seus amigos Daniel Halévy (1872-1962) e Robert Dreyfus (1873-
1939). Juntos, eles lançaram o primeiro título de Friedrich Nietzsche 
na França (depois de publicarem suas próprias traduções de vários 
trechos nas revistas Le Banquet e La Revue Blanche): Le Cas Wagner. 
Un problème musical (em 1892, pela Société Nouvelle, e em 1893, 
pela Librairie Albert Schulz – esta, sem as notas dos tradutores), o 
que lhes rendeu alguma projeção no meio acadêmico. Modelo a 
seguir ou mera coincidência, de qualquer forma, a tradução é um 
dos meios de inserção no circuito do prestígio literário, e Proust 
recorre a ela para recuperar a reputação abalada e manter-se em 
círculos de prestígio.

Casanova ajuda a entender como e explica que, de uma 
maneira mais abrangente, a perspectiva do prestígio literário e seus 
mecanismos de reprodução no meio descrito – o público restrito, 
cultivado e de conhecimentos especializados – será aplicada 
ao universo da tradução e dos tradutores, que participa desse 
“patrimônio literário” cultuado por seus próprios integrantes. Pois, 
nesse campo, dentre os grandes intermediários transnacionais 
– homens de letras, críticos literários, agentes da importação e 
exportação de livros (segundo Casanova, “‘cambistas’ encarregados 
de exportar de um espaço a outros textos cujo valor literário, por 
isso mesmo, eles próprios fixam”) – está o tradutor: “O crítico, 
assim como o tradutor, contribui dessa maneira para o crescimento 
do patrimônio literário da nação que o consagra. O reconhecimento 
crítico e a tradução são, desse modo, armas na luta para e pelo 
capital literário” (CASANOVA, 2002a, p.39).

Assim, Proust e seu entorno mais imediato, constituído de 
intelectuais, artistas, tradutores e críticos (muitos dos quais são 
seus correspondentes), estão mobilizados na (re)construção e/
ou na (re)definição desse patrimônio literário, que aumenta e se 
enriquece ao anexar e incorporar obras e autores estrangeiros de 
renome ou de interesse estratégico em termos de mercado, mas 
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também de potencial de projeção daqueles que os revelam ao 
público, traduzem, comentam e criticam.

Pode-se deduzir que o ambiente aberto às literaturas e culturas 
estrangeiras, que caracteriza os círculos frequentados por Proust e 
seu entorno seja um espaço marcadamente cosmopolita e polemicista 
(algumas dessas polêmicas já foram comentadas no ensaio pós-
doutoral; ver NOGUEIRA, 2011), pois a polêmica é uma estratégia 
autovalorizante, uma maneira de manter-se no centro dos debates e 
da atenção, e os debatedores auferirão tanto mais prestígio quanto 
mais prestigiosos forem os temas e os nomes em questão.

Objetivamente, nossa pesquisa busca captar sinais e indícios 
do exposto acima, através da análise e do detalhamento dos vários 
testemunhos a favor ou contra a importação de obras estrangeiras 
em documentos de época. A forma de apresentá-las na imprensa 
ou de comentá-las nas trocas epistolares fornece um corpus rico 
e precioso para uma compreensão da importância e do valor da 
tradução durante a Belle Époque francesa. Serão vistos alguns 
exemplos a seguir.

A QUERELA DOS nACIOnALISTAS E DOS COSMOPOLITAS
A imprensa da época explicita as polarizações e os antagonismos 

que marcam essa batalha. Dentre os exemplos, e apenas a título de 
ilustração, podem ser destacados alguns, representativos de seus 
respectivos polos. Primeiramente, no campo dos cosmopolitas, 
adeptos da importação de títulos estrangeiros e entusiastas de 
sua influência sobre a cultura e as artes francesas, tem-se o caso 
dos editores do Bulletin de l’Union pour l’Action Morale que assim 
apresentam a tradução de um trecho da obra de John Ruskin:

Ralph Emerson, Thomas Carlyle, John Ruskin: 
guardem estes três nomes. Eles têm uma 
sonoridade estrangeira; mas são nomes amigos. 
O enérgico espírito anglo-saxão não pertence 
exclusivamente aos habitantes da grande ilha 
e do novo continente; no fundo de todos nós, 
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franceses, italianos, alemães, há afinidades com 
eles; todos carregamos um pouco da Inglaterra 
dentro de nós. (1895, p.169)

Este boletim será um grande divulgador de literaturas 
estrangeiras, e publica abundantemente trechos escolhidos de 
autores considerados (pelos editores) como afins com uma certa 
sensibilidade comum a todos (na Europa, claro), num sentimento 
caracterizado, aqui, como uma espécie de “Inglaterra interior” 
(NOGUEIRA, 2011; NOGUEIRA, 2017)

Essa perspectiva será duramente combatida noutro exemplo, do 
campo dos nacionalistas: o ultra-nacionalista Jacques Bainville (1879-
1936, jornalista, historiador, acadêmico, e cronista, entre outras, da 
revista monarquista Action Française – publicação de uma entidade 
homônima surgida de uma dissidência da Union pour l’Action Morale, 
que edita o boletim acima citado) escreve, dez anos depois do artigo 
citado acima, acerca de nova tradução do mesmo título de Ruskin. 
Agora, porém, trata-se da tradução da íntegra do livro, feita por Marcel 
Proust, Sésame et les Lys (1905). Por Ruskin ser, entre outras coisas, 
reformador socialista e moralista, seus escritos são particularmente 
visados pelo setor nacionalista católico da França. Assim, Bainville faz o 
seguinte comentário ao fato de se traduzirem seus textos:

Já que John Ruskin está na moda, o Sr. Marcel 
Proust tem toda razão em traduzir Ruskin. 
Depois da Bible d’Amiens [...ele] acaba de verter 
para o francês Sésame et les Lys. Com símbolos e 
figuras, à maneira pré-rafaelita, não é, contudo, 
um livro inexpressivo [fade]. Parece, de fato, 
que o verdadeiro caráter de Ruskin foi alterado 
na França pelo excesso de delicadeza e elegância 
com o qual nos foi apresentado [...] Os Senhores 
de la Sizeranne, Jacques Bardoux, Marcel Proust 
são pessoas amáveis e dóceis. Fizeram Ruskin à 
própria imagem […mas Ruskin foi] um dos mais 
ácidos censores de seu tempo. (Gazette de France, 
Apud Corr. VI, p.141-142 – grifos da autora)
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Aqui, os tradutores de Ruskin (Robert de la Sizeranne, 1866-
1932, Jacques Bardoux, 1874-1959 e Marcel Proust, 1871-1922) 
“alteram” ou deformam o “ácido censor” moralista que é Ruskin, 
para torná-lo palatável ao leitor francês, segundo um gosto 
“delicado e elegante”. Bainville não critica apenas os três tradutores 
em questão, mas a própria política editorial que incentiva, neste 
momento, a difusão da obra de Ruskin na França.

Há outros exemplos, que deverão ser examinados mais 
extensamente noutra oportunidade, de contrariedade diante da 
importação de literaturas estrangeiras na França, durante a Belle 
Époque. Cabem, aqui, apenas a título ilustrativo, dois exemplos, 
ligados entre si.

O primeiro é o do escritor e crítico literário Jules Lemaître 
(1853-1914), que publica, numa das mais importantes revistas 
especializadas, “L’influence récente des littératures du Nord” 
(La Revue des Deux Mondes, dezembro de 1894) o anúncio da 
reação latina contra os “escritores nórdicos” (ingleses e alemães): 
“corram e aproveitem, vocês que gostam dos escritores das neves 
e das brumas, pois pode ser que uma reação do gênio latino esteja 
próxima” (Apud BIZUB, 1991, p.44; LEMAÎTRE, 1894).

No ano seguinte, e em referência a este artigo, o escritor, crítico 
literário, diplomata e arqueólogo Eugène-Melchior de Vogüé (1848-
1910) escreve, para a mesma revista prestigiosa, “La Renaissance 
latine, Gabrielle d’Annunzio” (La Revue des Deux Mondes, janeiro de 
1895). O texto abre com essas palavras:

Devo o título desse estudo ao Sr. Jules Lemaître. 
Pudemos ler no último número da Revue o artigo 
interessante e patriótico, em que ele defendia 
a superioridade do espírito gaulês contra os 
gênios conjurados do Norte. Nosso campeão 
se insurgia valorosamente diante da quádrupla 
aliança dos saxãos, germânicos, escandinavos 
e russos; ele devolvia ao nevoeiro da nevada 
Thulé esses invasores que, há quase um século, 
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de Mme de Staël aos nossos contemporâneos, 
encontraram cumplicidades e fizeram, em 
nosso espírito clássico, uma brecha cada vez 
mais larga pela qual passaram, sucessivamente, 
romantismo, realismo, simbolismo, em suma, 
todas as variedades do exotismo. (VÖGUE, 
p.187 – grifos da autora)

Vogüé é formidavelmente explícito ao expressar, com léxico 
do universo da beligerância, de um lado, o patriotismo de quem 
defende “a superioridade do espírito gaulês” e o “espírito clássico 
francês”; e, do outro, “os gênios conjurados do Norte” (a “quádrupla 
aliança dos saxãos, germânicos, escandinavos e russos”), esses 
“invasores” que passaram a penetrar no solo literário e cultural 
francês através dos escritos e ações de Mme de Staël, verdadeira 
“brecha” por onde entraram manifestações culturais “exóticas”: 
o romantismo, o realismo e o simbolismo, entre outras correntes, 
talvez, para o escritor, inomináveis. Este e outros textos da mesma 
ordem são solo fértil para o estudo a que nos propomos, e serão 
analisados com mais detalhe em breve.

Uma década depois dos dois artigos publicados na Revue des 
Deux Mondes, Lemaître e Vogüé voltam à carga, cada qual à sua 
maneira militando pela “reação latina” contra a “invasão nórdica”, 
num movimento cultural e artístico chamado Renaissance Latine, 
que vai tentar depurar a literatura tanto dos artifícios decadentistas 
quanto da influência das literaturas estrangeiras.

Segundo os organizadores da edição Pléiade de Contre Sainte-
Beuve,5 ao escrever seu artigo sobre Gérard de Nerval (1907/1908, 
não publicado), Proust responde a esses dois partidários da 
Renaissance Latine. Lemaître escrevera um livro sobre Racine (Jean 
5  Livro que Proust deixou engavetado, mas do qual aproveitou trechos para a 
sua ulterior Recherche – processo que também ocorre com os rascunhos de 
Jean Santeuil. Esses esboços abandonados serão editados postumamente pela 
Gallimard. Nas edições de 1971, os editores publicam, em uma rede de notas, 
referências a trechos cortados e/ou fragmentários dos rascunhos em questão, que 
revelam os “bastidores” do texto e informações que foram excluídas pelo autor em 
sua versão “final”.



339

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

Racine, 1908) em que fizera referência (equivocada, segundo Proust) 
a Nerval, e Vogüé publicara uma crítica ao discurso de Maurice 
Barrès (1862-1923, escritor e político nacionalista; ao assumir sua 
cadeira na Academia de Letras, Barrès também falara de Racine 
e de Nerval). Assim, embora suas empreitadas não se relacionem 
diretamente entre si, eles serão reunidos por Proust, que afirma:

Hoje, toda uma escola, que, a bem da verdade, 
foi útil na reação contra a logomaquia abstrata 
reinante [o simbolimo e o hermetismo literário] 
impôs à arte um novo jogo que ela acredita [ser] 
renovado [a partir] do antigo, e em que se começa 
a convir que para não tornarmos a frase pesada, 
esta não deve exprimir absolutamente nada, que 
para tornarmos o contorno mais claro, deve-se 
banir a expressão de toda impressão difícil de 
exprimir, todo pensamento etc, para conservar, na 
língua, o seu caráter tradicional, deveremos nos 
contentar constantemente com frases existentes, 
feitas, sem sequer darmo-nos ao trabalho de as 
repensar. (PROUST, 1971, p.237)

Proust, aqui, como que “repensa” seu “Contre l’Obscurité” e se 
rebela “contra o contorno claro”, os limites impostos pelas “frases 
feitas”, ou seja, convencionais, formulares, limitadas e limitadoras da 
expressão poética – marcas da domesticação excessiva do texto e do 
estilo diante da imposição dos ditames do goût francês (a associação 
entre Racine e Nerval tem a ver com essa noção de gosto e estilo 
nacionais, ou “clássicos”). E, novamente, alia-se aos cosmopolitas.

A CORRESPOnDênCIA DE PROUST E O CEnTRO DESSA 
QUERELA

Casanova reforça o entendimento do poder da tradução nesse 
contexto:

A tradução é a grande instância de consagração 
específica do universo literário [...] é uma forma 
de reconhecimento literário e não uma simples 
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mudança de língua, pura troca horizontal que 
se poderia (deveria) quantificar para tomar 
conhecimento do volume das transações 
editoriais no mundo. A tradução é, ao contrário, 
o maior desafio e a arma primordial da 
rivalidade universal entre jogadores, uma das 
formas específicas da luta no espaço literário 
internacional, instrumento de geometria variável 
cujo uso difere segundo a posição do tradutor e 
do texto traduzido. (CASANOVA, 2002a, p.169)

Proust, nesse sentido, pretende consagrar-se juntamente com 
Ruskin caso consiga obter um reconhecimento do valor literário do 
autor traduzido e penetra no campo (minado) entre os jogadores 
(os demais tradutores de Ruskin, dois dos quais já citados acima por 
Bainville), e busca firmar e ampliar seu espaço. Sua correspondência 
é uma fonte rica de informações para a compreensão de seus 
esforços nesse sentido. Uma carta ao fundador e diretor da editora 
Mercure de France, Alfred Vallette (1858-1935), revela que Proust 
negociou com a editora e que obtivera informações pedidas por ela: 
comparações de preço e volume de páginas entre Unto this last e 
La Bible d’Amiens, numa prospecção que visava, inclusive, sondar as 
intenções de uma editora concorrente, a Beauchesne (Corr. III, 1902, 
p.152). Proust ainda não havia assinado contrato com Vallette, mas 
tentava convencê-lo a editar La Bible d’Amiens.

Numa segunda carta, as dificuldades enfrentadas por Proust na 
realização de seu projeto ficam patentes:

Então o senhor não quer saber da minha pobre 
Bible d’Amiens e lhe confesso que não consigo 
compreender por quê. Pois, mesmo que, como 
o senhor diz, publicada sozinha, ela seja sem 
consequência, ela não representa risco material 
para a Mercure, já que eu a custearia [...] Afinal, 
a obra é bela, desconhecida, singular. O senhor 
acredita que a Mercure cometeria um erro ao 
publicar um Ruskin, e, na opinião de muitos, 
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o mais belo Ruskin [?] Sou muito sincero ao 
dizer isso, pois, entre todos, foi este [livro] que 
escolhi para traduzir. Acho que se fosse o caso de 
publicar um único Ruskin, seria este […] Porque é 
único sobre a França, sobre uma cidade da França 
e sobre o gótico francês [...] Razão pela qual a 
Société d’Edition Artistique querer começar suas 
traduções por ela. (Corr. III, 1902, p.179-181)

Além de revelar que Proust se oferecia, mais uma vez (como já 
ocorrera com Les Plaisirs et les Jours), para custear a edição, a carta 
permite saber que ele assume pessoalmente a responsabilidade da 
escolha da obra para tradução (omitindo que já conversara sobre 
esse título com outra editora, a Ollendorff – fato que se descobre na 
sequência das cartas), em função do seguinte critério: trata-se de um 
livro belo (talvez o mais belo dos livros de Ruskin), desconhecido e 
singular, que fala da Idade Média francesa e do gótico francês, e que 
outra editora (a Société d’Edition Artistique) já pretendera traduzir. O 
leitor da correspondência de Proust sabe, assim, que há, pelo menos, 
três editoras pretendendo publicar textos de Ruskin nesse período.

Poucos dias antes, Proust escrevera ao diretor da revista 
Renaissance Latine, Constantin de Brancovan (1875-1967), 
propondo-lhe um trecho da tradução, acenando com o que lhe 
parece ser o maior atrativo do livro: “Acabei de fazer uma tradução 
completa de um admirável livro de Ruskin essencialmente ‘latino’, 
La Bible d’Amiens (latino porque é a história do Cristianismo na Gália 
e no Oriente explicada pela Catedral de Amiens” (Corr. III, 1902, 
p.175). A “francidade” do tema é usada como atrativo potencial 
para o público leitor. O livro, porém, não será um sucesso de vendas.

Dois anos depois, por ocasião de sua segunda tradução, e 
sempre tentando justificar suas escolhas, Proust compara as duas 
traduções que fizera e, quanto à primeira, reconhece, em carta ao 
historiador Georges Goyaux (1869-1939), a dificuldade que teve 
com o peso do estilo de Ruskin: “não tive coragem de sacrificar [...] 
uma única das belas nebulosas que tentei trazer a uma luz relativa” 
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(Corr. IV, 1904, p.79) – diz ele, admitindo que alguns trechos haviam 
ficado confusos, e acaba convindo: “é um livro pouco talhado para 
iniciar [à obra de] Ruskin e conquistar, para ela, corações” (Corr. 
IV, p.80). “Iniciar” à obra, “conquistar” corações e espaço – tal a 
meta reconhecida pelo tradutor. E ele volta à carga com a defesa da 
segunda tradução: “Estou traduzindo um [livro] bem mais atraente, 
uma simples conferência […] sobre a Leitura […] esta, sem trechos 
demasiadamente longos, sem falhas, sem obscuridades” (Corr. IV, 
p.80). Menos “inglesa”, portanto, mais clara e ao gosto local.

A luta de Proust pelo espaço no mercado da tradução leva-o, 
inevitavelmente, a confrontar-se com seus rivais – e ele tem uma 
interessante correspondência com o mais importante deles, Robert 
de la Sizeranne (NOGUEIRA, 2016), que elucida os pontos específicos 
em que havia atritos reais ou potenciais.

Por exemplo, Proust vai sondar La Sizeranne quanto à sua 
intenção de traduzir um dos mais importantes, ou populares, 
títulos de Ruskin, Les Pierres de Venise, e continua uma conversa 
(possivelmente epistolar) sobre as traduções ainda inéditas do 
esteta inglês:

O senhor me havia dito que existiam, de seu 
conhecimento, diversas traduções inéditas 
de Ruskin. Saberia se, entre elas, encontra-se 
a tradução de Les Pierres de Venise? Tenho a 
intenção de ir a Veneza e […] seria um grande 
repouso para mim ler, in loco, Les Pierres de 
Venise em francês. Naturalmente, se eu tivesse 
que traduzir [este livro], eu não poderia ler uma 
tradução, que só me atrapalharia. Mas como 
[ele] não está entre as obras que devo traduzir, 
eu não teria qualquer escrúpulo em ler. (Carta a 
La Sizeranne, Corr. XXI, 1900, p.587)

O interesse por Les Pierres de Venise é, na verdade, exatamente 
o inverso do que afirma, pois Proust tinha o projeto, não levado 
a cabo, de fazer outras traduções de Ruskin. O desejo de realizar 
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uma obra ficcional, porém, o leva a tentar se desvencilhar de 
compromissos com os editores, sobretudo o concernente a uma 
coleção de páginas escolhidas. A esse respeito, ele confessa a La 
Sizeranne: “o Mercure não parece inclinado a me liberar de meus 
compromissos relativos às Pages Choisies. Entretanto, estou 
firmemente decidido a liberar-me deles” (carta a La Sizeranne, 
Corr. XX, 1906. p.608-609). O organizador da correspondência 
proustiana, Philip Kolb, comenta em nota que Vallette (diretor da 
editora Mercure de France) queria fazer tal livro, soube que La 
Sizeranne estava preparando sua própria coletânea de trechos, e 
pediu a Proust que se informasse a respeito. Este, então, aproveita 
a ocasião para se desembaraçar da tarefa de continuar traduzindo 
títulos de Ruskin, e escreve ao rival:

O Senhor deve saber, não é?, que, se me apago 
imediatamente diante de si, não é por eu 
estar apenas começando o meu trabalho e o 
seu já se encontrar em estado bem avançado 
[...] Creio que o que agradaria [aos editores], 
infinitamente, seria que o senhor lhes desse as 
suas Pages Choisies. (Carta a La Sizeranne, Corr. 
XX, 1906, p.609-610)

As Pages Choisies organizadas por La Sizeranne serão finalmente 
editadas pela editora Hachette, em 1908. Muito mais tarde (em 
1917), em carta ao diretor de teatro Jacques Hébertot, Proust dá 
outra versão para o desenlace dessas tratativas:

Eu havia feito uma coletânea dessas páginas 
[escolhidas], mas a destruí a pedido, ou antes, por 
injunção – pois é essa a sua maneira de fazer – do 
Senhor de La Sizeranne, que havia, ele próprio, 
feito uma coletânea desse gênero, ainda não 
publicada naquele momento, e que não queria 
perder a primazia. Fiz questão [...] de obedecer a 
alguém que não considero, de maneira alguma, 
como um mestre, mas que, no que concerne a 
Ruskin, ao menos, era, para mim, um dos antigos, 
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de quem eu queria manter distância, distância 
que, sem qualquer falsa modéstia de minha parte, 
é muito grande. (Corr. XVI, 1917, p.37-38)

A rivalidade pelo reconhecimento enquanto maior autoridade 
sobre Ruskin à época ocupou o interesse de Proust durante certo 
tempo, e rendeu muitas páginas de correspondência e algumas 
notas às suas traduções, sobretudo de La Bible d’Amiens (onde 
Proust comenta, e critica, o entendimento de La Sizeranne sobre a 
importância da beleza na estética de Ruskin).

ALGUMAS TRAIÇÕES DE PROUST E OUTROS TRADUTORES DE 
RUSKIn

Primeiramente, é preciso lembrar que Proust não estudara 
inglês no colégio, mas sim alemão (como os seus amigos tradutores 
de Nietzsche); seu inglês sendo, então, sofrível, ele recorre a 
duas assistentes constantes: sua mãe e a amiga Marie Nordlinger 
(NOGUEIRA, 2011). O que Proust vai fazer, magistralmente, são 
os comentários ao texto de Ruskin nos ante-textos (prefácios, 
pósfácios e artigos e crônicas publicadas na imprensa), assim como 
nas notas de pé de página, em que desenvolve, exibe e assombra 
com sua erudição. Haverá várias críticas ao aspecto linguístico de 
suas traduções, mas, possivelmente, unanimidade quanto ao brilho 
de seu trabalho crítico.

E Casanova comenta que, no caso de um tradutor com pouco 
“poder de consagração”, ou pouco prestígio pessoal para consagrar 
localmente o texto ou o autor traduzido, o trabalho da tradução 
contará com o apoio de outros agentes do mercado editorial, 
“mediadores mais dotados”, como “o prefacista, o analista”, “o 
crítico de prestígio” (CASANOVA, 2002a, p.19). Nesse sentido, 
apesar dos problemas com a língua inglesa, Proust se consagra 
como tradutor e autoridade em Ruskin por assumir os ante-textos 
dos livros que traduz.

Durante a Belle Époque, haverá outros tradutores, para o 
francês, da obra de Ruskin. Vale, então, registrar esse conjunto de 
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tradutores que colaboraram, como Proust, para a difusão da obra 
do esteta inglês na França.

Por ordem cronológica de (primeira) publicação, temos a 
seguinte lista de tradutores de livros (não serão vistos os capítulos 
ou trechos publicados em revistas):

1) DOYLE, Richard (1824-1883; um dos maiores ilustradores da 
Era Vitoriana, tio de Arthur Conan Doyle), Le Roi de la rivière d’or, 
1855 (editor desconhecido, livro infanto-juvenil ilustrado).

2) ELWALL, Georges (1862- ?), La Couronne d’olivier sauvage / Les 
Sept Lampes de l’Architecture. Paris: Société d’Editions Artistiques, 
1900 (publicação que reúne dois títulos distintos; introdução de Emile 
Cammaerts). Em seu estudo sobre as traduções de Proust, Proust as 
Interpreter of Ruskin. The Seven Lamps of Translation, a especialista 
Cynthia Gamble ressalta que encontrou, entre os papéis de Proust, 
algumas folhas avulsas do capítulo “La Lampe du Sacrifice”, além de 
um exemplar de La Couronne d’olivier sauvage traduzido por Elwall; 
Gamble acredita (mas não pode provar) que Elwall tenha ajudado 
Proust em sua tradução de La Bible d’Amiens (GAMBLE, 2002, p.89). 
Num estudo comparativo, ela conclui que notas feitas por Proust a 
Sésame et les lys contêm referência a La Couronne de l’olivier sauvage 
que são, em realidade, citações literais dessa tradução de Elwall – 
sem, no entanto, qualquer uso de aspas (2002, p.167).

3) PELTIER, Emile (Abade; 1870-1909), Unto This Last. Quatre essais 
sur les premiers principes d’économie politique, Paris, Beauchesne, 
1902 (introdução de Henriette Hoskier Brunhes, 187?-1914).

5) PROUST, Marcel. La Bible d’Amiens, Paris, Mercure de France, 
1904; e Sésame et les lys, Paris, Mercure de France, 1906.

4) CREMIEUX, Mathilde P (1831-1912), Les Pierres de Venise, 
Paris, Henri Laurens, 1906 (versão abreviada, de três volumes 
para um, e sem o artigo “La Nature du Gothique”; prefácio de La 
Sizeranne); e La Nature du Gothique, Paris, Aillaud, 1907 (introdução 
de Paul Vitry, 1872-1941).

http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Richard_Doyle&action=edit&redlink=1
http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Le_Roi_de_la_rivi%C3%A8re_d%E2%80%99or&action=edit&redlink=1
http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Pierres_de_Venise?match=en
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5) JOHNSTON, K. (?), Le Repos de Saint-Marc, histoire de Venise 
pour les rares voyageurs qui se soucient encore de ses monuments, 
Paris, Hachette, 1908 (edição com prefácio do tradutor)

6) NYPELS, Eugénie (1853-1923), Les Matins à Florence, simples 
études d’art chrétien, Paris, Henri Laurens, 1908 (notas de Emile 
Cammaerts e introdução de Robert de La Sizeranne). Em carta, Proust 
critica essa tradução, pois as notas não foram feitas pela tradutora, 
e sim “por dez comentaristas diferentes” – o que demonstra o valor 
que ele atribuía às notas de tradução (Carta ao amigo Robert de 
Billy, abril 1908, Corr. VI, p.102). Complementarmente, o exagero 
quanto aos “dez comentaristas” pode dever-se à parceria entre 
Cammaerts e La Sizeranne...

7) LA SIZERANNE, Robert de (1866-1932). “Introduction”. Pages 
Choisies. Paris: Hachette, 1908. Não está claro se todos os trechos 
foram traduzidos por ele.

8) CAMMAERTS, Émile (1878-1953; belga). Conférences sur 
l’architecture et la peinture, Paris, Henri Laurens, 1910 (introdução 
e notas do tradutor); Le Val d’Arno, Paris, Henri Laurens, 1911 
(introdução e notas do tradutor); e Les Peintres modernes, le paysage, 
Paris, Henri Laurens, 1914 (introdução e notas do tradutor).

9) CERISY, Robert de (pseudônimo de Marguerite Paris, também 
conhecida como Mme Gaston-Bruno-Paulin Paris; 1852-1917), 
Praeterita, souvenirs de jeunesse, Paris, Hachette, 1911 (prefácio de 
Robert de La Sizeranne). Na mesma carta a Robert de Billy (1869-
1953), mencionada acima, Proust diz serem infundados os boatos 
de que ele traduziria este título (Billy o sondara para tranquilizar 
“um amigo”).

Numa lista por títulos ordenados cronologicamente, tem-se:

http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Matins_%C3%A0_Florence?match=en
http://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:%C3%89mile_Cammaerts?match=en
http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Conf%C3%A9rences_sur_l%E2%80%99architecture_et_la_peinture&action=edit&redlink=1
http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Conf%C3%A9rences_sur_l%E2%80%99architecture_et_la_peinture&action=edit&redlink=1
http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Le_Val_d%27Arno&action=edit&redlink=1
http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Peintres_modernes&action=edit&redlink=1
http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Praeterita&action=edit&redlink=1
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TÍTULO DATA EDITORA TRADUTOR

Le Roi de la rivière d’or 1855 ? DOYLE, Richard

La Couronne 
d’olivier sauvage / 
Les Sept Lampes de 
l’Architecture

1900 Société 
d’Editions 
Artistiques

ELWALL, Georges
Introdução: Emile 
Cammaerts

Unto This Last. Quatre 
essais sur les premiers 
principes d’économie 
politique

1902 Beauchesne PELTIER, Emile
Introdução: Henriette 
H. Brunhes

La Bible d’Amiens 1904 Mercure de 
France

PROUST, Marcel
Prefácio e notas: do 
tradutor

Sésame et les lys 1906 Mercure de 
France

PROUST, Marcel
Prefácio e notas: do 
tradutor

Les Pierres de Venise 
(versão reduzida)

1906 Henri Laurens CREMIEUX, Mathilde P.
Prefácio: Robert de la 
Sizeranne

La Nature du Gothique 1907 Aillaud CREMIEUX, Mathilde P.
Introdução: Paul Vitry

Les Matins à Florence, 
simples études d’art 
chrétien

1908 Henri Laurens NYPELS, Eugénie
Introdução: La 
Sizeranne
Notas: Emile 
Cammaerts

Le Repos de Saint-Marc 1908 Hachette JOHNSTON, K.
Prefácio: do(a) 
tradutor(a)

Conférences sur 
l’architecture et la 
peinture

1910 Henri Laurens CAMMAERTS, Émile
Introdução e notas do 
tradutor

Le Val d’Arno 1911 Henri Laurens CAMMAERTS, Émile
Introdução e notas do 
tradutor

http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Le_Roi_de_la_rivi%C3%A8re_d%E2%80%99or&action=edit&redlink=1
http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Richard_Doyle&action=edit&redlink=1
http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Pierres_de_Venise?match=en
http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Matins_%C3%A0_Florence?match=en
http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Le_Repos_de_Saint-Marc&action=edit&redlink=1
http://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:%C3%89mile_Cammaerts?match=en
http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Le_Val_d%27Arno&action=edit&redlink=1
http://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:%C3%89mile_Cammaerts?match=en
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Praeterita, souvenirs de 
jeunesse

1911 Hachette CERISY, Robert de 
(pseud. de Marguerite 
Paris)
Prefácio: Robert de la 
Sizeranne

Les Peintres modernes, 
le paysage 

1914 Henri Laurens CAMMAERTS, Émile
Introdução e notas do 
tradutor

Pode-se notar que o nome de La Sizeranne é o mais recorrente, 
e que seu trabalho é, sobretudo, de comentarista a analista da 
obra de Ruskin. Assim, sua reputação de maior especialista em 
Ruskin se confirma pelo volume de ante-textos publicados nos 
livros editados. O segundo nome que se destaca é o de Emile 
Cammaerts, escritor, produtor teatral, poeta e tradutor belga, que 
se radicou na Inglaterra. Também ele será autor dos ante-textos às 
suas traduções, e participa com La Sizeranne dos comentários a Les 
Matins à Florence.

Surpreendentemente, do rol dos tradutores acima, apenas os 
nomes de Proust e de Cammaerts constam da lista de tradutores 
profissionais do compêndio Histoire des traductions en langue 
française, de Chevrel (há menção a “M. Paris”, co-tradutor[a] de 
Philosophie de l’expérience, 1910, mas não há como confirmar que 
se trate de Marguerite Paris, aliás Robert de Cérisy).

Enquanto crítico de literatura e de tradução, Proust vai 
comentar, negativamente, uma nota feita por Mathilde Crémieux. 
Em carta a Auguste Marguillier (1862-1945, historiador e crítico de 
arte), a respeito de um livro sobre Carpaccio, ele afirma:

Sofro a cada vez que leio o nome de Carpaccio, 
pois nas Pierres de Venise de Mme Crémieux 
subsiste a nota absurda, escrita por Ruskin 
quando de sua primeira estada em Veneza, 
e que ele mesmo contradisse e desmentiu 
[…] essa nota não explicada, não modificada, 
causa mais dano a Ruskin do que toda a obra o 
favorece. E o absurdo Sr. Laurens causa bastante 

http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Praeterita&action=edit&redlink=1
http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Peintres_modernes&action=edit&redlink=1
http://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:%C3%89mile_Cammaerts?match=en
http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Matins_%C3%A0_Florence?match=en
http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Matins_%C3%A0_Florence?match=en
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dano ao sucesso de suas edições deixando-a 
[no texto]. Quantas pessoas me disseram [“]
Não compramos Les Pierres de Venise porque 
sabemos que é uma obra absurda em que 
Ruskin declara ignorar Carpaccio.[”] Quando 
Ruskin escreveu […] as melhores páginas sobre 
Carpaccio. Enfureço-me todos os dias. (Carta de 
Jan. Corr.VII, 1907, p.40-41)

Nota absurda, editor absurdo e obra absurda – a irritação de 
Proust é mais que patente. Ele já falara mal desta nota, que deveria 
ter sido “explicada ou modificada”, em sua resenha sobre o livro, 
publicada na Chronique des Arts, em 05 de maio de 1906 (revista 
dirigida por Marguillier). Mas nesta carta fica clara uma de suas 
maiores preocupações com o trabalho da tradução – de Ruskin 
ou não: “favorecer” a obra e/ou o autor; e intervir, sempre que 
necessário, para tal. Em carta à amiga Mme Guéritte, ao explicar 
que cessara de traduzir Ruskin, pois “traduzem-no a torto e a 
direito, nem sempre da maneira mais respeitosa e mais razoável, 
mas, enfim, a chama se espalha, e isso basta” (Corr. VII, p.237). 
Seu objetivo enquanto tradutor, assim, teria sido o de divulgar e 
perpetuar a obra do esteta (realizando o que, mais tarde, Benjamin 
preconizará como a “tarefa do tradutor”: garantir a sobrevivência 
do texto traduzido, BENJAMIN, 2000). Ou, como escreveu em carta 
(já citada) a G. Goyaux, “iniciar” à obra e “conquistar”, para ela, 
corações e espaço.

Esses tradutores e seus títulos compõem o quadro principal da 
divulgação da obra de Ruskin, juntamente com os ensaios publicados 
no mesmo período, alguns dos quais são usados por Proust nos 
estudos que embasam os comentários críticos que informam artigos 
e as próprias notas (abundantes) às suas duas traduções:

1) MILSAND, Joseph (1817-1886). L’Esthétique anglaise. Etude sur 
M. John Ruskin, Paris, G. Ballière, 1864. Proust pode ter lido esse título 
nas aulas de seu professor de filosofia do Liceu Condorcet, Alphonse 
Darlu, mas o ensaio já não tinha mais projeção no final do século.
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2) BARDOUX, Jacques (1874-1959). Le Culte du beau dans la 
cité nouvelle. John Ruskin. Poète, Artiste, Apôtre. Paris: Calmann-
Lévy, 1900. Proust não cita o ensaio de Bardoux por ocasião da 
publicação de suas traduções, mas inclui uma referência a ele na 
reedição de parte de seus comentários às traduções em Pastiches 
e mélanges, 1919.

3) LA SIZERANNE, Robert (1866-1932). La peinture anglaise 
contemporaine, Paris, Hachette, 1895 (onde Ruskin é um dos nomes 
de destaque); Ruskin et la religion de la beauté, Paris, Hachette, 1897 
(em seguida a uma série de quatro artigos homônimos, publicados 
na Revue des Deux Mondes, entre 1895 e 1897). Proust não só cita 
como critica esses trabalhos de La Sizeranne em suas notas à sua 
própria tradução. E Pages Choisies. Paris: Hachette, 1908.

4) BRUNHES, Henriette H. Ruskin et la Bible. Pour servir à 
l’histoire d’une pensée. Paris: Perrin, 1901. Proust menciona a obra, 
mas não o nome da tradutora, em nota.

5) HUE, Gustave-Fernand (1873-?), Ruskin et la Femme. Paris: 
Société Française d’Imprimerie et de Librairie, 1901 (prefácio de La 
Sizeranne).

6) CHERFILS, Christian (1858-1926). Canon de Turner; essai 
de synthèse critique des théories picturales de Ruskin; thèses néo-
ruskiniennes. Paris: L. Vanier, 1906.

Fora eventuais reedições dos livros listados acima, a voga dos 
estudos sobre Ruskin fenece na França, até a eclosão da Grande 
Guerra (momento que serve de baliza temporal à nossa pesquisa).

COnCLUInDO
A obra crítica de Pascale Casanova concentra sua atenção 

no processo de importação de literaturas estrangeiras centrais 
(dominantes) por parte de campos literários nacionais periféricos 
(dominados). Não é esse o caso da França, da Paris da Belle Époque, 
ou da República Proustiana das Letras em seu conjunto. Proust 
e seus pares, porém, desempenham um papel importante no 
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que a crítica descreve como o “processo de unificação do campo 
literário mundial”, cuja “geografia literária” se distribui em função 
da “modernidade decretada no meridiano de Greenwich literário” 
(CASANOVA, 2202a, p.12). Participar desse eixo, desse fuso, desse 
foco produtor e irradiador de modernidade parece ter sido a 
motivação básica dos integrantes da República Proustiana das 
Letras. Esses homens e mulheres de talento, verve e entusiasmo 
constituem um meio cosmopolita dialógico, polêmico, efervescente 
e dinâmico, e, em sua diversidade e ecletismo, transitam entre 
tradições e traduções, e abrem-se a novos rumos e orientações 
literários, artísticos e culturais. E Proust, imbuído desse estofo, dará 
um passo adiante nesse caminho, altera o eixo dessa geografia, 
abala as longitudes, puxa para si o meridiano de Greenwich literário, 
e inaugura, com o lançamento de Du Côté de Chez Swann, a estética 
do romance contemporâneo: passo e passagem do reconhecido e 
aclamado tradutor de Ruskin ao (sempre polêmico) “tradutor de si 
mesmo” (Corr. VI, p.308) – novo paradigma de modernidade que faz 
do escritor, malgré lui, um clássico.
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A recePçãO dA trAdUçãO LIterÁrIA eM dUAs 
PetItes reVUes dA BeLLe ÉPOQUe FrANcesA: 
MercUre de FrANce e reVUe BLANcHe

thaís Alves dos santos (Ic-UerJ)
teresa cristina de A. Gomes da costa (Ic-UerJ)

InTRODUÇÃO
Os anos que abarcam a Belle Époque francesa (1870-1914) 

constituem um período de grande desenvolvimento e exuberância, 
de uma forma geral, e, especificamente, de avanços da imprensa, 
com notável abundância de jornais e das chamadas petites revues, 
“pequenas revistas” especializadas em arte e crítica de arte que 
atuam ativamente, junto com a grande imprensa, na ampliação e 
na formação da opinião pública.

No presente estudo, limitamo-nos a duas pequenas revistas 
literárias parisienses desse período, lançando um olhar sobre a questão 
da recepção da tradução literária, que conheceu um crescimento 
significativo na última década do século XIX. Essas revistas, Le Mercure de 
France e La Revue Blanche, como tantas outras petites revues – também 
chamadas de “revistas de vanguarda” ou ainda “jovens revistas” –, 
atraíam os jovens leitores e escritores e concorriam com as revistas de 
grande e de médio porte. Elas tiveram um papel importante no campo 
da tradução e na importação de obras estrangeiras na França, pois 
por seu intermédio pode-se observar um debate que dividia o núcleo 
intelectual parisiense: a defesa da valoração do elemento nacional 
(nacionalista) ou da abertura ao elemento estrangeiro (cosmopolita).

Um dos questionamentos principais que se pode rastrear nesse 
período é a preocupação quanto à possível ameaça da literatura 



355

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

estrangeira à francesa. As petites revues sendo, majoritariamente, 
cosmopolitas, constituíam um foro aberto às literaturas estrangeiras, 
publicando, em diferentes rubricas, traduções de trechos de obras, 
muitas vezes feitas por membros da própria revista, críticas sobre 
traduções, e até mesmo entrevistas com grandes personalidades e 
literatos relativas a essas questões.

A fim de trabalhar de maneira eficaz com fontes primárias, 
selecionamos citações e acumulamos informações e fatos a serem 
analisados com mais detalhe na última etapa de nossa análise. Cada 
bolsista se dedicou a uma revista diferente: coube à Thaís Alves dos 
Santos observar e analisar a Mercure de France, e a presença de 
textos traduzidos (sejam eles integrais ou trechos) e de críticas à 
tradução. Apesar de a revista cessar em 1965, suas edições estão 
registradas no acervo da Biblioteca Nacional da França de 1890 a 
1947 (alguns tomos ainda não disponíveis). Já a pesquisa relativa 
à Revue Blanche ficou aos cuidados da bolsista Teresa Cristina de 
A. G. da Costa, que procurou examinar como a revista organiza 
os espaços destinados à tradução, bem como analisar críticas à 
tradução e textos traduzidos.

Quanto à nossa base teórica, além dos textos que tratam da 
imprensa nesse período (ver bibliografia), acrescentamos à nossa 
análise o estudo de Pascale Casanova (2015) sobre as belles infidèles. 
O processo tradutório das “belas infieis” é amplamente conhecido e 
prevê, na tradução de textos em língua estrangeira para o francês, 
toda uma série de modificações, supressões e mesmo acréscimos 
para se adequarem ao estilo e ao gosto francês. Essas traduções 
foram chamadas de belles infidèles por Gilles Ménage no século XVII 
e sua tradição ainda perdura, como constatamos, no final do século 
XIX. O debate entre fazer uma tradução adaptada e uma tradução 
fiel ao original é intenso e divide as opiniões dos intelectuais que 
identificamos. A tradução de um texto afeta a forma como ele será 
recebido pelo público e, no caso francês, os editores e tradutores 
se preocupavam com a possibilidade de que algum aspecto – da 
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língua ou da cultura – estrangeira pudesse desagradar seus leitores, 
e, assim, debatiam a modificação – ou não – desses textos.

Ressaltamos que o recorte temporal da pesquisa é a Belle Époque 
(1870-1914). No caso específico da Mercure de France, a pesquisa se 
inicia com sua fundação, em 1890, por Alfred Vallette e seu grupo 
de amigos; é, também, a data a partir da qual encontramos edições 
disponíveis para acesso on-line e download no acervo da BNF. No 
caso da Revue Blanche, fundada em 1889, na Bélgica, consideramos 
suas edições a partir de 1891, quando sua sede foi deslocada para 
Paris, até sua falência, em 1903.

A TRADUÇÃO nOS AnOS 1890 E 1891 DA MERCURE DE 
FRANCE

A Mercure de France aparece nesse contexto como uma petite 
revue provinda de outra revista nomeada Pléiade e integra esse vasto 
universo de publicações de caráter efêmero. De acordo com Camila 
Soares López, em sua tese de doutorado “O Simbolismo no Mercure 
de France (1890-1898)”, a Mercure de France surge do desejo de 
ter uma publicação que representasse seus colaboradores, e isso 
fez com que eles “tivessem a ideia de conceber uma nova revista.” 
(LÓPEZ, 2017, p.28). Concordamos com López, que diz que a primeira 
publicação da Mercure de France série moderne se mostra próxima 
de um manifesto, pois existe um posicionamento contrário e mesmo 
de defesa das pequenas revistas diante da crítica que lhes fazem os 
grandes cotidianos por seu entendimento do que seja “arte”.

As palavras de Alfred Vallette, diretor da revista, expressam essa 
discordância quanto ao que dizem grandes jornais das publicações 
de jovens escritores:

Peut-être ne messied-il [sic] point de redire, 
alors que la PLÉIADE devient MERCURE DE 
FRANCE, ce qui a été répondu naguère aux 
imputations d’une presse mal avertie, et de 
défendre par avance notre oeuvre contre les 
appréciations erronées ou maladroites. Il est 
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d’accoutumée, en effet, parmi nos confrères des 
grands quotidiens, d’infliger l’ironique épithète 
de décadente à toute publication où essaient des 
jeunes écrivains aimant l’art, curieux, certes, de 
formules inédites, mais surtout consciencieux, 
ayant horreur de la phrase toute faite et du mot 
banal, du cliché quel qu’il soit.1 (1890, p.1)i

Desse modo, Vallette propõe-se a falar de questões 
efervescentes diante das quais a imprensa se cala, assim como a 
publicar obras puramente artísticas e concepções heterodoxas 
demais para serem encampadas pelos jornais, que visam, sobretudo, 
o lucro. Apesar de ter começado como um periódico fundado por 
um grupo de amigos, a revista tornou-se sólida e diferente dos 
diversos periódicos efêmeros, mantendo-se em circulação de 1890 
a 1940 quase sem interrupção2. Além disso, dentre nosso corpus 
inicial3, é na Mercure de France que encontramos o maior número 
de trechos de obras traduzidas, indicadas pelos índices que nos 
nortearam durante a primeira etapa da pesquisa.

Considerando nosso recorte temporal, não constatamos 
informações sobre tradução, de nenhuma espécie, nos índices dos 
números 1890 e 1891 em nossa primeira busca. Entretanto, ao fazermos 
uma leitura cuidadosa dos textos da revista em outra etapa, constatamos 
a existência dessas informações que apresentaremos adiante. Também 
Wilfert-Portal (2007) em seu artigo “Le critique, la presse et la nation: 
Rémy de Gourmont au Mercure de France, 1890-1900” já mencionara a 
presença de traduções desde o primeiro ano da Mercure.

O primeiro ano da revista, organizado de janeiro a dezembro em 
12 números, traz duas publicações intituladas “Littérature Anglaise” 
escritas pelo crítico de literatura nacional e estrangeira, escritor e 
colaborador da Mercure de France, Remy de Gourmont.4 Nessas 

1  Mercure de France, (1890). t.1, p.2.
2  WILFED-PORTAL, 2012. p.315-316.
3  As revistas Le Banquet, Le Mercure de France e La Revue Blanche.
4  Remy de Gourmont (1858-1915) foi um escritor, crítico de arte e colaborou com o 
Mercure de France ao longo de 25 anos.
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publicações, ele faz uma espécie de resenha das obras estrangeiras 
e alguns comentários críticos insuficientes para análise da recepção, 
como é o caso de “Days and Nights: Les Jours et les Nuits de Arthur 
Symons”5 em que Gourmont diz: “J’ai traduit les désespérantes du 
Léthé.”6ii, e do poema simbolista “The Sunlight lay across my bed”, 
de Olive Schreiner7 em que Gourmont traz o que ele chama de um 
resumo que, ao que tudo indica, ele considera ser uma má tradução, 
pois ao final de seu texto ele diz: “Voilà le triste massacre de vingt 
pages d’une très noble amertume, d’une très féminine tendresse. 
Miss Olive Schreiner, de là-bas, me le pardonnera, - de là-bas, du 
fond de sa maison de rêve, dans sa ‘ferme africaine’”8iii.

Acreditamos que Gourmont também marque presença na 
rubrica “Les Livres”9 em que critica algumas obras; é o caso de um 
trecho em que, antes de comentar uma obra estrangeira, menciona 
traduções muito boas de Shelley10. Além do mais, Wilfert-Portal 
(2007) atribui às primeiras rubricas irregulares de Gourmont o 
destaque que a Mercure de France aufere:

Mais à l’intérieur de ce mouvement d’ensemble, 
ce qui fut décisif pour imposer la revue d’Alfred 
Vallette comme l’encyclopédie vivante de la 
jeune littérature et e l’innovation esthétique, ce 
fut l’invention, à partir de 1896, d’une section 
nommée «Revue du mois» qui regroupait les 
chroniques d’information régulières tenues par 
des rédacteurs fixes. Cette rubrique compta 
dès 1896 une revue des Lettres allemandes, 

5  Arthur Symons (1865-1945) foi um poeta, ensaísta, crítico de arte e tradutor 
britânico. Days and Nights foi sua primeira coletânea de poesias.
6  Mercure de France, 1890. t.1, p.219-220. 
7  Olive Emilie Albertina Schriner (1855-1920) foi uma escritora sul-africana 
pacifista, militante política e feminista (ainda assim, por vezes, teve que recorrer a 
pseudônimos masculinos em seus escritos).
8  Mercure de France 1890. t.1, p.248.
9  “Les Livres” é uma rubrica regular da Mercure de France que traz críticas e 
comentários a respeito de obras publicadas. Cremos que os colaboradores da revista 
assinem com a abreviação de seus nomes, sendo Remy de Gourmont “R.G.”. 
10  Mercure de France (1890). t.1, p.251.
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des Lettres anglaises, une revue des Lettres 
espagnoles, des Lettres françaises, des Lettres 
italiennes, des Lettres néerlandaises, des Lettres 
polonaises, portugaises, russes et scandinaves, 
sans compter des recensions ponctuelles 
d’autres littératures plus rares – arabe, persane, 
japonaise, grecque moderne, arménienne. Mais, 
encore une fois, elle avait été précédée en réalité 
par les chroniques irrégulières de littérature 
étrangère de Gourmont, dès 1891. (2007, p.299)iv

Apesar de Wilfert-Portal, aqui, indicar que as crônicas irregulares 
de literatura estrangeira apareciam desde 1891, nós pudemos 
identificá-las, talvez seu embrião, em 1890, com “Littérature Anglaise”. 
Surpreendentemente, a rubrica “Revue du Mois” permitia à Mercure 
rivalizar11 com a Revue des Deux Mondes,uma grande e influente 
revista, modelo para os demais periódicos e que tinha uma rubrica 
equivalente. É certo que os anos 1890 e 1891 quase não apresentam 
muitas informações críticas a respeito da tradução, tornando difícil 
a nossa análise da recepção. Para ilustrar mais uma participação de 
Gourmont, trazemos um trecho crítico de 1891, em “Littérature 
Hongroise” (“literatura húngara”), no qual ele elogia a tradução de 
uma coletânea de baladas populares feita por Jean de Néthy:

il convient de louer sans réserves M. Jean de 
Néthy d’avoir naturalisé françaises les poésies qui 
sont presque toutes admirables et délicieuses. 
La traduction, qui semble très exacte, est d’une 
langue excellente, très ferme et très simple, 
comme il convenait en un tel sujet. (GOURMONT, 
1891, p.178)v

Ainda que haja a afirmação de uma naturalização francesa 
das poesias, não podemos afirmar que Gourmont seja a favor de 
uma tradução que adapte a obra original ao gosto francês, pois 

11  WILFERT-PORTAL (2007). “Le critique, la presse et la nation: Rémy de Gourmont 
au Mercure de France, 1890-1900”. In https://doi.org/10.3406/caief.2007.1655 
Acesso em 18.fev.2019.

https://doi.org/10.3406/caief.2007.1655
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também as qualifica como “exatas”. Seus comentários nos textos 
de 1890 também não expressam o “como” se deve traduzir. Dessa 
forma, não identificamos nesse ano nenhum posicionamento que o 
encaixe nos debates diretamente ligados à tradução, mantendo-se 
mais alinhado a traduzir trechos e divulgar, por meio de resenhas, 
obras inéditas.

Isso não quer dizer, contudo, que as discussões mais 
efervescentes não existissem: esta publicação não foi encontrada 
em “Littérature Anglaise” e nem na seção “Les Livres”, mas na 
“Théâtre”. Sem autoria assumida, a publicação de fevereiro de 1890 
critica a tradução da adaptação/tradução da obra O Mercador de 
Veneza, de William Shakespeare, por Edmond Haraucourt.12 Segue 
abaixo o texto crítico:

ODÉON. ― Shylock13, comédie en sept tableaux, 
d’après Shakespeare, par Edmond Haraucourt. 
― Venant si tard, une critique de cette comédie 
serait pour le moins inopportune; il nous amuse 
cependant d’ajouter notre mot à la kyrielle 
d’opinions émises et qui toutes circonvoisinent 
ceci: que le traducteur n’a pas le droit d’adultérer 
l’œuvre originale. Il est clair que M. Haraucourt 
mérite la hart, encore que certaines plumes 
sans vergogne aient insinué que le Marchand 
de Venise, comme les Joyeuses Commères de 
Windsor, soient plus près de la bouffonnerie 
que du drame, et que peut-être la comédie 
de l’Odéon rend mieux l’original que telle 
traduction fort grave... Mais, de l’original, avons-

12  Edmond Haraucourt (1856-1941) foi poeta, tradutor, romancista e jornalista.
13  “ODÉON – Shylock, comédie em sept tableaux, d’après Shakespeare, par 
Edmond Haraucourt.” (1890). In: “Littérature Anglaise”. Mercure de France. Paris: 
t.1, p.62. Poucas foram as informações que encontramos a respeito desta tradução/
adaptação. Em seu artigo “A propos du Marchand de Venise” na revista Revue des 
Deux Mondes de 1890, tomo 97, p.214-225, Ferdinand Brunetière elogia a peça 
apresentada no Odéon. Por meio do site University of Rochester, encontramos 
a partitura da música de cena composta por Gabriel Fauré e a poesia do próprio 
Haraucourt: https://urresearch.rochester.edu/institutionalPublicationPublicView.
action?institutionalItemVersionId=23924 Acesso em 17.Fev.2019.
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nous à nous en soucier en la circonstance ? On 
nous offre une pièce d’après Shakespeare, et ce 
d’après ne signifie point, ce semble, traduit de. 
C’est, si l’on veut, inspirée de l’œuvre initiale 
[…]. M. Haraucourt, avec son esprit souple ― un 
esprit en pourpoint brodé ― a écrit allègrement, 
jetant çà et là l’or parisien sur le fer anglo-saxon. 
Mais c’est justement ce qu’on lui reproche.vi

Diferente da crítica elogiosa de Gourmont, o autor anônimo critica 
a adulteração da obra de Shakespeare por Haraucourt e menciona a 
presença de uma “ladainha de opiniões”, além dos comentários de 
algumas “plumas sem vergonha”, o que nos faz pensar que essa peça 
repercutiu fortemente na imprensa. Segundo Brunetière14 (1890) em 
seu artigo “Le Marchand de Venise” publicado na Revue des Deux 
Mondes, outras peças de Shakespeare já haviam sido adaptadas no 
Odéon, mas parece que “Shylock” foi um sucesso maior. Ele parabeniza 
Haraucourt e diz ainda que, se o poeta tomou alguma liberdade com 
o texto inglês, não o fez mais do que fazem os próprios ingleses. 
Cremos que neste caso ele aponte para uma alteração do texto 
original, o que podemos relacionar com a crítica feita pelo nosso autor 
anônimo quanto ao fato de o tradutor não poder adulterar o original, 
o que o posiciona, dentro do debate que concerne às traduções, em 
defesa de uma tradução fiel ao original. Apesar de sabermos que 
Edmond Haraucourt é efetivamente um tradutor, já que seu nome 
consta no índice de tradutores elaborado por Yves Chevrel (2011), 
os textos não deixam claro se “Shylock” consiste em uma adaptação, 
uma tradução ou, ainda, uma tradução adaptada. A boa recepção 
da peça por parte do público, enfim, pode ser atribuída ao fato de 
que posturas mais nacionalistas também se atraíam pela literatura 
estrangeira, mas se chocavam o que lhes parecia diferente, dando 
origem a essas traduções que, como nosso próprio autor anônimo 
afirma, são “salpicadas pelo ouro parisiense”, como se a França, fixa 

14  Ferdinand Vincent-de-Paul Marie Brunetière (1849-1906) foi crítico literário, 
historiador da literatura, colaborador, secretário e, por último, diretor da Revue des 
Deux Mondes.
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sobre a ideia do período áureo de seu classicismo, junto a toda a 
pompa do absolutismo, ainda insistisse em ditar o modo de vida e, 
neste caso, o modo de escrita em uma Inglaterra não mais de ouro, 
mas “de carvão e ferro”. Casanova (2015) afirma que os alemães e os 
italianos consideravam a tradução francesa etnocêntrica, o que seria 
devido ao fato de a língua francesa ser a língua mundial dominante, 
substituta do latim entre o século XVIII e a primeira metade do século 
XIX. Assim, o mérito de traduzir seria o de aperfeiçoar, embelezar, de 
se apropriar e dar um ar nacional às “plantas exóticas” que eram as 
obras estrangeiras.

Por último, trazemos abaixo uma tabela das menções e 
dos trechos de obras traduzidas do ano de 1890, com seus 
respectivos tradutores (quando referenciados), mês de 
publicação e página.

Trecho/menção Tradutor Mês Ano
Days and Nights, de Arthur Symons 
(Londres, Macmillian). – The new 
Spirit, de Havelock Ellis (Londres, 
Georges Bell and sons).

Remy de 
Gourmont

Jun. p.219-220

The Sunlight lay across my bed de 
Olive Schreiner

Remy de 
Gourmont

Jul. p.248-250

Citação de Edgar Poe - Fev. p.48
Le Pain d’autrui de Tourgueneff 
(menção)

Armand 
Ephraïm 
e Willy 
Schutz

Fev. p.63

Fragmento da peça Démon de 
Lermentoff (menção)

- Fev p.64

Que doit-on donner à lire au peuple? 
de Christine Altchevsky (menção)

?* Mar. p.95

Versículo da bíblia em 267 línguas 
(menção)

- Mar. p.95
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Mariana de Tennyson Stéphane 
Mallarmé

Jun. p.177

Confiance en soi-même de Ralph 
Waldo Emerson (menção)**

“Une 
inconnue”

Out. p.384

Nenhuma das traduções dos trechos acima, nem a tradução 
feita por Mallarmé,15 são acompanhadas de comentários críticos 
especificamente a seu respeito. Quanto a essa última, encontramos 
apenas um comentário de Gourmont, que afirma que essa tradução 
já havia sido impressa no jornal La Dernière Mode, em 1874.

A tradução tem seu lugar na Mercure de France desde o primeiro 
ano da revista, o que refuta nossa hipótese inicial (COSTA; SANTOS, 
2018), ou seja, que não havia traduções nem no ano de 1890 e nem 
no ano de 1891. Essa conclusão inicial se deveu ao fato de que as 
traduções encontradas não estão referenciadas nos índices das 
revistas (nossa referência de busca inicial).

Também podemos concluir, agora, que o debate que concerne 
ao tipo de tradução feita (adaptação ou fiel ao original) já se mostra 
presente, como pudemos observar, na crítica a “Shylock” e junto a 
ele uma questão de dominação, do olhar francês sobre a escrita, 
portanto, sobre a cultura do outro.

A REVUE BLANCHE E A TRADUÇÃO LITERÁRIA
Uma das petites revues que vai integrar o debate literário na 

França do final do século XIX é a Revue Blanche. Fundada em 1889 
na cidade de Liège, na Bélgica, pelos irmãos Alexandre, Thadée e 

15  Stéphane Mallarmé (1842-1898), grande poeta e crítico de arte reconhecido 
como mestre pelas jovens gerações, também era tradutor (e professor de inglês). 
Fez traduções de Alfred Tennyson, Edgar Allan Poe, James McNeill Whistler, W.C. 
Elphinstone Hope e Mary Summer. Pierre Godin (1989) em seu artigo “Mallarmé 
traducteur, ou le contresens heuristique” aponta problemas nas traduções de 
Mallarmé e tange a questão da adaptação.
*  Nenhuma menção explícita à tradução, mas pode-se supor que M. Y Abramoff 
seja o tradutor (não encontramos nenhuma informação sobre esse nome online em 
pesquisa rápida por palavra-chave).
**  Parece que a tradução à qual a Mercure faz referência se encontra na revista L’Art 
Moderne (1881-1914), revista belga de crítica de arte e de literatura.
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Louis-Alfred Natanson, e transferida para Paris em 1891, a revista, 
segundo Blaise Wilfert-Portal (2017), caracteriza-se por uma postura 
considerada modernista, hostil à arte instalada e ao academicismo, 
ligada ao simbolismo e de postura cosmopolita. Ela recebe jovens 
escritores e se propõe a ser um espaço para o desenvolvimento da 
personalidade desses. Em seus quadros, contou com a colaboração 
de grandes nomes dos meios artísticos e literários franceses, como 
Paul Leclerq, Toulouse-Lautrec, André Gide, Guillaume Apollinaire, 
Marcel Proust, Octave Mirbeau, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, 
entre outros grandes nomes tornados “clássicos” da literatura 
francesa. Ela teve três secretários de redação: Lucien Muhlfeld, Félix 
Fénéon e Léon Blum,16 e foi publicada até 1903 – ano de sua falência.

Como mencionado na introdução desse artigo, a revista encontra-
se disponível on-line pela BNF e está organizada por ano e tomo 
(num total de 30), e meses de publicação. As traduções, embora não 
sejam um tema de discussão privilegiado, são abundantes ao longo 
dos tomos, pois a revista se apoia em textos estrangeiros em sua 
campanha para a subversão literária.17 Em outras palavras, a utilização 
de textos estrangeiros é uma forma de contestar a ordem vigente 
no campo literário e artístico, uma vez que a Revue Blanche também 
participa dos debates que envolvem cosmopolitas e nacionalistas, e a 
importação de textos estrangeiros marca, por parte da revista, uma 
posição mais aberta ao elemento exterior. Sobre a tradução na Revue 
Blanche Wilfert-Portal (2017) explica:

Fort différent est le cas de La Revue Blanche, 
créée en 1889 avec l’appui des frères Natanson 
et qui semble un temps incarner l’avant-

16  Na ordem de sucessão: Lucien Muhlfeld (1870-1902) – Romancista e crítico 
dramático francês. Foi o primeiro gerente e secretário de redação da Revue Blanche; 
Léon Blum (1872-1950) – um dos mais importantes nomes do socialismo francês (e 
que será Primeiro Ministro da França em três ocasiões, mais adiante em sua carreira) 
contribuiu para a revista com críticas a livros e peças de teatro a partir de 1892, mas 
assume a gerencia da revista a partir de 1894; Félix Fénéon (1861- 1944) – crítico de 
arte e jornalista. Anarquista, assume como secretário de redação em 1895.
17  Wilfert-Portal, Blaise. “Au temps du “Cosmopolitisme”? Les revues Parisiennes et 
la littérature étrangère – 1890-1900”. Acesso em 19.Nov.2018. In www.academia.edu
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gardisme par excellence. La posture de la 
revue est résolument moderniste, hostile à 
l’art installé, à l’académisme, mais aussi à 
l’érudition universitaire, au Collège de France, à 
l’Opéra, au Conservatoire national, aux Salons. 
La coïncidence entre engagement politique 
et engagement libertaire en matière d’art la 
caractérise, et elle s’appuie pour cela tout 
particulièrement sur l’importation de textes 
étrangers [...] Avec à peu près 10 à 15% de 
littérature étrangère dans ses livraisons de 
poésies, de théâtre et de fiction, elle fait de 
l’importation littéraire un fer de lance de sa 
campagne de subversion littéraire. Elle s’appuie 
notamment sur cette importation pour devenir 
un périodique solide. (2017, p.6)vii

Essa postura combativa apresentada por Wilfert-Portal (2017) 
não aparece claramente no discurso inicial da revista quando 
transferida para Paris. Ao contrário, ela informa não ter a intenção 
de ser uma revista de combate e que não pretende prejudicar a 
literatura estabelecida e muito menos suplantar os jovens grupos 
literários já organizados:

L’élément français de cette collaboration étant 
devenu prédominant, les rédacteurs de Paris 
ont décidé (sans exclure les écrivains étrangers) 
de se grouper autonomiquement et de se faire 
imprimer à Paris. C’est en fait une nouvelle 
revue qui paraît aujourd’hui et dont il convient 
d’expliquer d’un mot l’esprit.

Qu’on ne se méprenne point sur la juvénilité 
de notre format: ceci n’est guère une revue 
de combat. Nous ne nous proposons, ni de 
saper la littérature installé, ni de supplanter les 
jeunes groupes littéraires déjà organisés. Très 
simplement, nous voulons développer ici nos 
personnalités, et c’est pour les préciser par leurs 
complémentaires d’admiration ou de sympathie 
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que nous sollicitons respectueusement nos 
maitres, et que nous accueillons volontiers de 
plus jeunes. (ANÔNIMO, 1891, p.1) 18viii

A nota inicial citada acima mostra o desejo por parte da revista 
de ter um espaço em que jovens escritores, que poderiam ter 
dificuldades em encontrar um lugar nas grandes revistas, possam 
desenvolver sua personalidade por meio de seus textos, mas sem 
excluir os escritores estrangeiros. Dessa forma, essa nota de 1891 da 
revista mostra indícios de que não rejeita o elemento estrangeiro, e 
diante desse dado, perguntamo-nos como ela desenvolve a questão 
da tradução.

Identificamos que a tradução aparece na revista de forma não 
ordenada, ou seja, podendo aparecer em diversas partes da revista 
sem estar restrita a espaços ou rubricas específicas, muitas vezes sendo 
inseridas diretamente, como, por exemplo, uma tradução feita em 
série por Félix Fénéon em 1898 (junho a dezembro) da obra Catherine 
Morland (Northanger Abbey) de Jane Austen.19 Trata-se de uma 
tradução sem comentários ou críticas. Segundo a pesquisadora Lucile 
Trunel20, em seu artigo intitulado “Les premières éditions françaises 
de Jane Austen dans les collections de la BNF” (publicado pela Revue 
Nationale de France em 2014), no final do século XIX, algumas revistas 
de vanguarda redescobrem a literatura vinda de fora e a Revue Blanche 
participa desta redescoberta. Jane Austen está entre os poucos 
autores não contemporâneos, segundo Trunel, retomados pela revista 
no movimento de importação literária estrangeira no final do século 
XIX.21 Era comum que a tradução de certas obras surgisse primeiro nas 

18  La Revue Blanche, (1891). t.1.
19  La Revue Blanche, (1898). t.16. p.401.
20  Lucile Trunel publicou sua tese de doutorado em 2008 pela Université Paris 
Diderot - Paris 7 intitulada “Les éditions françaises de l’oeuvre de Jane Austen (1815-
2007): l’apport de l’histoire éditoriale à la compréhension de la réception de l’auteur 
en France.”
21  TRUNEL, Lucile (2014).“Les premières éditions françaises de Jane Austen dans 
les collections de la BNF”. Revue Nationale de France n. 46. In https://www.cairn.
info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2014-1-page-61.htm Acesso em 
29.Jan.2019.
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revistas e posteriormente fosse publicada em livros, como faz Félix 
Fénéon ao publicar em livro uma tradução do romance em 1899 pelas 
Éditions de la Revue Blanche, cuja tradução é considerada a mais fiel ao 
texto original, apesar de alguns erros.

La qualité des premières traductions était assez 
médiocre, avec de nombreuses coupes, des 
modifications, des contresens. La mise en français 
s’améliore avec la traduction de Félix Fénéon, plus 
fidèle au texte original. Mais il manque encore des 
phrases, voire des paragraphes entiers. On trouve 
aussi quelques erreurs, des tournures précieuses 
ou très contemporaines. (TRUNEL, 2014, p.68)ix

Segundo a citação acima, Trunel considera as primeiras 
traduções de Jane Austen “medíocres” e que melhoram com a 
tradução de Félix Fénéon, pois ela é mais fiel ao texto original em 
inglês, entretanto, apesar de uma maior fidelidade da tradução 
com relação às anteriores, a pesquisadora aponta na tradução de 
Fénéon a ausência de frases, parágrafos, inserção de preciosismos 
e, ao que indica, a presença de termos mais contemporâneos 
e que não faziam parte, provavelmente, da época em que Jane 
Austen escrevera a sua obra. O que nos interessa nas observações 
de Trunel é a identificação do caráter misto da tradução de Félix 
Fénéon, ou seja, uma tradução que é mais fiel ao original, mas que 
ainda apresenta alterações significativas no texto traduzido.

Essas alterações mencionadas pela pesquisadora Lucile Trunel 
remete-nos à forma de tradução ao estilo das belles infidèles. Podemos 
supor que não se trata de um texto tão fiel ao original e que a tradição 
de adaptar ao gosto francês parece estar presente na tradução de Félix 
Fénéon, pelo menos na obra em questão, porém, ao mesmo tempo, 
podemos identificar uma consciência que procura respeitar uma 
fidelidade maior da tradução em relação ao texto original.

A temática da tradução também aparece na revista em artigos 
críticos. Podemos destacar uma citação exemplar de um artigo crítico 
publicado em 1894 intitulado “Une traduction de La Walkyrie” assinado 
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por “N”.22 Nesse artigo, o autor comenta a tradução para o francês da 
ópera “A Valquíria”23 do compositor alemão Richard Wagner.

M. Ernest vient d’achever une traduction de la 
« Walkyrie ». C’est une oeuvre qu’on attendait 
avec quelque impatience, et il faut souhaiter que 
M. Ernest offre un jour à notre reconnaissance 
une traduction complète de Wagner. Cependant, 
on a vu s’élever quelques critiques, et il est vrai 
que si on la compare au texte de M. Wilder, la 
traduction de M. Ernest a de quoi surprendre. 
C’est pourquoi quelques explications ne seront 
pas superflues. (N., 1894, p.68) 24x

Na publicação da revista, fala-se positivamente da tradução 
feita por Alfred Ernest,25 porém vê-se a necessidade de fazer algumas 
observações. Comenta-se sobre as dificuldades da tradução de uma 
obra cantada:

Si traduire une oeuvre étrangère est toujours 
chose ardue, traduire un poème destiné à être 
chanté, en respectant et le sens précis du texte 
et la forme musicale en ses moindres détails, est 
une tâche presque impossible, fait en tout cas 
pour effrayer les plus audacieux. (1894, p.68) 26xi

Traduzir a obra cantada se torna mais difícil, porque não se 
trata apenas da tradução do texto, mas de como tornar esse texto 
traduzido algo cantável e aplicável à forma musical. Assim, as 
questões abordadas na crítica são como respeitar o texto e a forma 
musical do autor, fazendo, ao mesmo tempo, sentido para o público 
francês. Percebemos uma preocupação por parte da crônica da 
revista quanto à importância de um tradutor respeitar o significado 

22  La Revue Blanche,(1894). t.7. p.68.
23  A Valquíria (em alemão: Die Walküre) é uma das quatro obras que compõem a 
ópera O anel do Nibelungo (em alemão: Der Ring des Nibelungen).
24  La Revue Blanche, (1894). t.7. p.68.
25  Alfred Ernest (1860-1898) foi crítico musical, escritor e tradutor. É conhecido por 
promover e divulgar a obra de Richard Wagner na França.
26  La Revue Blanche, (1894). t.7. p.68.
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preciso do texto e da forma musical. A crítica publicada na Revue 
Blanche observa a falta de conhecimento ao traduzir.

Il est vrai que les traducteurs, jusqu’ici, ne se 
sont guère souciés de remplir les conditions du 
programme. Les uns ignorent tout des ouvrages 
qu’ils entreprennent de révéler à leurs nationaux; 
les autres se contentent de ne rien connaître 
à la musique; il en est même qui ne savent pas 
un traitre mot de la langue écrite par l’auteur 
original. Ils opèrent néanmoins, impertubables: 
M. Nuitter ne sait pas l’allemand, et ne s’en 
cache point. (1894, p.68)27xii

Vemos na citação acima uma crítica aos tradutores que não 
se preocupam em conhecer a obra de Wagner e aos tradutores 
que não sabem a língua que se propõem a traduzir. O cronista 
exemplifica o caso usando o nome de Charles Nuitter,28 acusado 
de traduzir Wagner sem saber alemão. Ademais, Victor Wilder29 é 
outro tradutor criticado pela revista: 

De plus, la prosodie y est fréquemment 
absurde, et surtout, surtout à l’infidélité 
presque constante de la traduction, à son 
incorrection, à ses impropriétés de termes, 
à la substitution obstinée des pensées et des 
images wildériennes aux images et pensées de 
Wagner s’ajoute les plus scandaleux mépris du 
texte musical. (1894, p.68) 30xiii

Desse modo, Victor Wilder é acusado de não ser fiel à tradução 
e de substituir os pensamentos e imagens de Wagner pelos seus 
próprios pensamentos e imagens. Já a tradução feita por Alfred 

27  La Revue Blanche, (1894). t.7, p.68.
28 Charles Nuitter (1828-1899) – foi linguista, bibliotecário, coreógrafo, tradutor, 
arquivista, escritor, dramaturgo e libretista. Traduziu vários livros de óperas, 
principalmente de Richard Wagner.
29  Victor Wilder (1835-1892) – foi crítico musical, tradutor, escritor e libretista. 
Traduziu várias obras musicais, principalmente Richard Wagner.
30  La Revue Blanche, (1894), t.7. p.68.
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Ernest é elogiada pela revista, que parece assumir a defesa de uma 
tradução que respeita as obras originais:

Les érudits et les littérateurs y reconnaîtront 
la pensée de Wagner, sa langue, ses images, 
sa poésie, ses conceptions mythiques. [...] 
les adaptations ont fait leur temps. L’oeuvre 
du maître sera désormais entendue en son 
authenticité, vivante, délivrée sans retour des 
infidèles travestissements. (1894, p.69)31xiv

No artigo intitulado “Les traductions françaises de la Walkyrie 
de Richard Wagner”, Dominique Mols32 apresenta uma lista dos 
tradutores para o francês de “A Valquíria” e, na lista, encontram-se 
os três tradutores mencionados na Revue Blanche, Victor Wilder, cuja 
tradução foi feita em torno de 1887; a de Charles Nuitter, em 1893; 
e a de Alfred Ernest, em 1894. A lista vai até 1970 e a classifica em 
traduções cantáveis e não cantáveis (questão que, porém, escapa ao 
nosso interesse). É ainda Dominique Mols quem afirma que Alfred 
Ernest produziu um texto que buscava respeitar ao máximo a música de 
Wagner em detrimento da língua francesa, porém a sua tradução ainda 
era repleta de incorreções de estilo e sua audição era incompreensível.

Il s’était assigné pour but principal de produire un 
texte qui respectât la musique de Wagner à tout 
prix. Au prix même de la langue française, qu’il 
malmena allègrement, en se donnant pour unique 
limitation la nécessité de demeurer intelligible. 
[...]Il sut aussi, mieux que Wilder, maintenir sur 
les temps forts les mots importants que Wagner 
y avait placés, en un mot, observer une littéralité 
plus parfaite. C’était, bien sûr, une grande qualité; 
malheureusement, — revers de la médaille — , le 
texte de Ernest fourmillait d’incorrections de style 
et était même bien souvent incompréhensible à 

31  La Revue Blanche, (1894), t.7. p.69.
32  MOLS, Dominique (1971). Les traductions françaises de la Walkyrie de 
Richard Wagner. In: Équivalences, 2(3), 26-29. In https://www.persee.fr/doc/
equiv_0751-9532_1971_num_2_3_917 Acesso em 29.Jan.2019.
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l’audition. Le problème n’avait donc pas encore 
trouvé en Ernest une solution satisfaisante. 
(MOLS, 1971, p.27-28)xv

Dominique Mols não aprofunda a reflexão sobre o que chama 
de “incorreções de estilo”, mas podemos supor que seja uma 
referência ao estilo de escrita de texto e música de Wagner, uma 
vez que o compositor é conhecido por ter uma linguagem própria 
e criar técnicas musicais específicas. Isso nos leva a acreditar que as 
especificidades de Wagner tornam mais árdua a tarefa do tradutor e 
a questão que se coloca é como traduzir para o francês características 
tão próprias do compositor. Apesar das incorreções de estilo e de 
ser incompreensível à audição, a tradução feita por Ernest, segundo 
Mols, parece ser a que melhor capta a obra de Wagner.

Et c’est pourquoi beaucoup considèrent Ernest 
comme le meilleur traducteur de la Walküre [sic] 
et de Wagner en général, pour avoir été, semble-
t-il, le premier à comprendre l’importance du 
respect du traducteur vis-à-vis de l’œuvre qu’il 
traduit. (MOLS, 1971, p.28)xvi

Assim como a crônica da Revue Blanche, Dominique Mols 
informa que Alfred Ernest é considerado por muitos como o melhor 
tradutor de “A Valquíria”, por ter uma atitude de respeito perante a 
obra traduzida. Interessante retomarmos a fala de Mols quando diz 
que a tradução de Ernest foi feita “as expensas” da língua francesa. 
Ao que tudo indica, o tradutor não parecia preocupado com uma 
tradução que fosse adaptada ao gosto francês, mas sim em fazer 
uma tradução mais fiel possível da obra original.

Na publicação feita por N. na Revue Blanche destacamos dois 
termos: “as adaptações já tiveram seu tempo” e “infiéis disfarces”. 
O uso desses termos parece indicar uma crítica à tradição das 
belles infidèles. Nesse sentido, percebemos por parte do cronista o 
questionamento das traduções que seguem o modelo das infidèles 
e vê na tradução de Alfred Ernest um sinal de mudança em relação 
ao modo como a tradução é feita na França.



372

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

Diante do exposto, percebemos na crônica da revista que o 
respeito à originalidade da obra vai caracterizar a ideia de uma boa 
tradução e que um texto com adaptações, adições e supressões ao 
modo das belles infidèles recebe, ao menos no contexto estudado, o 
estigma de uma má tradução.

Apesar de a Revue Blanche não ter um espaço específico e 
constante dedicado à questão da tradução, identificamos uma seção 
intitulada “Lettres”, que abordava frequentemente a questão da 
literatura estrangeira e da tradução. Essa seção começa a aparecer a 
partir de 1893 com o título “Lettres étrangères” (letras estrangeiras) 
cujo tema é a literatura italiana, e tende posteriormente a indicar 
o país de origem da literatura de que se fala, como por exemplo, 
“Letras italianas”, alemãs, escandinavas, inglesas, entre outras.

A pesquisa na sua fase atual concentra atenção a essa seção e, 
para uma melhor organização, foi elaborada pela estagiária Thaís 
Alves dos Santos uma tabela que identifica essas “Lettres”, onde 
constam o ano, o tomo, o número, a página, o título da matéria, a 
obra discutida ou traduzida (quando possível identificar), o autor da 
obra e o tradutor (quando possível identificar).

A seção apresenta resenhas, traduções ou fragmentos 
traduzidos, assim como críticas à obra no seu idioma original ou à 
sua tradução e aos seus tradutores, e mesmo comentários sobre os 
autores. Citemos, por exemplo, as “Lettres italiennes” de 1894, em 
que a Revue Blanche publica a tradução feita por Victor Barrucand33 
de um prefácio de Gabriel D’Annunzio:

En rééditant un de ses premiers livres, Triomphe 
de la Mort, M. Gabriel d’Annunzio l’enrichit de 
curieuses pages liminaires qui, discrètement, 
visent au manifeste d’art. Rien n’intéressant plus 
le mouvement littéraire en Italie que les idées de 
M. G. d’Annunzio, nous pensons que les lecteurs de 
la revue blanche nous sauront gré de leur en offrir 
une traduction. 34 (BARRUCAND, 1894, p.165)xvii

33  Victor Barrucand (1864-1934) - foi jornalista, escritor e tradutor.
34  Revue Blanche, (1894). t.7. n.34. p.165.
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Portanto, o que segue após uma pequena introdução 
informando se tratar da obra de Gabriel d’Annunzio é a tradução 
direta do prefácio. Provavelmente, a tradução do prefácio foi 
publicada pela primeira vez na Revue Blanche.

Um segundo exemplo para ilustrar essa seção é a “Lettres 
scandinaves” de 1895, em que Henri Albert35 comenta, ao que 
parece com certa satisfação, a publicação em língua francesa de 
uma obra norueguesa:

Maintenant qu’un éditeur intelligent s’est enfin 
décidé à publier, en langue française, La Faim, 
de Knut Hamsun, l’attention du public lettré 
va se porter sur le jeune romancier norvégien 
qui, jusqu’à présent, avait échappé au danger 
de l’enthousiasme excessif dont on honore 
quelques-uns de ses compatriotes. 36xviii (ALBERT, 
1895, p.188)

Henri Albert defende o romancista norueguês alegando que o 
sucesso do referido escritor provém por parte do público e não por 
causa dos críticos que ficaram em silêncio sobre a obra de Knut 
Hamsun. Nessa “Lettres” a questão da tradução da obra para o 
francês não é discutida. Henri Albert faz apenas uma crítica positiva 
da obra de Knut Hamsun e escreve sobre o pouco reconhecimento 
que a Noruega oferta ao escritor. Entretanto, supomos, pelo elogio 
feito ao editor que decidiu publicar em língua francesa a obra de 
Hamsun, que a tradução tenha agradado a Henri Albert.

Como dissemos inicialmente, os textos publicados na seção 
“Lettres” nem sempre tratam da questão da tradução, porém a 
temática da literatura estrangeira é uma constante nesse espaço 
da revista. Mesmo que a tradução não esteja sempre presente, 
acreditamos que podemos encontrar vestígios que nos apontem 
para o assunto da tradução na França durante a Belle Époque. Os 
textos levantados na seção “Lettres” ainda estão em fase de análise, 

35  Henri Albert (1869-1921) – foi jornalista, escritor, germanista francês e tradutor.
36  Revue Blanche, (1895). t.7. p.188.
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buscamos, assim, compreender como os intelectuais da revista 
pensam e debatem a questão da tradução, bem como as obras e 
autores estrangeiros que interessam a Revue Blanche.

De forma geral, até o momento, identificamos na revista uma 
postura crítica em relação à forma como é feita a tradução na França, 
principalmente a tradução no modelo das belles infidèles. A revista 
parece assumir, assim, a defesa de fidelidade ao texto original. De 
certa forma, coloca em discussão a formação de um tradutor e a 
exigência de que este conheça a obra e a língua a ser traduzida. 
As fontes indicam e confirmam, o que alguns estudiosos da Revue 
Blanche já concluíram: uma valorização e abertura da revista ao 
elemento estrangeiro servindo como um suporte divulgador da 
literatura estrangeira na França.

COnCLUSÃO 
É importante percebermos a relevância dessas pequenas revistas 

para o entendimento da questão da tradução e dos debates levantados 
pelos intelectuais do final do século XIX nesse campo, assim como o 
papel que tiveram na promoção da recepção de obras estrangeiras 
na França, uma vez que muitas destas apareciam primeiramente nas 
revistas para depois serem publicadas por editoras.

Em relação à Revue Blanche como já informamos, não há um 
espaço específico e obrigatório para a tradução e a discussão de obras 
estrangeiras podendo aparecer em artigos independentes e outros 
espaços da revista, porém a seção “Lettres” é um espaço que, a partir 
de 1893, com frequência discute na revista a literatura estrangeira 
e a questão da tradução. Essa seção aponta para o que alguns 
estudiosos do campo da tradução já indicaram sobre o que a França 
considera como “estrangeiro”. Observamos que a maioria dos países 
referidos na seção são países localizados na Europa com destaque 
para a Alemanha, Itália, Inglaterra e a região da Escandinávia. São 
poucos os registros de países da América e da África. As informações 
até o momento levantadas na Revue Blanche indicam também uma 
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preocupação com uma tradução que respeite as obras originais, 
sendo consideradas ruins as traduções que seguem a linha das belles 
infidèles. Também observamos que existe a cobrança por tradutores 
que conheçam a língua e a obra a ser traduzida.

A Mercure de France, por sua vez, em seus dois primeiros anos 
de publicação, nos traz a perspectiva de uma rubrica irregular e, 
posteriormente, outra regular (“Revue du Mois”) que analisaremos 
mais adiante para delimitar o posicionamento de seus redatores 
quanto à querela das traduções, além das críticas que possam surgir 
em outras seções da revista, o que torna sua leitura imprescindível 
para a obtenção de dados mais exatos. Observaremos a participação 
de Gourmont, que até então não redige críticas reprobatórias no 
que concerne às traduções, apesar de ser o redator que mais se 
envolve com a questão.

Considerando os textos aqui analisados, está claro para nós que 
permeia, quiçá predomine tanto na Mercure quando na Blanche 
uma postura reprobatória, de denúncia e condenação às traduções 
adaptadas, então buscamos construir continuamente, por meio 
dos dados encontrados, um quadro de quais obras e intelectuais 
estão envolvidos nesse plano micro – que é a querela sobre como 
traduzir e sobre a aceitação ou rejeição da literatura estrangeira – 
para chegarmos às implicações político-sociais em um plano macro.
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(Endnotes)

NOTAS DE TRADUÇÃO
i Talvez não me caiba dizer novamente, agora que a PLÉIADE se torna MERCURE DE 
FRANCE, o que foi respondido outrora às acusações de uma imprensa mal informada 
e defender de antemão nossa obra contra apreciações errôneas ou inconvenientes. 
De fato, é costume entre nossos companheiros dos grandes cotidianos infligir o 
irônico epíteto de decadente a toda publicação de jovens escritores que amam a 
arte, curiosos, sem dúvida, de fórmulas inéditas, mas, sobretudo conscienciosos e 
tendo horror à frase pronta e à palavra banal, de qualquer clichê. (traduções das 
autoras)
ii  “Eu traduzi as desesperadoras do Lete”.
iii  “Eis o triste massacre de vinte páginas de uma nobilíssima amargura, de uma 
feminilíssima ternura. Miss Olive Schreiner, de onde está, me perdoará – lá do fundo 
de sua casa de sonho, na sua ‘fazenda africana’”
iv  Mas, no seio desse movimento conjunto, o que foi decisivo para impor a revista de 
Alfred Vallette como a enciclopédia viva da literatura jovem e da inovação estética foi 
a invenção, a partir de 1896, de uma seção nomeada “Revue du Mois” que reagrupava 
as crônicas de informação regulares mantidas pelos redatores fixos. Essa rubrica 
conta desde 1896 com uma revista de letras alemães, inglesas, espanhóis, francesas, 
italianas, holandesas, polonesas, portuguesas, russas, escandinavas, sem contar com 
as recensões pontuais de outras literaturas mais raras – árabe, persa, japonesa, grega 
moderna, armênia. Porém, mais uma vez, ela havia sido precedida na realidade pelas 
crônicas irregulares de literatura estrangeira de Gourmont desde 1891.
v  Convém louvar sem reservas o Sr. Jean de Néthy por ter naturalizado francesas as 
poesias que são quase todas admiráveis e deliciosas. A tradução, que parece muito 
exata, é de uma língua excelente, muito consistente e simples como convinha a tal 
assunto.
vi  ÓDEON – Shylock, comédia em sete quadros, inspirada em Shakespeare, de 
Edmond Haraucourt. – Uma crítica a esta comédia, a essa altura, seria no mínimo 
inoportuna. Entretanto, diverte-nos acrescentar nossa opinião à ladainha de opiniões 
emitidas, todas mais ou menos a mesma: de que o tradutor não tem o direito de 
adulterar a obra original. Está claro que o Sr. Haraucourt merece a forca, ainda que 
algumas plumas desavergonhadas tenham insinuado que o Mercador de Venesa, 
como o As Alegres Comadres de Windsor, esteja mais próximo de uma peça bufa do 
que de um drama, e que uma comédia do Odéon talvez expresse melhor o original 
do que uma tradução séria... Mas, nesse momento, devemos nos preocupar com o 
original? É-nos oferecida uma peça inspirada em Shakespeare, e esse inspirada não 
significa, ao que parece, traduzido de. É, se quisermos, inspirada na obra inicial [...] 
O Sr. Haraucourt, com seu espírito flexível – um espírito vestido de casaca bordada 
– escreveu alegremente, jogando cá e acolá o ouro parisiense sobre o ferro anglo-
saxão. Mas é justamente isso que criticamos.
vii  Muito diferente é o caso de La Revue Blanche, criada em 1889 com o apoio dos 
irmãos Natanson e que parece encarnar o vanguardismo por excelência. A postura 
da revista é inegavelmente modernista, hostil à arte estabelecida, ao academicismo, 
mas também à erudição universitária, ao Collège de France, à Ópera, ao Conservatório 
Nacional, aos Salões. A coincidência entre o engajamento político e o engajamento 
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libertário em matéria de arte a caracteriza, e para isso ela se apoia particularmente 
sobre a importação de textos estrangeiros. [...] Com cerca de 10 a 15% da literatura 
estrangeira em suas divulgações de poesia, teatro e ficção, ela faz da importação 
literária uma ponta de lança de sua campanha de subversão literária. Ela se apoia 
principalmente sobre essa importação para se tornar um periódico sólido.
viii  O elemento francês desta colaboração se tornou predominante, os editores de 
Paris decidiram (sem excluir os escritores estrangeiros) agrupar-se autonomamente 
e ser impressos em Paris. É de fato uma nova revista que aparece hoje e cujo espírito 
precisa ser explicado em uma palavra.
Que ninguém se engane sobre a jovialidade do nosso formato: isso dificilmente 
é uma revista de combate. Não nos propomos a minar a literatura estabelecida 
ou a suplantar os jovens grupos literários já organizados. Muito simplesmente, 
queremos desenvolver nossas personalidades aqui, e é para esclarecê-las pela sua 
complementar admiração ou simpatia que respeitosamente pedimos aos nossos 
mestres, e que acolhemos com bom grado os mais jovens.
ix  A qualidade das primeiras traduções foi bastante medíocre, com muitos cortes, 
modificações, contrassensos. O cenário em francês melhora com a tradução de 
Félix Fénéon, mais fiel ao texto original. Mas ainda faltam frases, mesmo parágrafos 
inteiros. Existem também alguns erros, aparos preciosos ou muito contemporâneos.
x  O Sr. Ernest acaba de concluir uma tradução de “A Valquíria”. Esse trabalho 
era esperado com alguma impaciência, e é de se desejar que o Sr. Ernest um dia 
ofereça ao nosso reconhecimento uma tradução completa de Wagner. No entanto, 
temos visto se levantarem algumas críticas, e é verdade que se compararmos com 
o texto do Sr. Wilder, a tradução do Sr. Ernest é surpreendente. Eis porque algumas 
explicações não serão supérfluas.
xi  Se traduzir uma obra estrangeira é sempre uma coisa árdua, traduzir um poema 
destinado a ser cantado, respeitando o significado preciso do texto e da forma 
musical em seus mínimos detalhes, é uma tarefa quase impossível, feito em todo 
caso para assustar os mais audaciosos.
xii  É verdade que os tradutores até agora se preocuparam pouco em cumprir os 
requisitos do programa. Alguns ignoram tudo sobre as obras que empreendem para 
revelar aos seus nacionais; outros se contentam em não saber nada sobre música; 
Há ainda alguns que não conhecem uma palavra da língua escrita pelo autor original. 
Eles operam, no entanto, imperturbáveis: O Sr. Nuitter não sabe alemão, e não se 
esconde dele.
xiii  Além disso, a prosódia é frequentemente absurda, e sobretudo, sobretudo 
a infidelidade quase constante da tradução, a sua incorreção, os seus termos 
impróprios, à substituição obstinada das imagens e pensamentos de Wagner pelos 
pensamentos e imagens wilderienos, acrescenta-se o mais escandaloso desprezo 
pelo texto musical.
xiv  Os eruditos e os literários reconhecerão o pensamento de Wagner, sua língua, 
suas imagens, sua poesia, suas concepções míticas [...] as adaptações já tiveram seu 
tempo. Agora, a obra do mestre será ouvida em sua autenticidade, viva, libertada, 
definitivamente, dos infiéis disfarces.
xv  ele tinha atribuído a si como objetivo principal produzir um texto que respeitasse 
a música de Wagner a todo custo. Às expensas da língua francesa, que ele maltratava 
alegremente, dando-se por única limitação a necessidade de permanecer inteligível. 
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[...] Ele soube, melhor que Wilder, manter sobre os tempos fortes as palavras 
importantes que Wagner tinha colocado, em uma palavra, observar uma literalidade 
mais perfeita. Isso era, evidentemente, uma grande qualidade; infelizmente, − 
reverso da medalha −, o texto de Ernest fervilhava de incorreções de estilo e era 
muitas vezes incompreensível à audição. O problema não tinha, portanto, ainda 
encontrado em Ernest uma solução satisfatória.
xvi  e eis porque muitos consideram Ernest como o melhor tradutor de “A Valquíria” 
e de Wagner em geral, por ter sido, ao que parece, o primeiro a compreender a 
importância do respeito do tradutor perante a obra que ele traduz.
xvii  Ao reeditar um de seus primeiros livros, Triomphe de la Mort, o Sr. Gabriel 
d’Annunzio enriquece-o com curiosas páginas introdutórias que, discretamente, 
visam o manifesto da arte. Nada interessa mais ao movimento literário na Itália do 
que as ideias do Sr. G. d’Annunzio, acreditamos que os leitores da Revue Blanche 
serão gratos em oferecer-lhes uma tradução.
xviii  Agora que um editor inteligente finalmente decidiu publicar, em língua 
francesa, La Faim, de Knut Hamsun, a atenção do público letrado será focada no 
jovem romancista norueguês que, até agora, havia escapado do perigo do entusiasmo 
excessivo com o qual alguns de seus compatriotas são honrados.
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A cOLeçãO ecONÔMIcA dA LIVrArIA LAeMMert: 
dO rOMANce POPULAr AO rOMANce PsIcOLÓGIcO

Pedro Paulo catharina (UFrJ-FBN1)
Marina Barros silva (UFrJ-cNPq) 

rose rocha dos santos (UFrJ-cNPq)

No final do século XIX, momento em que o mercado editorial 
brasileiro começava a investir mais seriamente na literatura 
nacional, a Coleção Econômica da Livraria Laemmert, vendida 
entre 1895-1898, reafirmava o caráter internacional do gosto pelos 
romances, apostando sobretudo em escritores franceses. A Livraria 
Laemmert encontrava-se no cerne desse impasse editorial que 
desejava apostar no novo sem abrir mão de comercializar o que era 
sucesso garantido.

Notícias curtas saiam nos jornais apoiando os lançamentos dos 
volumes da coleção, que também eram anunciados pela própria Livraria 
Laemmert nas páginas finais dos mesmos. Em julho de 1895, quando foi 
lançado o primeiro número da Coleção Econômica Laemmert, o jornal 
A Notícia do Rio de Janeiro anunciava em primeira página:

TARTARIN

O famoso Tartarin de Tarascon, de Daudet, 
tradução de Pinheiro Chagas, foi editado pela 
importante casa Laemmert em condições 
verdadeiramente excepcionais, e que vão 
garantir a divulgação da obra: imagine-se que 
um elegante volume de 344 páginas, com capa 
colorida, é vendido a 1$ para o público e com 
abatimento sobre esse preço para livreiros!

1 A pesquisa sobre a Coleção Econômica Laemmert foi desenvolvida com apoio do 
Programa de Apoio à Pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional.
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Agradecemos o exemplar que nos foi enviado. 
(1895, p.1)

No mês, seguinte, quando se lançava o segundo volume, a 
Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro lembrava àqueles que fariam 
a coleção e a seus leitores em geral que era a vez de comprar o 
segundo volume: A casa Laemmert prossegue felizmente a sua 
“Coleção econômica”, com a publicação do Pedro e João, de Guy de 
Maupassant, traduzida por Tito Martins. O público aí tem mais uma 
pérola da literatura francesa. O volume é convidativo. (1895, p.2)

As notas indicavam que se tratava de uma coleção que atraía 
o público pela qualidade dos títulos e autores publicados – neste 
caso, dois títulos de autores franceses naturalistas –, pela tradução, 
pelo número elevado de páginas pelo módico preço de 1.000 réis 
que incluía ainda uma elegante capa em cores, sem esquecer de 
destacar que se tratava de um empreendimento de uma casa 
editorial muito tradicional, existindo desde a década de 1830. Outro 
detalhe interessante a observar é que havia uma preocupação dos 
editores na distribuição da coleção por outras livrarias, para as quais 
fariam um abatimento. Além disso, em 1895, a Livraria Laemmert, 
com sede no Rio de Janeiro, possuía uma filial em São Paulo; em 
1897, já tinha aberto outra em Pernambuco, garantindo uma boa 
distribuição ao Norte e ao Sul do País.

Apresentamos sumariamente neste capítulo esta coleção de 
romances estrangeiros como sendo um empreendimento editorial 
de sucesso de uma livraria-editora importante para a cidade do 
Rio de Janeiro e para o País ao longo do século XIX até a primeira 
década do século XX, quando um incêndio destruiu sua sede na rua 
do Ouvidor (MACHADO, 2012, p.129-132). Os volumes da coleção, 
em sua maioria, fazem parte do acervo da Fundação Biblioteca 
Nacional e constituem elementos importantes para a compreensão 
da formação cultural do país, do próprio campo literário brasileiro 
e do espaço literário internacional. Propomos uma discussão 
sobre o alcance de obras baratas que circulavam pelo País no final 
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do século XIX, e que constituíam o gosto de boa parte do público 
leitor brasileiro. Este gosto, no entanto, não era uno. A coleção 
aposta justamente num perfil multifacetado do público, que podia 
adquirir bons livros ou livros de sucesso a preços baixos – daí 
podermos considerá-la uma coleção popular. Ela acolhe romances 
naturalistas menos polêmicos como os de Alphonse Daudet e Guy 
de Maupassant, mencionados nas notícias citadas acima, romances 
populares como aqueles do escritor Georges Ohnet e romances 
psicológicos de Paul Bourget, entre outros nomes da literatura 
francesa em voga nas últimas décadas daquele século.

A COLEÇÃO
Em seus estudos sobre a literatura popular, Alessandra El Far 

menciona a Coleção Econômica da Editora Laemmert como fazendo 
parte “de um fenômeno muito mais abrangente e complexo, no qual 
o livro popular, com sua rede de agentes sociais e práticas culturais, 
adquiria um lugar de destaque” (EL FAR, 2014, p.69). A pesquisadora 
traz informações importantes sobre o preço reduzido dos livros da 
coleção (1.000 réis), a má qualidade do papel e, analisando a ilustração 
da capa (Figura 1), infere que ela visaria um público preferencialmente 
feminino e burguês, distante dos apelos licenciosos das apostas 
editoriais mais arrojadas como, por exemplo, aquelas do editor Pedro 
da Silva Quaresma, da Livraria do Povo, que havia lançado com grande 
sucesso de escândalo em 1893 o romance O aborto, de Figueiredo 
Pimentel. A imagem da capa “escolhida pelos editores”, afirma El Far, 
“comunicava a presença de uma literatura de bom gosto, apreciada 
por mulheres educadas e de boa família” (2014, p.69).

Cabe dizer que a Coleção Econômica Laemmert não foi um 
empreendimento original dessa casa-editora, mas um acordo 
comercial com a tradicional livraria portuguesa de António Maria 
Pereira (PEREIRA, 1998), muito presente no mercado editorial 
brasileiro havia duas gerações (AUGUSTI, 2016). Ela circulou 
simultaneamente no Brasil e em Portugal. Esta coleção também 
serviu de base para outras livrarias que ora copiaram a ideia, ora a 
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adaptaram, numa realidade de mercado editorial na qual a pirataria 
era costume (HALLEWELL, 2012, p.268-272).

Segundo as fontes verificadas, a Coleção Econômica Laemmert 
teve início em julho de 1895 e foi encerrada em julho de 1898, 
enquanto a de António Maria Pereira seguiu adiante. Ela foi 
composta por vinte e nove volumes que correspondem a trinta e 
três textos, pois três volumes contêm mais de um texto: o volume 
1, explicitamente identificado: As aventuras de Tartarin de Tarascon 
seguidas de Tartarin nos Alpes, de Alphonse Daudet; o volume 9, 
Vogando, de Guy de Maupassant, que também traz a novela Senhor 
Parente, do mesmo autor, mas não identificada na capa nem na 
folha de rosto; e o volume 22, A alma de Pedro, de Georges Ohnet, 
que curiosamente também contém dois contos de Jean Richepin: 
A condessa demônio e Traste inútil, ambos retirados do livro 
Cochemars, de 1892, também sem nenhuma indicação paratextual. 
Tais procedimentos, hoje improváveis, são bastante reveladores 
das práticas editorias, comerciais e de leitura da época.

Das trinta e três obras (romances, majoritariamente, mas 
também contos e narrativa de viagem), trinta pertencem a autores 
franceses, uma é de autor inglês, uma de autor italiano e uma de 
autor russo – composição de coleção que aponta para a preferência 
do público leitor pela literatura francesa naquele momento, ou, 
dizendo de outro modo, que revela a supremacia dessa literatura 
no âmbito mundial (CASANOVA, 1999). Se analisarmos o momento 
de produção das obras, notaremos que há um investimento maior 
dos editores nos romances e narrativas contemporâneos, pois nove 
são da década de 1890, quatorze são da década de 1880, cinco da 
década de 1870, quatro de 1860 e apenas um da década de 1850. 
De trinta e três obras, doze são de autoria de escritores naturalistas: 
são textos de Émile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, 
Edmond de Goncourt e do russo Ivan Tourgueniev o que já indica 
um novo recorte na preferência no gosto do público, naquele 
momento, que parecia privilegiar essa estética (CATHARINA, 2016).
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O escritor que mais se destaca é o hoje esquecido Georges 
Ohnet. Sua vasta obra era depreciada pelos críticos que nela não 
viam real valor literário. Deste autor, seis obras compõem a coleção, 
como veremos. Ele é seguido por Alphonse Daudet (com quatro 
obras), Guy de Maupassant (com quatro obras), Émile Zola (com 
duas obras) Paul Bourget (com duas obras) e Jean Richepin (com 
duas obras curtas). Todos os outros autores franceses – Octave Féré, 
Hector Malot, Erckmann-Chatrian, Pierre Maël, Armand Lapointe, 
Maxime Du Camp, Guérin-Ginisty, Adolphe Belot e Maxime Paz, 
e os estrangeiros Ridder Haggard, Gabriele D’Annuncio e Ivan 
Tourgueniev participam da coleção com apenas uma obra.

Desses títulos, vale ressaltar, muitos, se não todos, já haviam 
sido publicados em folhetim nos jornais do País ou se encontravam 
à venda nas livrarias em vários estados do Brasil bem antes da 
Coleção Econômica Laemmert os reunir – fato que os aloca longe 
das “novidades” ou novos lançamentos do mercado editorial 
mundial. Podemos então ver nessa seleção de romances e narrativas 
um investimento editorial que aposta sobretudo em textos que já 
haviam fartamente circulado no País e que agradavam ao público. 
No entanto, eles pertencem à segunda metade do século, e não 
poderíamos falar em livros de longa duração no gosto do público, 
como Paul e Virginie (1788) de Bernardin de Saint-Pierre; também 
não se nota nenhum exemplar ligado à estética romântica, por 
exemplo, como ocorrem em outras coleções que reúnem obras de 
épocas e estéticas diversas.

Há uma aposta tanto em livros de autores com reconhecida 
qualidade literária (apesar das polêmicas) – Émile Zola, Jules e 
Edmond de Goncourt, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Paul 
Bourget, Ivan Tourgueniev, Gabriele D’Annunzio, Jean Richepin – 
quanto em escritores adeptos do que o crítico francês Sainte-Beuve 
havia chamado em 1839 de “literatura industrial” (SAINTE-BEUVE, 
1839), isto é, uma literatura produzida sem grande preocupação 
artística, interessada em vender em grande escala e agradar ao 
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público. Nesta categoria se encontrariam Georges Ohnet, Armand 
Lapointe, Adolphe Belot e Rider Haggard, entre outros.

Três autores da coleção eram na verdade o pseudônimo de 
duplas de escritores franceses que escreviam a quatro mãos: 
Erckmann-Chatrian, pseudônimo coletivo de Émile Erckman e 
Alexandre Chatrian, que se dedicaram a romances nacionalistas 
que exploravam um realismo regional e rústico; Pierre Maël, 
pseudônimo coletivo de Charles Causse e Charles Vincent, prolíficos 
autores de romances de aventuras e sentimentais, que foram um 
grande sucesso de vendas em sua época pela editora Hachette; e 
Guérin-Ginisty, pseudônimo coletivo do romancista Paul Ginisty 
e do jornalista Jules Guérin. Esses dados reforçam ainda mais a 
caracterização da Coleção Econômica Laemmert como uma coleção 
de romances populares, por apontar o processo “industrial” da 
publicação de romances (MOLLIER, 2018).

Também parece haver uma estratégia dupla nas escolhas dos 
autores que poderiam causar mais polêmica: os naturalistas, por 
exemplo, são considerados por muitos críticos e leitores como 
autores pornográficos. O Visconde de Taunay havia visto O Nababo 
e Os reis no exílio de Alphonse Daudet, ambos compondo a Coleção 
Econômica Laemmert em seus volumes 12 e 27 respectivamente, 
como livros de escândalo (DINARTE, 1883, p.37), o segundo como 
livro de propaganda republicana, possuindo “cenas mais ou menos 
escandalosas” e “indecorosas” (1883, p.38 e 40). Mas é sabido que, 
entre os naturalistas, Alphonse Daudet, embora considerado um 
dos “corifeus” do movimento literário, era visto, diferentemente de 
Zola, como mais “alegre, encarando este mundo sob um aspecto 
mais risonho” (VIVEIROS DE CASTRO, 1889, p.1).

Zola, muito conhecido no Brasil por seus romances de escândalo 
como L’Assommoir e Nana, também constituiria uma ameaça 
aos bons costumes dentro da Coleção Econômica Laemmert. No 
entanto, seus livros mais polêmicos estão ausentes. O Sonho (4º 
volume), um dos romances mais inocentes da saga dos Rougon-
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Macquart, possui temática religiosa – como o 5º volume da 
coleção, Soror Philomena, dos irmãos Goncourt, também escritores 
naturalistas – e é caracterizado como um conto de fadas. Por outro 
lado, Magdalena Férat (26º volume) narra a história de uma moça 
que experimenta o amor antes do casamento, e depois a traição no 
casamento seguida de final muito trágico.

Pedro e João de Maupassant traz igualmente uma história 
de adultério que gerou um filho em uma família respeitável da 
pequena burguesia. Jean Richepin, cujos contos ocultos na coleção 
foram lançados no volume Cochemars pelo editor dos naturalistas, 
Georges Charpentier é conhecido como um autor cuja linguagem 
pode ser grotesca e vulgar, tendo sido condenado e preso pelos 
poemas publicados em La Chanson des Gueux; Adolphe Belot, autor 
de romances populares considerados picantes e imorais, conhecido 
pelo enorme sucesso de escândalo Mademoiselle Giraud, ma 
femme (traduzido para o português por Esposa e Virgem) – no qual 
conta a história dos amores lésbicos da esposa do narrador que 
não consegue consumar o seu casamento –, também não seria um 
autor bem-vindo no seio das famílias brasileiras e provavelmente 
portuguesas que se dispusessem a colecionar os livros.

Vemos, assim, que a pista levantada por Alessandra El Far a 
partir da imagem estampada na capa dos livros vislumbrando um 
público leitor feminino e burguês (ver Figura 1) deve ser relativizada. 
Muitos desses romances tratam de histórias de adultério entre 
personagens mais ou menos nobres, mas também entre burgueses 
e personagens populares, e não constituiriam leitura adequada para 
“mulheres educadas e de boa família” (EL FAR, 2014, p.68), segundo 
os padrões da época. Alguns poderiam até mesmo ser considerados 
como “leitura para homens” (EL FAR, 2004).

A Coleção Econômica Laemmert aposta, assim, num perfil 
eclético, com intenções comerciais bem certeiras, podendo seduzir 
tanto a leitora quando o leitor de diferentes níveis sociais, a eles 
oferecendo tanto obras de escritores relativamente consagrados 
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no espaço literário mundial (CASANOVA, 1999) – mas que possuíam 
ao mesmo tempo um vasto público leitor (caso dos escritores 
naturalistas franceses na coleção) – quanto obras de escritores 
partidários da produção mais comercial da literatura, que as 
instâncias de legitimação – academias, crítica, ensino – rejeitavam 
e ainda rejeitam. A seguir, discorreremos sobre dois perfis literários 
opostos no campo literário que, vale dizer, podem interessar a um 
mesmo leitor ou leitora: romances mais populares e de fácil leitura 
e romances mais elaborados em termos de constituição psicológica 
dos personagens e da linguagem.

O ROMAnCE POPULAR DE GEORGES OHnET
Georges Ohnet, nascido em 3 de abril de 1848 em Paris, foi um 

escritor que iniciou sua carreira como advogado; porém, abandonou 
o Direito para tornar-se jornalista. Deixou-se seduzir pela literatura 
e, em 1881, lançou seu primeiro romance de sucesso, Serge Panine, 
publicado pela editora de Paul Ollendorff. Em sua época, Ohnet 
foi considerado um autor muito rentável comercialmente. Seus 
romances eram vendidos em grandes tiragens e foram adaptados 
para o teatro e, no século XX, para o cinema. Não obstante, Ohnet é 
hoje um autor praticamente desconhecido pelo público e ignorado 
pela crítica. Poucos estudos existem sobre ele.

Segundo Olivier-Martin, a editora escolhida por Ohnet era uma 
empresa de livros moderadamente caros (Apud SEILLAN, 2017), que 
também editava obras de Guy de Maupassant. Ohnet não recorria, 
como faziam outros escritores de grande público, aos expedientes 
da publicação em folhetins de periódicos baratos e muito populares, 
como Le Petit Journal (SEILLAN, 2017). Apesar dessas escolhas, sua 
obra foi considerada por grande parte dos críticos literários daquele 
período como pertencente à “literatura popular”. O caráter popular 
deste gênero de romance, porém, não significava que o escritor 
fosse de origem humilde, nem que este tipo de literatura fosse feito 
visando pessoas de classes sociais de menor poder aquisitivo ou 
sem erudição.



389

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

Em seu capítulo “Qu’est-ce que le roman populaire?”, Daniel 
Couégnas define as características do romance popular. A primeira 
seria o procedimento mimético da “ilusão referencial”, porém 
desenvolvido de um modo diferente daquele praticado na estética 
realista-naturalista. Nele, o autor inclui nomes de lugares reais ou 
personalidades conhecidas ou históricas e faz uso de senso comum, 
a fim de que o leitor seja capturado pela trama, na qual se reconhece 
e à qual adere sem sobressaltos. Para Couégnas, a ilusão referencial 
do romance popular se esforça mais para fazer o leitor sonhar do 
que para fazê-lo compreender uma realidade (2008, p.40).

Podem-se encontrar evidências dessa característica na obra de 
Georges Ohnet. Logo nas primeiras páginas do romance Vontade, 
de 1888 (volume 11 da Coleção Econômica Laemmert), o autor 
descreve o percurso de dois jovens que seguiam uma dama pelas 
ruas de Paris e nomeia cada rua conforme os personagens avançam 
em seu trajeto: “Retardée un instant par la difficile traversée du 
Faubourg-Montmartre, celle qui avait, sans s’en douter, attiré 
l’attention des deux promeneurs, montait vivement la pente 
du boulevard devant Barbedienne, s’en allant vers le Faubourg-
Poissonnière” (OHNET, 1888, p.3). Em A alma de Pedro, de 1890, 
e Sérgio Panine, de 1881 (volumes 22 e 3 da Coleção Econômica 
Laemmert, respectivamente) também há menção a locais reais na 
Itália, na Rússia e na própria França e suas regiões, almejando a ilusão 
referencial que capta a atenção do leitor e o faz sentir-se inserido 
naquele ambiente, que eventualmente conhece. Logo no início de 
A alma de Pedro, por exemplo, temos a seguinte passagem, que 
reafirma esta característica do romance popular na obra de Ohnet: 
“Il va en Égypte: nous touchons à Alexandrie, nous remontons le Nil 
[...]” (OHNET, 1890, p.15).

Outra característica do romance popular seria a presença de 
uma “intertextualidade da repetição” (COUÉGNAS, 2008, p.40). Isto 
significa que o autor inclui em suas histórias as mesmas situações 
e os mesmos tipos de personagens, de forma a também gerar no 
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leitor uma sensação de familiaridade com o texto, a fim de que 
entre facilmente no universo romanesco. René Guise chamou este 
tipo de enredo de “littérature facile” (Apud COUÉGNAS, 2008, p.40).

Na obra de Ohnet, reconhece-se esse traço na reincidência dos 
temas propostos. Em Sérgio Panine, há rivalidade entre uma senhora 
burguesa e seu genro, um príncipe russo que, apesar de preservar 
seu título, havia perdido seus bens e riqueza. Em A alma de Pedro, 
Jacques de Vignes, personagem de saúde frágil, investe as suas 
últimas forças e o dinheiro de seu falecido pai para satisfazer os seus 
prazeres. Já em O Grande Industrial, de 1882, segundo romance de 
sucesso de Ohnet (que aqui citamos por sua importância, mas que 
não figura na lista da Coleção Econômica Laemmert), há, entre outras 
histórias, a da personagem Clara de Beaulieu, rica herdeira que, por 
se ver arruinada, é obrigada a se casar com um homem que não ama. 
Assim, pode-se analisar nesses exemplos o retrato caricatural da vida 
de burgueses e de elementos da alta sociedade da época.

A ausência de paratexto editorial também é um indicativo 
da literatura popular. Subtítulos, prefácios e capas ornamentadas 
geralmente não são vistos em obras de romance popular. Nos livros 
de Ohnet, não havia prefácios ou posfácios, porém, devido à escolha 
da editora Paul Ollendorff, citada anteriormente, os romances 
possuíam capa dura, com letras em dourado, o que os diferenciava 
das obras populares, que apostavam nas brochuras com papel de 
baixa qualidade, como é o caso da Coleção Econômica Laemmert. 
Esta, embora proponha uma capa colorida, repete-a para todos os 
seus volumes, facilidade que não permite particularizar a obra ora 
publicada, mas parece querer dar uma identidade à coleção ao inferir 
seu público-alvo preferencial, como sinaliza Alessandra El Far (2014).

Quanto ao tipo de linguagem empregada, Couégnas afirma 
que, embora não seja obrigatoriamente mal escrito, isto é, não 
contenha erros gramaticais ou de sintaxe, o romance popular é 
conhecido por sua linguagem simples e de fácil entendimento (2008, 
p.41). Esse procedimento pressupõe a maior probabilidade de 
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venda, já que o texto pode ser lido e compreendido por um maior 
número de leitores. Além disso, através de um estilo simplificado de 
comunicação, o autor se apagaria, consolidando o efeito de ilusão 
referencial e proporcionando ao leitor a sensação de penetrar no 
mundo do romance por conta própria. Jean-Marie Seillan, em seu 
artigo “‘Un genre de roman ni trop haut ni trop bas’: Georges Ohnet et 
la littérature moyenne”, analisa a obra e as críticas a Georges Ohnet e 
corrobora a hipótese de que a linguagem utilizada em seus romances 
seria uma linguagem banal: “Então, não se acusava Ohnet de violentar 
a língua francesa, como se fazia com diversos folhetinistas, mas de se 
satisfazer com uma simplicidade sintática que beirava a banalidade” 
(SEILLAN, 2017, p.9 – tradução dos autores).

Quanto aos personagens do romance popular, eles são, em 
geral, pouco elaborados psicologicamente, o que diferencia este 
gênero do naturalismo e do romance psicológico, por exemplo. 
Para Couégnas, os personagens são como “alegorias do Bem e do 
Mal”, num antagonismo entre “mocinhos e bandidos” (COUÉGNAS, 
2008, p.42). Porém, o que se nota muitas vezes na obra de Ohnet 
são personagens um pouco mais elaborados, sendo bons e maus 
ao mesmo tempo. Em Sérgio Panine, a mesma senhora burguesa 
bem-sucedida nos negócios e mãe de família responsável por ser o 
pilar de sua casa é capaz de assassinar o próprio genro. Em A alma 
de Pedro, o pintor Pedro Laurier mistura sentimentos de egoísmo e 
altruísmo em sua decisão de suicídio. Esses detalhes tornam a obra 
de Ohnet um pouco mais complexa do que a média dos romances 
populares de sua época e talvez tenham servido para fortalecer seu 
sucesso de público entre leitores de várias classes sociais.

Todos esses fatores contribuíram para a popularidade de 
Ohnet no Brasil. De acordo com Márcia Abreu, o acesso mais 
fácil aos periódicos e livros – devido à evolução dos meios de 
transporte, dos meios de comunicação e dos processos tipográficos 
necessários à impressão e à distribuição dos jornais – facilitou o 
consumo de literatura estrangeira no País, tanto no original, quanto 
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em traduções, proporcionando intensas trocas culturais entre as 
nações (2016, p.9-10, 18). Esse momento de circulação de impressos 
favoreceu sobremaneira o romance-folhetim, forte veículo de 
divulgação das obras de Georges Ohnet em nosso país.

Levando em conta todos os aspectos da obra de Ohnet, 
anteriormente citados, que fizeram dele um escritor popular em 
vários países, e a facilidade da publicação em folhetim, em conjunto 
com a evolução dos transportes, podemos inferir que, muito 
provavelmente, devido à forte presença do romance popular de 
Georges Ohnet no Brasil (e também em Portugal), várias de suas 
obras foram escolhidas para figurar na lista da Coleção Econômica 
da Livraria Laemmert.

Além de seu primeiro romance, Sérgio Panine, publicado 
como terceiro volume, outros cinco fazem parte coleção: Vontade, 
décimo primeiro volume; Lise Fleuron (1884), décimo sexto 
volume; O último Amor (1889), décimo oitavo volume; A alma de 
Pedro, vigésimo segundo volume e Dívida de Ódio (1891), vigésimo 
oitavo volume. Eles eram conhecidos dos anúncios dos jornais, 
das prateleiras das livrarias e gabinetes de leitura e, sobretudo, 
das páginas de publicações seriadas que obtinham um mais amplo 
alcance de público.

Sérgio Panine havia sido publicado em folhetim no Rio de Janeiro 
em 1884 e encontram-se anúncios do livro no Ceará em 1887 e no 
Rio Grande do Sul em 1889. Em Pernambuco, aparece em anúncio de 
peça, em 1885. Vontade havia sido publicado em folhetim no Pará, no 
mesmo ano de lançamento da obra na França, e no estado de Alagoas 
um ano depois. A sua tradução aparece também em anúncios de livro, 
em 1888, na Paraíba, no Ceará e no Pará (Figura 2). A obra no original 
foi anunciada para venda no Rio Grande do Sul, nesse mesmo ano. 
Encontramos Lise Fleuron, em anúncio de livros no Rio Grande do Sul, 
em português, no de ano de 1887, e em francês, em 1888. Em 1887, a 
sua tradução também já havia aparecido em anúncio no Ceará e em 
folhetim no Pará. O último Amor havia aparecido em folhetim (com 
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o título Derradeiro Amor) na Bahia e no Pará em 1889, mesmo ano 
de seu lançamento na França; e em Minas Gerais, em 1892 (Figura 
3). Encontramos também anúncios deste livro, no original, no Rio 
Grande do Sul em 1889, e traduzido em Santa Catarina em 1893. A 
alma de Pedro havia sido publicado em folhetim no Pará e no Ceará, 
em 1890, ano em que foi lançado, e na Paraíba e em Alagoas, em 
1891. Seu original foi anunciado também em 1890, em Pernambuco, 
à venda na Livraria Francesa. O romance Dívida de Ódio havia sido 
lançado em folhetim no Pará, em 1891, ano de seu lançamento na 
França. Nesse mesmo ano, apareceu também em Pernambuco, num 
anúncio de livros em francês.

O anúncio do folhetim publicado no Ceará aponta a 
versatilidade da obra de Ohnet, cuja escrita se diferenciava da dos 
demais romancistas do gênero e era capaz de agradar a todo tipo 
de público, masculino ou feminino, jovem ou adulto – elemento 
fundamental para a caracterização de uma obra como popular. 
Sua oposição ao naturalismo também é destacada no anúncio, que 
não deixa dúvida sobre o alcance da literatura de Ohnet – “o mais 
popular dos romancistas contemporâneos”:

Em nosso próximo número, começaremos a 
publicar o formosíssimo romance de Georges 
Ohnet, A Alma de Pedro, traduzido expressamente 
para a nossa folha, por talentoso colaborador.

Mais precioso mimo literário não poderíamos 
oferecer às nossas amáveis leitoras e numerosos 
leitores.

Ohnet é o mais popular dos romancistas 
contemporâneos. À fúria com que o agride 
a crítica naturalista, o público responde, 
esgotando num momento os milhares de edições 
de suas obras. O laureado autor de Mestre de 
Forjas e de Sérgio Panine tanto pode encontrar-
se na biblioteca do literato estudioso, como no 
boudoir de cândida menina.
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O seu último romance, que começaremos a 
publicar terça-feira, está fazendo verdadeiro 
furor no mercado literário de Paris. Tomando 
para assunto o hipnotismo, aproveita-o 
em situações as mais dramáticas e cenas 
admiravelmente comoventes.

Para o nosso folhetim, do próximo número 
em diante, chamamos a atenção dos leitores. 
(O ESTADO DO CEARÁ, 1890, p.2)

Em geral, as temáticas desenvolvidas nos romances de Ohnet 
incluem dramas sentimentais, conflitos familiares entre burgueses 
endinheirados e aristocratas falidos, tudo entrelaçado por uma 
trama romanesca (MUSNIK, 2017). O atrativo da obra do autor é 
representado por essas características. A familiaridade de assuntos 
propostos é, entre outros fatores citados, o que torna a obra de 
Ohnet popular e rentável em vários países. Cremos ser esse o motivo 
pelo qual Ohnet está tão presente na Coleção Econômica Laemmert: 
dar ao leitor a sensação satisfatória de estar em um lugar conhecido, 
seguro, sem surpresas desagradáveis.

O ROMAnCE PSICOLÓGICO DE PAUL BOURGET
Numa posição diferente, se não oposta, daquela ocupada por 

Georges Ohnet no campo literário francês (BOURDIEU, 1998) e no 
espaço literário mundial (CASANOVA, 1999), Paul Bourget, escritor 
francês de renome em sua época, nascido em Amiens em setembro 
de 1852, escreveu durante sessenta anos aproximadamente, 
produzindo uma vasta obra que se divide entre poemas, romances, 
novelas, contos, ensaios e peças de teatro. Algumas de suas obras 
alcançaram ainda as telas de cinema, como os filmes O apóstolo, 
lançado em agosto de 1916 pela companhia cinematográfica Società 
Anonima Ambrosio, com direção de Gero Zambuto, e O discípulo, 
lançado em janeiro de 1917, pela Corona Film, com direção de 
Giuseppe Giusti – ambas montagens italianas que fizeram parte da 
programação cinematográfica dos estados do Amazonas, Maranhão 
e Pernambuco, em 1917 e 1918 (Figura 4).
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Além da literatura e do cinema, a obra de Bourget também 
migrou para música. Alguns de seus poemas foram musicados 
por grandes nomes, como Georges Brun, Liza Lehmann, Charles 
Koechlin e Claude Debussy. O compositor de Claire de lune foi quem 
mais musicou poemas de Bourget. Em um obituário de Debussy 
publicado no Diário de Pernambuco, Bourget é apontado (com 
Paul Verlaine e Charles Baudelaire) como um poeta que inspirava 
o músico. Beau soir – da coletânea de poesias Les Aveux, de 1882, 
é um dos poemas de Bourget musicados por Debussy, que ganhou 
também uma versão cantada por Barbra Streisand em seu álbum 
Classical Barbra, lançado em 1976.

Bourget também escreveu críticas e artigos para diversos 
jornais e revistas, dentre eles La Revue des Deux Mondes, Globe, 
Nouvelle Revue e L’Illustration. Ele se tornou um dos imortais da 
Academia Francesa, ocupando, em 1894, a trigésima terceira 
cadeira da instituição. Foi também condecorado com a Grã-cruz, 
mais alta categoria da Ordem Nacional da Legião de Honra. Escreveu 
seu último romance, Le Diamant de la reine, em 1932. No Natal de 
1935, morreu em Paris aos 83 anos.

Bourget era considerado um dos principais escritores do 
“romance psicológico” por ter produzido os chamados “romances 
de análise”. Rémy Ponton afirma em “Naissance du roman 
psychologique” que o romance psicológico surge como uma 
resposta ao movimento naturalista dominante nas últimas décadas 
do século XIX. Na época que o naturalismo atingia um grande 
público, um grupo de escritores pertencentes à elite intelectual 
adotou, então, este tipo de narrativa romanesca. Ponton também 
entende o romance psicológico pelo viés sociológico. Ele mostra o 
caráter elitista desse movimento, que reúne, em sua grande maioria, 
escritores de grande capital social, nascidos em famílias ricas e 
cultas. Todos estudaram em colégios renomados e cresceram em 
ambientes culturalmente ricos, tendo completado o ensino superior 
e frequentado os salões da alta sociedade (PONTON, 1975).
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No romance psicológico, a escrita tenta capturar a consciência 
humana e seu fluxo mental. Os romances do gênero são construídos 
de maneira a destacar a reflexão dos personagens tanto quanto, ou 
mesmo mais, que suas ações. O monólogo interior é, por isso, muito 
utilizado na narrativa psicológica, assim como o discurso indireto 
livre, que incorpora o que o personagem está sentindo e pensando 
à voz do narrador-observador. Em Bourget, essas técnicas narrativas 
estão muito presentes, como veremos adiante.

Dos inúmeros romances de Paul Bourget, dois integraram a 
Coleção Econômica Laemmert: Coração de Mulher (no original, Un 
Cœur de femme), publicado na coleção em 1896 como o décimo 
terceiro volume, e Mentiras (no original, Mensonges), o vigésimo 
nono volume da coleção, lançado em 1898.

Coração de Mulher conta a história da marquesa Juliette de 
Tillières, uma jovem viúva que vive de modo bastante reservado 
na Paris do final do século XIX. Tendo perdido o filho e o marido, 
Juliette divide a propriedade da família com sua mãe, a também 
viúva Laure de Nançay, e lá recebe seu amante, Henry de Poyanne, 
além de seu pequeno grupo de amigos. Dentre estes, Gabrielle 
de Candale, amiga de infância, que abre a trama do romance ao 
convidar Juliette para um jantar.

No evento, Juliette conhecerá Raymond Casal, por quem, a partir 
de então, a marquesa começará a desenvolver sentimentos, até ficar 
completamente dividida entre Casal e Poyanne. De personalidades 
opostas, Poyanne é um diplomata, intelectual, muito aplicado ao 
seu trabalho, enquanto Casal dedica seu tempo aos círculos sociais, 
à caça e aos jogos de azar. Juliette se vê entre essas duas figuras 
antagônicas. Quando Poyanne viaja a trabalho, Juliette começa a 
se aproximar de Casal; ela percebe que seu relacionamento com o 
primeiro está enfraquecendo e dando lugar a um novo sentimento.

A história será concluída quando, após um tomar conhecimento 
do outro, Poyanne e Casal duelarão pelo amor de Juliette que, se 
sentindo culpada tanto por não conseguir decidir entre eles quanto 
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pela violência causada em seu nome, se muda de Paris para Nançay 
com sua mãe. Por fim, Juliette entra para o noviciado, após a morte 
de sua mãe. Incapaz de decidir entre os dois pretendentes, ela 
escolhe ficar sozinha e se dedicar à religião.

O outro romance de Paul Bourget que compõe a Coleção 
Econômica Laemmert, Mentiras, tem como personagem principal 
René Vincy, jovem escritor que acaba de publicar seu primeiro 
sucesso, a peça Sigisbée. Ele é órfão, tem 25 anos, mora com sua 
irmã mais velha e está comprometido com Rosalie Offarel. Rémy 
tem, ainda, um amigo e mentor literário, Claude Larcher, que o levará 
para sua primeira experiência em um evento da alta sociedade. 
Sigisbée vai ser encenada em um jantar organizado por uma 
condessa. Durante o jantar, ponto de virada de sua história, René 
conhece um novo mundo, pessoas e costumes desconhecidos pelo 
jovem. Acostumado a passar seus dias em seu quarto, escrevendo 
e sendo cuidado de perto por sua irmã, não percebe que estava 
sendo inserido num círculo social ditado pelas aparências e repleto 
de relações baseadas em interesses.

Na ocasião, René conhece também a belíssima Suzanne 
Moraines, por quem se apaixona perdidamente. Porém, Suzanne é 
casada e tem um amante, o Barão Desforges. Trata-se de uma relação 
de interesse, motivada racionalmente e conhecida pelo marido de 
Suzanne, que nem chega a se importar com isso – principalmente 
porque também se beneficiava do dinheiro do barão.

René rompe com Rosalie, começa a frequentar Suzanne e se 
entrega a esse amor. Entretanto, com o passar do tempo, quando 
toma conhecimento da relação entre ela e o Barão Desforges, ele 
descobre que a imagem que faz de Suzanne não corresponde à 
realidade. Depois de um tempo de negação, finalmente aceita que 
sua amada viva baseada em mentiras – daí o título do romance.

Por fim, René tenta, em vão, mudar a atitude de sua amada 
e perdoá-la, mas Suzanne não quer abrir mão de seu estilo de 
vida, priorizando sempre seu conforto material. Após o término 
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da relação, René, desolado, tenta o suicídio enquanto Suzanne 
simplesmente segue sua vida ao lado de seu marido e do barão.

Os romances de Bourget costumam retratar, em sua grande 
maioria, personagens pertencentes às camadas mais altas da 
sociedade – barões, duques, marquesas e condessas, que se 
envolvem em situações que desencadearão dramas de consciência. 
Essas questões povoarão as obras de Bourget, que se vale do 
discurso indireto livre e do monólogo interior para demonstrar o 
desenrolar dos pensamentos dos personagens, seus sentimentos e 
atitudes tomadas em relação a isso, como no trecho:

Et cela se fit d’une manière si lente, si insensible, 
et, une fois établie, cette liaison devint quelque 
chose de si simple, de tellement mêlé au quotidien 
de l’existence, que la culpabilité de ses rapports 
avec Desforges échappait presque à Suzanne. 
Quel tort faisait-elle à Moraines, au demeurant? 
N’était-elle pas sa femme et véritablement 
attachée à lui? Quant au baron, c’est vrai qu’il 
suffisait à toute une portion de son luxe. Mais 
quoi? Est-il défendu de recevoir des cadeaux? S’il 
payait une note par-ci, une note par-là, y avait-
il quelqu’un au monde à qui cette complaisance 
portât préjudice? (BOURGET, 1887, p.144)

No trecho retirado de Mensonges, o narrador explica a situação 
de Suzanne e o que a levou aceitar a corte do barão. A partir de 
certo ponto, podemos perceber que as dúvidas da personagem 
invadem a narração, numa tentativa de justificar suas atitudes não 
só para os outros, mas para si mesma, tentando se convencer de 
não estar fazendo nada de errado.

Uma passagem de Un Cœur de femme, na qual Juliette, a 
protagonista, toma uma decisão sobre seus pretendentes, também 
mostra esse tipo de procedimento:

“Non”, se répétait Mme de Tillières, “je suis la 
femme d’Henry. Je me suis donnée à lui pour 
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toute la vie. Même si j’étais indifférente à ses 
douleurs, je lui devrais, je me devrais de lui 
rester fidèle. Je ne suis pas responsable de mes 
sentiments. Je le suis de mes actes. Je veux être 
forte et je le serai. Je le veux.” insistait-elle ; et elle 
tendait toute son énergie à dominer l’excessive 
détresse qui lui noyait soudain toute son âme 
quand elle se reprenait à se dire, trouvant une 
dernière douceur à employer mentalement un 
prénom que sa bouche n’avait jamais prononcé: 
“Je ne verrai plus Raymond!” (BOURGET, 1890, 
p.243 – grifos dos autores)

A essa altura da trama, Juliette é confrontada por Poyanne sobre 
seus sentimentos por ele e sobre o relacionamento dos dois. Vendo 
o sofrimento de seu amante, Juliette decide manter sua ligação e 
esquecer Casal. Entretanto, percebendo-se mais apaixonada pelo 
outro, a marquesa precisa se convencer que continuar com Poyanne 
é realmente o que deve ser feito.

Em várias ocorrências recolhidas em periódicos brasileiros, 
Bourget é visto como um especialista da mente da mulher. Mentiras 
e Um coração de mulher são obras nas quais as personagens 
femininas têm grande destaque, sendo agentes que movem as 
tramas, cada uma com seu próprio dilema moral sendo analisado ao 
longo dos romances. Apesar da variedade de leitores que a Coleção 
Econômica Laemmert devia reunir, as capas de seus volumes 
indicavam um único tipo de leitor, pois eram ilustradas pela figura 
de uma dama elegante que lia confortavelmente num ambiente 
requintado e íntimo.

Podemos notar certa semelhança entre a capa da Coleção 
Econômica Laemmert e aquelas de um dos periódicos que veiculou 
o romance Um coração de mulher em folhetim, em 1898. A capa da 
edição de número 12 de 1900 da revista O Brazil Elegante, periódico 
quinzenal vendido no Rio de Janeiro, se aproxima especialmente da 
capa da Coleção Econômica Laemmert por também apresentar uma 
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leitora (Figura 1 e Figura 5). Ambas as imagens trazem uma figura 
feminina, elegantemente vestida, sentada com um livro na mão. O 
público-alvo da revista se evidencia em seu subtítulo – “Jornal de 
Modas da Família Brasileira”, fato reforçado pelo fato de que em 
quase todas as capas há ilustrações de mulheres bem-vestidas em 
momentos de lazer, seja em ambientes privados, seja em ambientes 
públicos. As ilustrações de roupas também preenchem as páginas da 
revista, que também são compostas de listas descritivas de trajes, 
moldes para confecção de algumas peças de vestuário e muitos 
anúncios de lojas de roupas e acessórios. Esses fatores parecem 
apontar para um provável público majoritariamente feminino lendo 
as obras de Bourget, principalmente os dois romances que entraram 
na coleção, com suas protagonistas mulheres mergulhadas em 
dramas de consciência.

Além de sua publicação na Coleção Econômica Laemmert, 
Coração de Mulher saiu em folhetim em quatro jornais brasileiros 
diferentes: em 1890, mesmo ano de publicação do romance na 
França, seis anos antes de ser lançado na Coleção Econômica, ele foi 
publicado no Jornal do Commercio e no A Republica, ambos do Rio de 
Janeiro, e no Jornal do Recife; oito anos depois de seu lançamento, 
isto é, em 1898, e dois anos após a publicação na Coleção da Livraria 
Laemmert, é publicado novamente na revista O Brazil Elegante – 
Jornal de modas das Famílias Brasileiras, no Rio de Janeiro.

Mentiras foi publicado em folhetim pelo Commercio do Espírito 
Santo a partir da edição de 12 de novembro de 1901, quatorze anos 
depois de sua publicação francesa original, em 1887. Mas já em 1889 
o jornal Verdade Política, de Minas Gerais, anunciava a montagem, 
na França, da peça baseada no romance. No ano seguinte, em 
1890, uma coluna recomendando a leitura da obra é publicada 
em O Pharol, de Juiz de Fora. O anúncio de livro mais antigo que 
encontramos data, no entanto, de 1898, publicado no jornal 
Pacotilha, do Maranhão. Como a publicação do romance na Coleção 
Econômica Laemmert se deu em 1898, mesmo ano que achamos 
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a menção mais antiga à obra, talvez tenha sido uma das primeiras 
traduções do texto para o português que tenha circulado no Brasil. 
O Commercio do Espírito Santo, na verdade, reproduz exatamente 
o texto da Coleção Econômica Laemmert, com a tradução do 
português Tito Martins, nomeado no folhetim capixaba.

Os dados obtidos nos jornais e revistas pesquisados na 
Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional indicam 
boa circulação das obras de Paul Bourget no Brasil do fim do século 
XIX e início do XX, e Um coração de mulher e Mentiras apareciam em 
listas de clubes de leitura, à venda em livrarias ou sendo distribuídos 
como brindes aos leitores de alguns jornais. Menções às obras eram 
feitas mesmo em contextos que não tratavam de literatura. Podemos 
apontar a presença desses romances na Coleção Econômica Laemmert 
como fator de grande relevância para a sua difusão, não só por seu 
preço atrativo, mas pelas edições que surgiram a partir do sucesso do 
volume publicado na coleção.

COnSIDERAÇÕES FInAIS
A Coleção Econômica Laemmert buscava o sucesso garantido, 

reunindo autores, em sua maior parte, populares entre leitoras 
e leitores brasileiros que teriam acesso às obras traduzidas para 
o português – ainda que de Portugal. O preço barato dava a 
possibilidade de se formar, mês a mês, uma pequena coleção 
privada, mesmo para aqueles que não dispunham de grandes 
recursos. Nada impedia que instituições, como clubes e escolas, 
também a possuíssem. Da parte dos editores, que se preocupavam 
com a distribuição mais ampla possível pelos estados do País, 
garantia-se o retorno financeiro que talvez pudesse assegurar 
novos investimentos menos rentáveis naquele momento, mas que 
interessavam aos empreendedores por sua importância cultural – 
como a publicação de autores da literatura brasileira.

O perfil da coleção deveria ser, então, o mais eclético possível, 
porém dentro de um recorte contemporâneo, que não recuasse muitos 
nas décadas. Do conjunto, prevalecem três frações que se opõem 
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esteticamente no âmbito da literatura francesa, destacando-se o bom 
quinhão da literatura naturalista – com Zola, os Goncourt, Daudet, 
Maupassant, Tourgueniev –, os seis romances de Georges Ohnet, que 
poderíamos considerar como o autor que mais poderia agradar aos 
leitores (um sucesso garantido), seguidos dos dois romances de Paul 
Bouget, escritor que fazia bastante sucesso de crítica e de público no 
final do século, mas um autor de elite, que não poderia exatamente ser 
considerado como um escritor popular como Ohnet e os naturalistas 
em termos de vendagem e do apreço do público.

Ohnet se diferenciava de seus contemporâneos naturalistas, 
conhecidos como polêmicos pelos temas tratados em suas obras 
e pela linguagem empregada. Na contramão deste movimento 
literário, ele não buscava descrever a realidade com alto grau 
de verossimilhança, mas apenas oferecer a ilusão referencial 
necessária para capturar a atenção do leitor, porém, apegando-se 
ao enredo romanesco previsível e aos temas burgueses. A opção 
por incluir romances deste autor na Coleção Econômica Laemmert 
provavelmente advém de sua fácil leitura, das características 
inerentes ao romance que agradam a muitos leitores, da sua 
popularidade já atestada em edições anteriores e em publicações 
seriadas. Por ser uma escolha de menor risco, Ohnet é o autor com 
mais títulos na Coleção Econômica Laemmert.

Em comum com Georges Ohnet, Paul Bourget talvez tenha a 
pintura das classes que caracteriza ao longo das tramas – a alta 
burguesia e uma certa aristocracia –, mas difere na linguagem mais 
elaborada e no tratamento dado à caracterização dos personagens, 
psicologicamente mais densos e condutores da ação, através de 
suas reflexões e de procedimentos discursivos precisos.

Curiosamente, esse dois autores bem distintos se aproximam 
do ideal de leitor – ou melhor, de leitora – que a capa da Coleção 
Econômica Laemmert sugere, como bem assinalou Alessandra El Far, 
mas se distanciam em outros aspectos dos escritores naturalistas e 
daqueles mais próximos do romance policial, como Aldolphe Belot, 
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com Sua Majestade o Amor, vigésimo quinto volume da coleção, 
tradução que atenua o título original Une affolée d’amour, ou como 
Octave Féré, com seu folhetinesco Médico assassino, tradução de 
Le Docteur Vampire e sexto volume da coleção. Trata-se de gêneros 
e autores que ampliam ainda mais o rol das propriedades que 
compõem o perfil multifacetado da Coleção Econômica Laemmert 
e que ainda merecem ser estudados com mais atenção, porém 
fogem por ora ao escopo deste capítulo.
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AnEXOS

Figura 1: Capa de Lise Fleuron de Georges Ohnet, vol. 16 da Coleção Econômica 
Laemmert. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

Figura 2: Anúncio de Vontade de Georges Ohnet, vol. 11 da Coleção Econômica 
Laemmert. Jornal das Novidades, Pará, 24/07/1888, p.2.
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Figura 3: Anúncio do folhetim Derradeiro Amor de Georges Ohnet. O Pharol, Juiz de 
Fora, 06/03/1892, p.1.

Figura 4: Anúncio do filme O discípulo baseado na obra de Paul Bourget. O Jornal, 
São Luiz, 27/12/1917, p.2.

Figura 5: Capa de O Brazil elegante. Jornal de Modas das Famílias Brazileiras. Rio de 
Janeiro, ano IV, 12, 16/6-1º/7 1900.
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cOMO O LIVrO Le Perce-OreILLe dU 
LUXeMBOUrG se sItUA NO cONJUNtO dA OBrA 
de BAILLON

Marilia santanna Villar (UFrJ)

A leitura dos livros de Baillon caracteriza-se por um grande 
diálogo entre seus diferentes personagens – que, em sua grande 
maioria, aparecem como alter ego do autor. No presente seminário, 
temos também a contribuição de Rayane Florêncio e Marcus Flexa, 
cujas análises podem certamente esclarecer alguns aspectos da 
leitura que apresento aqui do livro Le Perce-Oreille du Luxembourg. 
Baillon reverte em sua obra a ordem lógica e cronológica. O primeiro 
livro que ele publica – En Sabots – conta a vida do personagem (ou a 
vida do autor?) no período em que ele morava no campo e buscava 
uma casa simples, uma vida simples, de verdadeiro camponês que 
cria galinhas no interior da Bélgica. Neste volume, o personagem 
tem o mesmo nome do autor: André Baillon, ainda que a capa 
apresente a menção “roman” e o caráter autobiográfico fique 
pouco evidente. O personagem casado com Marie leva essa vida 
simples que, de certo modo, reflete a visão que Baillon apresenta 
do fazer literário, em seu Tratado de Literatura: “Ne pas peindre: 
faire voir. Souvent un mot suffit” (1921, s/p).

Esse é o primeiro livro de Baillon publicado. O segundo 
é Histoire d’une Marie, que conta a história de Marie. Nesse 
momento, o personagem que virá a se casar com Marie e morar 
no campo criando galinhas é Henry Boulant e não mais André 
Baillon. Essa brincadeira com o encadeamento das fases de sua 
vida e produção literária é central para a existência e publicação 
dos livros. Recriar a ordem da vida do personagem bailloniano não 
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é impossível, porém o labirinto feito por seus livros, o vai e vem 
entre as diferentes publicações, é uma estratégia (intencional ou 
não) que leva o leitor a tentar buscar esses ecos entre os diferentes 
textos. É um pouco o que Rayane faz ao analisar Mes souvenirs 
d’Anvers e Le Neveu. Vocês certamente poderão reconhecer o 
personagem de que falo aqui na apresentação feita por ela, assim 
como no texto de Marcus, quando ele nos apresenta a Jean Martin 
e sua relação com os outros na instituição em que está internado 
e com o papel da escrita para o paciente.

Esse estilo simples que Baillon escolhe e seu texto marcadamente 
autobiográfico e/ou autoficcional levam-me a pensar que não estamos 
buscando voltar a uma crítica à la Sainte-Beuve e procurar na vida do 
autor a resposta para sua obra. Nem por isso, no entanto, podemos 
nos esquecer de que os textos autobiográficos (romanceados ou 
autobiografias que se apresentem como fidedignas) têm algo em 
comum com a busca de verossimilhança presente em algumas escolas 
estéticas. Penso nos realistas e na pesquisa que faziam para escreverem 
seus textos (Victor Hugo que viaja para os campos de batalha para 
retratar Waterloo, Zola ou, já que nos estamos aventurando no mundo 
literário belga, Camille Lemonnier), práticas que inclusive muitas vezes 
levam os críticos literários a reconhecerem o diálogo tão forte entre 
a literatura e as artes plásticas: assim como o artista copia o modelo 
vivo ou leva sua tela para o lado de fora ao retratar uma paisagem, o 
escritor tem seu bloquinho em mãos e anota tantos detalhes que o 
ajudam a contar o que vive, a descrever o que vê.

Bem, proponho-me aqui nesta breve apresentação falar de um 
livro de Baillon que tem um caráter um tanto diverso de suas outras 
obras. Em um texto que apresenta Le Perce-Oreille, o autor (o texto foi 
publicado em duas revistas1 e depois reproduzido em André Baillon: 
héros littéraire, d’Albert Doppagne2) conta a história do nascimento do 

1  Publicado em L’Époque, 11.Fev.1928 e também em Le Courrier du Centre, 
15.Jun.1928.
2  DOPPAGNE, Albert (1950). André Baillon: héros littéraire. Bruxelles: Ecran du 
monde. p.18-19
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livro e o lugar em que ele parece ocupar no seio da obra de Baillon: “Ce 
livre, par exception, n’est pas une autobiographie. Du moins, il ne s’agit 
pas de moi” (1928, s/p). A frase é particularmente interessante, porque 
não apenas serve para caracterizar o livro a que se refere, mas, de certo 
modo, lança uma aura de autobiografia sobre todo o restante da obra 
do autor. Daniel Laroche analisa o Perce-oreille du Luxembourg e diz: 
“La formule est pour le moins curieuse: ce “du moins” veut-il dire qu’il 
s’agit de l’autobiographie d’un autre? L’entreprise serait paradoxale. 
Baillon se serait-il cantonné au rôle de scribe, le véritable héros étant 
son compagnon d’infortune? Ou bien aurait-il écrit sa propre histoire 
au travers de celle d’un tiers.i” (1989, p.218)

Laroche mostra que essa história acaba por contar uma biografia 
híbrida, uma vez que a história de Marcel é contada e montada a 
partir da vida de seu amigo morto – pois ele se apropria de certo 
modo da vida do amigo: “La surface du miroir traversée, les deux 
s’échangent en une ronde infernale”ii (1989, p.220), (Daniel Laroche 
diz que há um interno da Salpêtrière que teria inspirado Baillon na 
redação desse texto). Na biografia de Baillon escrita por Denissen, ele 
retoma uma carta do autor na qual, como escreve Baillon a Marie de 
Vivier em dezembro de 1930, mostra que vários detalhes do Perce-
oreille são empréstimos tirados de sua própria vida:

Comme Baillon l’écrit à Marie de Vivier en 
décembre 1930, de nombreux détails du Perce-
oreille sont empruntés à sa vie même: L’employé 
du guichet qui fait signe “non” de la tête, en 
disant “oui”, c’est moi. (oui Madame, c’est 
ainsi que j’ai débuté quand j’ai dû gagner mes 
croûtes). Dupéché: un nom que j’ai entendu à 
la poste. Le personnage est inventé de toutes 
pièces. Marcel: un camarade de la Pépette. 
D’éducation médiocre. J’ai dû le hausser un 
peu. Pas beaucoup. L’histoire de la femme à 
peau de phoque: moi. L’histoire de la couronne: 
moi. La bourrique: non, Madame, ce n’est pas.iii 
(DENISSEN, 2001, p.289)
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O papel do “outro” no livro é capital. Sua influência sobre o 
narrador, a relação entre o personagem de Marcel e os diversos 
personagens baillonianos, o jogo entre realidade e ficção é 
extremamente forte, e o jogo entre esse volume e outros de Baillon 
também. Vou apresentar daqui a pouco algumas passagens em 
que aproximo trechos de diferentes obras de Baillon. O efeito que 
esses trechos muito semelhantes desencadeia no leitor de Baillon 
é particularmente inquietante. Eles certamente reforçam a ideia 
de que esses diversos personagens têm muito em comum, de que 
talvez todos sejam um mesmo personagem. 

No entanto, o início do texto, Marcel é como os personagens de 
Henry Boulant ou Jean Martin, de que falam os artigos de Rayane 
Florêncio e Marcus Flexa. Marcel se apresenta como um doente que 
escreve sua própria história, alguém que na infância teria sido um 
menino apaixonado pelos livros e que se vê como um personagem 
de seus livros:

Entendre une histoire: je regardais à travers 
mon verre, j’entrais dans un monde, bleu, vert, 
orange, où tout s’arrangeait, et plus agréable à 
habiter que le nôtre.

Je me souviens d’un conte d’Andersen [...] je 
regardais à travers mon verre. Je devenais le petit 
soldat. Je marchais dans la forêt. Je rencontrais 
la princesse. (BAILLON, 1994, p.30)

O narrador sonha acordado e mistura a sua vida, os elementos 
que ele incorpora, aos livros que lê. É o que ele fará depois de 
adulto, quando se apropria da vida de Charles, o amigo morto, para 
criar uma personalidade mais interessante, e quando vai de certo 
modo interpretar um papel quando acompanhado de Dupéché. Na 
infância de Marcel, seu pai criticava esses devaneios que tiravam o 
menino do mundo real. Assim como fará sua mãe ao final do livro, 
pouco antes do casamento de Dupéché: “Je ne te comprends pas, 
disait maman. M. Dupéché n’est pas un mauvais garçon. Il voit les 
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choses telles qu’elles sont. Toi, tu les cherches dans la lune. Un 
excellent ami pour toi.” (1994, p.154).

Mas Marcel, o narrador, não vê o mesmo que sua mãe. Para 
ele, Dupéché representa o mal – os nomes próprios têm um papel 
significativo nos livros de Baillon. Dupéché tem o pecado no nome 
e suas atitudes – ainda que a mãe diga o contrário – reforçam esse 
lado diabólico e uma influência negativa sobre Marcel, “Il s’appelait 
Dupéché. J’avais beau me dire: ‘Il n’a pas choisi son nom’, quand on 
l’interpellait: ‘Et vous, qu’est-ce qu’un sacrement, Dupéché?’ je me 
reculais avec un frisson.” (1994, p.36).

O livro se constrói exatamente sobre esse eixo entre a ficção e 
a realidade: Marcel sonhador se vê como um personagem, escreve 
sua vida e se torna ao mesmo tempo o personagem da história que 
o leitor tem em mãos. Esse Marcel que vive as histórias que ele 
próprio lê e nas quais é o personagem principal vai ser o narrador 
de sua história, povoadas de sonhos, escrúpulos e dúvidas.

O personagem se apresenta: “Mon nom: Marcel. Je ne m’aime 
pas” (1994, p.13). Assim como o Jean Martin de Un Homme si simple 
ou de Chalet 1, esse personagem reconhece em seu nome próprio 
um nome comum: “D’autres petits Marcel jouaient dans ce parc 
et aussi des fillettes. Les fillettes étaient toutes de petites Jeanne” 
(1994, p.21).

Aqui apresento passagens comuns entre Le Perce-oreille e 
dois outros livros de Baillon (atenção: nos três trata-se de contar a 
infância do narrador):
Perce-oreille Le Neveu Roseau
“L’histoire me hanta 
longtemps. maman 
triste ou soucieuse, 
je la regardais: ‘C’est 
parce que tu as menti, 
puis volé’”.(p.22)

“Manger des prunes 
que l’on rapporte 
au fruitier de la 
rue d’Argile, c’était 
presque voler. 
Répondre: ‘Je ne sais
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pas...’ alors que l’on 
sait parfaitement, 
c’était mentir. De plus, 
j’aurais la colique et 
maman du chagrin. 
Ce fut, si l’on veut, 
ma première leçon de 
morale.” (p.23)

“mes yeux étaient 
tombés sur la copie 
d’un voisin. J’avais lu 
un mot: sacrement. 
Ce mot ne m’ avait-il 
pas mis sur la voie des 
autres qui m’avaient 
valu la première 
place? Cette place 
je l’avais volée. [...] 
j’avais vu d’avance au 
chapitre du mariage, 
une réponse de sept 
lignes qui serait dure 
à apprendre par 
cœur. Par oubli, M. 
le Curé avait sauté le 
chapitre.” (p. 39)

“je préparai ma 
première communion. 
Un gros catéchisme 
à apprendre par 
cœur. On oublia 
comme par hasard 
le chapitre relatif au 
sacrement du mariage. 
Heureusement! 
On trouvait là une 
réponse, quinze lignes 
au moins, la plus 
longue de tout le livre. 
[...]” (p.134)

“Plus jeune, j’avais eu 
déjà des scrupules. 
En me préparant à la 
première communion, 
le professeur de 
catéchisme avait 
sauté le chapitre du 
sacrement de mariage. 
Les autres n’avaient 
rien remarqué, mais 
moi, je savais. J’aurais 
dû avertir le Père. Je 
m’en étais gardé parce 
que l’on rencontrait 
là une leçon longue 
de quinze lignes qu’il 
eût été bien difficile 
d’apprendre par 
cœur. Cela m’avait 
tracassé. J’avais aussi, 
pendant le concours 
en catéchisme, lu sur 
la copie d’un voisin 
le mot Dieu. Ce mot 
dérobé à un autre 
avait facilité ma
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réponse; on m’avait 
donné la première 
place, une injustice 
évidemment.” (p.70-71)

“je regardais sous mon 
lit [...]”
(p. 35)

“Le soir je devenais 
inquiet. [...] Si quelque 
chose, si quelqu’un 
s’était caché sous 
mon lit. Qui? [...] Je 
m’allongeais sur le 
ventre; je tâtais dans 
le noir; je ne sentais 
rien.” (p.45)

“Le travail de la pensée 
est sournois. On 
s’imagine des faits, on 
se les raconte, un peu 
de vrai, beaucoup de 
faux. Un beau jour, je 
me trouvai devant une 
histoire où tout fut vrai.
Il y eut ceci:
Varia si belle en 
silhouette sur le soleil 
[...] Varia m’aimait.” 
(p.64)

“Je devins 
brusquement très fort 
en rêve. Nous n’avions 
pas quitté la rue, que 
la jeune fille m’avait 
souri; elle m’aimait.” 
(p.220)

“Quelquefois, 
j’ajoutais à mon rêve. 
Je me figurais dans 
mon lit, pâle, épuisé, 
maigre, intéressant: 
j’allais mourir.” (p.66)

“Il n’en fallut pas plus 
pour déclencher une 
nouvelle lubie. Etre 
mort, c’est presque 
aussi intéressant que 
d’avoir perdu la foi. 
[...] Ah! comme j’aurais 
voulu mourir.” (p.205)

“J’avais certaines 
idées sur la mort. 
Mourir pour son 
propre compte, c’était 
bien; plus que bien: 
glorieux. Avoir un 
mort dans la famille, 
quelle honte!” (p.73)
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“Maman me soufflait 
sur le front. Chasse-t-
on les idées comme les 
mouches?” (p.28)

“Ces ‘mauvaises 
pensées’, qui vous 
assaillent, dont on ne 
sait si on les accepte, 
qui reviennent quand 
on les chasse, pires 
que des mouches.” 
(p.84-85)

Marcel vai se apropriar – roubar – da vida de seu amigo Charles. 
Ele vai se construir o tempo todo a partir do outro – ou dos outros. 
Logo no início do Perce-oreille, há uma voz que diz a Marcel para 
buscar sua “bengala” (algo que o sustentará) e esquecer quem ele 
é, para falar como se fosse um outro: “Et maintenant, Marcel, va. 
Oublie qui tu es. Cherche ta canne. Va au-delà de toi et fais parler 
Marcel, comme si c’était un autre.” (1994, p.18).

Conforme Dupéché se aproxima dele e vai fazendo perguntas 
pessoais, Marcel, para responder e para se tornar interessante e 
também para se proteger, talvez, vai inventando uma vida que não é 
a sua. É Dupéché que, inconscientemente, vai levá-lo a se apropriar 
da vida de Charles: “J’étais infâme. Je profanais la douleur de mon 
meilleur ami. Je m’emparais d’un nom qui ne m’appartenait pas. 
Voilà où me menait le contact de Dupéché. De plus, je bâtissais avec 
deux morceaux de vérité une histoire qui ne tenait pas debout.” 
(1994, p.124)

Segundo o próprio Baillon, talvez seja esse texto o menos 
autobiográfico de todos, aquele que melhor resume as 
características do personagem bailloniano, como se Marcel se 
apropriasse da vida de Baillon, de Jean Martin, de Henry Boulant 
para criar a sua história, ou como se Baillon se apropriasse da vida 
desse colega de internação para dizer o seu eu, contar na fronteira 
entre ficção e realidade, uma vida que, assim como as nossas, é tão 
dependente daqueles que nos cercam, seja no mundo literário ou 
no mundo sensível.



416

Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas

REFERênCIAS
BAILLON, André (1921). “Traité de Littérature”. Le Thyrse. (Vol.XVIII). Bruxelles.

______ (1930). Le Neveu de Mademoiselle Autorité. Paris: Rieder.

______ (1932). Roseau. Paris: Rieder.

______ (1994) Le Perce-oreille du Luxembourg. Bruxelles: Labor.

DENISSEN, Frans Jules (2001). André Baillon Le gigolo d’Irma Idéal. 
Bruxelles: Labor.

LAROCHE, Daniel (1989). “Lecture”. In: BAILLON, André. Le Perce-oreille du 
Luxembourg. Bruxelles: Labor.

(Endnotes)

NOTAS DE TRADUÇÃO
i  A fórmula é no mínimo curiosa: esse “pelo menos” quer dizer que se trata da 
autobiografia de um “outro”? A empresa seria paradoxal. Baillon teria se limitado 
ao papel do escriba, o verdadeiro herói seria seu companheiro de infortúnio? Ou ele 
teria escrito sua própria história através da história de um terceiro?
ii  A superfície do espelho é atravessada, os dois trocam de papel em uma ciranda 
infernal.
iii  O empregado do guichê que faz que “sim” com a cabeça dizendo “não”, sou eu. 
(sim, senhora, foi assim que eu comecei quando precisei ganhar a vida). Dupéché: 
um nome que ouvi nos Correios. O personagem é totalmente inventado. Marcel:um 
colega do hospital. Com pouco estudo. Eu precisei educá-lo um pouco. Não muito. 
A história da mulher com pele de foca: eu. A história da coroa: eu. O estúpido: não, 
senhora, não era eu.
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As sOMBrAs de sI: ANÁLIse dA cONstrUçãO 
dOs PersONAGeNs BAILLONIANOs

rayane Florencio da silva (Ic-UFrJ)

A ficção acompanha-me, como a minha sombra. 
E o que eu quero é dormir. (PESSOA, 1982)

Quando pensamos nas sombras, é curioso observar como 
elas são tão fiéis àqueles que fazem referência e também como 
são enigmáticas, pois conseguem se associar a outros e, dessa 
maneira, tomar a forma de um outro, misturando-se ao ponto 
de não sabermos mais sua origem. Por exemplo, a sombra de um 
edifício e de uma árvore que se associa ao momento efêmero 
do cair de uma folha. Ou seja, o tempo, a iluminação e o espaço 
determinariam essa sombra, o que acontece de forma semelhante 
ao analisarmos, por exemplo, as escritas de si, pois nelas, os autores 
buscam pintar suas imagens em forma de letras, desenvolvendo 
personagens sombreados, saindo, assim, do visible para o lisible. 
Dessarte, comparamos os personagens baillonianos e como eles se 
constroem a partir dessa ideia.

Em referência ao tempo, os personagens baillonianos se 
colocam em uma posição de peregrinos, pois passeiam em meio a 
sua trajetória, de modo a vermos suas próprias sombras como se 
eles fossem uma espécie de intrusos em meio ao texto, mas também 
como uma sombra deles mesmos, como na expressão “ele é agora 
uma sombra do que já foi”. Essas sombras entram nas narrativas 
baillonianas de modo que se veja um presente ou um passado que se 
opõem ao tempo que ali é usado, enquanto elas se mantêm presas ao 
personagem principal, guardando um passado. Quanto à iluminação, 
reporta-se ao aparecimento dessas sombras e como, em alguns 
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momentos, elas aparecem mais “claras”, isto é, com suas formas quase 
que se dissipando junto com a “verdade” do personagem principal, 
e como, em outro momento, elas se apresentam como uma forma 
bem definida que não poderia ter sido, necessariamente, construída 
com o auxílio do espaço e das influências advindas de outros ao longo 
do texto. Dado que esses personagens percorrem o tempo e mudam 
conforme a iluminação, ao desenvolvimento dessas narrativas, a 
relação do espaço também se faz importante, pois eles se associam 
a outros personagens, além do principal, para a construção de sua 
própria imagem e de sua forma.

C’est que la forme totale du corps par quoi le 
sujet devance dans un mirage la maturation de sa 
puissance, ne lui est donnée que comme Gestalt, 
c’est-à-dire dans une extériorité où certes cette 
forme est-elle plus constituante que constituée 
mais où surtout elle lui apparaît dans un relief 
de stature qui la fige et sous une symétrie 
qui l’inverse, en opposition à la turbulence 
de mouvements dont il s’éprouve l’animer. 
Ainsi cette Gestalt dont la prégnance doit être 
considérée comme liée à l’espèce, bien que son 
style moteur soit encore méconnaissable, — par 
ces deux aspects de son apparition symbolise 
la permanence mentale du je en même temps 
qu’elle préfigure sa destination aliénante; elle est 
grosse encore des correspondances qui unissent 
le je à la statue où l’homme se projette comme 
aux fantômes qui le dominent, à l’automate enfin 
où dans un rapport ambigu tend à s’achever le 
monde de sa fabrication. (LACAN, 1966, p.91)

Considerando a ideia apresentada por Lacan, observamos 
que essa forma constitui o personagem e desenvolve assim sua 
estrutura, buscando unir as diferentes formas de seu “eu”. Ela não 
seria então construída por esse personagem, mas sim um elemento 
que o desenvolve, o que nas obras de Baillon se torna um elemento-
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chave nessa construção. Seus personagens recebem marcas que 
são perceptíveis a partir de nomes, palavras, características físicas 
e psíquicas. Quer dizer, uma voz assume o controle das narrativas, 
não como uma figura externa, mas sim o narrador do texto – que 
se confunde com o autor – deixando marcas do seu “eu” e essas 
marcas vão apresentar os fantasmas do seu passado (seus anseios, 
receios, medos...) que se unem a esse outro je.

Baillon, por exemplo, desenvolve seus personagens para o 
outro, seja para o outro do texto, seja para o outro leitor. Em seus 
diversos livros, observamos uma relação de repetição dos nomes 
e suas relações para a construção desses personagens. Seriam 
eles personagens que passeiam por várias obras ou personagens 
que se assemelham e que acabariam recebendo o mesmo nome 
por acaso? O autor constrói alguns textos que apresentam essa 
relação, por exemplo, em “Mes Souvenirs d’Anvers” e Le Neveu de 
Mlle Autorité se estabelece uma relação de proximidade entre os 
personagens, que recebem o mesmo nome e que partilham também 
diversas semelhanças em suas histórias. O primeiro texto seria 
uma encomenda para a revista belga La Renaissance d’Occident, 
cuja publicação ocorre em 1928, enquanto o segundo texto seria 
uma versão estendida para ser publicada como livro em 1930. Em 
ambos, o personagem principal se chama Henry Boulant, nome que 
aparece primeiramente em Histoire d’une Marie, de 1921. Todos 
esses três personagens são grafados com “y”, importante frisar 
essa informação, pois em 1932, Baillon publica Roseau, que possui 
também um personagem principal chamado Henri, mas dessa vez 
grafado com “i”. Entretanto, a partir de suas características, físicas e 
psicológicas, percebemos que poderiam ser o mesmo personagem.

Analisamos, primeiramente, devido à relação de proximidade das 
narrativas e de suas publicações, os textos “Mes Souvenirs d’Anvers” 
e Le Neveu de Mlle Autorité para mostrar como essas sombras são 
apresentadas e como se dá a construção desses personagens. Em 
ambos, o personagem sai de sua cidade natal para um lugar novo, 
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parte de Anvers para Termonde. Em “Mes Souvenirs d’Anvers”, 
esse personagem carrega algumas angústias, por exemplo, o ato de 
magoar sua mãe ao ir fazer o que ela havia pedido: trocar as ameixas 
que não estariam muito maduras por peras, no entanto o personagem 
percebe que elas não estavam tão ruins quanto ela pensava, então, 
ele decide ir provando uma a uma para confirmar o que sua mãe lhe 
havia dito, mas também para saborear as pequenas frutinhas. Esse 
fato o deixa muito triste, o que o leva a ter algumas reflexões na volta 
pra casa, ao notar que a quantidade de ameixas não tinha dado para 
trocar por mais que uma pera. Suas reflexões não só demonstram a 
relação com a mãe, mas também essas pequenas e longas viagens 
que ele faz em sua própria mente, pois o ato de acompanhar a busca 
do personagem pela ameixa perfeita, que comprovaria para sua mãe 
que ela errou ao avaliar os frutos, assim como a frustração desse 
personagem, reforçam o desejo de se mostrar ao outro, no caso, de 
surpreender a mãe.

On ouvrit une enquête. J’appris: primo, que 
manger en cachette des prunes qu’on rapporte 
au fruitier de la Leemstraat, c’était voler; 
secundo, que répondre: “Je n’y comprends rien” 
au lieu d’avouer tout de suite, c’était mentir; 
tertio, que j’avais attristé ma maman. Le tertio 
me fit le plus de peine. (BAILLON, 1928, p.178)

Le chemin pour revenir me parut beaucoup trop 
court. Je fus grondé. Manger des prunes que 
l’on rapporte au fruitier de la rue d’Argile, c’était 
presque voler. Répondre: “Je ne sais pas...” alors 
que l’on sait parfaitement, c’était mentir. De 
plus, j’aurais la colique et maman du chagrin. Ce 
fut, si l’on veut, ma première leçon de morale. 
(1930, p.23)

Dessa forma, suas situações de angústias, anseios e medos 
constroem uma imagem projetada, um ser que se constrói a partir 
do outro e para esse outro. Como afirma Doubrovsky: “Dès l’origine 
classique, une faille incomblable sépare ce qu’on appellera, trois 
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siècles plus tard, l’être-pour-soi du sujet de son être-pour-autrui.” 
(1988, p.62). A imagem desse outro que interfere sobre esse 
personagem, modificando-o, deixa algumas falas que não estariam 
diretamente ligadas a ele, por exemplo, “Ah! daar is ons Andreke” 
(BAILLON, 1928, p.182). Neste caso, o personagem é apresentado, 
em um determinado momento, como Andreke, o que difere do 
personagem principal de “Mes Souvenirs d’Anvers”, Henry. No 
entanto, seguindo a composição da narrativa, a frase é apresentada 
em Le Neveu de Mlle Autorité em francês, utilizando o nome do 
personagem, Henry: “Ah! voilà notre Henry” (1930, p.36). Então, o 
leitor pode se colocar em momentos de conflito ao se deparar com 
um estranho em meio a esse texto.

Percebemos, por conseguinte, uma influência desse universo 
mental do autor que se sobrepõe ao do personagem, fazendo com 
que suas ideias se associem até o momento de não sabermos mais 
sua origem, o que acontece de forma semelhante às sombras, como 
dito anteriormente. Então, nas duas obras, a presença de trechos 
como “Un conférencier belge a bien voulu me consacrer une 
conférence et déclarer que j’étais fou. S’il avait connu l’histoire de la 
corde, il aurait pu ajouter que j’avais de qui tenir. Ce sera pour une 
autre fois. [...]” (1928, p.182) se tornam frequentes, pois percebemos 
um aparecimento constante desse outro que interfere ao longo da 
narração feita pelo personagem e, por conseguinte, essas situações 
vão sendo naturalizadas nos demais textos de Baillon.

É perceptível nos personagens baillonianos uma grande relação 
com as palavras, pois elas permeiam suas mentes a ponto dessas 
frases desconectadas das narrativas se tornarem comuns, por 
exemplo, em “Mes Souvenirs d’Anvers” e Le Neveu de Mlle Autorité, 
temos essa saída da fala de uma criança para a de um adulto, 
enquanto em textos como Délires, além de frases desconexas, 
temos alusões a outros de seus textos, por exemplo: “Ecrire ‘Marie’ 
quando on pense ‘Germaine’, on n’y est pas. Marie était celle du 
roman en cours, une brave femme, une grosse maman de femme, 
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dans le genre d’une Marie qu’il avait aimée autrefois [...]” (BAILLON, 
1981, p.26). No meio da narrativa, o autor coloca indícios de seu 
texto “Histoire d’une Marie”, cuja heroína é chamada Marie, o qual é 
produzido na mesma época em que ele escreve essa primeira parte 
do livro Délires, intitulada Les mots. Em tal caso, a presença desse 
outro sobre o personagem se torna bastante evidente, sobretudo 
nesse último exemplo em que vida e obra vão se misturando de 
forma que seja comum ao leitor a interferência dessa sombra.

No que tange à construção desses personagens como uma 
saída do visible para o lisible, percebe-se que eles acompanham, 
em alguns textos, não somente esse universo mental de um outro, 
mas também os cenários presenciados por esse outro. A descrição 
desses lugares também é importante, pois neles são apresentados 
o desenvolvimento dos personagens sombreados, tal como a 
formação desses ambientes para esses personagens, isto é, o que 
esses lugares representam para eles. Em “Mes Souvenirs d’Anvers” 
e Le Neveu de Mlle Autorité, por exemplo, Henry apresenta 
endereços e problemas em relação à nomenclatura de algumas ruas, 
transpondo, assim, a imagem das cidades de Anvers e Termonde na 
escrita das memórias desses personagens.

Quand je pense à ma vie de petit Anversois, 
les mots ne me viennent pas précisément en 
français. Ainsi ma rue natale. Rue Van Brée! 
Qu’est-ce que cela signifie? Je ne m’y retrouve 
pas. De même la rue que je voyais en face. 
Jamais je n’admettrai que rue d’Argile signifie la 
même chose que Leemstraat. Leemstraat, van 
Breestraat, au début, le monde se limitait à ces 
deux rues. (BAILLON, 1928, p.177)

Notre rue s’appelait van Brée straat. (Comment 
dire: rue van Brée?) En face commençait la 
Leemstraat. Je crois même qu’il s’agissait d’une 
Korte Leemstraat ou Lange Leemstraat, ce qui 
signifie quelque chose comme: courte ou longue 
rue d’Argile. (1930, p.22)
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O protagonista se perde em meio aos dois idiomas e transpõe 
a inquietação de sua saída de uma cidade a outra nos textos. Esse 
conflito linguístico é colocado de modo que o leitor também se 
perca em meio a esses idiomas, uma vez que as palavras começam 
a se misturar ao longo do enredo. O contraste desses personagens 
em relação à mudança também se passa em textos que 
representariam outras fases da vida do autor. Em Par Fil Spécial, 
por exemplo, temos a passagem do personagem do campo que 
parte para a cidade e abandona sua vida simples, a fim de se tornar 
um secretário editorial. A descrição dessa fase do personagem — 
seu passado — é feita assim: “Pour vivre, j’élevais de poules. Je 
leur préférais mes chiens ou mes chats - ‘qui n’étaient pas pour 
vivre’.” (BAILLON, 1995, p.13), assim, contando seu percurso de 
homem do campo a homem das letras. Esse homem das letras 
tem uma titulação discutida pelo personagem Jean Martin em Un 
homme si simple: “Profession? Ai-je une profession? J’écris des 
livres. Écrivain, homme de lettres. Je n’aime pas ce mot-là [...]” 
(1925, p.13), livro cuja história é deslocada para o ambiente de uma 
Salpêtrière, que, na época, tinha como função ser um depósito de 
loucos, dos que não se encaixavam nas regras da sociedade, lugar 
este que é comentado por Baillon também, especialmente nesse 
livro, onde o personagem faz algumas confissões e comenta sobre 
sua internação.

Voyons! Il y a ce pauvre Bornet avec ses 
trois petits coups dans la main et son tablier 
maçonnique quand il va faire pipi. Je ne suis tout 
de même pas comme lui. Ni comme le malade du 
lit 1 qui se croit à l’hôtel et se fâche parce que 
vous êtes le patron et ne lui donnez pas sa note. 
Je sais, moi! Je suis à l’hôpital; j’y suis librement, 
j’y suis par ma volonté parce que je désirais une 
chambre pour moi seul, un porte-plume pour 
moi seul, une table pour moi seul, et, alentour, 
quinze kilomètres de silence. (1925, p.13)
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Nesse momento, o personagem não deseja receber essa figura 
de louco como o dos demais presentes na Salpêtrière, então, ele 
recorre a maneiras de se diferenciar, dando uma razão “lógica”: 
ele precisaria de um lugar onde houvesse uma certa “paz” para 
que produzisse seus textos. Outro ponto interessante nesse livro 
é essa não demarcação de vida/obra que Baillon coloca nos textos. 
O personagem, Jean Martin, faz ali confissões que levam à projeção 
dessa sombra para um ambiente totalmente novo, levando a escrita 
para um outro lugar, visto que Baillon também é internado e produz 
alguns escritos na Salpêtrière. Todavia, essa posição do personagem 
em relação a sua figura de “homme de lettres” não é algo novo 
nas produções baillonianas, uma vez que o autor já recorre a essa 
“classificação” em Délires.

Pour le reste, son but était: “des livres”. Avec le 
même but, il y en a qui s’appellent: “homme de 
lettres.” On dit de même: “Femme de ménage”, 
Il était plus modeste. Il avouait:

— Je vis mes histoires.

Le lendemain, il écrivait. Une petite chambre, 
une table, une chaise et, parce qu’il faisait froid, 
un poêle dans la fumée. Toujours mal dans la 
tête. (1981, p.24)

À vista disso, o espaço estaria diretamente ligado ao 
desenvolvimento desses personagens, pois a construção dessas 
sombras se dará a partir do molde, do modelo, aos quais elas tendem 
a fazer referência e, retomando o que foi dito anteriormente, a 
maioria dos personagens baillonianos se coloca em uma posição de 
mudança. Seja uma mudança de lugar, uma mudança no seu meio 
de convívio, ou mesmo a mudança de suas frases ou palavras que 
permeiam sua mente e que se repetem ao longo dos romances. O 
molde dessas sombras como o homem do campo, o homem das 
letras, a criança perdida em meio aos idiomas, dentre outros, é 
construído a partir dessas imagens, da convivência, do tempo, 
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espaço e do universo mental também desse autor, narrador, 
personagem-narrador durante todo o processo de construção 
do outro do texto, ou seja, da construção dessa sombra, que vai 
persegui-los com sua forma enigmática.

Essas figuras corroboram as informações que as sombras 
carregam, traçariam um contorno dessa forma, entretanto, elas 
“passariam” essa função à próxima imagem que vai nessa sombra se 
projetar, como se o autor passasse a caneta para o outro, dando-lhe 
a oportunidade de deixar se tornar um outro no texto, mas também 
deixar que o personagem, o leitor, qualquer um, seja o próximo a 
redefinir essa imagem projetada, a liberdade de fazer o processo de 
virar outro, ou de modificar o outro, dando, assim, um papel quase 
que sobrenatural, tanto na leitura do romance quanto na vivência, ao 
personagem principal com os outros que o cercam. Esse processo de 
se tornar outro também pode ser visto como uma saída de um moi 
(visível no espelho) em um ça (invisível), como afirma Doubrovsky:

Au MOI (visible au miroir) s’oppose donc le ÇA 
(dernier réel, invisible), en donnant à ces deux 
mots toute la charge post-freudienne qu’on 
voudra. La préséance textuelle du ÇA est donnée 
dans l’ordre même de l’exposition : une série de 
souvenirs/fantasmes décentrés, non raccordés, 
se déroule sur une Autre Scène, avant que le 
MOI fasse surface et se saisisse dans l’actualité 
d’une image. (1988, p.67)

Então, bem como as memórias que se apagam, desaparecem, 
essa forma de se transpor nos personagens poderia ser uma 
maneira encontrada pelo autor de se libertar de suas inquietações 
pessoais e transpô-las às suas sombras, tornando-se uma figura que 
está em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo, e a forma 
como essas sombras são observadas nos textos baillonianos está 
intimamente ligada a diversos ângulos sociais. Assim sendo, suas 
lembranças vão se esvaindo como a forma da sombra do personagem 
que se dissipa à luz da verdade externa à ficção. E Baillon recorre 
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a essa escrita como um modo de guardar essas lembranças, essas 
vivências, criando em torno de seus personagens uma espécie de 
tonalidade atmosférica ao criar personagens que seriam seus outros 
“eus”. Outra marca dessas sombras é a das palavras que carregam 
com elas resquícios de suas memórias, sejam desse personagem 
ou da figura externa que incide sobre os escritos. A importância 
das palavras para o personagem bailloniano se faz como as folhas 
das árvores, que caem num processo de renovação, ou seja, essas 
palavras saem de sua mente deixando um local pronto para o 
nascimento de outras, que podem não ser exatamente as mesmas, 
mas que deixam características que marcarão o sujeito em outros 
textos, em outras estações de sua vida.

Entretanto, essas palavras marcantes não são necessariamente 
proferidas por aqueles que sofrem as influências ao longo dos 
textos, mas sim pelos que passam por suas vidas. Cada situação, 
cada personagem vai delimitando suas próprias sombras nas do 
personagem, um borrão que pouco a pouco vai tomando forma e, ao 
mesmo tempo, perdendo sua própria forma, até o momento de não 
haver mais uma fronteira entre o que pertenceria a ele mesmo e aos 
outros. E essas palavras que ressurgem como pequenas viagens de 
sua mente. Por exemplo, no livro Délires, o personagem visita Marie 
e, durante um momento, se vê obcecado pelo relógio quebrado na 
parede e repete por diversas vezes “peut-être n’as-tu pas donné à 
manger à ta montre?” (1981, p.43). Assim, o personagem desenvolve 
um foco restrito sobre alguns pontos ao longo das narrativas, pois 
essas ideias se repetem como espécies de palavras-chaves até o 
momento em que elas devoram seu cérebro, como des mots vivants 
ou mesmo morts vivants, jogo de palavras que aparece em alguns 
textos de Baillon, e descentraliza esse foco de uma frase ou palavra 
para outra, esse personagem que altera o foco sobre a frase “il 
ne faut pas jeter du marc dans l’évier” (BAILLON, 1981, p.23) para 
outras como essa do relógio e o questionamento do personagem 
sobre a existência de Deus, que retoma a história do relógio.
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Il y a Dieu, il y a l’existence de Dieu. Les uns disent 
oui, les autres non. Si tu rejettes la question de la 
montre, comment savoir si Dieu existe oui ou non?

Elle fit, très grave:

— Je sais. Dieu existe.

— Alors, sois logique. Si Dieu existe, le problème 
de la montre importe. La montre n’est plus une 
montre: elle est un fait. Qu’elle mange ou ne 
mange pas, un autre fait. (1981, p.53-54)

Assim, as sombras dessas palavras tomam forma a partir delas 
mesmas e a partir das inquietudes desse personagem que segue 
durante todo o romance acrescentando mais elementos para 
a construção de sua forma. Então a construção de si não seria 
exatamente, nos textos baillonianos, baseada somente sobre o 
olhar de si sobre si mesmo, mas sobre a constante presença de um 
outro que o persegue tal como uma sombra, sobre a imagem que 
esse personagem deseja adaptar para transmitir ao outro, e como 
ela é recebida pelo outro (outro leitor, outro personagem).

L’autobiographie classique croit à la 
parthénogenèse scripturale: le sujet y naît d’un 
seul. Regard de soi sur soi, récit de soi par soi: le 
même y naît toujours du même. La contradiction 
que tente de voiler tout mythe, nous avons vu 
qu’elle apparaît dès le début au grand jour: la 
prétention véridique de l’auto-connaissance, le 
“je me suis assez étudié pour me bien connaître” 
de La Rochefoucauld, est aussitôt contrebattu 
par le jugement de Retz: “il eût beaucoup 
mieux fait de se connaître”. Mais comment se 
connaître si l’auto-connaissance passe par la 
reconnaissance de l’autre. (1988, p.72)

Por conseguinte, esses personagens não seriam provenientes 
da parthénogenèse scripturale, pois eles são concebidos a partir de 
todo o contexto a sua volta e também em torno de seu cérebro, 
bem como essas palavras que também dependem de uma outra 
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pois não viveriam sem uma outra para se ligar. Torna-se, então, 
uma espécie de mot vivant que devora a mente do personagem 
e, obviamente, também depende desse outro para existir, como a 
imagem de uma sombra, pois ao devorar sua integridade mental, 
essas palavras o levam para o caminho de uma dependência da vida, 
uma necessidade de um corpo para coexistir. Então, partindo do que 
afirma Doubrovsky, citado anteriormente, poderíamos pensar que 
os personagens baillonianos tendem a uma busca da reconstrução 
de suas imagens, uma vez que elas tentam se reconstruir e se 
reafirmar em diversos textos, o que, nos personagens baillonianos, 
é uma forma de deslocamento de um dos seus “eus” para uma 
figura que comporte todos eles em uma só, como se essa sombra 
fosse para ele o não lugar.

Em vista disso, a construção de si através das sombras se faz 
de modo inerente a cada personagem e figura externa ao texto 
que corroboram a desconstrução de suas figuras individuais para o 
surgimento do outro em uma nova forma. Ao se transpor na figura 
do outro, não há o controle de si, não há o controle do outro, essas 
figuras vão se misturando ao ponto de estarem completamente 
perdidas nelas mesmas e de estarem em contato direto umas com 
as outras, o que não se torna fácil ao leitor e nem à própria figura do 
texto no momento da leitura e possível busca pela individualidade de 
cada uma. As sombras constituem-se de formas efêmeras de diversos 
“eus” presentes em nós mesmos que se reagrupam na ficção e cujas 
silhuetas se fazem e refazem a depender da luz a qual atua sobre elas, 
individualizando-as ou misturando-as em um único borrão.
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NO cONFessIONÁrIO de BAILLON: MeMÓrIAs e 
INQUIetAçÕes eM UN HOMMe sI sIMPLe

Marcus Flexa (Ic-UFrJ)

Para uma leitura inicial, sem muita pretensão, o livro Un homme 
si simple pode parecer bastante confuso, sobretudo se o leitor 
nunca tiver ouvido falar do seu autor. Não há uma preparação, um 
reconhecimento de território que nos introduza à leitura. Cabe ao 
leitor, aos poucos, identificar os momentos de fala, o ambiente, as 
personagens. As pistas são dadas de forma bastante sutil em toda a 
obra. É como se o autor convidasse o leitor a entrar em sua cabeça 
confusa assumindo um papel de ombro amigo, com certa característica 
terapêutica, ajudando-o a compreender suas inquietações, ou como 
ele mesmo denomina: “confissões”. Para muitos, esse homme si 
simple continua desconhecido, curioso é descobrir que Baillon teve 
certo reconhecimento pela crítica literária do seu tempo.

André Baillon é um escritor belga cuja produção literária floresce 
no período pós-primeira guerra mundial, ganhando visibilidade na 
crítica literária após o lançamento do seu primeiro romance Moi 
quelque part, em 1920. Além da presença de traços autobiográficos 
em toda a sua obra, outro aspecto evidente é a questão psicológica do 
autor. O personagem passa por traumas que desencadeiam problemas 
psiquiátricos, tentativas de suicídio, bloqueios, chegando a sua 
internação voluntária no hospital psiquiátrico La Salpêtrière em Paris.

Durante seu período de internação, Baillon escreveu três livros, o 
primeiro deles é intitulado Un homme si simple, um relato dos dias de 
internação e, com o recurso da memória, o personagem busca entender 
seu estado improdutivo nas letras, bem como suas inquietações.
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O livro é dividido em cinco grandes partes denominadas 
“confissões”. Podemos entender esse termo pelo viés religioso, 
ou seja, o ato de se redimir de atitudes pecaminosas. Baillon foi 
criado em um ambiente de severa religiosidade, onde desenvolveu 
os ditos escrúpulos. Essa prática de confissão já havia aparecido 
em outro livro, En Sabots, em que o personagem se confessa a um 
padre, num momento bem crítico do livro. Mas ao mesmo tempo 
podemos perceber no texto uma marca clínica dessas “confissões”. O 
personagem desenvolve seu discurso dentro do ambiente hospitalar, 
sob a supervisão de um profissional, por mais que a voz deste não 
apareça no texto. É importante lembrar que é nessa mesma época 
que a psiquiatria se desenvolve, e as confissões muito se assemelham 
ao chamado método da livre associação de Freud. O recurso usado 
pelo autor é deixar, através de sua fala monologada, a sensação 
de que perguntas lhe foram feitas, e que o personagem estaria as 
respondendo de maneira sequencial. Nas primeiras linhas da primeira 
confissão, o narrador diz: “Mon nom? Jean Martin, monsieur l’interne. 
Jean comme tous les Jean. Martin comme... Non, pas comme tous les 
Martin: comme l’ours quand il fait le beau pour une croute, dans sa 
fosse au Jardin des Plantes.” (BAILLON, 2002, s/p).

Percebemos que não há necessariamente a voz do médico. É 
como se o narrador repetisse a pergunta do interlocutor, que em 
seguida descobriremos se tratar de um médico chamado Lafosse. O 
protagonista desenvolve sua fala com o passar das confissões. Ele 
vai entrar em análise de fato a partir da terceira confissão, quando 
relata, sem a necessidade das perguntas, de maneira mais fluida, 
diversos aspectos de sua vida que antes julgava irrelevantes. Na 
primeira e segunda confissões, é possível perceber a insegurança 
do personagem em descrever os fatos, falar das pessoas. Há um 
desconforto que só vai ser superado a partir da terceira confissão.

Além desses dois registros, o religioso e o hospitalar, as 
confissões também ganham um caráter literário. Maria Chiara 
Gnocchi, na sua leitura crítica do livro, afirma que:
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Baillon joue sur trois registres différents: le 
registre religieux, le registre médical, le registre 
“littéraire” enfin, la confession étant devenue, 
depuis Rousseau, un véritable (sous-)genre. 
Comme Rousseau, Martin se reconte pour se 
justifier, et met en avant le dilemme entre 
vérité et mensonge, la difficile recherche de la 
sincérité. (2002, s/p)

No entanto, enquanto Rousseau afirma que somente ele pode 
falar sobre si, Jean Martin busca o conhecimento mais profundo de 
sua identidade. Seja pelo caráter religioso ou clínico, as confissões 
buscam uma resposta e também a absolvição. É curioso ver como 
essa busca se desenvolve através das confissões.

A primeira confissão é uma conversa com o médico Lafosse, ao 
qual o protagonista se apresenta, revela ser um homem das letras, 
fala de algumas questões sobre seu passado de maneira bloqueada 
(infância, crise de neurastenia), sempre tentando se justificar, sempre 
se preocupando com o que o médico anota, com medo de julgamentos.

Na segunda confissão, o personagem já está há oito dias internado. 
Sua fala agora é direcionada a um interno que se declara jornalista, 
Bornet, e seus relatos são sobre as impressões do local, sobre os outros 
internos, sobre o medo de ficar recluso contra sua vontade.

A terceira e a quarta confissões representam o momento 
em que ele entra de fato em análise. Ele reconhece seu estado 
de interno, diferencia-se dos outros que dividem a sua condição. 
Relata sua chegada à cidade de Paris, como gostaria que seus livros 
fossem publicados e suas impressões gerais, não muito aprazíveis, 
sobre a cidade.

Comment des gens peuvent-ils naître, vivre, 
mourir à Paris? Mourir, ah! cela oui. Naître, cela 
se fait où se trouve la mère. Mais penser, prendre 
conscience de soi, maintenir cette conscience, 
être joyeux, triste, faire enfin, ce qu’on appelle 
vivre? Depuis quatre ans j’y traîne. J’aurais dû me 
méfier. (BAILLON, 2002, s/p)
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Ainda sobre seus relatos, o narrador revela muitos detalhes 
sobre sua história: sua infância, seus antigos amores, seu primeiro 
e segundo casamentos. Reconta sua experiência com uma Paris dita 
tumultuada e sem paz, improdutiva para escrever e sua ida para a 
periferia da cidade, Bourg-la-Reine. De maneira mais detalhada, 
conta sua história com Claire e sua enteada Michette, chega a dedicar 
capítulos para cada personagem que surge e por fim sua decisão de 
se internar na Salpêtrière. Mesmo depois de diversas tentativas de 
encontrar um lugar calmo e propício para o seu trabalho, sempre 
havia algo que o impedia de escrever. Ele chega à conclusão de que 
“à l’hôpital, chez les humbles, chez les simples: je serais à ma place.” 
(2002, s/p). A quinta confissão é um relato esparso sobre os dias 
de internação. Sem se interessar pelo tempo, pelos fatos, somente 
relatos tristes dos últimos dias no hospital: “je ne sais depuis quand 
je suis ici. Mais j’ai eu le temps de voir et de réfléchir.” (2002, s/p).

Através desses relatos, é possível fazer também uma ligação 
entre a sua situação inquietante em não ter êxito na escrita e a 
maneira como a instituição influenciaria nesse desbloqueio. Se o 
que lhe faltava era um local silencioso e simples, o que lhe servia 
de inspiração seria a própria situação anterior de improdutividade. 
As confissões tiveram como conteúdo suas próprias memórias e 
frustrações, mas de que maneira o ambiente hospitalar, dito por 
ele “chez les humbles”, seria propício?

Erving Goffman, em seu livro Manicômios, prisões e conventos, 
busca através de uma experiência de campo conhecer o mundo 
social do internado, priorizando o ponto de vista do paciente. Ele 
teoriza sobre o que ele nomearia uma instituição total: pode ser 
definida como um local de residência e trabalho onde um grande 
número de indivíduos com situação semelhante, separados da 
sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam 
uma vida fechada e formalmente administrada. (2007, s/p)

Para o autor, essas instituições moldariam a estrutura do 
“eu” do internado, e como existe uma tendência de “fechamento” 
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específica das instituições para doentes mentais, essa estrutura do 
“eu” estaria ainda mais definida.

O autor afirma que os indivíduos normalmente desenvolvem 
diversas atividades em diferentes lugares, mas que nessas 
instituições gerais todas as atividades aconteceriam no mesmo 
lugar, na companhia de um grupo que é tratado da mesma maneira 
e obrigado a fazer a mesma coisa em conjunto. Dessa forma, por 
mais que o interno chegue à instituição com uma cultura específica, 
de um mundo de família, esses hábitos não são substituídos nas 
instituições. Goffman afirma que não se trata de aculturação ou 
assimilação, o “eu” do internado é, sistematicamente, mesmo sem 
intenção, mortificado. Ele acrescenta que, mesmo quando a entrada 
nesses ambientes é voluntária, a instituição corta nitidamente laços 
com o mundo doméstico porque essa relação já tinha começado a 
definhar anteriormente, como é o caso de Jean Martin.

O que acontece é que esse afastamento pode acarretar numa 
perda de identidade. Ao perceber questões sobre o tempo e ao 
executar uma rotina diária de vida que considera estranha a ele, 
o personagem vive uma mortificação do “eu”. Jean Martin, na 
segunda confissão, ao conversar com outro interno, inquieta-se 
com a situação de reclusão:

Embêtant hein, d’être collés derrière une grille. 
Cela ne t’inquiète pas, toi? De l’autre côté on 
est libre [...] Combien de temps reste-t-on ici? 
Un mois? Deux mois? Oh! Je ne suis pas pressé. 
Mais rester toujours! Tu dis? Nous sommes en 
observation? Les vrais on ne les garde pas. On 
les ... interne. Pas forcément pour toute la vie, 
n’est-ce pas? Et à quoi reconnaît-on les vrais? 
(BAILLON, 2002, s/p)

Sua intenção com a internação é revelada na quarta confissão. 
Um lugar calmo e silencioso. O protagonista se preocupa apenas 
com a sua atividade: “Du complexe au simple, je m’étais entortillé 
dans un lacis de noeuds. Quand je déplaçais un bras pour donner de 
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l’aide à droite, la corde pinçait à gauche. Et comment donner cette 
aide? J’en revenais à mon point de depart: écrire.” (2002, s/p).

Jacques Derrida em seu texto “La Pharmacie de Platon” faz uma 
leitura do livro Fedro, de Platão, discorrendo sobre a questão da 
produção de texto. Derrida se debruça principalmente sobre a parte 
final do livro, em que o diálogo de Sócrates e Fedro se desenvolve 
em torno da temática do nascimento da escrita no Antigo Egito, 
que em princípio deveria ser uma simples reprodução da fala. 
Sócrates narra o mito de Thoth, que descreve como a ambivalência 
do termo pharmakon pode servir para qualificar a escrita. De 
maneira breve, o mito narra como o deus Tamuz utiliza a palavra 
pharmakon em seu sentido negativo, podendo ser traduzido como 
veneno enquanto seu subalterno, o deus Thoth, usaria o mesmo 
termo com a interpretação positiva, remédio. Essa ambiguidade 
do termo traduz a característica perturbadora e ao mesmo tempo 
consoladora da escrita.

No livro de Baillon, como dito anteriormente, o protagonista 
se declara um homem das letras. Ele busca ser publicado e de certa 
maneira busca também um alívio através da produção de seus 
livros. Ele se conduz à internação com o intuito de escrever, porque 
acredita que o ambiente vai ser propício, silencioso e inspirador. 
Em diversas passagens do livro, ele avalia o ambiente, descreve 
situações de produção literária, cogita diferentes temáticas para o 
seu livro, mas, ao mesmo tempo em que o seu intuito o inspira, ele 
se vê refém de uma condição maléfica, uma obsessão pela escrita 
que é inversamente proporcional ao seu bem estar.

Escrever, para o personagem, ganha essa dupla face remédio/
veneno. É preciso apontar que, de maneira geral, o livro de Baillon 
corresponde de fato a alguns eventos da vida do autor: sua inquietação, 
sua produção, sua internação voluntária. Escrever se torna para o 
personagem/autor, portanto, não só uma atividade literária, mas 
com base nas suas memórias, a escrita desempenha uma função de 
preservar sua saúde mental, sua memória e sua identidade.
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eNtre O eXÓtIcO e O UNIVersAL: 
As trAdUçÕes FrANcesAs de cOeLHO NetO 
(1920-1930)

daniel Augusto P. silva (UerJ)

O objetivo principal deste trabalho1 é apresentar e analisar, 
pontualmente, como foram produzidas e recebidas as traduções 
para o francês das narrativas de Coelho Neto durante as décadas de 
1920 e 1930. Ao longo do ensaio, defenderemos a hipótese de que 
houve um projeto tradutório para as obras do autor brasileiro que 
visava destacar tanto os aspectos universais dos textos do escritor 
quanto o seu lado mais autóctone e nacional, capaz de interessar 
a um público europeu ávido por exotismo. Para verificarmos a 
validade dessa proposição, estruturamos a argumentação em 
três partes. Na primeira, apresentamos dados sobre as traduções 
e o conteúdo dos paratextos a elas relacionados. Na segunda, 
abordamos a função da tradução na chamada “República Mundial 
das Letras” (CASANOVA, 2002). Na terceira, propomos uma breve 
análise linguística de uma das traduções do corpus ficcional a fim 
de verificarmos quais estratégias discursivas e opções tradutórias 
foram empregadas nessa transposição cultural e idiomática.

Em um dos seus estudos sobre a vida literária brasileira da 
virada do século XIX para o XX, o crítico José Veríssimo escreveu 
que “depois da morte de Taunay, de Machado de Assis, e de Aluísio 
Azevedo, o romance no Brasil conta apenas dois outros autores 
de obra considerável e de nomeada nacional – D. Júlia Lopes de 
Almeida e o Dr. Coelho Neto” (1936, p.15). Se, atualmente, os 

1  Este ensaio se relaciona aos estudos empreendidos durante a Especialização em 
Língua Francesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao longo de 2018.
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nomes dos escritores pouco evocam na memória do público 
leitor e mesmo por parte dos estudos literários, o cenário era 
completamente diferente no início do século passado. Com efeito, 
Coelho Neto, fundador e membro da Academia Brasileira de Letras, 
onde ocupava a cadeira de número 2, figurava como um dos autores 
mais célebres e mais lidos do período. Produziu, ainda, uma obra 
bastante vasta e variada, com diversos romances, peças de teatro, 
contos, e foi considerado o “Príncipe dos prosadores brasileiros” 
em 1928 (BATALHA; FRANÇA; SILVA, 2017).

Antes de ser rejeitado pelo movimento da Semana de Arte 
Moderna, sua influência no meio intelectual era significativa, 
embora não fosse do agrado de todos. Sérgio Buarque de Holanda, 
por exemplo, teria defendido, um pouco antes de 1922, que era 
preciso “descoelhonetizar” a literatura brasileira (Apud MORAES, 
1996). De todo modo, depois de atingir o prestígio nacional, Coelho 
Neto desenvolveu um projeto de difusão internacional de sua 
literatura. Para obter também o reconhecimento de seus pares 
estrangeiros, o escritor conseguiu que traduzissem para o inglês e 
para o francês alguns de seus textos.

Na tabela abaixo, destacamos as obras do escritor traduzidas 
para o francês que pudemos identificar durante esta fase inicial de 
pesquisa. Como veremos, a tradução das narrativas apareceu não 
apenas na imprensa francesa, mas também em formato de livro.

Título (PT) Título (FR) Tradutor Publicação Localizada?

? “Viel orfèvre” 
(1911)

? L’Écho de 
Paris

Não

O Rei 
Negro 
(1914)

Macambira 
(1920)

Manoël 
GAHISTO1; 

Philéas 
LEBESGUE

L’Édition 
française 

illustrée. Paris

Sim

“Cega” 
(1896)

“L’aveugle” 
(1920)

Manoël 
GAHISTO; 

Philéas 
LEBESGUE

Courrier 
Franco-

Américain. 
Bruxelles

Não
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“A tapera” 
(1896)

“La tapéra” 
(1925)

Manoël 
GAHISTO*; 

Philéas 
LEBESGUE

Comœdia. 
Paris

Sim

“Os 
pombos” 

(1906)

“Les pigeons” 
(1925)

Jean DURIAU Mémoires 
de la société 

dunkerquoise. 
Dunkerque: 
Imprimerie 

du Commerce

Sim

“Os velhos” 
(1896)

“Les vieux” 
(1928)

Manoël 
GAHISTO; 

Philéas 
LEBESGUE

Les œuvres 
libres. Paris: 

Arthème 
Fayard et CIE.

Sim

“Mandovi” 
(1896)

“Mandovi” 
(1937)

Manoël 
GAHISTO; 

Philéas 
LEBESGUE

Journal 
des débats 

politiques et 
littéraires. 

Paris

Sim

Na primeira linha, está o texto sobre o qual menos encontramos 
dados até o momento. Ao pesquisar nos jornais disponíveis no site 
da Gallica, a Biblioteca Nacional da França, constatamos, em duas 
publicações, uma menção a esse texto, traduzido sob o título de “Viel 
orfèvre”, que teria sido editado no L’Écho de Paris, provavelmente 
em 1911. Tais informações, contudo, ainda não foram confirmadas, 
pois não conseguimos identificar a narrativa no período mencionado 
nem estabelecer qual seria o seu correspondente, sua versão 
original, em português.2

Na segunda linha, indicamos, certamente, o maior 
empreendimento de tradução de uma narrativa de Coelho Neto: 
trata-se do romance O Rei Negro, publicado em 1914, traduzido 
por Macambira, nome do protagonista da obra, e publicado em 
livro, na França, em 1920. Os tradutores responsáveis pela tarefa 
se dedicaram ainda a outros textos do brasileiro: chamavam-se 
Manoël Gahisto e Philéas Lebesgue. Macambira foi publicado em 

* Trata-se do pseudônimo do belga Paul Tristan Coolen (TORRES, 2014).
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Paris, pela Édition française illustrée. Um de seus volumes está 
disponível para consulta na Biblioteca da Casa de Rui Barbosa, no 
Rio de Janeiro.

Na terceira linha, encontra-se a novela “Cega”, publicada em 
1896 no livro de contos e novelas Sertão, traduzida em francês como 
L’aveugle, em 1920, e publicada no Courrier Franco-Américain, em 
Bruxelas. Nesta fase da pesquisa, a tradução ainda não foi localizada 
para análise. Na quarta linha, “A tapera”, também uma das novelas 
presentes em Sertão, foi traduzida para o francês, em 1925, como 
“La tapéra”, pelos mesmos tradutores, e publicado em partes, ao 
longo de uma semana, no periódico Comœdia, de Paris.

Na quinta linha, a novela “Os pombos”, escrita por Coelho Neto 
no volume Treva, em 1906, foi traduzida para o francês, em 1925, 
como “Les pigeons” por um outro tradutor, chamado Jean Duriau, e 
publicado em Mémoires de la Société dunkerquoise. Na sexta linha, 
a novela “Os velhos”, também de Sertão, foi traduzida por Gahisto 
e Lebesgue em 1928, e publicada em formato de livro, na coleção 
Les œuvres libres, da editora Fayard et Cie. Finalmente, na sétima 
linha, identificamos a novela “Mandovi”, também de Sertão, que 
foi traduzida em 1937 e publicada no Journal des débats politiques 
et littéraires. Por esses dados, observamos que, das 7 novelas 
pertencentes a Sertão, pelo menos 4 foram traduzidas para o francês.

A correspondência de Coelho Neto com seus tradutores de 
língua francesa é também útil para melhor compreendermos as 
estratégias de difusão de sua obra. Segundo Brito Broca (1991), 
a troca de cartas com Manoël Gahisto começaria em 1913 e 
demostraria quais critérios foram adotados para a escolha de textos 
que poderiam chamar atenção do público europeu. As mensagens 
demonstrariam, ainda, os esforços do tradutor em contatar os 
editores e os convencer da pertinência dos trabalhos de Coelho 
Neto. O escritor, aliás, teria manifestado sua intenção de sustentar 
o projeto com seu próprio dinheiro, o que Gahisto e Lebesgue 
avaliariam como positivo. Além desse lado pragmático do processo 
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de edição, a correspondência explicita as observações culturais dos 
tradutores sobre a recepção dos textos na França. Gahisto sugere a 
Coelho Neto uma mudança no título de seu romance, Rei Negro, em 
razão de uma peça de teatro que, nesse momento, era encenada em 
Paris com sucesso: Malikoko – Roi Nègre (1919), de André Mouëzy-
Éon. Haveria, ainda, uma outra razão estritamente cultural, ligada a 
uma suposta imagem dos franceses em relação aos negros:

Carta de 1º de fevereiro de 1917 [...]. Gahisto 
considera o tempo em que ficaram sem comunicar-
se. A tradução de o Rei Negro está pronta, quase 
datilografada e é preciso agora tratar de obter 
um editor. Acha preferível a mudança do título 
para Macambira. Rei Negro destina-se ao público 
brasileiro: na Europa ignora-se com que estranha 
vitalidade podem subsistir nos negros as tradições 
de soberania. Já iniciou démarches junto às casas 
editoras para publicar as narrativas do Sertão [...]. 
(BROCA, 1991, p.295)

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) é também um tema 
importante de discussão entre os intelectuais durante as cartas e 
influencia bastante as possibilidades de publicação das traduções. Os 
efeitos do conflito se revelam até mesmo no tipo de tema literário 
elegível para a publicação em um periódico francês. Segundo 
Gahisto, a novela “Cega” teria sido recusada várias vezes pela Revue 
de Paris por causa da multiplicação, durante a guerra, de textos cujos 
personagens principais eram cegos, e não seria indicável repetir os 
mesmos tipos. O texto, aliás, teria sido avaliado como “remarquable” 
por Marcel Prévost, diretor da revista em 1917 (BROCA, 1991). Outras 
revistas tiveram avaliações semelhantes em relação ao texto, como 
podemos observar na continuação do trecho anterior:

Do Journal des Débats recebeu a seguinte 
resposta: “O sr. Nel lera as narrativas exóticas, 
sobretudo a novela Cega ‘cheia de talento’, e 
concordaria em publicá-la, com a supressão 
para os seus leitores dos trechos marcados a 
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lápis, notadamente a descrição do prenúncio 
e do aparecimento das regras na jovem”. 
“Infelizmente o desfecho, a descrição do parto, 
com chagas, sangue etc. torna, o senhor deve 
compreender, esse lindo romance impróprio 
num jornal como o nosso. As outras narrativas 
não são precisamente o que ele desejava. Apesar 
disso, guarda Mandovi.” (1991, p.295-296)

Nas apresentações ou nos prefácios que acompanham as 
traduções do autor, notamos outro dado importante: a afirmação 
do autor ora como um homem tipicamente estrangeiro, brasileiro, 
ora como um intelectual universal. Dois exemplos de paratextos 
revelam esse duplo pertencimento do escritor. O primeiro é este, 
abaixo em destaque, da revista Comœdia, em que se publica 
a tradução de “A tapera”, em 1925. Ressaltamos, no trecho, a 
tentativa de destacar o aspecto particular e praticamente exótico 
do país de origem de Coelho Neto e de sua arte:

Coelho Neto est un des maîtres du roman au 
Brésil, le moins européen de nos écrivains, disait 
son compatriote M. Costa, l’auteur de vingt 
récits vigoureux comme Inverno em flor ou ces 
admirables contes du Sertão - le « sertão », toute 
la splendeur attirante et malsaine des jungles, 
les solitudes touffues et tristes de la forêt 
brésilienne. (1925a, p.3 – grifos do autor)

O segundo exemplo aparece no prefácio de Macambira, quando 
os tradutores oferecem ao leitor uma pequena biografia de Coelho 
Neto e explicam a escolha por esse romance em especial. Por um 
lado, a explicação sinaliza os traços universais da obra, sobretudo 
em razão do tema da violência que, depois da guerra, poderia ser 
sensível ao público. Por outro, o final do texto explora, mais uma 
vez, o caráter autóctone e a cor local da narrativa, já acentuada no 
próprio título do romance, em que – vale sublinhar – adicionaram 
o epíteto “roman brésilien”. Essas estratégias editoriais são capazes 
de suscitar, ao mesmo tempo, a atenção daqueles que se interessam 
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por uma literatura abertamente estrangeira e também daqueles 
que estão mais ligados em reflexões sobre a humanidade em geral:

Peut-être n’eut-il [Coelho Neto] pas désigné lui-
même Macambira pour une traduction française. 
En regard des événements qui s’enchaînent sous 
nos yeux, des violences qui se perpétuent, des 
incertitudes qui s’agitent, le point de mœurs sur 
lequel l’intrigue s’échafaude dépasse cependant 
les limites de la rétrospective américaine pour 
se rattacher au problème universel du libre 
arbitre, de la sécurité du foyer, de la civilisation. 
La noblesse impartiale de la fiction a son prix. 
Et l’aventure du fils du roi Munza, aux épisodes 
enchaînés avec une simplicité irréprochable, 
encadrés intimement du fastueux décor des 
végétations brésiliennes se distingue comme un 
de ses récits les plus colorés, les plus localisés, 
les plus émouvants. (GAHISTO; LEBESGUE, 1920, 
p.10 – grifos do autor)

Esse projeto de tradução e, mais especificamente, a tentativa 
de universalização da obra de Coelho Neto se tornaram ainda 
mais evidentes e importantes quando o escritor se candidatou, 
em 1933, ao prêmio Nobel de Literatura. Apesar de o prêmio ter 
sido vencido pelo russo Ivan Bunin, a empreitada tem, ao menos, 
um valor histórico, pois foi a primeira de um autor nacional e da 
Academia Brasileira de Letras. Os jornais da época anunciaram a 
notícia destacando dois elementos surpreendentes: a nacionalidade 
do postulante e a sua antecipação. O jornal Le Figaro oferece 
uma breve biografia, descrevendo-o como “le plus grand écrivain 
brésilien contemporain” (1933, p.5) e destaca que sua obra está 
parcialmente traduzida para as principais línguas. Já o periódico 
Comœdia apresenta o evento de uma maneira diferente, observando 
no anúncio um plano um tanto quanto atrapalhado e apressado:

Malgré son labeur d’écrivain, M. Coelho 
Neto, que certains critiques, à cause de ses 
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nombreux succès dans les genres les plus divers, 
surnommèrent “Touche à Tout”, trouve encore 
le temps d’être professeur de littérature dans 
deux institutions de l’État brésilien.

On sait que le Prix Nobel est décerné au début du 
mois de novembre.

Présenter un candidat en février, c’est s’y 
prendre neuf mois à l’avance.

N’est-ce pas un petit peu prématuré? (COMŒDIA, 
1933, p.3)

Para entendermos a dinâmica desse projeto de tradução, é 
essencial buscarmos um suporte teórico adequado. A República 
Mundial das Letras, publicado em 1999 por Pascale Casanova, é, 
justamente, um dos livros incontornáveis para o estudo das relações 
entre a tradução literária e as instituições culturais. A autora entende 
a atividade tradutória como uma maneira de levar um escritor à 
glória literária e de mudar o balanço das disputas de forças entre 
as diferenças culturais. “A fábrica do universal”, o quarto capítulo 
da primeira parte do livro, é dedicado ao estudo da tradução e 
particularmente útil para entendermos a trajetória de Coelho 
Neto. Casanova defende a existência de mecanismos específicos 
de consagração literária, chamados também de “literarização”, que 
seriam responsáveis por atestar o talento e a qualidade artística de 
um escritor. A tradução funcionaria exatamente como uma dessas 
instâncias, que forjariam um caráter de universalidade de uma obra: 
estas pertenceriam não apenas a uma cultura, a uma língua, mas a 
toda uma comunidade mundial de escritores e de críticos. Como 
as críticas, as teses e as dissertações universitárias, os prefácios, 
a atividade tradutória certificaria o valor literário de um texto ao 
difundir seus conteúdos nos principais meios intelectuais:

A tradução é a grande instância de consagração 
específica do universo literário. Desdenhada 
como tal por sua aparente neutralidade, ela é 
contudo a via de acesso principal ao universo 
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literário para todos os escritores “excêntricos”: 
é uma forma de reconhecimento literário e não 
uma simples mudança de língua. (CASANOVA, 
2002, p.169)

Dois outros conceitos são particularmente importantes para 
a teoria de Casanova nesse capítulo: o de “intradução” e o de 
“extradução”. O primeiro se constituiria pela tradução de textos 
de culturas “centrais” em línguas “periféricas”, o que permitiria 
a difusão de tradições literárias e introduziria modernidades 
artísticas. Nessa categoria, poderíamos citar as traduções em língua 
portuguesa dos textos de Proust. O segundo termo faz referência à 
tradução em uma língua “central” de obras de culturas “periféricas”. 
Esse tipo de tradução poderia, efetivamente, aumentar o espaço 
de literarização dessa “República das Letras” e tentar equilibrar 
a disparidade do poder literário. As traduções para o francês 
das narrativas de Coelho Neto são exemplos dessa extradução. 
Casanova apresenta, ainda, outra ideia bastante produtiva para 
pensarmos sobre nosso objeto de análise. A autora comenta que 
os autores traduzidos são instados a respeitar uma certa distância 
entre o universal e o particular:

Para chegar ao reconhecimento literário, os 
escritores dominados devem portanto dobrar-se 
às normas decretadas universais justamente por 
aqueles que detêm o monopólio do universal. E 
sobretudo encontrar a “distância correta” que 
irá torná-los visíveis. Se querem ser percebidos, 
precisam produzir e exibir alguma diferença, 
mas não mostrar, nem reivindicar uma distância 
grande demais que também os tomaria 
imperceptíveis. Nem estar perto, nem longe 
demais. (2002, p.197)

Assim, caberia aos autores extraduzidos de não se manifestarem 
nem tão universais, pois, em comunidades centrais, poderiam ser 
totalmente ignorados, nem tão diferentes e particulares assim, já 
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que arriscariam gerar incompreensibilidade. Como mostramos, os 
prefácios e os textos introdutórios das traduções de Coelho Neto se 
esforçavam por marcar justamente essa boa distância, uma espécie 
de duplo pertencimento.

Além disso, é possível ressaltar um terceiro aporte teórico da 
autora útil para a reflexão aqui desenvolvida: a sua análise sobre 
as relações entre o Prêmio Nobel de Literatura, a tradução e o 
reconhecimento artístico de um autor. Para Casanova, o prêmio seria 
outra instância de consagração literária, ao estabelecer e garantir os 
critérios de excelência literária. Para um autor ser considerado como 
um candidato possível à premiação, ele deveria, primeiramente, 
conseguir ser amplamente traduzido. Sob esse aspecto, o projeto 
tradutório de Coelho Neto pode ser analisado como um meio para 
atingir o reconhecimento literário via o Nobel. Apesar da teoria de 
Casanova ser, em alguns momentos, um tanto quanto hiperbólica e 
determinista em suas considerações socioliterárias, trata-se de um 
estudo realmente proveitoso para se refletir sobre a tradução.

Para trazer um estudo de caso das traduções de Coelho Neto, 
optamos pela narrativa “Les pigeons”, que, relativamente breve, 
fornece uma amostra mais concentrada das dificuldades e dos 
procedimentos tradutórios. O seu enredo desenvolve a história 
de um casal de caboclos, Joana e Tibúrcio, que cuidam de um filho 
agonizante, enquanto observam a debandada de pombos em seu 
terreno. Essa fuga dos pássaros é interpretada pelo homem como 
um sinal negativo, como se os animais estivessem fugindo da morte. 
De fato, o filho deles morre, e Tibúrcio tenta se vingar dos pombos 
matando, com as próprias mãos, dois filhotes dos pássaros.

O trabalho de tradução foi feito por Jean Duriau, que escreve 
um pequeno prefácio ao texto. Além de informar que Coelho Neto 
autorizou a tradução, o tradutor esclarece que o autor brasileiro teve 
acesso a algumas de suas versões em francês. Antes de passarmos à 
análise pontual sobre o texto traduzido em si, é relevante destacar 
a forma como Duriau apresenta a obra. Seu comentário inicial é 
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de que “Les villes de la côte [brésilienne] n’offrent en somme au 
Français que peu de surprises: elles sont d’un modernisme tout 
européen” (1925, p.159). Essa situação se transformaria assim que 
o viajante entrasse no interior do país e encontrasse o “Sertão”. 
Nesse momento, o tradutor insere uma nota em relação à palavra 
em que se lê “Prononcez Sertan”. Em tal contexto, o interesse 
recairia sobre o cabloco, que é descrito da seguinte maneira:

Dans ce sertão, habite l’indigène; carrefour de 
races diverses, le caboclo, ainsi le nomme-t-
on, est le produit de la rencontre d’européens, 
de nègres, d’indiens autochtones, et peut-
être même aussi, suivant des hypothèses qui 
se rattachent à celle de l’Atlantide, de races 
aujourd’hui disparues, phéniciennes et grecques 
[...] son âme un peu enfantine, incliné au 
merveilleux, lui a fabriqué pour son usage une 
religion qui, si elle est catholique nominalement, 
s’encombre d’une quantité de superstitions 
curieuses. (1925, p.160)

Após essa descrição do cabloco – um indígena miscigenado, 
infantil e supersticioso – e de situar o caráter pitoresco do personagem 
principal da narrativa, o tradutor oferece as credenciais literárias 
de Coelho Neto, associa-o à tradição naturalista para, em seguida, 
afirmar que se trata de uma literatura de valor incontestável:

Il est membre de l’Académie Brésilienne; son 
œuvre, très naturaliste, fortement influencée 
par Zola et Maupassant, est presque totalement 
ignorée en Europe, à part quelques traductions 
(de Manoel Gahisto, notamment). Il m’a donc 
paru intéressant d’essayer de faire connaître 
une littérature dont la valeur est incontestable. 
(1925, p.160)

Com essa apresentação, o tradutor fornece ao leitor certos 
quadros interpretativos e enfatiza determinados aspectos: tratar-
se-ia de uma narrativa de cunho naturalista sobre um cabloco, um 
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tipo rude que acredita em coisas supersticiosas, absurdas, como 
a debandada de pássaros significar um prenúncio negativo. A 
narrativa, no entanto, tem um tom bastante melancólico, e o foco da 
narração está na tristeza de um pai que perde o filho e não consegue 
controlar sua raiva e sua incompreensão. Não se trata exatamente 
de um simples estudo de tipo ou de uma denúncia das crendices dos 
personagens, como Jean Duriau poderia fazer o leitor acreditar.

Esta tradução tampouco é um exemplo das chamadas Belles 
Infidèles, que consistiam em uma transformação radical do texto 
original a fim de adequá-lo aos gostos e às expectativas de arte da 
cultura receptora (MILTON, 1998). Em geral, “Les pigeons” revela 
uma versão em francês relativamente fiel e respeitosa em relação 
ao texto em português. Para analisarmos, de forma bastante 
pontual, como se estabelece discursivamente o trabalho tradutório, 
destacamos dois aspectos linguísticos e culturais observáveis 
no texto em francês. O primeiro é o uso das notas explicativas 
empreendido por Duriau. Ao longo da narrativa, o tradutor inclui 4 
notas de rodapé para esclarecer os seguintes termos:

Sanhaços: espèce d’oiseau particulière au Brésil.

[...]

Caboclo: habitant de l’intérieur du Brésil, paysan, 
métis de portugais, d’indien, de nègre.

[...]

Urubu: espèce de vautour particulière au Brésil.

[...]

Nha: diminutif familier du mot senhora, madame 
(COELHO NETO, 1925b, p.161-167)

Outros termos, no entanto, não são mantidos em português 
nem esclarecidos em notas. Nessas ocorrências, identificamos 
uma perda da peculiaridade da obra e de seu efeito de “cor local”, 
frequentemente destacado nos paratextos. É o caso, por exemplo, 
das palavras “calango”, “serra” e “caboré”, traduzidas, em francês, 
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respectivamente, por “serpent”, “montagne” e “chouette”. Perante 
esses exemplos, a tradução parece ter se guiado por critérios um 
tanto quanto aleatórios para decidir quais palavras mereceriam ou 
não uma explicação à parte.

O segundo aspecto que destacamos é o dialeto característico das 
personagens, construído, em português, de modo a marcar certos 
regionalismos e peculiaridades. Este procedimento foi largamente 
empregado por Coelho Neto em suas narrativas sertanejas e voltadas 
para o interior do país. Não se buscou o mesmo efeito em francês, 
como podemos verificar pela comparação dos pares a seguir:

“— A mode que os pombos ‘tão arribando, 
Joanna” (COELHO NETO, 1924, p.130);

“— Regarde les pigeons, Joanna!” (1925b, p.162); 
“— Uai! só agora é qu’ocê ‘tá dando por isso? 
Desde que ele caiu de cama. Eu não quis falar, mas 
bem que eu ‘tava vendo’” (1924, p.130); “— Ouais 
! C’est seulement aujourd’hui que tu t’en aperçois 
? Depuis qu’il est au lit. Je ne voulais rien t’en dire, 
mais je les avais bien vus” (1925b, p.163)

Pela análise dos breves exemplos ficcionais, dos prefácios, da 
teoria de Casanova e dos outros dados recolhidos até o momento, 
podemos apontar para algumas conclusões. Tanto a forma de 
tradução exemplificada em “Les pigeons” quanto os paratextos 
buscam localizar a obra de Coelho Neto entre os seus aspectos mais 
universais e aqueles mais nacionais e pitorescos. Nesse sentido, 
observamos que há um trabalho de colocar as narrativas do escritor, 
de fato, na boa distância entre esses dois lados. Ao não produzir 
tantas notas explicativas no texto e ao não buscar uma equivalência 
na reprodução do dialeto das personagens, o tradutor de “Les 
pigeons” controla o quão particular, peculiar e estranho o texto 
pode se tornar para um leitor francês. Ressaltamos, também, que 
a própria escolha dos textos a serem traduzidos recai mais sobre 
aqueles que se voltaram ao sertão brasileiro e não nos romances 
mais urbanos de Coelho Neto. O sertão, aliás, será um importante 
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locus tanto para a produção literária nacional quanto para a difusão 
internacional da literatura brasileira ao longo do século XX.

O projeto tradutório de Coelho Neto se insere na lógica e nas 
relações do meio literário internacional do início do século XX. Sua 
busca por consagração literária internacional e reconhecimento 
mundial – talvez como o primeiro brasileiro a vencer um Nobel de 
Literatura e, nessa época, seria também o primeiro sul-americano e 
o primeiro autor em língua portuguesa – passou por essa empreitada 
tradutória. Por fim, gostaríamos de ressaltar como pode ser 
enriquecedor para nossos estudos literários e para nossos estudos 
de tradução analisar essas obras e esses autores que, apesar de 
hoje estarem fora do cânone e das leituras do público especializado 
e não especializado, em sua época foram tão influentes, lidos e que 
circularam para além das nossas fronteiras.
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POLÍtIcA e As FOrMAs dO eNGAJAMeNtO NA 
POesIA de cHAr e MIcHAUX

danielle Grace de Almeida (UFrJ)

O PAPEL DO POETA
Como pensar o papel do poeta e da poesia a partir da 

representação desse lugar na produção francesa do período 
de pós-guerra? De que modo alguns autores, mesmo distantes 
das pretensões de um engajamento político, não cessam de nos 
remeter à função do artista em um mundo de guerras e de conflito 
social? Refletir sobre essas questões, bem como sobre a relação 
que se estabeleceu entre a literatura e as lutas políticas e sociais 
no decorrer desse século, parece representar um ato de resistência 
nos dias de hoje em que presenciamos um recrudescimento das 
ideias conservadoras e da violência institucionalizada.

Poderíamos dizer que no século XX a literatura francesa se 
configurou como uma arte multifacetária: inovadora, engajada, 
libertária, descomprometida ou, como a denomina Antoine 
Compagnon, em La littérature française: dynamique et histoire II, 
uma literatura da “crise”, do “novo” e do “moderno” (2007, p.555). 
Ela atravessou uma era repleta de novos acontecimentos e criações. 
As décadas desse século foram marcadas por grandes avanços 
científicos, e também por novas maneiras de se pensar o homem, a 
política e a sociedade.

Segundo Compagnon, tendo como enfoque os eventos políticos 
e literários que, do ponto de vista de uma história cultural da França, 
marcaram 1898, este deveria ser considerado o ano que inaugura 
o século XX. Dentre os eventos mais importantes estão a morte de 
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Mallarmé, cujo legado da crise da linguagem vai atravessar todo o 
século, e o fim do simbolismo, que, de certa forma, abre a era dos 
“ismos” (TELES, 2000, p.28) dos movimentos de vanguarda.

A “crise de verso” anunciada por Mallarmé em texto homônimo 
é, sobretudo, a comprovação de que a literatura passava por um 
momento de reconfiguração de seu papel: “A literatura aqui sofreu 
uma refinada crise, fundamental”1 (1993, p.185). O texto, que é 
um marco justamente por explicitar essa tensão entre o escritor, 
a sua posição no mundo e a relação com o próprio fazer literário, 
traz uma menção clara ao lugar da poesia e do poeta nesta crise 
da literatura. Nota-se isso primeiramente pela presença da palavra 
verso já no título, depois pelas referências ao estado de luto do leitor 
francês pela morte recente do poeta Victor Hugo, que Mallarmé 
caracteriza como “o verso personificado”: “Um leitor francês, seus 
hábitos interrompidos com a morte de Victor Hugo, não pode senão 
se desconcertar” (1993, p.186).

As formulações de Mallarmé servem para proclamar uma arte 
que se realiza através da explosão das regras formais de versos e 
rimas voltando-se para a materialidade da língua. Com Mallarmé, 
o sentido de um poema encontra-se na destruição da forma e do 
conteúdo, nos entres das palavras, nos brancos da página, nos 
vazios, nos nadas. Em relação ao estilo do poeta francês, Françoise 
Mélonio, Bertrand Marchal e Jacques Noiray, em La littérature 
française, acrescentam:

Mallarmé fez finalmente a descoberta do nada, 
que determina uma crise de vários anos, uma 
conversão do idealismo absoluto ao materialismo 
ateu, e uma consciência nova da poesia que não 
é mais uma via de acesso ao absoluto mas, como 
Deus, uma “Gloriosa Mentira”. (2007, p.424)

Junto ao poeta, muitos outros poderiam ser citados para compor 
o quadro dos que são denominados modernos, ou dos que serviram 

1  As traduções de textos estrangeiros que constam na bibliografia são de minha autoria.
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na constituição dessa “consciência nova da poesia”. Todavia, visto 
que este trabalho não pretende dar conta de um mapeamento 
histórico-cultural minucioso da literatura francesa, ainda que a 
menção histórica se faça imprescindível, é impossível dar a cada 
um desses escritores a importância que realmente tiveram para 
essa fase. No entanto, vale lembrar o papel indispensável de Jean 
Moréas com seu Manifeste du Symbolisme, de Arthur Rimbaud e 
sua Une Saison en enfer ou de Paul Verlaine e seu Poètes Maudits.

Todos contribuíram para a atmosfera de destruição da 
“missão social” do poeta, da qual Victor Hugo foi a figura mais 
representativa. Aliás, considerando essa crise anunciada contra 
a poesia, parece-me que a palavra “maldito” para designar a 
figura do poeta não foi empregada por acaso; com essa atitude, 
Verlaine subverte a lógica do sagrado encontrada em Victor Hugo 
ou, nos termos de Benoît Denis, em Literatura e engajamento, a 
do “messianismo poético” (2002, p.190). Essa oposição entre o 
escritor moderno e o comprometimento com o mundo externo em 
comparação com o ideal romântico parece ter conduzido Denis à 
constatação de que “essa autopromoção do apostolado poético, 
frequentemente exibido com grandiloquência, está muito afastada 
da nossa sensibilidade moderna” (2002, p.189).

Nessa “sensibilidade”, que não cabe naquela engendrada pelo 
romantismo, a figura do poeta ganha e perde seus contornos em 
meio às crises que se dramatizam com a desconfiança do eu (“Eu 
é um outro” (RIMBAUD, 1998, p.313)) e a constatação de uma 
linguagem que escapa, que esconde ao mesmo tempo em que se 
revela em seus processos inconscientes. A época moderna não se 
conforma com as representações do “poeta profeta”, a quem o povo 
deve escutar e seguir. É preciso ressaltar, no entanto, que apesar 
da perda dessa aura romântica do poeta como portador de uma 
verdade para o povo, o escritor moderno, tal como convencionamos 
chamar, continua a produzir um tipo de intervenção que, como vai 
lembrar Denis, nunca esteve totalmente ausente:
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Desde as reflexões de Platão, na República, sobre 
o lugar dos poetas na cidade, até a maneira na 
qual o poder real organizou a edição e a censura 
no século XVIII, tudo indica que a literatura não 
foi nunca um objeto neutro e indiferente em 
termos políticos. (2002, p.11)

As considerações do crítico nos levam a intuir que a relação 
entre literatura e política se dá de maneira muito mais complexa 
do que se poderia supor. Essa questão é primordial para pensar a 
crise da poesia e a articulação problemática entre vida e a arte na 
poesia. Para refletir sobre essa relação, será necessário revisitar a 
própria noção de política, para então pensarmos o vínculo desta 
com a literatura.

Segundo Jacques Rancière, em Políticas da Escrita, “antes de 
ser um sistema de formas constitucionais ou de relações de poder, 
uma ordem política é uma certa divisão das ocupações [...] em uma 
relação entre os modos do fazer, os modos do ser e do dizer” (1995, 
p.7-8), que se constituem no cerne de uma comunidade. Isso quer 
dizer que a política aqui ultrapassaria as instâncias partidárias, e seu 
campo de atuação iria além das lutas ideológicas e manifestações 
públicas. Ela seria o mecanismo regulador dos modos de fazer, ser e 
dizer das sociedades.

Ainda de acordo com Rancière, agora em A partilha do 
sensível, a literatura e a política não podem ser tão facilmente 
dissociadas, isso porque tanto uma quanto outra interferem no 
modo como os indivíduos sentem e realizam as ações cotidianas. 
Elas estariam construindo “‘ficções’” (2009, p.59) e contribuiriam 
espontaneamente para a constituição de uma sensibilidade comum, 
ou seja, de uma subjetividade compartilhada por um determinado 
grupo social. Esse fenômeno, o filósofo vai chamar de “regimes de 
intensidade sensível”:

A política e a arte, tanto quanto os saberes, 
constroem “ficções”, isto é, rearranjos materiais 
dos signos e das imagens, das relações entre o 
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que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o 
que se pode fazer. [...] Os enunciados políticos e 
literários fazem efeito no real. Definem modelos 
de palavras e de ação, mas também regimes de 
intensidade sensível. (2009, p.59)

Assim, enquanto forma de expressão artística, a poesia também 
constitui um saber e por isso mobiliza modos de olhar, “mapas do 
visível”, ou seja, espécies de recortes do real, que influenciam e até 
determinam atitudes, “modificam as maneiras, as velocidades e 
os trajetos segundo os quais os humanos aderem a uma condição, 
reagem a situações, reconhecem suas imagens” (2009, p.59). Se a 
perspectiva defendida por Rancière se apresenta como uma paleta 
de possibilidades de reflexão, é preciso percorrer um caminho 
que nos permita analisar uma das questões mais representativas 
da poesia do decorrer do século XX, a saber: seu mecanismo de 
intervenção no mundo pela linguagem.

POESIA E PERCEPÇÃO DE MUnDO
A discussão empreendida até aqui nos permite examinar o par 

literatura e política em diálogo com outra perspectiva crítica. Em 
seu importante ensaio de 1917, A arte como procedimento, Victor 
Chklovski (1976), opondo língua poética à língua cotidiana, fala 
sobre a força que a primeira teria para arrancar o homem de uma 
existência estéril e cativa de gestos automatizados. A considerar 
pelo contexto histórico, isto é, o ano em que eclodiu a Revolução 
Russa, poderíamos esperar do ensaio uma relação direta entre o 
papel da literatura e as lutas políticas e sociais em voga naquele 
momento. No entanto, para além de uma aproximação mais ou 
menos óbvia entre esses dois campos, o autor nos permite pensar a 
questão por outras vias.

O texto explica a contribuição que a arte teria para dar 
sentido às ações do homem, tidas como massificadas e repetitivas. 
Sabemos que nessa época de intensa mecanização dos meios de 
produção, os operários eram impelidos a repetir os mesmos gestos 
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por horas sem descanso, reduzindo a produção, antes artesanal, à 
mera repetição diante da máquina. Na lógica industrial, então, não 
haveria espaço para a criatividade humana, pois, “uma vez tornadas 
habituais, as ações tornam-se também automáticas” (CHKLOVSKI, 
1976, p.43). Imerso neste mecanismo de automatização, o homem 
perderia o confronto positivo com o mundo concreto, responsável 
por experiências sensoriais e afetivas únicas, como explica o autor: 
No processo [...] de automatismo do objeto, obtemos a máxima 
economia de forças perceptivas: os objetos são, ou dados por um 
só de seus traços [...] ou reproduzidos como se seguíssemos uma 
fórmula, sem que eles apareçam à consciência. (1976, p.44)

Como resultados desse processo, Chklovski explica que “os 
objetos começam a ser percebidos como reconhecimento: o 
objeto se acha diante de nós, sabemo-lo, mas não o vemos.” (1976, 
p.45). Sem embate nem encontro consciente com os objetos, 
não haveria experiência, mas um olhar, que se mantendo em 
“máxima economia das forças perceptivas”, apenas os reconhece 
(1976, p.44). Uma vez refém desse “automatismo”, que “engole os 
objetos, os hábitos, os móveis, a mulher e o medo da guerra” (1976, 
p.44), a vida se transformaria em uma sucessão de fatos repetidos 
e resumidos ao nada. Para extrair o homem desse automatismo 
em que ele se encontra encarcerado, a arte desempenharia um 
papel libertador:

E eis que para devolver a sensação de vida, para 
sentir os objetos, para provar que pedra é pedra, 
existe o que se chama arte. O objetivo da arte 
é dar a sensação do objeto como visão e não 
como reconhecimento; o procedimento da arte 
é o procedimento da singularização dos objetos 
e o procedimento que consiste em obscurecer 
a forma, aumentar a dificuldade e a duração 
da percepção. O ato de percepção em arte é 
um fim em si mesmo e deve ser prolongado. 
(CHKLOVSKI, 1976, p.45)
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A arte funcionaria, então, como um despertar perceptivo em 
que o homem se encontra liberto de uma espécie de existência 
anestesiada. Uma vez restituído à “sensação de vida”, o indivíduo 
seria capaz de construir sentidos, criar possibilidades, experimentar 
novas sensações. Ele ocuparia também, se avançarmos nesse viés, 
um papel de participante e transformador das ações que modificam 
e estruturam a ordem das coisas.

Ainda de acordo com Chklovski, vale assinalar que a arte 
encontra a sua maior potência na escrita poética, que, por sua 
fabricação mais complexa, realizaria uma interrupção das ações 
corriqueiras e viciadas: “o discurso poético é um discurso elaborado” 
(1976, p.55). Já a prosa, aqui identificada como a língua do dia a dia, 
é um discurso “ordinário, econômico, fácil e correto” (1976, p.55). O 
procedimento da prosa é facilitar as ações necessárias, permitindo 
sua realização através de um ritmo costumeiro, como explica o 
autor neste trecho.

De fato, é mais fácil caminhar ao som de música 
que sem ela, mas é ainda mais fácil caminhar 
ao ritmo de uma conversa animada quando a 
ação de caminhar escapa de nossa consciência. 
Assim, o ritmo prosaico é importante como fator 
automatizante. Mas esse não é o caso do ritmo 
poético. (1976, p.56)

O ritmo poético seria, ainda, o que dita o “ritmo estético” (1976, 
p.56) da escrita, violando, por meio de um efeito de estranhamento, 
os sentidos automatizados pelo discurso prosaico do cotidiano. 
Através deste mecanismo, se operaria uma ruptura nos gestos 
habituais, responsáveis por uma espécie de anestesia da consciência. 
Logo, embora acredite que toda arte seja “criada conscientemente” 
para o bem do homem em seu meio social, Chklovski entende 
que é pelo ritmo poético interferindo na linguagem cotidiana que 
a arte potencializa sua função de libertadora da “percepção do 
automatismo” (1976, p.54).
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Tendo em vista estas reflexões, é possível arriscar uma 
definição do que seria a atuação política da literatura através do 
entrecruzamento das concepções de Chklovski e Rancière. Ao 
reatar a capacidade de “sentir” (CHKLOVSKI, 1976, p.45), a escrita 
se revelaria como um mecanismo que, uma vez em funcionamento, 
provoca um constante rearranjar dos “regimes de intensidade 
sensível” (RANCIÈRE, 2009, p.59). Dizendo de outra forma, o fazer 
artístico produziria colisões, rupturas capazes de contribuir para a 
reorganização dos processos de subjetivação que regulamentam 
tudo o que é realizável socialmente. Assim, tanto na concepção de 
Rancière quanto na de Chklovski, a língua, através da composição 
literária, ao se lançar contra certos mecanicismos do cotidiano, 
proporcionaria ao indivíduo a possibilidade de reconstrução de sua 
realidade perceptiva, e, consequentemente, tudo que envolve o 
homem e sua organização social e política.

Todavia, vale salientar que, para Rancière, o impacto da 
escrita se realizaria no momento em que a língua é posta em 
disponibilidade criativa, sem que, nesse processo, a intenção do 
autor seja necessariamente considerada. Além disso, para o filósofo 
francês, não se trata de ver a arte como interferência libertadora, 
como preconiza Chklovski (1976), mas tão somente reorganizadora 
das formas de atuação social. Na verdade, não é necessário listar 
as aproximações e dissemelhanças entre as perspectivas dos dois 
autores para destacar o que é relevante para este debate. Mais 
que uma descrição do impacto da arte na vida comunitária e na 
gerência dos problemas cotidianos da sociedade, suas reflexões nos 
permitem perceber que, para intervir política e socialmente, a arte 
realiza uma espécie de reconfiguração do olhar do homem sobre si 
e o mundo que o circunda.

Acompanhando essa constatação, um segundo questionamento 
parece capital para prosseguirmos: de que modo esses mecanismos de 
transformação do olhar seriam acionados através da escrita literária 
permitindo sua atuação política mesmo quando esta não se pretende 
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panfletária? Para confrontar a questão, proponho uma breve análise 
que, aproximando dois poetas, aparentemente, distantes em seus 
métodos e gêneros, ou seja, René Char et Henri Michaux, visa a refletir 
sobre estratégias similares que permitem que suas artes funcionem 
como verdadeiros dispositivos a intervir no mundo.

MICHAUX, CHAR E SEUS DISPOSITIVOS POÉTICOS
Primeiramente, é preciso recuperar o conceito de dispositivo 

no sentido a que me refiro aqui. O poeta Francis Ponge utiliza o 
termo em um texto curto, “Le Dispositif Maldoror-poésies” (1999, 
p.633-635), em que caracteriza seu método de escrita como um 
utensílio, ou melhor, um dispositivo de reestruturação dos modos 
de ver e sentir, atribuindo à escrita poética a responsabilidade de 
interferir no mundo pela linguagem. Valendo-se do sentido dado 
por Ponge, Christophe Hanna, em Nos dispositifs poétiques, retoma 
o termo e o define da seguinte forma:

Um dispositivo é um agenciamento de peças 
reportadas, de naturezas diferentes, compostas 
com o objetivo de produzir um efeito, de 
“funcionar”. Nós o “abrimos”, nós o “fechamos”, 
diz Ponge. Dizendo de outro modo, seu 
funcionamento resulta da conjunção de uma 
variedade da qual ele tira sua energia, mas que é 
preciso ativar. (2010, p.14)

Nesse fragmento, Hanna parece se reportar a uma engrenagem 
que, uma vez acionada, mobiliza outros mecanismos e os põe em 
funcionamento. Imagem que de novo nos remete a Ponge quando 
o poeta relaciona a função do artista à do relojoeiro: “A função do 
artista é bem clara: ele deve abrir um atelier e lá tomar o mundo 
em reparação, por fragmento, como chega a ele. Para isso, não é 
preciso se considerar um mago. Somente um relojoeiro.” (1999, 
p.623). Ora, se a ideia de dispositivo pode ser compreendida através 
da imagem do artista como artesão, relojoeiro, como supôs Ponge, 
é preciso, então, analisar os dois aspectos que a envolve. Por um 
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lado, deve-se observar o trabalho do artista, ou seja, o manuseio 
das palavras, das peças do relógio como o de um artesão moldando 
as composições, consertando o sistema, refazendo a mecânica do 
aparelho. Por outro, tem que se considerar também a dimensão da 
língua como dispositivo, relógio em funcionamento, que, uma vez 
acionado, dispara seus ponteiros autonomamente.

Tendo como parâmetro esta definição do dispositivo linguístico, 
é preciso ir além e compreender sua ação como mecanismo de 
implosão dos modos “automatizados” de ver, provocando pela 
língua uma “redisposição” das imagens construtoras de sentido. 
Para tanto, é imprescindível refletir à luz do conceito de “imagem 
crítica” definido por Georges Didi-Huberman, em O que vemos, o 
que nos olha. Tomando como base a noção de imagem dialética 
de Walter Benjamin, o filósofo e historiador da arte explica que 
uma imagem crítica é uma imagem em crise, porque se revela em 
toda a sua dimensão dialética, ou seja, contraditória, conflitante, 
sintomática. Ela é crítica na medida em que provoca um olhar 
crítico sobre ela mesma, e, nesse movimento, tensiona também 
nossas possibilidades de ver as imagens do mundo. Ele o define nos 
seguintes termos:

imagem crítica: uma imagem em crise, uma 
imagem que critica a imagem – capaz portanto 
de um efeito, de uma eficácia teóricos –, e por 
isso uma imagem que critica nossa maneira 
de vê-la, na medida em que, ao nos olhar, ela 
nos obriga a olhá-la verdadeiramente. (DIDI-
HUBERMAN, 1998, p.171-172)

A partir dessa abordagem, podemos dizer que o procedimento da 
“imagem crítica” é o de suscitar um novo olhar sobre as imagens do 
mundo. Por meio de um mecanismo, ou dispositivo, essas imagens são 
postas em discordância, gerando uma espécie de “estranhamento”, 
em que o olhar de antes é confrontado pelo choque de sentidos 
trazidos pelo agora. Olhar verdadeiramente seria, portanto, ver de 
outra forma coisas que estamos habituados a ver de um só jeito. 
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Nessa concepção, a arte seria o instrumento agenciador das imagens 
críticas, expondo o fundo dialético delas e provocando efeitos no 
modo de perceber a realidade. É nesse sentido que as reflexões de 
Didi-Huberman se somam aqui com a definição sobre literatura e 
política elaborada a partir de Rancière e Chklovski. Trata-se, então, 
de entender a literatura como um propulsor de “dispositivos” a 
incidir sobre o mundo, modificando as formas visíveis e perceptíveis, 
no sentido de uma reconfiguração da realidade.

Considerando esses pressupostos, é preciso refletir sobre 
operações que, como as realizadas pelos poetas René Char e 
Henri Michaux, tratam a língua de tal modo que ela se transforma 
em engenhos, dispositivos em potencial a intervir política e 
socialmente. Ambos atravessaram acontecimentos políticos 
extremos na Europa no decorrer do século XX e fizeram desse 
atravessamento uma necessidade de criação. Tudo isso nos 
convida a investigar as indicações e pistas que suas obras possam 
apresentar em relação ao lugar da poesia na construção das 
sensibilidades simbólicas desde então. Além de contemporâneos, 
Char e Michaux assumem uma inquietude que Michel Maulpoix, 
em Par quatre chemins, caracteriza como “uma crise do sentido e 
da função da poesia [...] e respondem a ela tomando seus próprios 
partidos” (2013, p.228).

Nos anos 1920, o caminho escolhido por Char parece ser o de 
tomar partido de uma poesia que se revele como reação aos abalos 
político-sociais. Ela se estabelece como ímpeto de resistência 
contra o horror da guerra. Por outro lado, se sua escrita preconiza 
a fúria como princípio, ela indica também pontos de fuga para a 
poesia, traçando rotas que desviam a escrita poética de uma fazer 
meramente panfletário. Na poética de Char, a língua é ferramenta 
de luta sangrenta, arma secreta a ferir com força revolucionária, 
mas também jogo de delicadezas.2

2  Vale ressaltar que em seus gestos poéticos mais exaltados, Char tenta tomar 
distância das extravagâncias dos surrealistas, de quem foi próximo até 1934, quando 
começa seu afastamento definitivo.
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Maulpoix explica que, para o poeta, a poesia “é a expressão 
dinâmica de um conflito entre o real e o irreal cuja criatura humana 
e sua linguagem são o território”. (2013, s/p). Nesse sentido, a 
poesia seria maquinário a agir no interior do conflito entre o real 
e o irreal conspirando uma outra conjuntura de percepção da vida. 
Seria, portanto, o que, em Seuls demeurent, o próprio Char afirma 
ser a poesia: o “amor realizado do desejo permanecido desejo” 
(1983, p.144). Trata-se de tomar o ato de escrita como potência 
de realização sem acalentar seu “estranhamento” em relação 
ao mundo, instigando, pelo arranjo do poema, uma dinâmica 
sinestésica que opera a quebra do “automatismo” perceptivo.

Por esse mecanismo de desajustamento do olhar, que põe em 
atrito formas irreconciliáveis e contrastantes, é que a linguagem 
poética de Char, enquanto obra literária, teria efeito no mundo e 
significaria o que Rancière definiu como “uma divisão dos espaços 
– reais e simbólicos” (1995, p.8). Para refletirmos melhor sobre esse 
campo de tensões agindo no poema de Char, passemos à leitura do 
texto que abre seu Chants de la Balandrane.

Eu me desejava acontecimento. Eu me 
imaginava divisão. Eu era gauche. A caveira que, 
contra minha vontade, substituía a maçã que 
frequentemente tinha na boca, só era percebida 
por mim. Colocava-me a distância para morder 
corretamente a coisa. Como não se vagueia, 
como não se pode pretender ao amor com um 
tal fruto nos dentes, eu me decidia, quando tinha 
fome, a lhe dar o nome de maçã. Não mais me 
inquietei. Foi somente mais tarde que o objeto 
de meu embaraço me apareceu sob os traços 
gotejantes e igualmente ambíguos de poema. 
(1983, 544)

Nesse texto, as metamorfoses inesperadas obrigam o leitor 
a um retorno às imagens contraditórias, para, assim, realocar os 
sentidos. No percurso da narrativa montada pelo poeta, pode-se 
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notar a fome, desejo que é na mesma medida do insaciável, a força 
motriz que transforma caveira em maçã. Há também uma cabeça 
sob o símbolo da morte (tête de mort, caveira, na tradução para o 
português), metamorfoseando-se em fruto proibido.

No poema de Char, tudo parece se desintegrar em um vaivém 
de sentidos e formas. Nem a maçã, nem a morte e o sujeito podem 
ser concebidos sem fluidez e imprecisão. A palavra poética, esta 
que é “desejo permanecido desejo” (1983, p.144), dilui-se nos 
“traços gotejantes e ambíguos”. Imagens tão antagônicas que 
deixam em suspensão os sentidos comumente atribuídos a elas. 
Por isso, nomear as coisas ou se nomear nas coisas parece fazer 
parte da mesma iniciativa de deambulação. O pronome pessoal que 
abre o texto, se desejando primeiramente “acontecimento”, depois 
se imaginando “divisão” percorre as linhas como quem vagueia 
a decidir entre a morte e o fruto na boca: um “eu”, presente nas 
formas em itálico do poema, apresenta-se no fim do texto sob a 
forma também grafada de poema, seu último avatar.

Se um sujeito que se inscreve no poema como um ser diluído 
pela linguagem é um aspecto notável no poema de Char, é preciso 
colocar em diálogo uma das escritas mais emblemáticas dessa 
relação com a alteridade. O poeta Henri Michaux, experimentando 
inúmeras possibilidades de projeção de si em direção ao outro, 
foi, talvez, na sua geração, o que expôs mais drasticamente as 
aventuras de um eu transpassado pelo outro. Encenando a perda 
de si, a poesia de Michaux radicaliza um fazer poético em que o 
sujeito se encontra sujeitado às (im)possibilidades da própria 
linguagem. Em “A experiência mágica de Henri Michaux”, Maurice 
Blanchot indica o que poderíamos compreender como a entrega ao 
chamado do que consistiria em obra. Para o crítico, as experiências 
literárias de Michaux que se confundem tão logo com suas viagens, 
reais e imaginárias, suas experimentações com a mescalina e 
outros alucinógenos evidenciariam uma mudança em relação aos 
paradigmas convencionais da poesia.
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Há em todas essas obras [Um certo Plume, 
Viagem a grande garabagne, No país da magia] 
um esforço extraordinário – e um dos mais 
significativos desse tempo – para exprimir 
o homem pela ausência do homem, para 
descrever o mundo da realidade humana criando 
um mundo em que o homem não pode mais 
reconhecer-se, imaginando um ponto de vista do 
homem absolutamente estrangeiro ao homem. 
(BLANCHOT, 2010, p.175)

Ao invés de expressão de uma interioridade subjetiva, a poesia de 
Michaux, na leitura do crítico, é espaço de busca de um sujeito ausente 
de si. Para entender o tensionamento de todas essas forças, vejamos 
um trecho do poema “O esportista na cama”, em La nuit remue.

É realmente estranho que, eu, que desdenho a 
patinação como sei lá o que, mal feche os olhos 

e já veja uma imensa pista.

E com que entusiasmo eu patino!

Depois de um tempo, graças a minha 
extraordinária velocidade que não reduz 

jamais, eu me afasto pouco a pouco dos centros 
de patinação, os grupos cada vez menos 

numerosos se escalonam e se perdem. Eu 
avanço só sobre o rio congelado e que me leva 

pelo país afora.

Não é que eu procure distrações na paisagem. 
Não. Eu me deleito apenas em avançar na 

expansão silenciosa, bordada de terras duras e 
negras, sem nunca me virar, e, por mais tempo 

e frequência eu tenha praticado, não me lembro 
nunca de ter estado cansado, de tanto que o 

gelo é leve aos meus patins velozes.

No fundo eu sou um esportista, o esportista na 
cama. Escute-me bem, mal fecho os olhos e já 

estou em ação. [...] (MICHAUX, 1998, p.426)
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Aqui, o poeta não se encontra nem acordado nem dormindo, 
mas com olhos que mal se fecham e já descortinam um cenário 
improvável: o de um patinador intrépido em sua cama. Com a 
identidade desintegrada, o poeta nos conduz a uma viagem pelas 
rotas da alteridade. Ele se encontra em um fora-dentro que evidencia 
uma visão contraditória de si: imóvel na cama, mas percorrendo o 
país, desdenhando a patinação, mas deslizando incansável sobre 
o gelo. Embora estranhe sua condição paradoxal, o poeta logo se 
entrega a sua aventura, desinteressando-se por qualquer explicação 
que venha interromper a desenvoltura do patinador. Ao final, o poeta 
não apenas informa sua identidade incoerente: “No fundo eu sou 
um esportista, o esportista na cama.”, como demanda atenção dos 
ouvintes: “Escute-me bem, mal fecho os olhos e já estou em ação”.

Nas representações fragmentárias de si, Michaux dá indícios 
de que uma mudança se opera também nos moldes de um eu. 
Na sociedade moderna, de tantas mudanças definitivas: avanços 
tecnológicos, conflitos ideológicos, produção em larga escala, o modo 
como o homem se vê no mundo e a sua relação consigo e com o outro 
não podem mais ser concebidos da mesma maneira. A escrita de Char 
e de Michaux, simples em suas sintaxes e destituída da possibilidade de 
se depreender uma mensagem fixa, extrapola os limites convencionais 
e utilitários da língua forjando a cada vez novos “dispositivos de 
desautomatização” do olhar perceptivo sobre o mundo.

O projeto poético desses poetas expõe uma inquietação que se 
refere ao homem enquanto ser social, fragmentado na coletividade 
do mundo e que está, a todo momento, criando e sofrendo novas 
formas de percepção de si. Na era da produtividade e do consumo 
incessante, em que a ideia de ser depende unicamente de se ver nos 
contornos de um outro ideal, fabricar outras realidades perceptivas 
parece ser o modo como a arte desempenha sua intervenção no 
mundo e expõe ao homem a sua irremediável incompletude, cuja 
“aparente estabilidade” (MAULPOIX, 2013, p.85) não faz mais que 
dissimular sua fraqueza e sua ambiguidade.
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